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Abstract:

The increasing significance of social economy as a concept is linked to general global 

processes such as the crisis of the welfare state, neoliberal globalization, anti-bureaucracy 

tendencies and decentralization, but also to a growing political interest in human rights and 

social development. In Sweden the idea of the social economy generates wide support within

civil society as well as within the government and across party political boundaries. 

Furthermore, what is problematic in this context is the fact that the discussions on the subject 

tend to be relatively uncritical and often it seems as if though the expansion itself is the main 

objective. The emphasis on cooperation and the third sector in terms of welfare production 

implies a set of risks in relation to state responsibility, democracy and the autonomy of civil 

society. This paper aims to explore those risks and how they can be dealt with within the 

Swedish context.  

Sammanfattning:

Den ökade populariteten hos den sociala ekonomin som idé kan härledas till generella 

processer som äger rum globalt i termer av välfärdstatens kris, den neoliberala 

globaliseringen, antibyråkratiseringstrender, decentraliseringsprocesser, men även till ett ökat 

politiskt intresse för mänskliga rättigheter och social utveckling. I Sverige har den sociala 

ekonomin som idé ett utbrett stöd både inom det civila samhället och hos regeringen samt 

över de partpolitiska gränserna. Problemet är att diskussionerna kring den sociala ekonomin 

ofta sker relativt okritiskt och ofta i abstrakta termer som om dess expansion i sig vore målet. 

Ökad samverkan och betoningen av den ideella sektorns roll som välfärdsproducent inom 

diskussioner för social ekonomi implicerar en del risker i förhållande till statens ansvar för 

förverkligandet av sociala rättigheter, demokrati samt det civila samhällets oberoende vilka 

uppsatsen ämnar redogöra för samt hur dessa kan hanteras av staten och det civila samhället.   
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1. Inledning

Inom organisationer som arbetar för att förverkliga mänskliga rättigheter och/eller med 

frivilligt socialt arbete upplever många av de som arbetar både professionellt och ideellt att 

organisationernas roll och ansvar förändras och utökas samt att behoven av och kraven på 

organisationernas verksamhet är av en annan karaktär idag än tidigare. Detta är något mina 

egna erfarenheter från mina år som frivilligt aktiv, inom den ideella sektorn och genom 

kontakter som jag haft med olika organisationer och myndigheter i Malmö, styrker.  

De förändringar som sker i förhållandet mellan stat och det civila samhället 

internationellt och i Sverige har bidragit till framväxten av en ny diskurs, vilken innebär att 

idéer som innefattar social ekonomi och samverkan används i allt större utsträckning av en 

mängd olika aktörer i en mängd olika sammanhang. Mycket av det som inryms i begreppet 

social ekonomi påminner om diskussioner som tidigare förts i förhållande till folkrörelserna 

och föreningslivet i Sverige (Wijkström et al. 2002), men genom kopplingen till social 

ekonomi och samverkan har aktörer inom det civila samhället tilldelats en ny roll och nya 

förväntningar på sina verksamheter.

Diskussioner kring det civila samhället och statens ansvar och roller i förhållande till 

förverkligandet av sociala rättigheter och välfärd är ingen ny diskussion. Tidigare har 

debatten i Sverige exempelvis förts i termer av civilt samhälle kontra välfärdsstaten och nu 

senast genom idén om ”social ekonomi i samverkan” (jfr Trägårdh 1995). Det är dock 

otydligt vad som ska uppnås med en fortsatt utveckling av och expansion av det som kommit 

att kallas den sociala ekonomin. Vi hör sällan aktörerna, varken de statliga eller 

frivilligorganisationerna, påtala de risker som en expansion av den sociala ekonomin i Sverige 

innebär. Denna uppsats berör således de risker och den problematik som uppstår i samverkan 

mellan den svenska staten och det civila samhället i förhållande till sociala rättigheter och 

social service. 

Konceptet social ekonomi är relativt nytt i Sverige, men har redan fått ett stort 

genomslag. Exempelvis har nätverk för aktörer inom ”sektorn” startats på en rad olika håll i 

landet, exempelvis i Skåne, en kurs i social ekonomi har sedan några år bedrivits vid 
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Göteborgs universitet, den svenska staten har tillsatt utredningsgrupper och arbetat fram 

gemensamma spelregler för samverkan och en satsning på den sociala ekonomin tycks vidare 

finnas med på de flesta politiska partiernas agenda såväl nationellt som lokalt.1

1.1 Syfte och frågeställningar

De regionala program och satsningar på social ekonomi som finns i Sverige, exempelvis i 

Västra Götaland, baseras till stor del på forskning i Sverige utförd av bland annat Hans 

Westlund, Erik Amnå och Fredrik Wijkström, vilka alla även på uppdrag av regeringen, 

riksbanken och socialstyrelsen skrivit rapporter och utredningar i ämnet. Det är således få 

personer som skrivit om ämnet i Sverige utan att ha någon koppling till den sociala 

ekonomins största intressent, det vill säga den svenska staten. 

Med detta som bakgrund syftar denna uppsats till att problematisera idén om social 

ekonomin i den svenska kontexten samt att redogöra för de risker som en ökad samverkan och 

en utökad roll för det civila samhället innebär för demokratin och de mänskliga rättigheterna. 

Både den offentliga och den ideella sektorn tycks dessutom driva på utvecklingen som om 

sektorns expansion i sig vore ett självändamål. Denna uppsats ämnar föra en kritisk 

diskussion över den utveckling som nu sker i Sverige samt att visa på de risker som 

civilsamhällets utökade ansvar och samverkan med staten innebär i förhållande till 

förverkligandet av sociala rättigheter och det civila samhällets oberoende. 

Uppsatsens frågeställningar är således följande:

 Vilka risker innebär en ökad samverkan och överlåtande av välfärdsproduktion i förhållande 

till statens ansvar för förverkligandet av sociala rättigheter, demokratin och det civila 

samhällets oberoende?

 Vad krävs av staten och det civila samhällets aktörer för att hantera dessa risker?

                                                
1

Se exempelvis Regeringskansliets hemsida: Folkrörelsepolitiken, Social ekonomi i samverkan samt dialogen 
med den ideella sektorn. Se även den politiska plattformen för 2006-2010 för S-V-Mp i Karlstad, Program för 
social ekonomi i Västra Götaland samt strategi för social ekonomi i Jämtlands län. 
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1.2 Avgränsningar

Då social ekonomi är ett relativt nytt ämne i Sverige finns det få akademiker som betraktar 

den rådande utvecklingen från ett huvudsakligen kritiskt perspektiv och ingen enligt min 

vetskap som har undersökt idén utifrån ett rättighetsperspektiv. Uppsatsen prioriterar därför 

de risker som ett utökat ansvar för organisationerna i det civila samhället innebär före de 

förtjänster som en satsning på den sociala ekonomin potentiellt kan medföra. På grund av den 

ideella sektorns roll inom diskussionerna för social ekonomi och samverkan kommer inte den 

privata sektorns roll och ansvar i förhållande till social service och socialt ansvarstagande att 

innefattas i diskussionen. Vidare kommer därför inte heller privatisering av den offentliga 

sektorn att behandlas. Detta då den sociala ekonomin, som den definieras av regeringen, inte 

innefattar vinstdriven verksamhet.2

Även om de generella diskussionerna berör den sociala ekonomin i sin helhet är 

det primärt de organisationer som arbetar direkt med socialt arbete eller som har socialt 

förändringsarbete som mål vilka ges företräde. Detta på grund av kopplingen till sociala 

rättigheter som utgör uppsatsens huvudtema samt den nationella politiska diskursens fokus på 

det sociala området. Det är således inte heller den sociala ekonomins olika juridiska former 

eller de ekonomiska intressena som i första hand är intressanta utan snarare deras sociala 

inslag och mål även om idéer om exempelvis sysselsättning kommer att beröras. 

Den sociala ekonomin föreställs bestå av dels kooperationen och dels den ideella 

sektorn (Se Wijkström et al. 2002 samt ”Förslag till överenskommelse mellan stat och 

idéburna organisationer inom det sociala området”). På grund av studiens begränsade 

omfattning är det den ideella sektorn som kommer att behandlas i första hand. Detta har delvis 

att göra med mina egna erfarenheter av och intresse för den ideella sektorn, men även då 

kooperationen sedan tidigare utfört social service, exempelvis inom barnomsorgen i Sverige 

till skillnad från den ideella sektorn.

1.3 Teori och begrepp

De värden som underligger denna uppsats är i första hand universella mänskliga rättigheter, 

                                                
2

Se ”Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området” 



7

jämlikhet i formaliserade sociala rättigheter samt i förhållande till tillgång och utkrävande av 

dessa. Frågor som berör hur välfärden generellt sett upprätthålls och vilka former som är bäst 

lämpade i Sverige samt värdet i att bevara ett vitalt och levande civilt samhälle som kritisk 

röst gentemot staten är idéer och ingångsvinklar som ligger till grund för denna uppsats syfte 

och frågeställningar. 

Den sociala ekonomin som den föreställs av dess förespråkare och aktörer är en 

del av det som inom den politiska teorin och filosofin länge gått under benämningen 

civilsamhälle även om dess innehåll och roll alltid varit omdiskuterat. Anledningen till att 

denna uppsats använder sig av idéer om det civila samhället och dess roll och relation 

gentemot staten som ett centralt verktyg för att analysera fenomenet social ekonomi i Sverige 

har att göra med att:

1. I förhållande till förverkligandet av mänskliga rättigheter anses ett oberoende civilt 

samhälle vara nödvändigt för att kunna granska och ställa staten till svars när den 

kränker eller misslyckas med att upprätthålla individens rättigheter (jfr Alston 1998, 

Amersfoot 2005).

2. Enligt folkrätten och FN:s internationella konventioner om mänskliga rättigheter är det 

staten som är ansvarig för att skydda individens fri- och rättigheter. Staten är alltså i 

detta den aktör som bär det primära ansvaret för förverkligandet av rättigheter.

Det civila samhället och den ideella sektorn

Då frivilligorganisationerna, intresseorganisationerna, folkrörelserna och föreningarna som 

arbetar för förverkligandet av mänskliga rättigheter och/eller inom det sociala området är 

uppsatsens huvudsakliga fokus i förhållande till det civila samhällets aktörer dessa, vilka även 

inräknas inom den sektor som i Sverige benämns den ideella (jfr Wijkström et al. 2002). De 

icke-vinstdrivna organisationerna är vidare centrala i olika officiella definitioner över den 

sociala ekonomin varav den ideella sektorn som begrepp används i princip utbytbart med det 

civila samhället. Jag använder således begreppet det civila samhället i meningen: den del av 

samhället som varken är stat eller marknad och det är vidare inom denna sfär som den ideella 

sektorn och den sociala ekonomin inräknas. Inom det civila samhället finns en mängd olika 

aktörer som arbetar både med och mot social utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. 

                                                                                                                                                        
samt DS 1998:48 ”Social ekonomi i EU-landet Sverige”.
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När det civila samhället som term används i uppsatsen inkluderar begreppet inte de 

organisationer vars syften strider mot universella mänskliga rättigheter.3

Social ekonomi

Det finns många olika begrepp och termer som används för att beteckna det som i denna 

uppsats behandlas som social ekonomi. Exempel på dessa är den tredje sektorn, den tredje 

ekonomin, solidaritetsekonomi, alternativ ekonomi samt på engelska ”not-for-profit sector” 

och ”non-profit sector” (Westlund 2001:9). I USA används exempelvis vanligast ”non-profit 

sector” för att beskriva den sektor som varken tillhör stat eller marknad medan den tredje 

sektorn är ett vanligare begrepp inom den europeiska kontexten (Gidron et al 1992:3). 

