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FÖRORD av Luca Jahier 

 

Som ordförande för Övriga intressegrupper inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

(EESK) välkomnar jag varmt denna studie om tillståndet för den sociala ekonomin i Europeiska 

unionen, som beställts av EESK och utarbetats av Ciriec. Efter det att den tidigare studien i samma 

ärende publicerades 2008 har mycket förändrats i Europeiska unionen och det har därför ansetts 

nödvändigt att göra en ny undersökning av denna sektors omfattning och inflytande, både i EU:s 

medlemsstater och i anslutnings- och kandidatländerna (Kroatien respektive Island). Dessutom är 

2012 FN:s internationella år för kooperativt företagande, vilket ger hela den sociala ekonomin möjlighet 

att lyfta fram denna sektors bidrag till våra samhällen och ekonomier. 
 

Den sociala ekonomin är en sektor som utan tvivel i hög grad bidrar till att skapa ny sysselsättning, 

hållbar tillväxt och rättvisare inkomst- och förmögenhetsfördelning. Det är en sektor som ger möjlighet 

att kombinera ekonomisk vinst med social integration och demokratiska styrelseformer och som 

parallellt med den offentliga och privata sektorn arbetar för att se till att tjänsteutbudet uppfyller de 

behov som finns. Det är viktigt att framhålla att denna sektor har klarat den ekonomiska krisen mycket 

bättre än andra sektorer och därför får allt större erkännande på europeisk nivå. 
 

Men mycket måste fortfarande göras för att skapa ökad förståelse, medvetenhet och tilltro när det 

gäller denna sektor. Ett första steg i denna process är att helt och hållet förstå den sociala ekonomins 

omfattning och betydelse i Europeiska unionen, och av detta skäl har det blivit nödvändigt att på nytt 

undersöka fakta och statistik. Med hjälp av denna information måste vi nu sträva efter att ge denna 

sektor en enhet och en ny identitet, trots dess dimensionsrikedom. Vi måste stärka sektorns image 

och lyfta fram dess ekonomiska och sociala möjligheter som en lösning på den rådande ekonomiska 

och sociala krisen och som ett instrument för att skapa en positiv förändring. Jag vill uppmana alla 

berörda aktörer att i samarbete försöka uppnå detta mål!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

Ordförande för Övriga intressegrupper 
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Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

 

FÖRORD av Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

 

För fyra år sedan publicerades EESK:s studie om den sociala ekonomin i EU och vi har nu nöjet att 

presentera en uppdaterad version. Även i denna version är syftet att ge en överblick över denna sektor 

inom EU, både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Denna gång har vi utvidgat studien till att 

omfatta de nuvarande 27 medlemsstaterna samt anslutnings- och kandidatländerna (Kroatien 

respektive Island). 
 

EESK stärker härigenom sitt engagemang när det gäller att öka erkännandet av och att främja den 

sociala ekonomin, en sektor som inte bara utgör en viktig hörnsten i termer av sysselsättning och 

social sammanhållning i Europa utan också är mycket viktig för att uppnå Europa 2020-strategins mål. 

 

Denna studie visar att de olika typerna av företag inom den sociala ekonomin (inbegripet sociala 

företag) på många olika sätt har en viktig roll när det gäller att öka den europeiska ekonomins 

konkurrenskraft och effektivitet: genom att leda in spridda och outnyttjade resurser i ekonomisk 

verksamhet, mobilisera resurser på lokal nivå, stärka entreprenörskapskulturen, undanröja stelheter 

och uppmuntra ökad flexibilitet på marknaderna samt främja multilokalisering av produktionen, för att 

bara nämna några. Företag inom den sociala ekonomin har också större kapacitet för att bibehålla 

sysselsättningen och undvika förlust av arbetstillfällen under svåra lågkonjunkturer, något som har 

framkommit under den rådande ekonomiska krisen.  
 

Under de senaste åren har sektorn också varit föremål för viktiga förbättringar när det gäller politiskt 

och rättsligt erkännande, både på EU-nivå (inremarknadsakten, initiativet för socialt företagande, 

stadgan för europeiska stiftelser, osv.) och på nationell nivå (t.ex. den nyligen antagna spanska lagen 

om den sociala ekonomin). Jag hoppas att denna studie kommer att bidra till ett allt större erkännande 

av den sociala ekonomin.   

 

    
 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

Talesperson för sektorsgrupperingen "Social ekonomi" 

inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 



Den sociala ekonomin i europeiska unionen – Rapport av José Luis Monzón och  

Rafael Chaves 

 

 5 

 

KAPITEL 1 

INLEDNING OCH MÅLSÄTTNINGAR 

 

1.1 Inledning och målsättningar 

1.2 Metoder 

1.3 Utformning och sammanfattning av rapporten 

 

1.1 Inledning och målsättningar 

 

Det allmänna målet med denna rapport är att uppdatera studien "Den sociala ekonomin i Europeiska 

unionen", som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén publicerade 2008. Den utvidgas till att 

omfatta de 27 nuvarande medlemsstaterna i EU samt anslutnings- och kandidatländerna (Kroatien 

respektive Island) och innehåller en undersökning av olika aspekter av den sociala ekonomin när det 

gäller definition, tillstånd, rättsliga instrument och offentlig politik, samt effekterna av den ekonomiska 

krisen. 

 

För att uppnå det sistnämnda målet används i rapporten tre delmål eller verktyg, som hittills inte har 

definierats tillräckligt. Det första är att fastställa en klar och tydlig definition av den sociala ekonomin 

som begrepp, och av de olika typer av företag och organisationer som ingår i den. 
 

Det andra delmålet är att identifiera de olika aktörer som oberoende av rättslig form ingår i den sociala 

ekonomin i varje medlemsstat på grundval av den definition som fastställs i denna rapport och att 

jämföra de olika nationella definitioner som används för begreppet den sociala ekonomin. 

 

Det tredje delmålet är att tillhandahålla makroekonomiska data om den sociala ekonomin i de 

27 medlemsstaterna och de båda kandidatländerna, att undersöka aktuell nationell lagstiftning om den 

sociala ekonomin, att göra en jämförande analys på nationell nivå av de begrepp och uppfattningar 

som rör den sociala ekonomin i varje land, samt att analysera hur den sociala ekonomin kan och 

kommer att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin.  
 

1.2 Metoder 

 

Rapporten har förberetts och författats av Rafael Chaves och José Luis Monzón vid Ciriec, med stöd 

av en expertkommitté bestående av D. Demoustier (Frankrike), R. Spear (Storbritannien), Alberto Zevi 

(Italien), Chiara Carini (Italien) och Magdalena Huncova (Tjeckien), som har diskuterat planeringen av 

arbetet som helhet, metodfrågor och den preliminära slutrapporten med direktörerna. 

 

Eftersom detta är en uppdatering har största delen av dokumentet hämtats från den tidigare rapporten, 

som publicerades 2008: "Den sociala ekonomin i europeiska unionen". När det gäller metoden 

används i rapportens första del den definition av den sociala ekonomins affärs- eller marknadssektor 

som återfinns i Europeiska kommissionens Manual for drawing up the Satellite Accounts of Co-

operatives and Mutual Societies (Handledning om satelliträkenskaperna i företag inom den sociala 

ekonomin: kooperativ och ömsesidiga bolag) som utgångspunkt för att fastställa en definition av den 

sociala ekonomin om vilken det kan råda bred politisk och vetenskaplig samsyn.  
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När det gäller rapportens andra mål genomfördes i februari, mars och april 2012 en omfattande 

fältstudie i form av ett frågeformulär som sändes ut till de 27 medlemsstaterna och anslutnings- och 

kandidatländerna. Det skickades till viktiga aktörer med expertkunskaper när det gäller den sociala 

ekonomin och andra närliggande områden och med ingående kunskaper om de faktiska förhållandena 

för denna sektor i de egna länderna. Bland dessa experter finns universitetsforskare, yrkesverksamma 

som verkar i de sammanslutningar och organisationer som företräder den sociala ekonomin samt högt 

uppsatta statstjänstemän med ansvar för frågor som rör den sociala ekonomin. Resultatet är mycket 

glädjande: 52 ifyllda frågeformulär har kommit in från 26 länder. Upplysningar från t.ex. Cooperatives 

Europe, Cogeca och ICMIF har bidragit till att fylla luckor i informationen. 
 

