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Hej, den här veckan går vi vidare och tittar på olika former för att organisera verksamheter. Och det ska vi göra utifrån två ingångar:
Dels ska vi titta på socialt företagande. Vad är socialt företagande och hur ser fältet ut idag? Här har vi tre videoavsnitt, inspelningar med Eva Maria Mörner från 2008. Hon är en person som finns i ett socialt företag här i Malmö, Infokooperativet. Och här får vi lite en bild av hur utvecklingen har sett ut för sociala företag de senaste åren. Vad är det för något, hur särskiljer de sig? Och också några exempel på framgångsrika företag. Det finns också länkar om man vill titta närme på de här verksamheterna.
Sociala företag är väl värt att titta närmre på, det är ett växande fält och det kommer till fler företag år för år. När den här inspelningen gjordes 2008 så nämner Eva Maria att det finns runt 150 företag i Sverige. Den siffra jag såg nyligen, det är att man beräknar att det finns runt 200.
Men samtidigt står de sociala företagen inför flera utmaningar, och den kanske mest centrala kan vara hur man kombinerar en affärsmässighet med en hänsyn för medarbetarna? Hur kan man hitta en tillräcklig ekonomisk stabilitet och finansiering för arbetsledning, samtidigt som andra kan vara medarbetare och få lön?
I den tredje av de här videoavsnitten så samtalar Eva Maria med Birgitta Göransson-Iliste, som är lärare på folkhögskolan. De resonerar en del kring syftet med sociala företag, men också kring utmaningar.
Den andra ingången är Transition towns, etableringen av Omställning Sverige. Vi gjorde en intervju förra hösten med Jan Forsmark som är initiativtagare och drivande för etableringen av Transition towns i Sverige. Det här är något som växte fram i England för några år sedan. Idéen är att man vill starta lokala grupper som jobbar med att försöka möta utmaningarna som man menar att vi står inför. Kopplat till att man ser att oljan håller på att sina och ta slut, och att vi får klimatförändringar som vi behöver hantera. Så man jobbar dels med frågor som energi och matförsörjning och liknande.
Det som är intressant om vi tittar på det ur ett organiseringsperspektiv, det är hur man försöker att skapa en rörelse med lokala grupper som jobbar självständigt. Samtidigt så har man en typ av nätverksorganisering på nationell nivå där man har en styrgrupp nationellt och en gemensam hemsida, som säkert är mycket av ett nav. Så det är lite intressant hur de jobbar, och man kan följa deras utveckling på hemsidan som vi länkar till.
Det finns också en artikel som man kan läsa om grundtankarna för Transition towns.
Sedan har vi också inspiration. Dels en guide som heter The enabling city, som sätter fokuset på lite olika exempel kortfattat. Olika exempel på kreativa, deltagande initiativ, hur människor går samman och skapar lokalt. Det finns också några exempel på forum för möten mellan det offentliga, medborgare, näringsliv, hur man försöker skapa samarbetsarenor. Egentligen kan man nog dyka ner i guiden varsomhelst, men jag gav ett tips på plattformen.
Det andra är en artikel, "Att göra gemensamma rum", som Rasmus Fleischer och Samira Ariadad skriver. En lite mer debatterande artikel som efterfrågar en kulturpolitik som skulle möjliggöra för fler kollektivt förvaltade platser.
Och sedan är det dags den här veckan att presentera uppgift 6, exempel på organisering, som löper fram till 17 januari, in i nästa år. Här är tanken att man undersöker en verksamhet eller ett projekt som man vill titta närmre på.
[se beskrivningen av uppgiften http://www.samhallsentreprenor.glokala.se/modul-2/22-november/6-exempel-pa-organisering/]
Såklart är det fritt fram att utveckla frågeställningarna, modifiera dem gärna.
En tanke är att uppgiften kan vara en öppning för att titta på ett exempel som ligger nära det du själv håller på med eller vill göra.
Uppgiften löper fram till 17 januari så det finns en del tid att jobba på! 
Skriv eller hör av er om ni har frågor kring uppgiften.
Ja, det var en kort introduktion till veckan.