Eftersom uppsatsen huvudsakligen inriktar sig på statens ansvar för förverkligandet av sociala 

rättigheter, men även det civila samhällets ansvar att bevara sitt oberoende använder jag den 

definition som står att läsa i ”Förslag till överenskommelse mellan staten och idéburna 

organisationer inom det sociala området, vilken godkänts av representanter från både den 

offentliga och den ideella sektorn. Definitionen lyder enligt följande:

”Social ekonomi avser här den organiserade verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål. 

Den bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga 

sektorn samt har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft”

Uppsatsen ger således företräde till de sociala inslagen som präglar verksamheterna 

inom den sociala ekonomin snarare än de ekonomiska perspektiven. Detta har att göra med att 

den sociala ekonomin ofta föreställs bidra till samhällsnyttiga ändamål så som exempelvis 

ökad demokrati, inflytande och integration.

Social ekonomi definieras på en rad olika sätt beroende på disciplin och 

studiernas syfte (jfr Westlund 2001, Åhlander 2001, Tomás Carpi 1997). Då denna uppsats 

huvudsakligen inte intresserar sig för form har den kvantitativa definitionen inget större 

värde. Vidare ämnar inte uppsatsen heller att erbjuda eller använda en allmängiltig kvalitativ 

definition utan nöjer sig med att understryka att de sociala inslagen och målen inom den 

sociala ekonomin prioriteras före andra perspektiv.4

                                                
3

För en redogörelse av det civila samhällets olika ansikten se Wijkström (1998). ”Different Faces of Civil 
Society”.
4

Diskussionen kring den sociala ekonomins definitioner har hämtat inspiration från resonemang förda i 
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1.4 Metod och material

Metod

Detta är en kvalitativ studie av ett fenomen och en idé, vilken i uppsatsen benämns som social 

ekonomi. Studien syftar i första hand till att föra en principiell diskussion om fenomenets 

innehåll, utveckling och implikationer utifrån idéer om mänskliga rättigheter, demokrati och 

statens ansvar samt det civila samhällets roll och oberoende. Eftersom diskussionerna primärt 

förs på den principiella nivån ämnar uppsatsen inte undersöka huruvida det finns avgörande 

empiriskt stöd för den sociala ekonomins risker och fördelar. Detta har delvis att göra med att 

fenomenet som sådant är relativt nytt i den svenska kontexten samt på grund av vikten att föra 

en principiell diskussion om det önskvärda i förhållande till den sociala ekonomins 

utveckling. I Sverige introducerades begreppet på 90-talet och det finns i dagsläget få 

akademiker som skrivit om fenomenet i termer av social ekonomi och än färre från ett kritiskt 

perspektiv. Uppsatsens tillvägagångssätt är vidare inspirerat av diskursteori generellt och är 

således huvudsakligen källkritiskt i förhållande till de texter som behandlas.5

Material

Det material som används är dels akademisk litteratur samt dokumentation och texter från den 

sociala ekonomins intressenter. Den akademiska litteraturen utgörs i första hand av studier 

som i sin karaktär är generella och teoretiska snarare än empiriska. Detta beror på att jag i 

första hand velat studera social ekonomi som trend och idé i bred bemärkelse. Urvalet av 

litteratur är baserat på en strävan att inkludera studier som berör fenomenet internationellt och 

generellt, inom den europeiska kontexten samt specifikt i den svenska. I förhållande till den 

sociala ekonomins risker och fördelar har jag i princip använt mig uteslutande av Tomás 

Carpi då jag har funnit att de förtjänster och risker denne i sin text lyfter fram i princip 

överensstämmer med de förtjänster som den svenska statsmakten lyfter fram i sin 

folkrörelsepolitik samt föreställningar om fördelar jag själv mött inom den ideella sektorn och 

i kontakter med kommunala tjänstemän. Den andra orsaken till detta är att jag inte har kunnat 

finna någon svensk litteratur som systematiskt redogör utförligt för potential och risker utifrån 

                                                                                                                                                        
Westlund 2001:10. 
5   Med inspirerad av diskursteori generellt menas här: kritisk analys av text i bred bemärkelse (jfr Fairclough 
2005:916).



10

ett kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv. Mycket av den svenska litteraturen är vidare 

skriven av forskare som har sina rötter inom andra discipliner.6

Den sociala ekonomins huvudsakliga aktörer är i denna uppsats staten genom 

folkrörelsepolitiken och satsningen på samverkan med den ideella sektorn genom den sociala 

ekonomin samt det civila samhället och den ideella sektorn genom olika nätverk och andra 

aktörer som är verksamma inom området. Det material som använts är främst Integrations-

och jämställdhetsdepartementets officiella texter över social ekonomi, folkrörelsepolitiken 

samt dialogen med den ideella sektorn. Vissa politiska dokument från oppositionspartierna 

såsom politiska plattformar har använts samt information som hittats på hemsidor för nätverk 

inom den sociala ekonomin. Officiella dokument och hemsidor ger inte hela bilden av hur 

betydande aktörer betraktar fenomenet, men då dessa är tänkta att representera olika 

intressenters syn och mål med den sociala ekonomin är dessa i denna uppsats prioriterade. På 

grund av studiens begränsade omfattning har intervjuer för att kartlägga informella 

diskussioner inom respektive sektor inte kunnat genomföras. 

Disposition

Kapitel två syftar till att ge en bakgrund och kontext till den sociala ekonomin som begrepp 

och idé samt att ge en bakgrund till de generella förändringsprocesser som är länkade till 

fenomenets popularitet och framväxt. Sociala rättigheter som är uppsatsens underliggande 

tema har en stark koppling till välfärdstaten och social service varav uppsatsen inleder med 

dessa perspektiv för att ge en teoretisk bakgrund till hur problematiken kring social ekonomi 

och sociala rättigheter förstås och problematiseras genom uppsatsen. Kapitel tre beskriver den 

sociala ekonomin i Sverige genom att undersöka dess framväxt, omfattning och innehåll.  De 

föreställningar och antaganden om social ekonomi som omger fenomenet i teori och i svensk 

diskurs implicerar en del risker vilka analyseras i kapitel fyra.

                                                
6 Fredrik Wijkström som är den i Sverige som förmodligen forskat mest om den ideella sektorn och statens 
relationer är till exempel docent i företagsekonomi, Hans Westlund forskar i ekonomisk historia och Ann-Marie 
Sätre Åhlander i Nationalekonomi. 
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2. Välfärd, rättigheter och social 

ekonomi

Inom det internationella systemet för mänskliga rättigheter är det staten som innehar det 

primära ansvaret för förverkligande och implementering av sociala rättigheter. Det innebär i 

praktiken att genomföra lagstiftande, administrativa och praktiska åtgärder för att garantera att 

alla rättigheter som återfinns i de internationella konventionerna förverkligas i största möjliga 

mån (Novak 2003:48-9). FN:s konvention om de sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheterna från 1966 innehåller bland annat rättigheter som berör social trygghet, utbildning 

och hälsa. 

Organisationerna i det civila samhället, vilka inom internationella sammanhang 

betecknas som Non Governmental Organisations (NGO:s), anses ha stor betydelse i 

förhållande till förverkligandet av mänskliga rättigheter. Exempelvis delar EU genom 

”European Initiative for Democracy and Human Rights” ut 120 miljoner euro varje år till 

olika organisationer inom det civila samhället som arbetar för mänskliga rättigheter runt om i 

världen (Amerfoort 2005:402). Inom sammanhang som berör mänskliga rättigheter föreställs 

det civila samhället inneha rollen av kritisk röst och utkrävare av rättigheter i förhållande till 

staten. Organisationerna förväntas således vara de aktörer som bevakar implementeringen av 

rättigheter för att sedan ingripa och utkräva ansvar i förhållande till de områden där staten 

brister (jfr Alston et al. 1998). 

2.1 Välfärdsstatens kris

De senaste trettio åren har det akademiska intresset för det civila samhället eller den tredje 

sektorn som ett alternativ för utförandet av offentliga tjänster och social service ökat både i 

Nordamerika och i Europa (Gidron et al. 1992). Trots att diskussioner kring förhållandet 

mellan stat och civilsamhälle sträcker sig långt tillbaka i tiden har intresset för 

organisationerna inom den tredje sektorn ökat markant de senaste årtiondena. Detta förklaras 
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bland annat utifrån ”välfärdsstatens kris”, nedskärningar inom de offentliga ekonomierna, 

decentraliseringsprocesser och generella tendenser av avreglering internationellt sett. Staten 

har i Europa allt mer blivit en partner som köper tjänster av aktörer inom den sociala 

ekonomin då det ömsesidiga beroendet mellan de olika sektorerna ökat. Gränsdragningarna 

mellan marknaden och de offentliga, ideella och informella sektorerna är inte längre lika 

hårdragna och detta märks bland annat genom att begrepp som ”blandade ekonomier” 

används i allt större utsträckning (Gidron et al. 1992:xi-xii). Graden av beroende av 

utomstående aktörer, exempelvis den tredje eller den ideella sektorn, för utförandet av 

välfärdstjänster varierar mellan de olika europeiska staterna. I Nederländerna är exempelvis 

icke-vinstdrivna organisationer den huvudsakliga leverantören av social service medan länder 

som Sverige fortfarande anses vara relativt oberoende av icke-statliga aktörer för 

förverkligandet av sociala rättigheter och social service (Gidron et al. 1992:xii-xiii).

2.2 Välfärd som medborgarrätt 

Enligt sociologen Marshall består de medborgarrättsliga rättigheterna av tre olika element: 

civila, politiska och sociala rättigheter där den sistnämnda bland annat definieras som ”ett 

minimum av ekonomisk välfärd och trygghet” (Marshall citerad av Mishra 1986:43). Om de 

civila rättigheterna främst sammankopplas med rättsliga institutioner och den andra gruppen 

av rättigheter med de politiska är de sociala främst förknippade med social service (Mishra 

1986:43). Från ett historiskt perspektiv har rättighetstänkandet och dess utveckling främst 

kommit att innebära en utökad tillgänglighet, till exempel att gälla en hel befolkning inom ett 

visst land. De sociala rättigheterna var till att börja med ofta begränsade till de mest 

behövande för att sedan utökas och innefatta social service för en hel befolkning. Dessa 

rättigheter är, enligt Mishra, normer starkt förknippade med demokrati och demokratisering 

(Mishra 1986:43-4). 

2.3 Sociala rättigheter som ett välfärdsbegrepp

Då rättighetsbegreppet är nära sammankopplat med författningsenlig välfärd omfattar det inte 

per automatik andra sätt att fylla behov, exempelvis genom frivilligt socialt arbete som utförs 
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av den ideella sektorn i Sverige eller den sociala ekonomin. Begreppet i sig är därför 

begränsat i sin användning då det säger väldigt lite om olika typer av välfärd och inte heller 

beaktar olika sätt att tillgodose sociala behov eller deras inbördes relationer (Mishra 1986:47). 