Tabell 1.1 Mottagna frågeformulär 

 

  Frågeformulär 

Österrike 1 

Belgien 3 

Bulgarien 2 

Cypern 0 

Tjeckien 3 

Danmark 1 

Estland 0 

Finland 1 

Frankrike 2 

Tyskland 4 

Grekland 2 

Ungern 4 

Irland 2 

Italien 2 

Lettland 1 

Litauen 1 

Luxemburg 0 

Malta 1 

Nederländerna 1 

Polen 3 

Portugal 1 

Rumänien 2 

Slovakien 3 

Slovenien 2 

Spanien 3 

Sverige 1 

Storbritannien 2 

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien 3 

Island 1 
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Rapportens tredje delmål – att kartlägga offentlig politik, undersöka aktuell nationell lagstiftning om den 

sociala ekonomin, analysera den ekonomiska krisens effekter på den sociala ekonomin och studera 

hur den sociala ekonomin kan och kommer att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin – 

uppnåddes genom samråd med expertkommittén och sakkunniga från sektorn på basis av information 

som hämtades från frågeformulären, och genom diskussioner med expertkommittén och inom Ciriecs 

vetenskapliga kommitté för den sociala ekonomin. 

 

1.3 Utformning och sammanfattning av rapporten 

 

Rapporten har följande struktur: 

 

I det första kapitlet introduceras rapporten och dess mål. I kapitel 2 presenteras därefter den historiska 

utvecklingen av begreppet social ekonomi, med aktuell information om den sociala ekonomins plats i 

systemen för nationalräkenskaper. 

 

I kapitel 3 ges inledningsvis en definition av den sociala ekonomin som ligger i linje med systemen för 

nationalräkenskaper, och på denna grundval identifieras därefter de viktigaste grupperna av aktörer i 

den sociala ekonomin. 

 

I kapitel 4 sammanfattas de viktigaste teoretiska synsätten på den sociala ekonomin, och likheter och 

skillnader mellan dem kartläggs. 

 

I kapitel 5 och 6 gör vi en översikt över den aktuella situationen i den sociala ekonomin i EU, med en 

jämförande analys av uppfattningarna om den sociala ekonomin i varje land och makroekonomiska 

data om den sociala ekonomin i de 27 medlemsstaterna och i anslutnings- och kandidatländerna. 

 

I kapitel 7, 8 och 9 redogör vi för aktuell nationell lagstiftning som rör den sociala ekonomin och 

offentlig politik som varje land har utformat i relation till den sociala ekonomin. Därefter undersöks 

effekterna av den ekonomiska krisen och den sociala ekonomins bidrag till genomförandet av 

Europa 2020-strategin. 

 

I kapitel 10 analyserar vi slutligen olika utmaningar och tendenser, och vi lägger också där fram våra 

slutsatser. Rapporten avslutas med en litteraturförteckning. 
 



KAPITEL 2 

BEGREPPET SOCIAL EKONOMI – HISTORISK UTVECKLING 

 

2.1. Folkliga sammanslutningar och kooperativ – den sociala ekonomins historiska ursprung 

2.2. Den sociala ekonomins omfattning och verksamhetsområde i dag 

2.3. Den sociala ekonomin i dag – avgränsning och institutionellt erkännande 

 

 

2.1  Folkliga sammanslutningar och kooperativ – den sociala ekonomins historiska ursprung  

 

Som verksamhet är den sociala ekonomin (SE) historiskt kopplad till folkliga sammanslutningar 

och kooperativ, som utgör dess ryggrad. De folkliga sammanslutningarnas värdesystem och 

uppförandekoder, så som de kom till uttryck i den ursprungliga kooperativa rörelsen, utgör 

utgångspunkten för det moderna begreppet "den sociala ekonomin", som utgörs av tre stora 

familjer av organisationer: kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar, samt på senare tid även 

stiftelser. I realiteten utgörs dessa tre stora familjers historiska rötter av en väv av olika uttryck 

för en enda impuls: de svagaste och mest försvarslösa sociala gruppernas reaktion – i form av 

självhjälpsorganisationer – på de nya levnadsförhållanden som skapats genom 

industrikapitalismens utveckling under 1700- och 1800-talen. Kooperativ och föreningar för 

ömsesidig hjälp och motstånd utgör grunden för de tre former som denna föreningssträvan 

antog. 
 

Även om välgörenhetsorganisationer (välgörenhetsstiftelser, brödraskap och sjukhus) och 

ömsediga hjälpföreningar växte avsevärt under medeltiden, var det först under 1800-talet som 

folkliga sammanslutningar, kooperativ och ömsesidiga bolag fick ett mycket stort uppsving tack 

vare initiativ från de arbetande klasserna. I t.ex. Storbritannien mångfaldigades antalet 

understödsföreningar, friendly societies, under 1790-talet. I Europa grundades en mängd 

ömsesidiga sjuk- och pensionskassor och ömsesidiga hjälpföreningar. I latinamerikanska länder 

som Uruguay och Argentina växte denna mutualistiska rörelse avsevärt under 1800-talets andra 

hälft. 
 

De första spirande kooperativa rörelserna uppkom i Storbritannien i slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet, som industriarbetarnas spontana reaktion på de svårigheter som deras 

hårda livsvillkor skapade. Det socialistiska tänkande som utvecklades av Robert Owen och 

ricardianska antikapitalistiska tänkare som William Thompson, George Mudie, William King, 

Thomas Hodgskin, John Gray och John Francis Bray, skulle dock snart komma att utöva ett 

avsevärt inflytande över den kooperativa rörelsen, och från 1824 till 1835 skapades det starka 

kopplingar mellan denna rörelse och fackföreningarna, som båda var uttryck för en 

sammanhållen arbetarrörelse och hade samma mål: de arbetande klassernas frigörelse. Vid de 

åtta kooperativa kongresser som hölls i Storbritannien mellan 1831 och 1835 samordnades 

kooperativen och fackföreningsrörelsen. Vid just en av dessa kongresser bildades 

sammanslutningen Grand National Consolidated Trades Union, i vilken samtliga brittiska 

fackföreningar samlades. 
 

William King ingrep direkt och beslutsamt i utvecklingen av den kooperativa rörelsen i 

Storbritannien och influerade det välkända kooperativ som grundades i Rochdale (England) 

1844 av tjugoåtta arbetare, varav sex var lärjungar till Owen (Monzón, 2003). De omtalade 

kooperativa principer som styrde Rochdalepionjärernas verksamhet följdes av en mängd olika 

typer av kooperativ, som grundade den internationella kooperativa alliansen (International 

Cooperative Alliance, ICA) i London 1895 och som gav ett avgörande bidrag till utvecklingen av 

det moderna begreppet "social ekonomi". 
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Enligt 1995 års ICA-kongress i Manchester innebär dessa principer att kooperativ identifieras 

som demokratiska organisationer i vilka besluten fattas av majoriteten av användar-

medlemmarna i den kooperativa verksamheten, för att de investerare eller kapitalister som 

eventuellt är involverade inte ska kunna bilda en majoritet, och överskottet fördelas inte i 

proportion till kapitalinsats. Lika rösträtt, begränsad ersättning för den kapitalandel som 

användarmedlemmarna måste teckna sig för och i många fall skapandet av odelbara reserver 

som inte kan delas ut även om organisationen upplöses, är ytterligare inslag som gör att 

kooperativen skiljer sig från andra företag. 
 

Från Rochdale och framåt har kooperativen rönt uppmärksamhet från olika tankeskolor. Den 

litteratur som behandlar denna företeelse karakteriseras bland annat av analytisk pluralism och 

av ett överskridande av ideologiska gränser. Utopiska socialister, ricardianska socialister, 

socialkristna (både katoliker och protestanter) och socialliberaler, liksom framstående 

marxistiska och neoklassiska ekonomer, har ingående analyserat denna heterodoxa form av 

företag. 
 

Förmodligen användes begreppet social ekonomi i ekonomisk litteratur för första gången 1830. 

Det året publicerade den franska liberala ekonomen Charles Dunoyer en avhandling om social 

ekonomi (Nouveau traité d'économie sociale), där han förespråkade en moralisk syn på 

ekonomi. I Frankrike uppstod under perioden 1820–1860 en heterogen idéströmning med fokus 

på den sociala ekonomin – dessa forskare kan kollektivt benämnas SE-ekonomer. De flesta av 

dem var influerade av Thomas Robert Malthus och Jean Charles Léonard de Sismondi, i fråga 

om både existensen av "marknadsmisslyckanden" som kan leda till obalanser, och 

avgränsningen av den ekonomiska vetenskapens verkliga objekt, som Sismondi ansåg vara 

människan och inte rikedomar. De flesta SE-ekonomer måste dock anses tillhöra den liberala 

ekonomiska tankesfären – de ställde sig bakom laissez faire-principerna och de institutioner 

som den framväxande kapitalismen skulle befästa, t.ex. kapitalistiska företag och marknader. 
 

Resultatet blev att tänkarna bakom läran om social ekonomi under denna period inte lanserade 

eller förespråkade några alternativ till eller en kompletterande syn på kapitalismen. Dessa 

ekonomer utformade i stället en teoretisk syn på samhället och på vad som är socialt, och 

strävade efter att göra moral och ekonomi förenliga genom en förstärkning av individernas 

moraliska beteende. Se t.ex. Frédéric le Plays modell (Azam, 2003), enligt vilken det mål som 

ekonomerna bör eftersträva inte är välfärd eller rikedom utan social fred (B. de Carbon, 1972). 
 

Läran om social ekonomi genomgick en djupgående riktningsförändring under 1800-talets andra 

hälft under inflytande av två stora ekonomer: John Stuart Mill och Léon Walras. 

 

John Stuart Mill ägnade stor uppmärksamhet åt ekonomiska sammanslutningar mellan arbetare 

– både den kooperativa och den mutualistiska aspekten av dem. I sitt mest inflytelserika verk, 

Principles of Political Economy, undersökte han ingående fördelarna och nackdelarna med 

arbetarkooperativ, och menade att detta slags företag borde främjas på grund av sin 

ekonomiska och moraliska nytta. 
 

Liksom Mill ansåg Léon Walras att kooperativ kan ha en viktig funktion när det gäller att lösa 

sociala konflikter, och att de kan spela en betydelsefull "ekonomisk roll, inte genom att avskaffa 

kapitalet utan genom att göra världen mindre kapitalistisk, och en moralisk roll, också den 

mycket viktig, som består av att införa demokrati i produktionsprocessen" (Monzón, 1989). 

 

Léon Walras Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale, som 

publicerades i Lausanne 1896, innebar ett radikalt brott mot den ursprungliga synen på social 

ekonomi som representeras av F. Le Plays modell. Med Walras blev den sociala ekonomin 

både en del av den ekonomiska vetenskapen och ett område för ekonomisk verksamhet som 
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blomstrar i kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar, så som vi känner dem i dag. Det var i 

slutet av 1800-talet som de viktigaste särdragen i det moderna begreppet "social ekonomi" tog 

form, inspirerade av principerna om demokratiska sammanslutningar, mutualism och 

kooperativism. 
 

2.2  Den sociala ekonomins omfattning och verksamhetsområde i dag 

 

Även om den sociala ekonomin var relativt framträdande i Europa under 1900-talets första 

tredjedel, var det under perioden 1945–1975 i första hand den traditionella privatkapitalistiska 

sektorn och den offentliga sektorn som lyftes fram i den västeuropeisk tillväxtmodellen. Denna 

modell utgjorde grunden för välfärdsstaten, som tog itu med marknadsmisslyckanden och 

använde sig av ett paket med politiska åtgärder som visade sig mycket effektivt komma tillrätta 

med dessa misslyckanden: inkomstomfördelning, resursallokering och konjunkturpolitik. Alla 

dessa åtgärder baserades på den keynesianska modellen, där de viktigaste sociala och 

ekonomiska aktörerna är arbetsgivarföreningar och fackförbund, tillsammans med regeringen. 
 

I central- och östeuropeiska länder, kopplade till Sovjetsystemet och med centralplanerade 

ekonomier, var staten den enda ekonomiska aktören, vilket inte lämnade något utrymme för 

aktörer inom den sociala ekonomin. Det var endast kooperativ som hade en större plats i vissa 

länder i Sovjetblocket, även om en del av deras traditionella principer, t.ex. frivilligt och öppet 

medlemskap och demokratisk organisation, helt förnekades. Under de två senaste 

århundradena har tjeckiska ekonomer utformat olika modeller för social ekonomi som inte bara 

framhäver strävan efter vinst. Ett stort antal icke-vinstdrivande organisationer under den första 

tjeckoslovakiska republiken följde denna tradition, som har sitt ursprung i 1800-talet.  
 

Konsolideringen av de blandekonomiska systemen hindrade inte att det utvecklades en 

imponerande uppsättning företag och organisationer – kooperativ, ömsesidiga bolag och 

föreningar – som tog tag i socialt viktiga frågor av allmänt intresse om t.ex. cyklisk arbetslöshet, 

geografiska obalanser mellan olika landsbygdsområden och alltmer skeva maktrelationer mellan 

återförsäljningsledet och konsumenterna. Under denna period försvann dock i praktiken den 

sociala ekonomin som betydande kraft när det gällde att förena ekonomisk tillväxt med social 

välfärd, en process där staten intog den centrala rollen. Det var först i samband med krisen för 

välfärdsstaten och för de blandekonomiska systemen under 1900-talets sista fjärdedel som det i 

några länder i Europa uppstod ett nyvaknat intresse för den sociala ekonomins typiska 

organisationer: det var fråga om företag som utgjorde alternativ till de kapitalistiska eller 

offentliga företagen, t.ex. kooperativ och ömsesidiga bolag, eller organisationer som inte 

agerade på marknaden – i första hand föreningar och stiftelser. Detta intresse uppstod ur de 

svårigheter som marknadsekonomierna mötte när det gällde att hitta tillfredsställande lösningar 

på sådana allvarliga problem som omfattande långtidsarbetslöshet, social utestängning, välfärd i 

landsbygdsområden och nedslitna stadsområden, hälsovård, utbildning, pensionärernas 

livskvalitet, hållbar tillväxt och andra frågor. Dessa sociala behov hanteras inte i tillräcklig eller 

adekvat utsträckning av privata kapitalistiska aktörer och inte heller av den offentliga sektorn, 

och några enkla lösningar står inte att finna genom självreglerande marknader eller traditionell 

makroekonomisk politik. 
 

Även om en rad större kooperativ och ömsesidiga bolag i några europeiska länder har avskaffat 

ömsesidigheten under senare decennier, har den sociala ekonomins företagssektor (kooperativ 

och ömsesidiga bolag) totalt sett växt avsevärt, något som Europeiska kommissionen 

konstaterar i sin Handledning om satelliträkenskaperna i företag inom den sociala ekonomin. 
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Omfattande studier har visat att den sociala ekonomin som helhet har växt avsevärt i Europa. 

En av de mest betydande studierna, utförd av Ciriec för Europeiska kommissionen inom ramen 

för pilotinsatsen "Tredje sektorn och sysselsättningen", lyfter fram den ökande betydelse som 

kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar har när det gäller att skapa och bibehålla 

sysselsättningen och rätta till allvarliga ekonomiska och sociala obalanser. 
 