Rättighetsbegreppet är vidare problematiskt då det inte är självklart vad ”ett minimum av 

ekonomisk välfärd och trygghet” innebär i praktiken (Mishra 1986:48). Rättighetsbegreppet är 

dock användbart för att rättfärdiga och hävda det statliga ansvaret för ”allmän allsidig 

berättigad social service” oberoende av dess specifika innehåll eller utförande. Vidare är 

rättighetsbegreppet användbart för att motverka selektiv socialpolitik (Mishra 1986:53-4). 

Inom ramarna för sociala rättigheter, anser Mishra, att vi förutom graden av formalisering 

även kan använda begreppet i förhållande till utkrävande av faktisk tillgänglighet till social 

service i en specifik kontext (Mishra1986:55).  

2.3.1 Social service  

Marshall definierar social service som det materiella uttrycket av medborgerliga och sociala 

rättigheter formaliserade i lag (Marshall citerad i Mishra 1986:48). Vilka speciella former av 

social service som utförs utanför de marknadsmässiga principerna eller inom den offentliga 

förvaltningen betraktas dock generellt som en politisk ideologisk fråga snarare än i termer av 

sociala rättigheter. Mishra definierar vidare social service ”[...] som en tillfällig 

institutionalisering av en given modell för resursfördelning” (Mishra 1986:50). En 

uppdelning mellan funktion och utförande kan dock göras enligt Tomás Carpi, det vill säga i 

termer av skyldigheten att uppmärksamma behov och att införa regleringar i förhållande till 

själva utförandet i praktiken av social service eller välfärdstjänster, vilket inte nödvändigtvis 

måste utföras i offentlig regi (Tomás Carpi 1997:261). 

2.3.2 Sociala rättigheter och överlåtande 

Forskare som Dean (2004) menar att de sociala rättigheternas ställning generellt sett har 

försvagats. Han menar att dessa rättigheter förvisso nästan alltid varit underordnade 

medborgerliga och politiska rättigheter, men att processer knutna till globaliseringen har gjort 

det ännu svårare för stater att förverkliga sociala rättigheter eller det som ibland kallas för 

välfärdsrättigheter. Exempelvis i den brittiska kontexten sker en utveckling där vissa 

rättigheter blivit mer villkorliga och selektiva. Vissa sociala rättigheter tenderar vidare att i 

olika kontexter privatiseras i större utsträckning och viss social service har även tagits över av 
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den ideella sektorn eller det författaren benämner som den informella sektorn. Denne menar 

således att det skett en slags informalisering av utförandet av service och tjänster inom det 

sociala området. Vissa aspekter av omvårdnad utkrävs inte längre i lika stor utsträckning i 

termer av rättigheter utan snarare genom sociala normer (Dean 2004:198-9, se även Lavalette 

2007).

Det finns enligt Gidron et al en trend inom den samtida politiska retoriken att 

tala om den moderna välfärdsstaten i termer av misslyckande. Kritiken mot välfärdsstaten 

som koncept består i att den underminerat individuella initiativ och ekonomisk tillväxt. Dessa 

föreställningar har enligt författarna motiverat nedskärningar inom de offentliga sektorerna 

samt uppmanat till privatiseringar eller återprivatiseringar av sociala funktioner som tidigare 

utfördes av staten. En stor del av kritiken har dock främst belyst behovet av att förlita sig till 

marknaden, men även frivilligt arbete och frivilligorganisationer har fått allt mer 

uppmärksamhet inom diskussioner som berör välfärdsstaten. Dessa författare menar att 

organisationerna inom den tredje sektorn således ålagts ett större ansvar än tidigare (Gidron et 

al 1992:1-2)

2.4 Den svenska välfärdsstaten

Sverige har länge betraktats som typexemplet på den universella välfärdsstaten med en stor 

offentlig sektor, höga skatter och universella välfärdstjänster.7 Social service kan vara 

sjukvård, äldrevård och barnomsorg. Föreställningarna om den svenska välfärsstaten tycks, 

enligt Vamstad, motsvara Voltaires resonemang om att en välfungerande stat inte behöver 

frivilligorganisationer eller en social ekonomi eftersom staten reglerar samhället på ett sådant 

sätt att medborgarnas rättigheter och behov tillgodoses (Vamstad 2007:8). Den svenska 

välfärdsstaten har styrts av såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar som trots 

ideologiska skillnader försökt förverkliga ambitiösa planer för att minska den sociala 

ojämlikheten (Vamstad 2007:8). 

År 1980 utfördes de flesta välfärdstjänsterna av den offentliga sektorn och trots att en 

del alternativ existerade hade dessa enligt Vamstad ingen betydande roll för välfärden i sin 

helhet. I dagsläget är den offentliga sektorn fortfarande den huvudsakliga aktören, men 

                                                
7

För ett historiskt perspektiv på den svenska välfärdsmodellens framväxt och relation till den frivilliga sektorn 
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aktörer från den tredje sektorn utför dock en del av dessa tjänster; särskilt inom 

barnomsorgen. Skillnaden mellan 1980-talet och idag är enligt författaren ökningen av privata 

aktörer inom det sociala området, särskilt i förhållande till barnomsorgen och äldreomsorgen. 

Den svenska välfärdsstaten överlåtande av välfärdsproduktion och -utförande kan i framtiden, 

enligt Vamstads resonemang, gå i två riktningar. Dessa två riktningar innebär att det antingen 

kommer att vara ideella eller privata, vinstdrivna företag, som tar över som huvudsakliga 

leverantörer av sociala rättigheter i bemärkelsen social service (Vamstad 2007:8-9). En ökad 

betoning på de ideella aktörerna kan som denna uppsats visar på i förhållande till statlig och 

kommunal politik skönjas i diskurserna över den sociala ekonomin i Sverige som behandlas i 

kapitel tre och fyra.  

2.4.1 Från röst till service

Överlåtande av social service är en förändringsprocess som även kan kopplas till den svenska 

kontexten. Wijkström et al. menar att det inom den tredje sektorn i Sverige har skett en 

tyngdpunktsförskjutning då den ideella sektorn traditionellt sett utgjordes av organisationer

som drev sakfrågor och intressepolitik, det vill säga den typ av organisationer som anses 

viktiga för att granska statens upprätthållande av de mänskliga rättigheterna (Wijkström et al. 

2002:18-9). Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet påbörjades en 

förändringsprocess i Sverige som innebar att de ideella organisationerna i allt större 

utsträckning började utföra social service eller det som ibland även kallas för 

välfärdsproduktion (Wijkström et al. 2002:19). Serviceverksamheten innefattar bland annat 

nya verksamheter, exempelvis kvinnojourer, ideellt drivna friskolor eller föräldrakooperativa 

daghem. Denna utveckling har vidare enligt Wijkström och Lundströms forskning visat sig än 

mer tydligt under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet (Wijkström et al. 2002:19).

2.4.2 Serviceproduktion och utförande av tjänster

Inom den svenska kontexten används begreppet serviceproduktion parallellt med utförare och 

leverantör av tjänster i förhållande till välfärd och social service. Serviceproduktion definieras 

i ”Förslag till överenskommelse mellan staten och idéburna organisationer inom det sociala 

området” som:

                                                                                                                                                        
se Lundström (1995). 
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”[… ] den roll som organisationerna tar då de bidrar till människors välfärd genom att ge service 

till sina medlemmar eller till andra utanför organisationen […] utan […] full ersättning för 

verksamheten” (sid. 37).

Organisationer betraktas som utförare och leverantörer när de producerar tjänster mot full 

ersättning av den offentliga sektorn till skillnad från produktionen som snarare kan betraktas 

som mer informell och möjligen indirekt produktion av välfärd (jfr Förslag till 

överenskommelse mellan staten och idéburna organisationer inom det sociala området, 

2008:37).  

2.5 Social ekonomi som idé och begrepp

Både de internationella och de svenska diskussionerna har präglats av definitionsproblem. 

Wijkström (1999) menar att det finns tre olika utgångspunkter för att definiera begreppet:

 Den första betraktar social ekonomi som en tredje sektor vid sidan om den privata och 

den offentliga i första hand genom att beakta de juridiska former som sektorn utgörs 

av. 

 Den andra utgångspunkten understryker verksamheternas syften och motiv; i första 

hand i termer av samhällsnytta och demokratiskt inflytande.

  Den tredje ansatsen utgår ifrån att begreppet är ett policyinstrument konstruerat av 

EU eller den svenska staten i förhållande till vissa organisationer som exempelvis kan 

erbjudas stöd eller bidrag (Wijkström 1999, citerad av Westlund 2001:9). 

Ett annat sätt definiera den sociala ekonomin är, enligt Westlund, att beskriva den sociala 

ekonomins förhållande till övriga ekonomier i samhället: den offentligt styrda, 

marknadsekonomin och familjekonomin. Westlund menar att den sociala ekonomin i likhet 

med familjeekonomin styrs av en ömsesidighetsprincip, vilken dock inte grundas främst på 

släktskapsbaserade förhållanden utan snarare på mer öppna och föränderliga relationer 

(Westlund 2001:15). Westlund menar således att social ekonomi kan fungera som ett 

sammanfattande begrepp för verksamheter, vilka baseras på ömsesidighetsprincipen. 
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2.5.1 Social ekonomi som en sektor

Enligt Westlund har det mänskliga samhället utvecklat tre olika principer för produktion och 

distribution, vilka är: ömsesidighet, omfördelning samt en marknadsprincip (Westlund 

2001:13). Den sociala ekonomin skiljer sig från marknaden då det främsta syftet hos 

verksamheterna inte är kapitalavkastning utan snarare är det sociala värden som motiverar de 

olika verksamheterna. Målet med verksamheterna kan vara allt ifrån välfärd till

organisationens överlevnad (Tomás Carpi 1997:250, Westlund 2001:15). Den offentliga 

sektorn och den sociala ekonomin har ofta gemensamma mål, men den offentliga sektorn 

regleras av och baseras på officiell lagstiftning medan den sociala i större utsträckning styrs 

av en intresse- och värdegemenskap (Westlund 2001:15). Den största skillnaden dessa 

emellan består dock i hur de olika sektorerna är finansierade. Medan den offentliga ekonomin 

bygger på ett obligatoriskt skattesystem utgörs den sociala ekonomin i större utsträckning av 

ömsesidig frivillig anslutning och baseras ofta på socialt kapital (Westlund 2001:15-6). 

Social ekonomi som förhållningssätt

Alla verksamheter, vare sig de befinner sig på den kapitalistiska marknaden eller inom den 

tredje sektorn, har dock både sociala och kommersiella inslag och även spännvidden mellan 

dessa är stor. En del av de verksamheter som av Westlund räknas in i den sociala ekonomin 

har i många fall en hög kommersialiseringsgrad. Exempel på detta kan till exempel vara de 

idrottsklubbar som omsätter miljontals kronor varje år. Till den sociala ekonomin inräknar 

författaren även de ekonomiska kooperativen såväl som de ideella föreningarna (Westlund 

2001:18). 