Efter Sovjetblockets fall kollapsade många kooperativ i Öst- och Centraleuropa. Dessutom 

tappade allmänheten nästan helt förtroendet för dem. På senare tid har det dock på nytt tagits 

olika medborgarinitiativ för att utveckla projekt inom den sociala ekonomin. Detta avspeglas i 

lagstiftningsförslag som syftar till att främja organisationerna inom sektorn. 
 

Inom den sociala ekonomin har det ägt rum en spektakulär tillväxt när det gäller organisationer 

som producerar sociala eller kollektiva nyttigheter, huvudsakligen arbetslivs- och 

samhällsintegration, samt sociala tjänster, vård och omsorg. På detta område förefaller 

föreningsliv och kooperativism ha återfunnit en gemensam väg till förståelse och samarbete i 

många av sina projekt och aktiviteter, t.ex. sociala företag, av vilka många är kooperativ, som 

redan fått rättsligterkännande i olika europeiska länder, bl.a. Italien, Portugal, Frankrike, Belgien, 

Spanien, Polen, Finland och Storbritannien. Deras utmärkande egenskaper sammanfattas i 

avsnitt 3.2.D i denna rapport. 
 

I EU-27 var år 2009 fler än 207 000 kooperativ ekonomiskt aktiva. De är väletablerade inom 

varje ekonomiskt verksamhetsområde och särskilt framträdande inom jordbruk, förmedling av 

finansiella tjänster, detaljhandel och bostäder och som arbetarkooperativ inom tillverknings-

industrin, byggbranschen och servicesektorn. Dessa kooperativ tillhandahåller direkt 

sysselsättning åt 4,7 miljoner människor och har 108 miljoner medlemmar.  
 

Ömsesidiga bolag för hälsovård och sociala tjänster tillhandahåller stöd och försäkringsskydd till 

mer än 120 miljoner människor. Ömsesidiga försäkringsbolag har 24 % av marknaden. 
 

I EU-27 var år 2010 8,6 miljoner personer anställda inom föreningar. Verksamheten överstiger 

4 % av BNP. Mer än 50 % av EU:s medborgare är medlemmar i föreningar.  
 

Sammanfattningsvis har den sociala ekonomin utöver sin kvantitativa betydelse under det 

senaste årtiondet inte bara visat sin förmåga att bidra effektivt till att lösa nya sociala problem, 

utan har också stärkt sin position som en nödvändig institution för stabil och hållbar ekonomisk 

tillväxt, mer rättvis fördelning av inkomster och välstånd, anpassning av tjänsterna till behoven, 

ökat värde av den ekonomiska verksamhet som är inriktad på sociala behov, korrigering av 

obalanser på arbetsmarknaden och ger kort sagt en mer djupgående och starkare ekonomisk 

demokrati. 

 

2.3  Den sociala ekonomin i dag – avgränsning och institutionellt erkännande 

 

Den sociala ekonomin så som vi känner den i dag tog form i Frankrike på 1970-talet, när de 

organisationer som företräder kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar skapade Comité 

national de liaison des activités coopératives, mutuelles et associatives (CNLAMCA; Nationella 

kontaktkommittén för kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar). Från slutet av andra 

världskriget fram till 1977 hade begreppet "social ekonomi" fallit ur vardagligt bruk, till och med 

inom "familjerna" på detta ekonomiska verksamhetsområde. På europeisk nivå anordnade 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén konferenser för kooperativ, ömsesidiga bolag 

och föreningar 1977 och 1979. I samband med sitt tioårsjubileum publicerade CNLAMCA ett 

dokument, Charte de l´économie sociale (stadgan för den sociala ekonomin), i vilken den 

sociala ekonomin definieras som en uppsättning av organisationer som inte ingår i den offentliga 
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sektorn, som bedriver sin verksamhet i demokratiska former där medlemmarna har samma 

rättigheter och skyldigheter, och som har speciella former för ägande och vinstfördelning: Man 

använder överskottet till att bygga ut organisationen och förbättra de tjänster man erbjuder 

medlemmarna och samhället. 
 

Dessa definierande särdrag har fått bred spridning i ekonomisk litteratur och anger gränserna 

för en social ekonomi som omfattar tre huvudfamiljer – kooperativ, ömsesidiga bolag och 

föreningar – som på senare tid har fått sällskap av stiftelser. I en rapport från Conseil wallon de 

l’économie sociale (CWES; det vallonska rådet för social ekonomi) i Belgien beskrivs den 

sociala ekonomin som en del av ekonomin som utgörs av privata organisationer med fyra 

utmärkande drag: a) målsättningen är att tjäna medlemmarna eller samhället, inte att göra vinst, 

b) självständig ledning, c) en demokratisk beslutsprocess och d) individerna och arbetet har 

företräde framför kapitalet i inkomstfördelningen. 
 

 Den mest aktuella avgränsningen av begreppet social ekonomi, som gjorts av den 

sociala ekonomins egna organisationer, är den som återfinns i Charter of Principles of 

the Social Economy (stadgan för den sociala ekonomins principer), som publicerats av 

European Standing Conference on Co-operatives, Mutual Societies, Associations and 

Foundations (CEP-CMAF; Europeiska konferensen för kooperativ, ömsesidiga bolag, 

föreningar och stiftelser), den institution på EU-nivå som företräder dessa fyra familjer 

av organisationer inom den sociala ekonomin.  
 

Den sociala ekonomins ökade betydelse har också lett till erkännande i politiska och rättsliga 

kretsar, på både nationell och europeisk nivå. Frankrike var det första landet som gav politiskt 

och rättsligt erkännande åt det moderna begreppet social ekonomi, genom det regeringsbeslut 

från december 1981 som skapade den interministeriella delegationen för den sociala ekonomin 

(Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). Även i andra europeiska länder, 

t.ex. Spanien, används uttrycket "social ekonomi" numera i lagstiftningen. År 2011 blev Spanien 

det första europeiska landet att anta en lag om den sociala ekonomin. Även Grekland har en lag 

om den sociala ekonomin och i Portugal har ett lagförslag lagts fram. Den nya franska regering 

som tillträdde i juni 2012 har utnämnt en biträdande minister för den sociala ekonomin inom 

ministeriet för ekonomi, finanser och utrikeshandel. På EU-nivå offentliggjorde kommissionen 

1989 ett meddelande med titeln "Businesses in the Economie Sociale sector: Europe's frontier-

free market" (Företagen i den sociala ekonomin: en europeisk marknad utan gränser). Samma 

år sponsrade kommissionen den första europeiska konferensen för den sociala ekonomin 

(Paris) och inrättade en enhet för den sociala ekonomin inom GD XXIII Företagspolitik, handel, 

turism och näringsdrivande föreningar. År 1990, 1992, 1993 och 1995 bidrog kommissionen till 

europeiska konferenser om den sociala ekonomin i Rom, Lissabon, Bryssel och Sevilla. Ett stort 

antal europeiska konferenser har därefter anordnats. De två senaste hölls i Toledo (maj 2010) 

och i Bryssel (oktober 2010). 1997 erkände rådet vid sitt toppmöte i Luxemburg den roll som 

företagen inom den sociala ekonomin spelar när det gäller lokal utveckling och nya 

arbetstillfällen, och inledde pilotinsatsen "Tredje sektorn och sysselsättningen", där den sociala 

ekonomin utgjorde referensram. 
 

I Europaparlamentet har den tvärpolitiska gruppen för den sociala ekonomin funnits sedan 1990. 

År 2006 uppmanade Europaparlamentet kommissionen "att respektera den sociala ekonomin 

och lägga fram ett meddelande om denna viktiga del av den europeiska sociala modellen". 