Ekonomen Stig Westerdahl (2006) vänder sig dock mot föreställningar om den 

sociala ekonomin som en sektor utan vill hellre se denna som ett förhållningssätt som alla 

verksamheter, även företag, bör ha inom sin verksamhet. Således bör den sociala ekonomin 

snarare betraktas som en idébärare än som en indelning för olika typer av organisationer 

(Westerdahl 2996:76-7, 79). Denna uppsats betraktar i likhet med Westerdahl social ekonomi 

som en idé snarare än som en distinkt ekonomi, men samtidigt är det just de sociala inslagens 

dominans i en verksamhet som i praktiken resulterar i att dessa organisationer av sig själva 

och av andra aktörer betraktas som en separat sektor i samhället. 
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2.5.2 Social ekonomi som idé

Den sociala ekonomin föreställs generellt sett inbegripa sociala, ekonomiska, och 

utbildningsmässiga fördelar. Detta gäller särskilt inom det sociala området och inom områden 

där social integration anses viktigt (Tomás Carpi 1997:264). Den sociala ekonomin största 

potential och förhoppning är att den bidrar till samhällelig utveckling i allmänhet och särskilt 

på lokal och regional nivå (jfr Tomás Carpi, Westlund 2001, Åhlander 2001). Det största 

problemet med diskussioner kring den sociala ekonomins potential är att dessa förs i abstrakta 

och övergripande termer. Enligt Westlund finns det i dagsläget inte övertygande empiriskt 

stöd för den sociala ekonomins föreställda potential, i termer av ökad sysselsättning och 

kvalité (Westlund 2001, Åhlander 2001).  

På grund av den ekonomiska globaliseringen och nationalstatens minskade 

kapacitet till reglering riskerar, enligt Tomás Carpi, stora delar av befolkningarna runt om i 

världen att strukturellt marginaliseras. Då den kapitalistiska sektorn inte kan lösa sociala 

problem som dess logik har bidragit till att skapa behövs det nya mekanismer för att lösa 

samhällets problem (Tomás Carpi 1997:258-9). Dessa nya mekanismer antas kunna genereras 

genom det civila samhället och inom den sociala ekonomin. De nya komplexa sociala 

problemen kräver således, enligt detta resonemang, nya kreativa flexibla lösningar (Tomás 

Carpi 1997:263). 

Social integration

Den sociala ekonomins styrka föreställs ofta i termer av integration. Exempelvis antas den 

sociala ekonomin besitta en förmåga att mobilisera människor kring gemensamma värden 

bland annat på grund av dess lokala förankring (Åhlander 2001:43). Individer föreställs 

genom sitt medlemskap inom exempelvis en organisation, förening eller ett kooperativ tillåtas 

delta mer direkt än inom de övriga ekonomierna i förhållande till verksamhet, ledning och 

mål (Tomás Carpi 1997:250). Den sociala ekonomin antas således, enligt Tomás Carpi och 

Åhlander, ha en för individen socialiserande och aktiverande potential som de andra 

sektorerna inte besitter. Detta innebär enligt Tomás Carpi att den sociala ekonomin kan vara 

ett samhällsstrategiskt instrument för de-alienation (Tomás Carpi 1997:250-1). Dessa 

förtjänster som föreställs karaktärisera den sociala ekonomins verksamheter kan dock 

potentiellt hittas inom hela det civila samhället; inom föreningslivet i stort, inom de 

traditionella folkrörelserna och de röstburna organisationerna. Därför finns det ingenting som 
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enligt min mening tyder på att detta skulle vara något specifikt för just det fenomen som 

betecknas som social ekonomi i betydelsen organisationer som utförare av social service. 

Inflytande och demokrati

Den sociala ekonomin som utförare av social service antas i motsats till den offentliga sektorn 

i större grad präglas av kreativitet och flexibilitet. Dessa tendenser förklarar Tomás Carpi som 

en konsekvens av anti-byråkratiseringsreaktionerna som följt på välfärdstatens kris. Vidare 

antas den sociala ekonomin i större utsträckning fostra medborgare som är delaktiga och 

medvetna i förhållande till samhällets utveckling än exempelvis den offentliga ekonomin och 

marknaden (Tomás Carpi 1997:257-8). Denna delaktighet och medvetenhet kan dock även 

kopplas ihop till föreningslivet i stort och potentiellt kanske med röstburna organisationer i 

större utsträckning än de verksamheter som enbart ägnar sig åt social service. Däremot kan 

graden av inflytande och demokrati eventuellt öka genom samverkan då medborgarna antas 

kunna påverka social verksamhet mer direkt genom den sociala ekonomin än den service som 

utförs av den offentliga sektorn. 

De decentraliseringsprocesser som ägt rum möjliggör enligt Tomás Carpi för en 

mer öppen kommunikation mellan den offentliga sektorn och det civila samhället. Detta 

menar författaren är gynnsamt för mindre sociala aktörer och deras delaktighet i hantering av 

det som vanligtvis begränsats till den offentliga sektorn (Tomás Carpi 1997:260). På lokal 

nivå kan den sociala ekonomin således, enligt författarens resonemang, engagera fler aktörer 

än verksamhet som utförs av den offentliga sektorn (Tomás Carpi 1997:261). 

Sysselsättning

Från politiskt håll finns en hel del förväntningar på att den sociala ekonomin i Sverige ska 

skapa sysselsättning, det vill säga att den ska generera nya arbetstillfällen, för att kompensera 

för de jobb som försvinner från den offentliga och den privata sektorn i och med 

nedskärningar. Den sociala ekonomin och förhoppningarna om nya arbetstillfällen har enligt 

Westlund visat sig särskilt intressant inom regionalpolitiska sammanhang då skillnaderna i 

arbetslöshetsnivå mellan olika regioner i Sverige ökar. Den sociala ekonomin har således 

föreställts kunna bidra till lokal utveckling och bibehållen social service i krisområden 

(Westlund 2001:27). 

Förhoppningarna om en ökad sysselsättning inom den sociala ekonomin bygger 
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på resultat från internationella studier under 1990-talet som visat på en kraftig expansion av 

de ideella sektorerna samt en ökad sysselsättning inom nykooperativa företag i en rad andra 

europeiska länder; som exempelvis Irland, Italien och Spanien (Westlund 2001:27-8, 

Åhlander 2001:39).  Ingen av dessa studier har dock enligt Westlund kunnat visa på om 

ökningen av arbetstillfällen inom den sociala ekonomin eller den ideella sektorn berodde på 

nedskärningar hos privata och offentliga verksamheter eller om dessa jobb var så kallade 

nygenererade (Westlund 2001:28).  
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3. Social ekonomi i Sverige

I Sverige präglades diskussionerna kring staten och det civila samhällets roll under 1990-talet 

av ett konfliktbetonat perspektiv8 (jfr Trägårdh 1995) som ofta hade ideologiska undertoner 

(Wijkström et al 2002:3). Debatterna under denna period framställdes huvudsakligen som en 

kamp mellan välfärdsstatens försvarare och dess kritiker både till vänster och höger om 

socialdemokratin (Wijkström et al 2002:3). Sedan dess har diskussionen kring staten och det 

civila samhället blivit mer nyanserad. Mellan de olika politiska partierna tycks numer 

konsensus råda i förhållande till behovet av nya lösningar och ökad samverkan mellan staten 

och den ideella sektorn. Detta gäller särskilt i förhållande till den sociala ekonomin, en 

expansion och satsning som får stöd hos partier både till höger och till vänster.9

År 1998 skrev Margareta Winberg, dåvarande arbetsminister, att den sociala 

ekonomi bör betraktas som en alternativ lösning och som ett komplement till den offentliga 

sektorn (Winberg 1998:146).  I Sverige har vidare den sociala ekonomin sedan 1994 upplevt 

en ökad popularitet i termer av produktion av sociala tjänster. Företag och kooperativ som 

tagit över sociala tjänster från den offentliga sektorn har ökat och när det gäller social 

ekonomi som fenomen betonas samverkan ofta och av olika inblandade aktörer (Westerdahl 

2006:75, Tomás Carpi 1997:257). På flera platser i Sverige har nätverk och partnerskap i 

förhållande till den sociala ekonomin vuxit fram. Det finns i Skåne exempelvis ett nätverk för 

aktörer inom den tredje sektorn där bland annat svenska Röda Korset finns med och Skånes 

                                                
8

Det konfliktbetonande perspektivet kan härledas till Platons resonemang över att olika sfärer i samhället har 
olika grundläggande normer som ofta är i konflikt med de normer som råder i en annan sfär. Även Zetterberg 
följer denna linje och menar att det finns en inbyggd motsättning mellan staten och det civila samhället samtidigt 
som denne erkänner att ett visst ömsesidigt beroende existerar; den ena kan inte existera välfungerande utan den 
andra (Zetterberg 1995:67, 66). Dessa typer av resonemang betraktar sektorerna som två avgränsade sfärer, vilka 
måste balanseras mot varandra; ju mer av den ena desto mindre av den andra. Rothstein menar dock att denna 
typ av diskussion, om staten och det civila samhället som två motpoler, ofta har ideologiska ambitioner och att 
det i praktiken inte är så enkelt att en ökning av den ena automatiskt innebär en försvagning av den andra sektorn 
(Rothstein 1995:112-3).
9

Den svenska staten har under alliansens styre exempelvis initierat en dialog med frivilligorganisationer om 
samverkan och tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet och förutsättningarna för en social ekonomi i 
samverkan (se Integrations- och jämställdhetsdepartementets hemsida). Social ekonomi i samverkan som strategi 
för samhällsutveckling finns även med på Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Vänsterpartiets politiska 
plattform i län som Västergötland och Jämtland, vilket visar på att samverkan i huvudsak inte är en ideologisk 
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idrottsförbund. Vidare har exempelvis en samverkansgrupp uppstått i Malmö där hälften av 

deltagarna representerar Malmö stad och den andra hälften utgörs av representanter från ”den 

sociala ekonomin”.10

3.1 Den sociala ekonomins koppling till EU

Social ekonomi som begrepp har ett tydligt ursprung inom EU där det blev ett officiellt 

begrepp 1989. Inom EU föreställs den sociala ekonomin innefatta fyra typer av 

organisationsformer: kooperativ, ömsesidiga företag, föreningar och stiftelser. I och med 

Sveriges medlemskap i EU introducerades även begreppet i Sverige och 1997 tillsattes bland 

annat en arbetsgrupp av regeringen med uppgift att definiera detta nya begrepp (Westlund 

2001:7). Inom EU betraktas den sociala ekonomin ofta utifrån ett ekonomiskt perspektiv och 

som ett tredje system för sysselsättning. Vid EU:s toppmöte i Luxemburg 1997 beslutades det 

exempelvis att medlemsstaterna skulle utnyttja möjligheterna att skapa sysselsättning genom 

den sociala ekonomin på lokal nivå (Åhlander 2001:43, 45). Introducerandet av begreppet i 

Sverige har även att göra med att pengar för utveckling av den sociala ekonomin kan sökas 

via EU:s strukturfonder och program (DS 1998:48:7). 

3.2 Den sociala ekonomins expansion

Det finns generellt sett ett ökat politiskt intresse för verksamheter inom den sociala ekonomin 

på grund av verksamheternas samhällsnyttiga mål. Detta ökade intresse för organisationerna 

kan möjligen ha att göra med att diskurser om mänskliga rättigheter och social rättvisa ökat 

till följd av den ökade globaliseringen. I takt med att välfärdstaten monteras ned har det även i 

Sverige förts diskussioner om den sociala ekonomins betydelse för samhällets utveckling i 

stort. Det som är problematiskt i den svenska kontexten är dock, enligt Åhlander, att 

diskussioner om den sociala ekonomin förs i generella termer som om dess expansion i sig 

vore målet (Åhlander 2001:39-40).  