År 2009 antog Europaparlamentet ett viktigt betänkande om den sociala ekonomin i vilket denna 

erkändes som arbetsmarknadspart och som en central aktör när det gäller att uppnå 

Lissabonstrategins mål. Helt nyligen har Europeiska kommissionen tagit två viktiga initiativ om 

sociala företag, en uppsättning företag som utgör en integrerad del av den sociala ekonomin: 

Initiativet för socialt entreprenörskap och Förslag till förordning om europeiska fonder för socialt 

företagande.  
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Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har offentliggjort ett antal rapporter och 

yttranden om de bidrag som företagen i den sociala ekonomin lämnar till arbetet med att uppnå 

olika offentligpolitiska mål. Bland EESK:s senaste initiativyttranden och förberedande yttranden 

finns ett om "Olika företagsformer", där den sociala ekonomins betydelse för konstruktionen av 

EU framhålls, ett om "Den sociala ekonomin i Latinamerika" (föredragande: Miguel Ángel Cabra 

de Luna), där den sociala ekonomins roll i lokal utveckling och social sammanhållning 

behandlas, och ett om "Socialt entreprenörskap och socialt företagande". Kommissionens 

samråd har lett till att EESK antagit yttranden om "Initiativet för socialt företagande" 

(föredragande: Giuseppe Guerini) och "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

om europeiska fonder för socialt företagande" (föredragande: Ariane Rodert). 



KAPITEL 3 

 

KARTLÄGGNING AV AKTÖRER OCH GRUPPER SOM INGÅR I BEGREPPET SOCIAL 

EKONOMI 

 

3.1. I riktning mot ett erkännande av den sociala ekonomin i systemen för nationalräkenskaper 

3.2. En definition av den sociala ekonomin som passar in i systemen för nationalräkenskaper 

3.3. Undergruppen marknadsproducenter i den sociala ekonomin 

3.4. Undergruppen icke-marknadsproducenter i den sociala ekonomin 

3.5. Den sociala ekonomin: mångfald och gemensam grundläggande identitet 

 

 

3.1 I riktning mot ett erkännande av den sociala ekonomin i systemen för 

nationalräkenskaper 

 

Systemen för nationalräkenskaper har en mycket viktig funktion, eftersom de tillhandahåller 

periodisk och tillförlitlig information om ekonomisk aktivitet och eftersträvar terminologisk och 

begreppslig harmonisering i ekonomiska frågor i syfte att möjliggöra konsekventa och 

meningsfulla internationella jämförelser. De två viktigaste systemen för nationalräkenskaper 

som används i dag är FN:s system för nationalräkenskaper (System of National Accounts; SNA 

1993) och det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (European System of 

National and Regional Accounts; ENS 1995 eller ENS 95). I SNA 1993 anges nationella 

redovisningsregler för samtliga länder i världen. ENS 95 gäller för EU:s medlemsstater och 

ligger helt i linje med SNA 1993, även om det finns smärre skillnader. 
 

De tusentals och åter tusentals enheter (institutionella enheter) som utför produktiv verksamhet 

(enligt definitionen i SNA 1993 och ENS 95) i varje land, grupperas i fem ömsesidigt uteslutande 

institutionella sektorer som tillsammans utgör den nationella ekonomin: 1) icke-finansiella 

företag (S11), 2) finansiella företag (S12), 3) offentlig sektor (S13), 4) hushåll, i egenskap av 

såväl konsumenter som företagare (S14) och 5) hushållens ideella organisationer (S15). 

 

Detta innebär att kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, dvs. de företag och 

organisationer som ingår i den sociala ekonomin, inte erkänns som en avskild institutionell 

sektor i systemen för nationalräkenskaper, utan i stället splittras mellan dessa fem institutionella 

sektorer, vilket gör det svårt att analysera dem som en sammanhållen grupp. 

 

Nyligen utarbetade kommissionen en handledning om satelliträkenskaperna i företag inom den 

sociala ekonomin (kooperativ och ömsesidiga bolag) som gör det möjligt att samla in enhetliga, 

korrekta och pålitliga uppgifter om en mycket betydande del av den sociala ekonomin, nämligen 

kooperativ, ömsesidiga bolag och andra liknande företag. På initiativ av Europeiska 

kommissionens GD Näringsliv och på basis av denna handledning har satelliträkenskaper för 

kooperativ och ömsesidiga bolag redan 2011 upprättats i Spanien, Belgien och Makedonien. 

Samma generaldirektorat har nyligen stött ett initiativ i syfte att upprätta tillförlitlig statistik för 

sociala företag. 
 

Precis som sägs i handledningen om satelliträkenskaper i företag inom den sociala ekonomin 

har man med hjälp av de metoder som i dag används i systemen för nationalräkenskaper och 

som stammar från mitten av nittonhundratalet, utvecklat verktyg för att samla in de viktigaste 

aggregerade nationella ekonomiska uppgifterna i en blandekonomi med en stark 

privatkapitalsektor och en kompletterande och ofta interventionistisk offentlig sektor. Som en 

logisk följd finns det i systemen för nationalräkenskaper, som fokuserar på en bipolär 

institutionell verklighet, inte mycket utrymme för en tredje pol som varken är offentlig eller 
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kapitalistisk, medan den sistnämnda omfattar i stort sett hela den privata sektorn. Detta har varit 

en viktig faktor för att förklara den sociala ekonomins institutionella osynlighet i dagens 

samhälle, och som det konstateras i handledningen strider detta mot den ökade betydelse som 

den sociala ekonomins organisationer håller på att få. 
 

3.2 En definition av den sociala ekonomin som passar in i systemen för 

 nationalräkenskaper 

 

Ännu en orsak till den sociala ekonomins ovannämnda institutionella osynlighet är avsaknaden 

av en klar och tydlig definition av begreppet social ekonomi och av den sociala ekonomins 

omfattning, en definition som med fördel skulle kunna användas i systemen för 

nationalräkenskaper. Det krävs att man i en sådan definition bortser från rättsliga och 

administrativa kriterier och att man fokuserar på en analys av aktörernas beteende inom den 

sociala ekonomin, samt att man kartlägger likheter och skillnader å ena sidan mellan dem och å 

andra sidan mellan dessa aktörer och andra ekonomiska aktörer. Samtidigt måste man i 

definitionen kombinera de traditionella principerna och karakteristiska värderingarna i den 

sociala ekonomin med metoderna i de gällande systemen för nationalräkenskaper, i syfte att 

skapa ett sammanhållet begrepp som utgör en användbar definition och åtnjuter bred politisk 

och vetenskaplig samsyn, eftersom detta skulle göra det möjligt att kvantifiera huvudaggregaten 

för enheter i den sociala ekonomin och att synliggöra dem i en homogen och internationellt 

standardiserad form. 
 

Därför föreslås i rapporten följande arbetsdefinition av den sociala ekonomin: 

 

Den uppsättning privata, formellt organiserade företag, med beslutsautonomi och öppet 

medlemskap, som inrättats för att uppfylla sina medlemmars behov via marknaden genom att 

producera varor och tillhandahålla tjänster, försäkringar och finansiering. Beslutsfattande och 

fördelning av vinster eller överskott bland medlemmarna – som har en röst vardera – är inte 

direkt kopplat till det kapital eller de avgifter som varje medlem bidragit med, men sker dock alltid 

i en demokratisk och participatorisk beslutsprocess. Den sociala ekonomin inbegriper också 

privata, formellt organiserade organisationer med beslutsautonomi och öppet medlemskap som 

producerar icke-marknadstjänster för hushållen, och vilkas eventuella överskott inte kan 

överföras till de ekonomiska aktörer som inrättar, kontrollerar eller finansierar dem. 