Begreppet social ekonomi adopterades när det introducerades i den svenska 

                                                                                                                                                        
fråga i Sverige.
10 Se www.socialekonomiskane.se
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kontexten av en mängd olika aktörer och ofta har idén kommit att innebära en betoning på 

partnerskap med grupper i civilsamhället (Westerdahl 2006:75, Baccaro 2006:197). Särskilt 

inom den nykooperativa rörelsen sågs begreppet som en bekräftelse och legitimering, men 

även hos politikerna väcktes ett intresse och en förhoppning om att kunna tillfredställa 

växande sociala behov samt att minska arbetslösheten (Westerdahl 2006:75). 

Fenomenet i sig, i termer av gemensamma krafter, samverkan och ideellt arbete, 

är egentligen inte nytt utan kan enligt Westerdahl snarare ses som en renässans för intresset av 

dessa organisationer (Westerdahl 2006:75). Den svenska välfärdsstatens föregångare anses

exempelvis vara bland annat de ömsesidiga arbetslöshetskassorna och lokala sjukkassor. 

Även de gamla konsument- och bondekooperativen innan de blev storföretag ansågs bära med 

sig de fördelar som nämns i förhållande till den sociala ekonomin; det vill säga inflytande, 

delaktighet, demokrati och frivilligt arbete (Westerdahl 2006:75). 

De framväxande diskurserna om den sociala ekonomins betydelse inom den 

akademiska världen och de politiska debatterna speglar, enligt Åhlander, förändringarna i det 

svenska välfärdssystemet och internationaliseringen som ställt nya krav på samhället 

(Åhlander 2001:39). Trots den ekonomiska högkonjunkturen har sparkraven och 

nedskärningarna inom den offentliga sektorn fortsatt. Detta har, enligt författaren, bidragit till 

att minska antalet arbetstillfällen i Sverige. Det finns således politiska förhoppningar om att 

den sociala ekonomin ska skapa nya arbetstillfällen (Åhlander 2001:39).

3.3 Den sociala ekonomins innehåll och omfattning

Westlund och Westerdahl (1996) förklarar den ökade betydelsen av sektorn generellt utifrån 

tre hypoteser. Den första tesen innebär kortfattat att verksamheterna inom den sociala 

ekonomin kan fylla ut det tomrum som uppstår till följd av nedskärningarna inom den 

offentliga sektorn, men även till följd av rationaliseringar som sker på den privata marknaden 

(Westlund et al. citerade i Westlund 2001:28). 

Den andra tesen har sin utgångspunkt i inflytande och baseras på en nedbrytning 

av det hierarkiska industrisamhället. Till följd av detta menar författarna att kooperativa 

former för ägande växt fram parallellt med en kritik av den offentliga sektorns sätt att hantera 

skattemedel. Den tredje tesen benämns lokal-identitetshypotesen och berör den ökade 

regionaliseringen. Uttryck för detta är betydelsen av organisationerna i den sociala ekonomin 
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för lokal och regional utveckling. Det är dock problematiskt att hitta stöd för dessa kopplingar 

rent empiriskt. En direkt eller indirekt ökad sysselsättning inom den sociala ekonomin till 

följd av dessa utvecklingar är enligt författarna själva svår att påvisa (Westlund et al. citerade 

i Westlund 2001:28-9). 

3.3.1 Den sociala ekonomins omfattning

Då det i princip är omöjligt att mäta graden av socialt inslag inom olika verksamheter är det 

enbart genom den juridiska formen som det går att ”mäta” den sociala ekonomins omfattning. 

Westlund (2007) redogör i sin rapport ”Social ekonomi, socialt kapital och lokal utveckling” 

för utvecklingen av den sociala ekonomin i termer av antal anställda och andel av den totala 

sysselsättningen. De juridiska formerna författaren delar in den sociala ekonomin i är; 

ekonomiska föreningar; ideella föreningar och stiftelser (Westlund 2007:12-3). 

År 1998 utgjorde antalet anställningar inom sektorn 4,54 procent av den totala 

sysselsättningen i Sverige och sex år senare hade siffran minskat till 3,94 procent, vilket enligt 

Westlund tyder på att den sociala ekonomins omfattning, mätt i termer av sysselsättning, har 

minskat något de senaste åren. Detta kan dock enligt denne mest troligt kopplas till 

nedgången i ekonomiska föreningar, en utveckling som pågått sedan 1980-talet, vilken bland 

annat har att göra med att antalet bolagiseringar ökar. Sysselsättningen inom ideella 

föreningar har minskat något medan den i stiftelserna ökat svagt. Westlund tolkar denna 

minskning i termer av rationaliseringar och byte av organisationsformer (Westlund 2007:12-

3).

3.3.2 Den ideella sektorns betydelse 

På regeringskansliets hemsida står det att läsa att föreningslivet och folkrörelserna är en 

förutsättning för den sociala ekonomin och att syftet med folkrörelsepolitiken är att skapa 

förutsättningar för den sociala ekonomin (Integrations- och jämställdhetsdepartementets 

hemsida). I Sverige har de ideella aktörerna och den ideella sektorn således en stor betydelse 

för idén om social ekonomi. I de allra flesta sammanhang där social ekonomi diskuteras 

nämns frivilliga eller ideella organisationer (jfr Amnå 10 april 2008). 

Under ett seminarium för social ekonomi talar Erik Amnå, professor i 

statsvetenskap, om hur det politiska språket i Sverige har förändrats. Denne menar att vi 

tidigare talade i större utsträckning om det civila samhället, folkrörelser, 
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medlemsorganisationer och frivilligt arbete, men att dessa uttryck nu kommit att i allt större 

utsträckning ersättas av begreppet social ekonomi. Skillnaden idag är som han ser det att 

dessa organisationer i större utsträckning är beroende av stat och kommun samt att de ideella 

organisationerna allt oftare betraktas i termer av ersättare snarare än som komplement i 

förhållande till de gamla rörelserna i Sverige (Amnå, 10 april 2008).11 Det som är det nya i 

den svenska kontexten är således de ideella aktörernas plats inom den sociala ekonomin och 

den nya politiska retoriken, från komplement till ersättare (jfr Winberg 1998), samt den 

ökande betoningen på samverkan mellan den offentliga sektorn och det civila samhället som 

utgör den sociala ekonomin. 

Siffror visar exempelvis att Sverige är det land i Europa som utför frivilligt 

arbete i störst utsträckning samtidigt som en väldigt liten del av de engagerade faktiskt får lön 

för sitt arbete (Lundström 1995:71, jfr Westlund 2007). Lundström och Wijkströms forskning 

från 1997 tyder på att den ideella sektorn och de ideella insatserna är av stor ekonomisk 

betydelse för den svenska sociala ekonomin. Insatserna omvandlade i tid och pengar 

uppskattas av dessa motsvara ungefär 300 000 heltidstjänster fördelade på nästan 2,5 miljoner 

människor (Lundström och Wijkström citerade av Åhlander 2001:45). 

Aktörerna i den tredje sektorn som sektorn även kallas för säger sig 

huvudsakligen vara motiverade av humanitära eller humanistiska strävanden snarare än 

ekonomisk förtjänst och framställs ofta som apolitiska eller till och med antipolitiska (Miller 

2007:253). I själva verket är dock denna sektor präglad av motsättningar och inom denna sfär 

återfinns ofta dynamik och spänning; ett exempel på detta är exempelvis begreppsparet 

folkrörelse och intresseorganisation. En annan typ av spänning inom den ideella sektorn är 

begreppen röst och service eller i förhållande till det sociala arbetet rättigheter och 

välgörenhet (Wijkström et al 2002:14).       

Organisationsmässigt utgör organisationerna och rörelserna inom den tredje 

sektorn en blandning av företagsmodeller och politiska partier. De flesta organisationer är 

beroende av projektbidrag, men många finansieras även till stor del av medlemsbidrag och 

andra inkomster. På ett sätt påminner medlemsorganisationerna om politiska partier då 

medlemskap förutsätter någon form av självidentifikation av anhängarna (Miller 2007:353-4).

                                                
11 Jfr Anheir (2005), vilken identifierat tre olika modeller för relationen mellan stat och den tredje sektorn. 
Förhållandet mellan sektorerna kan beskrivs i termer av konflikt, den ideella sektorn som komplement eller som 
ersättning (Anheir 2005:284). 
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3.4 Folkrörelsepolitiken

På grund av den svenska välfärdsmodellens utformning och dess betoning på jämlikhet i 

förhållande till socialförsäkringar och liknande är allmänna välfärdstjänster utförda av aktörer 

i det civila samhället fortfarande ett relativt litet inslag i den svenska kontexten (Lundström 

1995:70, Åhlander 2001:46-7). I förhållande till övriga Europa är välgörenhetstänkandet 

begränsat på grund av den betydelse som folkrörelserna som röstbärare traditionellt sett haft i 

Sverige och då de flesta övriga länder saknar vidare en motsvarighet till dessa (Åhlander 

2001:43). Dock kan vi i regeringens folkrörelsepolitik, vilken är nära knuten till idéer om 

social ekonomi, urskilja ett särskilt intresse av de ideella organisationerna som producenter av 

välfärd, vilket återigen tyder på en tyngdförskjutning även hos politikerna i förhållande till 

röst och service (Protokoll 1, jfr Wijkström et al. 2002:18 ff.). 

I dokumentationen från ett seminarium om ”Demokratins behov av ett 

självständigt föreningsliv” i samband med Folkrörelseforum 2004 sammanfattar Wijkström 

det svenska organisationslivet som starkt beroende av statsmakten. Denne menar här att 

statsapparatens syn på föreningslivet har förändrats från en diskurs om autonomi och existens 

till utförare av statliga uppdrag (Folkrörelseforum 2004).12

3.4.1 Dialogen med den ideella sektorn

I september 2007 inleddes vad som av regeringen benämns som ”samarbetet mellan den 

ideella sektorn och staten” på initiativ av statsråden Nyamko Sabuni (M) och Göran Hägglund

(Kd). Samarbetet baseras på dialoger som genomförts runt om i landet vilket sedan resulterat i 

att en av regeringen tillsatt arbetsgrupp och representanter från den ideella sektorn tagit fram 

gemensamma principer för framtida relationer. Syftet med dialogerna har, enligt 

regeringskansliets hemsida, varit att erkänna de idéburna organisationernas roll i samhället. 

Från regeringens sida talar man inom dessa sammanhang både om organisationernas roll som 

opinionsbildare och som utförare av sociala tjänster. Syftet med dialogen och samarbetet är 

vidare att utveckla relationen mellan den offentliga och den ideella sektorn. Detta samtidigt 

som statsmakten ska bidra till den senares oberoende och självständighet (Pressmeddelande, 

31 mars 2008). 

                                                
12

För en skildring över den svenska statsmaktens syn på organisationslivet samt hur denna förändrats över tid se 
rapporten Wijkström et al. (2004).,”Staten och det civila samhället”.
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  Den 31 mars 2008 presenterades från regeringens sida ett förslag till en 

åtgärdsplan och i pressmeddelandet kan vi även läsa att förslaget betonar vikten av att aktörer 

inom den ideella sektorn parallellt kan fungera som utförare av tjänster och som 

opinionsbildare (Pressmeddelande, 31 mars 2008). Dialogen med den ideella sektorn har i 

första hand berört organisationerna som verkar inom det sociala området och har enligt 

regeringens egna uppgifter involverat ett 80-tal idéburna organisationer samt Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Dialogen är ett gemensamt initiativ från 

Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet, vilka gemensamt 

tillsatt en arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsområdet samt ansvariga 

inom folkrörelsepolitiken. Regeringens representant i dialogen är Peter Örn som arbetar som 

politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet (Regeringskansliets 

hemsida: dialogen med den ideella sektorn). 