 

Denna definition stämmer helt överens med den begreppsmässig avgränsning av den sociala 

ekonomin som återfinns i CEP-CMAF:s stadgar för den sociala ekonomins principer (se avsnitt 

2.3 i denna rapport). Med avseende på nationalräkenskaperna omfattar definitionen två 

undergrupper av den sociala ekonomin: a) undergruppen marknadsproducenter, och 

b) undergruppen icke-marknadsproducenter. Denna klassificering är mycket användbar när det 

gäller att upprätta tillförlitlig statistik och att analysera ekonomisk verksamhet i 

överensstämmelse med de system för nationalräkenskaper som för närvarande används. Ur 

socioekonomisk synpunkt är givetvis de två undergrupperna inte helt avgränsade från varandra, 

och nära kopplingar finns mellan marknadsaktiviteter och icke-marknadsaktiviteter i den sociala 

ekonomin som ett resultat av ett kännetecken som alla organisationer inom den sociala 

ekonomin delar: De är organisationer bestående av människor som utför verksamhet som i 

första hand syftar till att tillgodose människors behov, inte skapa vinster åt kapitalistiska 

investerare. 
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Enligt ovanstående definition har de båda undergrupperna i den sociala ekonomin följande 

gemensamma egenskaper: 

 

1) De är privata, dvs. inte en del av eller kontrollerade av den offentliga sektorn. 

 

2) De är formellt organiserade, dvs. är normalt sett en juridisk person. 

 

3) De har beslutsautonomi, vilket innebär att de har full behörighet att välja och avsätta 

 sina styrande organ samt att kontrollera och organisera sin verksamhet. 

 

4) De har frivilligt medlemskap, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att ansluta sig. 

 

5) Eventuell fördelning av vinster eller överskott bland användarmedlemmarna sker inte i 

proportion till kapitalinsatser eller de avgifter som medlemmarna betalar, utan till deras 

aktiviteter eller transaktioner med organisationen. 

 

6) De ägnar sig åt en reell ekonomisk aktivitet som syftar till att uppfylla behov hos 

enskilda, hushåll eller familjer. Av detta skäl betraktas organisationer inom den sociala 

ekonomin som organisationer för människor, inte för kapital. De arbetar med kapital och 

andra icke-monetära resurser, men inte för kapitalet. 

 

7) De är demokratiska organisationer. Förutom vissa frivilligorganisationer som 

tillhandahåller icke-marknadstjänster till hushåll, tillämpas inom organisationer i den 

sociala ekonomin på grundnivå vanligen principen "en person, en röst" i 

beslutsprocesserna, oberoende av det kapital eller de avgifter som medlemmarna har 

bidragit med. De tillämpar alltid demokratiska och participatoriska beslutsprocesser. 

Organisationer på övriga nivåer organiseras också demokratiskt. Medlemmarna har 

majoritetskontroll eller exklusiv kontroll över beslutsrätten i organisationen. 
 

Ett mycket viktigt inslag i organisationer inom den sociala ekonomin som är djupt rotat i deras 

historia är deras demokratiska karaktär. I den ovannämnda handledningen om 

satelliträkenskaper i sådana företag inom den sociala ekonomin som är marknadsproducenter 

(klassificerade i de institutionella sektorerna S.11 och S.12 i nationalräkenskaperna), betraktas 

demokratikriteriet som en förutsättning för att ett företag ska kunna räknas till den sociala 

ekonomin, eftersom samhällsnyttan med dessa företag vanligen inte baseras på deras 

ekonomiska aktivitet, som är ett instrument i icke-vinstsyfte, utan på deras ändamål och på de 

demokratiska och participatoriska värderingar som används i driften av företaget. 
 

Enligt den arbetsdefinition för den sociala ekonomin som används i denna rapport, ska 

emellertid också frivilligorganisationer utan vinstsyfte inbegripas om de producerar icke-

marknadstjänster för hushåll, även om de inte har en demokratisk struktur, eftersom man då 

kan inbegripa sociala organisationer inom tredje sektorn som producerar sociala eller kollektiva 

nyttigheter av uppenbar samhällsnytta. 

 

3.3 Undergruppen marknadsproducenter i den sociala ekonomin 

 

Undergruppen marknadsproducenter i den sociala ekonomin består i huvudsak av kooperativ 

och ömsesidiga bolag, företagsgrupper som kontrolleras av kooperativ, ömsesidiga bolag och 

andra SE-organisationer, andra liknande bolag, samt vissa icke-vinstdrivande institutioner som 

betjänar företag inom den sociala ekonomin. 
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Vid sidan av de särdrag som är gemensamma för samtliga enheter inom den sociala ekonomin, 

framhålls i arbetsdefinitionen i punkt 3.2 ovan och i Europeiska kommissionens handledning 

ytterligare tre väsentliga kännetecken för företag i den sociala ekonomin: 

 

a) De grundas för att uppfylla sina medlemmars behov genom principen om självhjälp, dvs. 

de är företag i vilka den ifrågavarande verksamhetens medlemmar och användare 

vanligen är samma personer. 

 

I Europeiska kommissionens handledning förklaras ingående omfattningen av och 

begränsningar för detta kännetecken. Det viktigaste målet för dessa företag är att 

uppfylla och tillgodose behoven bland medlemmarna, som i normalfallet är enskilda eller 

familjer. 
 

I kooperativ och ömsesidiga bolag är verksamhetens medlemmar och användare 

vanligen (men inte alltid) samma personer. Principen om självhjälp är en traditionell 

princip i den rörelse som består av kooperativ och ömsesidiga bolag. Huvudmålet för 

dessa företag är att genomföra en aktivitet på kooperativ eller ömsesidig basis i syfte att 

tillgodose de berörda medlemmarnas behov (medlemmar i kooperativ eller ömsesidiga 

bolag), som främst är enskilda, hushåll eller familjer. 
 

Det är aktiviteten i kooperativ eller ömsesidiga bolag som avgör vilken relation som finns 

mellan användarmedlemmen och SE-företaget. I ett arbetarkollektiv syftar den 

kooperativa verksamheten till att ge sysselsättning åt medlemmarna, i ett bostads-

kooperativ är det fråga om att bygga bostäder till medlemmarna, i ett jordbruks-

kooperativ handlar det om att sälja de varor som medlemmarna producerar, i ett 

ömsesidigt bolag är målet att försäkra medlemmarna, osv. 
 

För att en aktivitet som utförs i kooperativ eller ömsesidiga bolag ska gagna 

medlemmarna, måste givetvis en instrumentell aktivitet genomföras på marknaden i 

kontakt med andra aktörer som inte är medlemmar. Ett arbetskooperativ säljer t.ex. sina 

varor och tjänster på marknaden (instrumentell aktivitet) i syfte att erbjuda 

medlemmarna sysselsättning eller att bibehålla denna (kooperativ aktivitet). 
 

När det gäller ömsesidiga bolag finns ett oupplösligt, oskiljbart förhållande mellan att 

vara medlem i det ömsesidiga bolaget och att vara försäkringstagare (målgruppen för 

det ömsesidiga bolagets verksamhet). 

 

Vad gäller kooperativ är medlemmar ofta även användare, men detta är inte alltid 

absolut nödvändigt. Vissa kategorier av "stödmedlemmar" kan bidra till företaget utan att 

vara användare av den kooperativa verksamheten. Exempel på detta är 

kapitalinvesterare, eller tidigare användarmedlemmar som inte längre är användare av 

logiska och förståeliga orsaker (t.ex. pensionärer), och även offentliga organ kan vara 

bidragande medlemmar i företaget. Förutsatt att de kännetecken för SE-företag som 

anges i arbetsdefinitionen föreligger, inbegripet användarmedlemmarnas demokratiska 

kontroll, ingår de företag, som omfattar andra grupper av bidragande medlemmar som 

inte är användare, i SE-undergruppen marknadsproducenter. 
 
Det kan också finnas andra företag i den sociala ekonomin, t.ex. sociala företag, där 

vissa medlemmar kan ansluta sig till företagens mål utan att vara i strikt mening fasta 

medlemmar, även om ett tillfälligt samröre ändå existerar. Detta kan till och med omfatta 

viss frivilligverksamhet. Vad som är typiskt och relevant är dock att det i dessa företag 

alltid finns en ömsesidig relation, ett varaktigt band mellan företaget och de som deltar i 

dess verksamhet med viss kontinuitet, delar dess risker och i viss mening kan betraktas 

som medlemmar. 
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Målgruppen för SE-företagens aktiviteter har också en ledande roll i dessa företag, som 

grupper av medborgare har utformat som ömsesidiga solidaritetsaktiviteter i syfte att 

tillgodose sina behov via marknaden. 

 

Detta hindrar inte SE-företag från att genomföra solidaritetsbaserade aktiviteter i mycket 

bredare sociala miljöer riktade till andra grupper än bara medlemmarna. När det gäller 

kooperativ gjorde deras traditionella verksamhetsregler att de blev pionjärer i 

tillämpningen av principen om företagens sociala ansvar, eftersom dessa regler 

stimulerar och främjar solidaritetsmekanismer (principen om utbildning och sociala 

insatser, principen om "öppet medlemskap", inrättandet av reserver som inte kan delas 

ut till medlemmarna, osv.). Detta ändrar dock inte den grundläggande ömsesidigheten i 

SE-företagen, som konkurrerar på marknaden, i stor utsträckning finansierar sig via 

marknaden och bedriver affärsverksamhet under risk, och vars resultat i slutändan 

påverkar de tjänster som erbjuds medlemmarna. 
 

b) SE-företagen är marknadsproducenter, vilket innebär att deras produkt i huvudsak är 

avsedd för försäljning på marknaden till ekonomiskt relevanta priser. I ENS 95 betraktas 

kooperativ, ömsesidiga bolag, holdingbolag och andra liknande företag samt de icke-

vinstdrivande organisationer som betjänar dessa, som marknadsproducenter. 
 

c) De kan fördela vinster eller överskott bland användarmedlemmarna, men detta sker inte 

i proportion till kapitalinsatser eller de avgifter som medlemmarna betalar, utan 

motsvarar medlemmarnas transaktioner med organisationen. 

 

Det faktum att de kan fördela vinster eller överskott till medlemmarna innebär inte att de alltid 

gör detta. I många fall har kooperativ och ömsesidiga bolag gjort det till regel eller vana att inte 

fördela överskott till medlemmarna. Här vill vi bara betona att principen att inte fördela överskott 

till medlemmarna inte är grundläggande för SE-företag. 
 

Även om demokratiska organisationsformer är ett gemensamt kännetecken för samtliga SE-

organisationer, kan vissa icke-vinstdrivande organisationer som saknar demokratisk struktur och 

som tillhandahåller icke-marknadstjänster till familjer ändå ingå i den sociala ekonomin, något vi 

kommer att se längre fram. 

 

Demokratikriteriet betraktas som en förutsättning för att ett företag ska kunna räknas till den 

sociala ekonomin. I Europeiska kommissionens handledning sägs att SE-företag karakteriseras 

av demokratiskt beslutsfattande bland medlemmarna, och att kontrollen över beslutsprocessen 

inte är kopplad till innehavet av aktiekapital . I många kooperativ och ömsesidiga bolag kan 

principen "en person, en röst" ofta vara begränsad och tillåta röstviktning för att återspegla de 

enskilda medlemmarnas deltagande i aktiviteten. Det kan också hända att företagsgrupper som 

inrättats av olika SE-företag viktar rösterna, inte bara för att återspegla gruppmedlemmarnas 

olika aktivitetsnivåer utan även för att erkänna skillnaderna mellan dem vad gäller antalet 

medlemmar. Andra företagsgrupper kan inrättas och kontrolleras av SE-organisationer i syfte att 

förbättra måluppfyllelsen till förmån för medlemmarna, varvid moderorganisationerna 

kontrollerar beslutsprocessen Även dessa grupper ingår i den sociala ekonomin. 
 

I en del länder har arbetstagare grundat SE-företag i form av aktiebolag, som kan vara 

börsnoterade eller inte, för att skapa arbetstillfällen åt sig eller för att bibehålla dem. Även dessa 

företag kan betraktas som demokratiska organisationer med demokratiskt beslutsfattande, 

under förutsättning att större delen av aktiekapitalet ägs av de arbetande partnerna och är delat 

lika mellan dem. 
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Andra SE-företag vars rättsliga form också skiljer sig från kooperativ har grundats för att bedriva 

en verksamhet som gynnar grupper som är sårbara, utestängda eller hotas av social 

utestängning. De består av ett brett spektrum av sociala företag som är organiserade efter 

participatoriska och demokratiska principer. 
 

3.4 Undergruppen icke-marknadsproducenter i den sociala ekonomin 

 

Den överväldigande majoriteten av denna undergrupp består av föreningar och stiftelser, även 

om organisationer av andra rättsliga typer också återfinns här. Gruppen består av alla de 

organisationer i den sociala ekonomin som i de nationella redovisningssystemen betraktas som 

icke-marknadsproducenter, dvs. sådana som tillhandahåller största delen av sina varor gratis 

eller till ett ekonomiskt sett obetydligt pris. 
 

Som nämndes i punkt 3.2 ovan är dessa privata, formellt organiserade enheter med 

beslutsautonomi och öppet medlemskap som producerar icke-marknadstjänster för familjer, och 

det eventuella överskott de ger får inte överföras till de ekonomiska aktörer som inrättar, 

kontrollerar eller finansierar dem. Med andra ord är de i strikt mening icke-vinstdrivande 

organisationer, eftersom de tillämpar principen att vinster och överskott inte delas ut (förbud mot 

vinstutdelning), och liksom i alla andra SE-enheter är det de enskilda som är de verkliga 

mottagarna av de tjänster som produceras. 
 

I nationalräkenskaperna finns en specifik institutionell sektor, S.15, kallad hushållens ideella 

organisationer (NPISH), för att särskilja dem från andra sektorer. I ENS 95 definieras denna 

sektor som separata rättsliga enheter av icke-vinstdrivande institutioner som betjänar hushållen 

och som utgör en annan typ av privata icke-marknadsproducenter. Deras huvudsakliga 

resurser, utom de resurser som kommer från tillfälliga försäljningar, kommer från frivilliga bidrag, 

kontant eller in natura, från hushåll i deras egenskap av konsumenter, från betalningar från 

offentlig sektor och från kapitalinkomster (ENS 95, 2.87). 
 

NPISH-sektorn omfattar en mängd organisationer, främst föreningar, som bedriver icke-

kommersiell verksamhet för sina medlemmar (enheter som baseras på ömsesidighet) eller för 

grupper av invånare som inte är medlemmar (enheter som baseras på allmänintresse). 

Merparten av dem drivs efter demokratiska principer och har de typiska SE-kännetecknen. 

Bland dessa enheter finns välgörenhets-, stöd- och hjälporganisationer, fackföreningar, 

yrkesförbund och lärda sällskap, konsumentorganisationer, politiska partier, kyrkor eller religiösa 

samfund, sociala och kulturella föreningar samt fritids- och idrottsklubbar. 
 

Som nämndes i avsnitt 3.1 ovan ingår i den sociala ekonomin även vissa frivilligorganisationer 

utan vinstsyfte, kallade sociala organisationer inom tredje sektorn, som producerar icke-

marknadstjänster för hushåll, trots att de inte har en demokratisk struktur, eftersom de tjänster 

de kostnadsfritt erbjuder utgör sociala eller kollektiva nyttigheter av uppenbar samhällsnytta. 

 

Hushållens ideella organisationer (NPISH) som inte har status av juridisk person eller inte är 

särskilt stora och som ENS 95 placerar in i hushållssektorn, S.14 (ENS 95, 2.76), ingår också i 

den sociala ekonomin. 