3.5 Social ekonomi i samverkan

Dialogen mellan staten och den ideella sektorn baseras på ett regeringsbeslut från 6 september 

2007 där det står att läsa att det med det sociala området menas hälsovård, sjukvård och social 

omsorg, ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, ekonomisk trygghet vid ålderdom 

och ekonomisk trygghet för familjer och barn. Motiven för regeringens satsningar på den 

ideella sektorn och samverkan med den ideella sektorn är enligt regeringskansliets hemsida: 

att en oberoende ideell sektor är viktig för demokratin och mångfalden, att den sociala 

ekonomin kan bryta utanförskap, att en utvecklad social ekonomi bidrar positivt till tillväxten 

och samhällsutvecklingen samt att fler aktörer inom vård och omsorg ger större valfrihet och 

bättre kvalité. Enligt beslutet ska dialogen beröra hur aktörer inom den ideella sektorn inom 

det sociala området ”[…] kan utvecklas som producenter och leverantörer av olika former av 

service och tjänster till allmänheten” (Protokoll 1, 6 september 2007).

I regeringsbeslutet från den 6 september 2007 definieras den ideella sektorn som 

innefattandes alla typer av idéburna organisationer och exempel på olika typer av 

organisationer som nämns i beslutet är folkrörelser, stiftelser, trossamfund och föreningar. 

Vidare menar man här även att dessa organisationer har en viktig roll och funktion att fylla 

inom den sociala ekonomin. Generellt sett föreställs de ideella organisationerna inom det 

sociala området huvudsakligen inneha tre roller vilka beskrivs enligt följande; ”[…] som 
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samordnare av röster […], som producenter av olika former av service samt som nav för 

olika gruppers identiteter och gemenskaper” (Protokoll 1, 6 september 2007).

Som tidigare nämnts kan två av dessa roller även sägas karaktärisera de 

traditionella folkrörelserna och föreningslivet i stort varav det som särskiljer, eller inringar det 

som specifikt utgör, den sociala ekonomin från det civila samhället, folkrörelserna och den 

ideella sektorn är just ”[…] som producenter av olika former av service[…]” (Protokoll 1, 6 

september 2007). Denna utveckling kan i framtiden och eventuellt redan nu innebära att 

statens ansvar i förhållande till sociala rättigheter kommer att förändras då staten i vissa 

hänseenden inte längre är den aktör som utför det faktiska genomförandet av social service 

som av Mishra definierats som den materiella manifestationen av sociala rättigheter i kapitel 2 

(jfr Mishra 1986). 

I regeringsförklaringen för 2006/2007 står det vidare att relationen mellan de 

olika sektorerna behöver belysas, tydliggöras och utvecklas under den kommande 

mandatperioden. Särskilt fokus fästs vid den roll som den sociala ekonomins aktörer spelar 

som producenter av service och tjänster och här menar man även att den ideella sektorn kan 

göra en större insats på området. Denna utveckling ska främjas av politiska initiativ och i 

första ledet beröra det sociala området för att sedan utvecklas till att inbegripa andra områden 

inom den ideella sektorn (Protokoll 1, 6 september 2007, Regeringsförklaringen 6 oktober 

2006). 

3.5.1 Åtgärdsplan för de idéburna organisationerna

De idéburna organisationerna framhåller i det gemensamma förslaget sin rätt till oberoende 

och sin roll som kritisk granskare och opinionsbildare även i samverkan med andra aktörer 

(”Förslag till gemensamma principer för samverkan mellan staten och de idéburna 

organisationerna” s. 17).  Vidare står även att läsa att de idéburna organisationerna själva

”definierar kvalitén i sin egen verksamhet” (ibid. s.18). De idéburna organisationerna åtar sig

vidare att dels informera och utbilda samhället om sin granskande roll och dels om sin roll 

som producent av sociala tjänster samt ”att verka för social- och näringspolitiska villkor för 

att etablera, utveckla och driva idéburen vård och omsorg” (ibid. s. 31). 
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4. Stat, civilsamhälle och demokrati

Motsättningen mellan olika värden och intressen, i termer av att vilja bevara det civila 

samhällets oberoende samtidigt som organisationerna inom den sociala ekonomin utför social 

service och välfärdsproduktion tydliggörs i dokumentet: ”Förslag till överenskommelse 

mellan staten och idéburna organisationer inom det sociala området”. Här uttrycks ett 

intresse och en förhoppning främst av regeringen, men även av organisationerna själva, att 

den ideella sektorn ska kunna bidra med välfärdsproduktion i samhället samtidigt som den 

röstbärande funktionen hos aktörerna bevaras, det vill säga förmågan att kritisera den 

offentliga sektorn när den inte fungerar på ett tillfredställande sätt (ibid.). En utökad 

samverkan mellan den offentliga sektorn och det civila samhället inom den sociala ekonomin, 

implicerar nya roller och uppgifter som utifrån ett rättighetsperspektiv inte är oproblematiska. 

Den sociala ekonomins utveckling aktualiserar dels det civila samhällets oberoende och hur 

detta kan bevaras, men även statens ansvar för förverkligandet av sociala rättigheter. 

4.1 Staten och det civila samhället

Den tilltagna betoningen på den ideella sektorn inom folkrörelsepolitiken, genom 

satsningarna på den sociala ekonomin och samverkan, visar på den instrumentalisering i 

synen på frivilligorganisationerna från den offentliga sektorns sida som Wijkström berör i 

”Den ideella sektorn”. Författaren menar här att den offentliga sektorn i större utsträckning 

börjat prioritera organisationernas kapacitet att producera välfärdstjänster snarare än deras 

förmåga att kritisera och bära röst (Wijkström et al. 2002:19-20).

Det civila samhället lyfts allt oftare fram som ett alternativ då välfärdsstatens kapacitet 

att reglera och övervaka ständigt ifrågasätts. Lucio Baccaro vänder sig dock emot 

dikotomiseringar av typen den ineffektiva staten och det effektiva civilsamhället och 

förespråkar en realistisk variant av den traditionella associativa demokratimodellen. Denna 

modell förespråkar överlåtande av så många reglerande funktioner som möjligt från staten till 
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lokala organisationer och föreningar i det civila samhället med sakkunskap om problem och 

möjliga lösningar (Baccaro 2006:185-6, 187). 

Dessa idéer som förenklat utryckt förespråkar överlåtande tillsammans med samverkan 

mellan sektorerna kan ara ett sätt att närma sig det fenomen som framträtt i Sverige i termer 

av ”social ekonomi i samverkan” och ”socialt partnerskap” (Baccaro 2006). Detta kapitel 

inleds dock med en genomgång av generella risker i förhållande till statens ansvar för 

förverkligande av sociala rättigheter, den sociala ekonomins expansion och ökad samverkan 

med det civila samhället. 

4.1.1 Universalism kontra partikularism

Traditionellt sett sträckte sig de sociala målen hos föreningarna och kooperativen inte bortom 

medlemmarnas intressen. Om den sociala ekonomin ska kunna leva upp till förväntningarna 

som regeringen och de idéburna organisationerna uttryckt i dialogen med varandra krävs det 

att organisationerna inom den sociala ekonomin arbetar mot breda samhälleliga mål och inte 

enbart verkar för att främja respektive organisations särintressen (Tomás Carpi 1997:266, jfr 

Lavalette 2007:452). Under seminariet ”Social ekonomi i samverkan” 10 april i Malmö 

behandlar professor Erik Amnå olikheterna mellan stat och kommun i förhållande till den 

sociala ekonomin och den ideella sektorn. Medan staten styrs av lagar styrs den sociala 

ekonomins frivilliga av engagemang. En annan viktig skillnad utifrån ett rättighetsperspektiv 

är att den offentliga sektorn baseras på ett allmänintresse kontra den sociala ekonomins 

aktörers särintresse. Den offentliga sektorn präglas åtminstone i teorin av universalism och 

opartiskhet i förhållande till den ideella sektorns partiskhet. Skillnader i finansiella resurser 

leder vidare till en stor skillnad i förutsättningar och tillgänglighet i förhållande till de olika 

sektorerna (Social ekonomi i samverkan, 10 april).

4.2 Samverkan och demokrati

Den australiske professorn i statsvetenskap John Dryzek (1996) vänder sig emot alla idéer 

eller försök som innebär ett inkluderande av organisationer i staten såvida inte omfattande 

kriterier ställs upp för på villkor detta sker. Denna försiktighet i förhållandet stat och det civila 

samhället är vanlig bland annat hos den konservativa traditionen och den klassiska 
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liberalismen (Dryzek 1996:475). Invändningen grundar sig främst på huruvida demokratin i 

ett samhälle främjas eller undermineras som följd av samverkan mellan sfärerna.  Författaren 

menar att historiskt sett har tryck för ökad demokratisering huvudsakligen kommit från det 

civila samhället snarare än från staten. Om organisationerna således lämnar den oppositionella 

sfären för att delta i den offentliga följer det faktum att statliga ämbetsmän inte riskerar kritik 

på samma sätt på grund av förhållandet som uppstår, inom vilket staten generellt sett är i 

överläge (Dryzek 1996:476). 

Förespråkare för samverkan och samarbete mellan sektorerna framhäver ofta 

demokratiska vinster i termer av inflytande och deltagande som en effekt (jfr Tomás Carpi 

1997). Dryzek menar dock att samverkan kan få negativa följder om det i det stora hela 

innebär ett mindre vitalt och kritiskt civilt samhälle samt att det kan leda till minskad 

demokratisering på lång sikt (Dryzek 1996:476). Den demokratiska vinsten till följd av ett 

samarbete kan endast ske om organisationerna inom det civila samhället sammanfaller med 

den offentliga maktens. Om intressena mellan de olika aktörerna skiljer sig kan den sociala 

ekonomins inkluderande endast var symboliskt. Demokratisering som process präglas enligt 

Dryzek av ett samspel mellan inkluderande och exkluderande samt mellan stat och civilt 

samhälle. I samverkan med staten krävs därför ett ifrågasättande hos den civila sektorn om 

vinsterna och nackdelarna för demokratin (Dryzek 1996:476). 

Dessa resonemang utgår ifrån vikten av ett oppositionellt civilt samhälle för att 

på lång sikt främja demokrati och upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Idéer om det 

oppositionella civilsamhället bygger på föreställningar om att makt kan utövas på olika sätt 

för att påverka statsmakten. Handlingar inom det civila samhället antas exempelvis kunna 

påverka politiska diskurser och på så sätt påverka innehållet i politiken (Dryzek 1996:481).13

Utifrån Dryzeks perspektiv är således ett oppositionellt civilsamhälle och en passiv 

exkluderande stat att föredra om inte ett vitalt civilsamhälle som genererar röstburna 

organisationer kan garanteras samt om samverkan inte enbart är symbolisk, det vill säga att 

ideella aktörer agerar enbart verkställare av social service på uppdrag av den offentliga 

sektorn (Dryzek 1996:482, jfr Baccaro 2006:197, jfr Tomás Carpi 1997:272). Passivt 

exkluderande innebär i detta sammanhang att staten helt enkelt lämnar civilsamhället ifred 

(Dryzek 1996:482). 

                                                
13

Dessa resonemang kan härledas till det som Habermas kallar ”kommunikativ makt” och vilken enligt Dryzek 
kan påverka den ”administrativa makten”; det vill säga staten (Dryzek 1996:481).
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4.3. Social ekonomi och överlåtande av social service 

Tomás Carpi berör i sin text vissa risker som aktualiseras när den sociala ekonomin tar över 

uppgifter inom det sociala området vilka överlåtits av staten. Ett av de antaganden som 

författaren problematiserar är huruvida den sociala ekonomins aktörer verkligen kan sägas 

utföra ett effektivare arbete än den offentliga sektorn. Detta är dock en empirisk fråga, men då 

effektivitet och kvalité i termer av lärande och kreativitet är svårt att mäta i ekonomiska 

termer kan frågor som berör effektivitet ge en missvisande bild (Tomás Carpi 1997:264). Om 

efterfrågan på den sociala ekonomins tjänster ökar drastiskt finns det vidare en risk att den 

ideella sektorn inte har den kapacitet och kunskap som behövs för att utföra ett kvalitativt 

arbete. Vidare är den sociala ekonomins kapacitet starkt beroende av osäker och kortsiktig 

finansiering, vilket riskerar att göra tillgängligheten till tjänster och service osäker och ad hoc 

(Tomás Carpi 1997:264). På grund av den mer egalitära fördelningen av löner inom den 

frivilliga sektorn och den sociala ekonomin kan brist på kompetens vara en risk som bör 

beaktas (Tomás Carpi 1997:269, Lavalette 2007:456). Vi kan vidare inte heller ta för givet att 

organisationer i det civila samhället har mer kunskap och engagemang än offentliga 

byråkrater (jfr Baccaro 2006:197).

4.3.1 Tillgänglighet

Ett område som sedan länge överlåtits på den frivilliga sektorn är exempelvis organiseringen 

av kvinnojourer runt om i landet. Ett överlåtande av detta slag innebär således att kvinnors rätt 

till skydd är beroende av huruvida det finns en kvinnojour på den lokala orten och 

tillgängligheten beroende av ideella aktörers osäkra finansiering. De ideella aktörerna har 

således inte samma krav på tillgänglighet som den offentliga sektorn. Under 2007 kunde 

Sveriges riksorganisation för kvinno- och tjejjourer endast erbjuda skyddat boendet för 

hälften av de kvinnor som var i behov av det samtidigt som förfrågningarna från polis och 

andra myndigheter ökade med trettio procent under samma år (Pressmeddelande 8 april 

2008). Detta är således utifrån ett rättighetsperspektiv problematiskt och möjligen finns det en 

risk för en liknande utveckling på andra områden som så småningom kan komma att överlåtas 

på den sociala ekonomins aktörer (jfr Tomás Carpi 1997:264).
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4.3.2 Representation och inflytande

Delaktighet och inflytande är fördelar som den sociala ekonomin antas bära med sig, men det 

är enligt Baccaro inte givet att alla ideella organisationer eller aktörer inom den sociala 

ekonomin har en tydlig medlemsbas eller en folklig legitimitet. Intresseorganisationer 

representerar inte nödvändigtvis de primära intressena hos de grupper de sägs representera (jfr 

Baccaro 2006:203). Exempelvis Rädda Barnens lokalföreningar som arbetar i socialt utsatta 

områden, exempelvis i Malmö, med olika verksamheter som exempelvis läxhjälp och 

opinionsbildning, utgörs huvudsakligen av medlemmar och aktiva bosatta i andra områden. 

Trots den lokala förankringen rent fysiskt finns det egentligen inga garantier för att dessa 

organisationer representerar de boendes intressen. Om den sociala ekonomins aktörer överlåts 

utförandet av service som tidigare utförts av den offentliga sektorn kan det potentiellt bli svårt 

för mindre rörelser att hitta resurser och etablera samverkan med myndigheterna i förhållande 

till äldre mer institutionaliserade organisationer. Detta skulle i sådana fall kunna resultera i att 

vissa organisationer finns överrepresenterade inom den sociala ekonomin (jfr Tomás Carpi 

1997:269). 

4.4 Ökad reglering och kontroll?

Nedskärningarna inom de offentliga sektorerna till följd av välfärdsstatens kris i Europa 

kräver, enligt Tomás Carpi, i motsats till många andra forskare och politiker, reglering i större 

utsträckning (Tomás Carpi 1997:261). Ett problem som således skulle kunna följa på 

expansionen av den sociala ekonomin generellt sett är brist på effektiv insyn och utvärdering. 

Detta då organisationer inom den tredje sektorn eller den sociala ekonomin inte svarar mot 

andra än sina eventuella finansiärer, medlemmar och givare, åtminstone inte på samma sätt 

som politiker svarar gentemot sin befolkning, genom demokratiska processer så som val. På 

grund av självbevarelsedriften hos många av organisationerna inom den sociala ekonomin kan 

en ökad samverkan resultera i svårigheter att bli av med vissa aktörer när de skapat sig en 

plats inom det offentliga sammanhanget, trots att deras verksamhet inte längre fyller någon 

funktion (jfr Baccaro 2006:195). För att staten ska kunna leva upp till sina internationella 

skyldigheter krävs således någon form av kollektiv granskning i förhållande till 

organisationerna samt deras aktiviteter i förhållande till resultat och transparens (Baccaro 
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2006:203). 

4.5 En associativ demokratimodell?

Korporativa processer mellan det civila samhällets organisationer och staten har starka 

traditioner i den svenska kontexten och möjligen kan den associativa modellen ses som en 

vidareutveckling av den korporativa staten (jfr Wijkström et al. 2002:52). Enligt den 

associativa modellen vissnar inte staten bort eller drar sig undan utan omdefinieras snarare 

och får nya uppgifter. Förutom att definiera de huvudsakliga målen med offentlig politik 

väljer staten också ut organisationer för att medverka i policyskapande processer samtidigt 

som den ska se till att underrepresenterade gruppers intressen tas tillvara på. Staten sätter 

vidare upp standarder för utförande och kan tillåtas ingripa om organisationerna misslyckas 

med självreglering. På grund av att minimistandard och skyldigheter att rapportera 

förespråkas är denna modell långt ifrån voluntaristisk i sin karaktär enligt Baccaro (Baccaro 

2006:187, 186). Ett sätt för staten att ta ansvar är således att reglera organisationerna trots att 

detta samtidigt riskerar att minska organisationernas förmåga att agera kritisk röst och 

granskare om det civila samhället inte lyckas generera nya röstburna organisationer.

Riskerna med denna modell är dock att uppnå fullständig och jämlik 

representation av intressen inom dessa samverkansformer samt det faktum att 

organisationerna i första hand bevakar sina egenintressen (Baccaro 2006:187). Det är enligt 

Baccaro inte heller självklart att de mest socialt utsatta grupperna i ett samhälle organiserar 

sig inom det civila samhället. En annan risk som tidigare nämnts, är att redan etablerade 

samverkanspartners förblir kvar då det är lättare att etablera sig inom nya områden om 

samverkan med den offentliga sektorn redan sker trots att det inte nödvändigtvis är aktörens 

kompetensområde (Baccaro 2006:198). Brist på kriterier i valet av samverkanspartners från 

den offentliga sektorns sida kan vidare leda till en viss godtycklighet (Baccaro 2006:203). 

Det staten kan göra i förhållande till dessa risker är att kräva organisatorisk 

demokrati samt att aktivt försöka främja symmetri i representation och intressen samt att välja 

de organisationer med breda allmängiltiga intressen (Baccaro 2006:187-8). Statens ansvar ska 

enligt detta synsätt som det förstås och beskrivs av Baccaro inte lämnas över till privata 

aktörer utan staten ska fortsättningsvis vara den primära aktören fastän med nya uppgifter. I 

gengäld för att organisationerna tillåts att experimentera och hitta egna lösningar på problem i 
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samhället kräver staten transparens och utövar offentlig insyn. Det civila samhällets 

deltagande i den offentliga byråkratin kan enligt detta synsätt vara ett sätt att vitalisera och 

göra staten mer effektiv och öppen för omvärlden (Baccaro 2006:191, 193).  

4.6 Det civila samhället som röstbärare

Det finns inom regeringens politik en potentiell motsättning vilken utgörs av betoningen på 

dels ett utvecklat samarbete grundat på ett särskilt intresse av den ideella sektorns 

organisationer som producenter av social service och välfärdstjänster samtidigt som det civila 

samhällets oberoende ska främjas. En ökad satsning på den ideella sektorn som 

välfärdsproducent innebär per automatik en risk att sektorns kapacitet till oberoende och 

förmågan att kritisera statens agerande i förhållande till förverkligandet av sociala rättigheter, 

åtminstone i förhållande till de organisationer eller de verksamheter där staten blir den 

huvudsakliga uppdragsgivaren (jfr Pressmeddelande, 31 mars 2008).

Enligt Tomás Carpi är det möjligt att en ökad efterfrågan på välfärdsproduktion inom 

den sociala ekonomin kan leda till minskat oberoende i förhållande till staten och den 

offentliga sektorn, särskilt i relation till kapaciteten och möjligheten att kritisera 

regeringsmakten (Tomás Carpi 1997:267). Det är inte enbart de enskilda organisationernas 

förmåga att kritisera statens förverkligande av sociala rättigheter som begränsas om 

majoriteten av aktörerna inom den ideella sektorn primärt ägnar sig åt välfärdsproduktion utan 

utvecklingen riskerar även att begränsa sektorns kapacitet i stort då organisationernas fokus 

skiftar från röst till service. Det existerar således en risk att den röstbärande funktionen hos 

organisationerna prioriteras bort i förhållande till möjligheten att utföra uppdrag åt den 

offentliga sektorn. Det finns vidare att organisationerna i första hand använder sina resurser, 

både ekonomiska och mänskliga, till utförandet av service istället för det kritiska granskandet. 

4.6.1 Standardisering och formalisering

Om beroendet av statlig och offentlig finansiering ökar hos organisationerna inom det civila 

samhället och den sociala ekonomin samt om organisationernas verksamhet huvudsakligen 

baseras på uppdrag av staten tenderar kraven på standardisering och formalisering att öka. 

Enligt Tomás Carpi är detta en risk som ökar desto större organisationen är, vilket dessutom 



36

enligt denne riskerar att underminera de egenskaper som anses vara positiva hos den sociala 

ekonomin; det vill säga lärande, kreativitet, flexibilitet och möjligheten till delaktighet för 

medlemmar (Tomás Carpi 1997:267). 

I Sverige betraktas större organisationer som exempelvis Röda Korset snarare som 

samhälleliga institutioner än som sociala rörelser. Mina egna erfarenheter av kontakter med 

de större svenska organisationerna som arbetar i nära anknytning till offentliga myndigheter 

och förvaltningar är just den begränsade möjligheten att i organisationens namn bedriva 

politiskt påverkansarbete, vilket tyder på begränsningarna som större formaliserade 

organisationer möter i förhållande till att agera röst om detta inte är en funktion som ingår 

uttryckligen i organisationens syfte.14  Frågan inför framtiden är således huruvida det civila 

samhället klarar av att fortsatt generera nya röstburna organisationer parallellt med att 

traditionella röstburna organisationer övergår till att utföra service indirekt eller direkt på 

uppdrag av den offentliga sektorn (jfr Wijkström et al. 2002:19). 

4.6.2 Professionalisering och demokrati

Författare som exempelvis Tomás Carpi (jfr även Lavalette 2007) befarar att 

marknadsprincipernas dominans och en benägenhet för professionalisering som medföljer på 

en expanderad social ekonomi kan leda till att sektorns föreningskultur underordnas 

marknadsdimensionerna. Denne menar således att det finns en risk för att sektorn assimileras 

in i den kapitalistiska marknaden och följaktligen riskerar att förlora karaktären som social 

eller folklig rörelse (Tomás Carpi 1997:253-4). Risken är således, enligt författaren, att 

föreningskulturen och benägenheten att involvera människor som medlemskapet innebär 

minskar eller försvinner (Tomás Carpi 1997:254). Detta i sin tur riskerar att leda till ett 

minskat oberoende och en institutionalisering som generellt sett gör organisationerna mindre 

flexibla och mindre benägna att främja lärande och demokrati i betydelsen delaktighet och 

inflytande (Tomás Carpi 1997:265, Dryzek 1996:480). 

Lavalette har genomfört studier i den brittiska kontexten, där en stor del av 

välfärdsproduktionen redan utförs av den tredje sektorn, vilka visat på att det skett en 

differentiering inom sektorn på grund av en strävan hos organisationerna att bli mer 

marknadsorienterade. De stora organisationerna drivs således i större utsträckning som 

                                                
14

Wijkström et al. Menar dock att antalet röstbärande organisationer har ökat parallellt med att utvecklingen 
från röst till service ägt rum (Wijkström et al. 2002:19). 
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företag medan de mindre aktörerna fått det svårare att överleva (Lavalette 2007:456). Det 

finns således en risk att organisationerna i Sverige även utsätts för en allt större konkurrens 

där det inte längre handlar om att möta verkliga behov utan snarare om att överleva inom 

branschen. 

4.6.3 En dualistisk strategi?

Sammanfattningsvis är den största risken utifrån det civila samhället ett potentiellt minskat 

oberoende när organisationerna inom den sociala ekonomin i större utsträckning träder in i det 

offentliga rummet på så sätt att förmågan att kritisera och förespråka alternativ riskerar att 

undermineras (Baccaro 2006:203). Dryzek menar dock att risken för minskat oberoende beror 

på huruvida offentliga och ideella aktörer har gemensamma intressen samt på hur starkt det 

oppositionella civilsamhället är i övrigt (Dryzek 1996:486). 

Det oppositionella civilsamhället i Sverige idag tycks inte löpa några större risker att i 

dagsläget lämnas dränerat om vissa organisationer övergår till service då det åtminstone år 

2002 genererade ett ökat antal röstbärande organisationer (Wijkström et al. 2002:19). 

Huruvida denna utveckling fortsätter om satsningarna på den ideella sektorn som utförare av 

välfärdsservice från det politiska hållet ökar i framtiden är i dagsläget svårt att avgöra. Det 

krävs dock en hög grad av självreflektion hos organisationerna själva. I vissa fall är det 

möjligt att använda sig av det som Dryzek kallar för en ”dualistisk strategi”, men ofta behöver 

organisationerna ofta välja den ena före den andra (Dryzek 1996:486). Den dualistiska 

strategin innebär här att organisationerna fortsätter att verka inom den oppositionella sfären 

samtidigt som aktören samverkar med den offentliga sektorn (ibid.). 

4.6.4 Gemensamma spelregler?

Baserat på regeringens beslut från den 6 september 2007 att inleda en dialog med den ideella 

sektorn i Sverige har ett förslag på gemensamma spelregler arbetats fram av representanter 

från respektive sektor. Deltagandet från den ideella sektorns sida kan ses som ett sätt att 

hantera riskerna i förhållande till minskat oberoende. Oberoende och möjligheten att bevara 

sin autonoma ställning framträder i texten som ett intresse som bör bevaras även om 

samverkan mellan stat och det civila samhället intensifieras (”Förslag till överenskommelse 

mellan staten och de idéburna organisationerna” 2008 et al.). Rätten till autonomi och 

betydelsen av oberoende kräver således enligt dokumentet en tydlighet i relationen: stat och 
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civilt samhälle (ibid. s.6). Däremot är det ännu inte tydligt hur denna ”tydlighet i relationen” 

ska överföras till den regionala och lokala nivån där de flesta samarbeten och samverkan sker 

eller hur regeringen i praktiken ska bidra till att främja det civila samhällets oberoende. Trots 

att den ideella sektorn har en mängd olika organisationer representerade, med alltifrån 

barnrättsorganisationer som Rädda Barnen och BRIS till Riksorganisationen för vård och 

omsorg utan vinstsyfte (Famna)15 måste de diskussioner som förts på nationell nivå även 

förankras i de lokala och regionala kontexterna för att det ska ha någon större inverkan på 

organisationernas självreflexiva hållning.

                                                
15 För hela listan av medverkande från den ideella sektorn se ”Förslag till överenskommelse mellan staten och de 
idéburna organisationerna” 2008:45-8).
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5. Avslutande diskussion

5.1 Sammanfattning och slutsatser

Den ökade populariteten hos den sociala ekonomin som idé kan härledas till generella 

processer som ägt rum i Europa i termer av välfärdstatens kris, den neoliberala 

globaliseringen, antibyråkratiseringstrender, decentraliseringsprocesser, men även utifrån ett 

ökat politiskt intresse för mänskliga rättigheter och social utveckling. I Sverige har den 

sociala ekonomin som idé ett utbrett stöd både inom det civila samhället och hos regeringen 

samt över de partpolitiska gränserna. Många av de fördelar som föreställs medfölja den 

sociala ekonomins expansion i termer av demokratisering, inflytande och social integration är 

även drag som sedan tidigare identifierats hos de traditionella folkrörelserna och 

föreningslivet i stort. Därför vill jag hävda att det som är det nya i förhållande till diskurser 

över den sociala ekonomins betydelse är betoningen på kooperationen och den ideella 

sektorns roll som utförare och producent av välfärd och social service. 

Utifrån Anheiers identifierade modeller för relationer mellan stat och tredje 

sektor och betoningen på samverkan i den svenska kontexten tycks det rådande förhållandet 

mellan staten och det civila samhället överensstämma med modellen där det civila samhället 

betraktas i termer av komplement gentemot staten. Däremot kan vi urskilja en 

tyngdpunktsförskjutning dels i ”Förslag till överenskommelse mellan stat och idéburna 

organisationer inom det sociala området, ”, men även i studier som gjorts av bland annat 

Wijkström at al. och Amnå hos både den offentliga sektorn och hos aktörer inom det civila 

samhället. Denna utveckling tyder således på att relationen, i termer av politisk diskurs, 

mellan sektorerna håller på att förändras från komplement och samverkan till ersättning i 

förhållande till utförandet av social service och välfärdsproduktion. Denna utveckling 

beskrivs i uppsatsen även i termer av överlåtande samt ”från röst till service”.

Utvecklingen implicerar en del risker som kräver åtgärder både från det civila 
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samhället och från statens sida. I förhållande till en ökad samverkan mellan ideella 

organisationer och staten, vilket i dagsläget betonas i anknytning till idéer om social ekonomi, 

riskerar det civila samhällets oberoende att undermineras. Trots att Sverige har en lång 

tradition av röstburna organisationer och rörelser existerar det en viss oro i förhållande till 

bevarandet av oberoende som kan urskiljas i dialogen med staten. Ett minskat oberoende hos 

det civila samhället är utifrån ett rättighetsperspektiv inte en önskvärd situation då det civila 

samhällets förmåga att kritiskt granska och ställa staten till svars är avgörande för 

förvekligandet av mänskliga rättigheter i största möjligaste mån i ett land som Sverige. Det är 

även, i enlighet med Dryzeks resonemang, från det civila samhället som trycket för ökad 

demokratisering kommer snarare än från staten. På lång sikt är således det civila samhällets 

oberoende även viktigt i förhållande till demokratin. 

Bevarandet av oberoende hos de idéburna organisationerna måste i första hand 

säkerställas av aktörerna inom den ideella sektorn. Det krävs därför en fortsatt diskussion av 

risker och konsekvenser som medföljer en expanderad social ekonomi, en ökad samverkan 

samt över rollen som ersättare i förhållande till utförandet av social service och 

välfärdsproduktion, vilken organisationerna i större utsträckning förväntas ta. Vidare krävs 

självreflektion och ett kritiskt ifrågasättande av statsmaktens motiv samt strategier för att 

kunna behålla sin röstbärande funktion i det sociala arbetet. 

Från ett rättighetsperspektiv är den rådande utvecklingen problematisk då den i 

framtiden kan komma att innebära att sociala rättigheter läggs ut på entreprenad. Även om ett 

rättighetsperspektiv inte förutsätter att staten själv ska utföra social service i ett land är det 

fortfarande staten som har det huvudsakliga ansvaret för förverkligande och upprätthållande. 

För att staten i detta sammanhang ska kunna garantera icke diskriminering och ett 

förverkligande av sociala rättigheter i största möjliga mån krävs det att statens dels tar på sig 

en ny roll, i likhet med Baccaros resonemang, samt inför ökad reglering av den sociala 

ekonomins verksamhet för att bevara den insyn och öppenhet som är önskvärd i ett 

demokratiskt samhälle (jfr Tomás Carpi 1997). Detta gäller särskilt om utvecklingen i 

framtiden kommer att innebära att överlåtande betonas i större utsträckning. 

Vidare implicerar ett överlåtande av social service och välfärdsproduktion på 

den sociala ekonomin vissa risker i förhållande till tillgänglighet. Det kan inte utifrån ett 

rättighetsperspektiv anses vara legitimt att verksamheter så som kvinnojoursverksamhet är 

beroende ideella krafter och osäker finansiering. Lavalettes (2007) och Deans (2004) studier 
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från den brittiska kontexten, där en stor del av landets sociala service redan överlåtits på den 

tredje sektorn, har exempelvis visat att överlåtandet av sociala rättigheter resulterat i en 

villkorlighet och en selektivitet i den faktiska tillgängligheten. För att staten således ska kunna 

hantera dessa risker tycks en ökad kontroll av utomstående aktörer krävas, vilket paradoxalt

nog riskerar att underminera det civila samhällets oberoende ytterligare.                

5.2 Diskussion av slutsatser

Denna uppsats har på grund av bristen på en huvudsakligen kritisk diskussion över den 

sociala ekonomin som idé och dess utveckling i den svenska kontexten, främst inriktat sig på 

att kartlägga risker utifrån ett perspektiv som prioriterar demokrati och mänskliga rättigheter. 

Detta innebär dock inte att utvecklingen enbart är negativ eller att den sociala ekonomin inte 

har fördelar, även från ett rättighetsperspektiv. Det behövs dock vidare empiriska studier för 

att undersöka betydelsen av den sociala ekonomin inom specifika områden, både i förhållande 

till dess potential och dess risker. 

Vidare studier inom området vilka utifrån slutsatserna vore intressanta är studier 

över strategier som i praktiken används av olika aktörer inom den sociala ekonomin och det 

civila samhället för att bevara den röstbärande funktionen samt graden av självreflektion i 

förhållande till samverkan hos organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Det vore 

även intressant att undersöka samverkan mellan olika aktörer inom ett specifikt område och 

de ideella organisationernas förmåga och kapacitet i relation till utförandet av service- och 

välfärdsproduktion. Andra områden som i allra högsta grad är aktuella för vidare studier är 

professionaliseringen och marknadiseringen av den ideella sektorn i förhållande till 

förverkligandet av sociala rättigheter. 
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