 

Slutligen kan det finnas andra privata, icke-vinstdrivande institutioner, finansierade av icke-

finansiella företag eller finansiella företag, som producerar t.ex. kulturella, fritidsrelaterade eller 

sociala tjänster, som de erbjuder kostnadsfritt till enskilda. Även om ENS 95 konventionellt 

betraktar dessa som leverantörer av tjänster till de icke-finansiella eller finansiella företagen och 

därför inkluderar dem i de respektive (marknads-) institutionella sektorerna (ENS 95, 2.23 och 

2.40), förutsatt att de uppfyller kraven i definitionen, ingår de i den sociala ekonomins 

undergrupp "icke-marknadsproduktion". 
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De av hushållens ideella organisationer som är marknadsproducenter av icke-finansiella 

marknadsvaror och tjänster, finansförmedlingstjänster eller finansiell serviceverksamhet ingår 

inte i denna grupp, och det gör inte heller affärssammanslutningar finansierade genom frivilliga 

avgifter som icke-finansiella eller finansiella företag betalar som ersättning för de tjänster som 

levereras. 

 

3.5 Den sociala ekonomin: mångfald och gemensam grundläggande identitet 

 

Den sociala ekonomin har intagit en plats i det europeiska samhället som kännetecknas av 

social nytta, mitt emellan kapitalistsektorn och den offentliga sektorn. Den består av en stor 

mångfald aktörer. Gamla och nya sociala behov ingår i den sociala ekonomins 

verksamhetsområde. De personer som berörs kan tillgodose dessa behov via ett företag som 

verkar på marknaden, där nästan alla kooperativ och ömsesidiga bolag erhåller större delen av 

sina resurser, eller av föreningar och stiftelser, varav nästan alla tillhandahåller icke-

kommersiella tjänster till enskilda, hushåll eller familjer och som vanligtvis erhåller det mesta av 

sina resurser från donationer, medlemsavgifter, bidrag osv.  
 

Man måste komma ihåg att mångfalden av SE-organisationernas resurser och aktörer leder till 

olika dynamik i deras agerande och förbindelser med omvärlden. Frivilliga finns till exempel 

främst i organisationer i SE-undergruppen icke-marknadsproducenter (mestadels föreningar och 

stiftelser), medan undergruppen marknadsproducenter (kooperativ, ömsesidiga bolag och 

liknande företag) knappast har några frivilligarbetare, utom i sociala företag, som är ett 

uppenbart exempel på en hybrid mellan undergrupperna, med stora skillnader vad avser 

resurser (inkomster från marknaden, offentliga bidrag och frivilligt arbete) och aktörer inom 

organisationen (medlemmar, anställda, frivilliga, företag och offentliga organ). 
 

Denna mångfald inom den sociala ekonomin, som i allt större utsträckning visar att den har sin 

plats i ett samhälle som präglas av mångfald, innebär inte att det rör sig om ett hopkok som 

skulle sakna identitet eller analytiskt värde. Tvärtom stärks den gemensamma grundläggande 

identiteten genom att det finns en stor och mångskiftande grupp av fristående och frivilliga 

mikroekonomiska enheter som inrättats av det civila samhället för att tillgodose behov hos 

enskilda, hushåll och familjer i stället för att ge återbäring eller kostnadstäckning för investerare 

eller kapitalistiska företag – m.a.o. skapats av icke-vinstdrivande organisationer. Under de 

senaste 200 åren har denna variation (marknad och icke-marknad, ömsesidigt intresse eller 

allmänintresse) skapat den tredje sektorn, den sociala ekonomin. 
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KAPITEL 4 

CENTRALA TEORIER OM SOCIAL EKONOMI 

 

4.1. Den tredje sektorn som mötesplats 

4.2. De icke-vinstdrivande organisationerna 

4.3. Den solidariska ekonomin 

4.4. De sociala företagen 

4.5. Andra teorier 

 

 

4.1 Den tredje sektorn som mötesplats 

 

Även om uttrycket den tredje sektorn oftast har använts i den engelskspråkiga världen för att 

beskriva den privata icke-vinstdrivande sektor som i stor utsträckning består av föreningar och 

stiftelser, används den tredje sektorn även på den europeiska kontinenten och i andra delar av 

världen som synonym för den sociala ekonomin (SE), som har beskrivits ovan. 

 

I USA var Theodore Levitt en av de första att använda uttrycket den tredje sektorn, och han 

identifierade den med den icke-vinstdrivande sektorn. I Europa började samma uttryck att 

användas några år senare för att beskriva en sektor som befann sig mellan den offentliga 

sektorn och den kapitalistiska sektorn, vilket ligger betydligt närmare begreppet social ekonomi. 
 

Den tredje sektorn har blivit en mötesplats för olika begrepp, i första hand den icke-

vinstdrivande sektorn och den sociala ekonomin, som trots att de beskriver områden som i 

mångt och mycket överlappar varandra inte sammanfaller helt. De teorier som har utvecklats 

med utgångspunkt i dessa begrepp tillskriver dessutom tredje sektorn andra funktioner i dagens 

ekonomier. 
 

4.2 De icke-vinstdrivande organisationerna 

 

4.2.1 Begreppet icke-vinstdrivande organisationer 

 

Till skillnad från teorierna om den sociala ekonomin är huvudteorierna om den tredje sektorn, 

som nämndes ovan, av engelskspråkigt ursprung: Litteratur om den ideella sektorn eller de icke-

vinstdrivande organisationerna dök upp för 30 år sedan i USA. Teorierna täcker huvudsakligen 

endast privata organisationer vars föreningsstadgar innebär att de inte får fördela eventuellt 

överskott till dem som grundat föreningen eller kontrollerar den. 
 

Begreppets historiska rötter återfinns i de filantropiska tankar och välgörenhetsidéer som var 

djupt rotade i 1800-talets England och i de länder som var påverkade av England. De berömda 

brittiska charities och de amerikanska philanthropic foundations har gett upphov till uttryck som 

välgörenhetssektorn och frivilligsektorn, som ingår i det bredare begreppet "icke-vinstdrivande 

sektor". 
 

Det moderna begreppet "den icke-vinstdrivande sektorn" har definierats mer ingående och fått 

en bred spridning i världen genom ett ambitiöst internationellt forskningsprojekt som inleddes i 

början av 1990-talet, under ledning av Johns Hopkins University (Baltimore, USA), i syfte att 

undersöka och kvantifiera dess storlek och uppbyggnad, analysera dess utvecklingsmöjligheter 

och utvärdera dess påverkan på samhället. 
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De olika etapperna i projektet omfattar den icke-vinstdrivande sektorn i 36 länder i fem 

världsdelar. 

 

I detta projekt undersöktes organisationer som uppfyllde de fem huvudkriterierna i den 

"strukturell-operationella definitionen" av icke-vinstdrivande organisationer. Dessa organisationer 

kännetecknas därför av följande: 
 

a) De är organisationer, dvs. de har en institutionell struktur och närvaro. De är vanligen 

juridiska personer. 
 

b) De är privata, dvs. institutionellt skilda från staten, även om de kan erhålla offentligt 

stöd och ha offentliga tjänstemän i sina styrelser. 

 

c) De är självstyrande, dvs. kan själva kontrollera sin verksamhet och fritt välja och 

avsätta sina styrande organ. 

 

d) De är icke-vinstutdelande. Icke-vinstdrivande organisationer kan gå med vinst, men 

överskottet måste återföras till organisationens huvuduppgift och inte fördelas mellan 

ägare, grundande medlemmar eller organisationens styrelse. 

 

e) De är frivilliga, vilket innebär två saker: För det första att medlemskapet inte är 

obligatoriskt eller ett rättsligt krav, och för det andra att det ska vara frivilliga som 

deltar i verksamhet eller ledning. 

 

4.2.2 Icke-vinstdrivande organisationer i systemet för nationalräkenskaper 1993 

 

FN:s har publicerat en handbok för ideella organisationer i nationalräkenskapssystemet 

(Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts – NPI-handboken). 

Handbokens avgränsning av icke-vinstdrivande institutioner baseras på en definition av den 

icke-vinstdrivande sektorn hämtad från Salomons och Anheiers syn på icke-vinstdrivande 

organisationer som beskrev i föregående stycke. På denna grund kartläggs i NPI-handboken en 

omfattande och heterogen uppsättning icke-vinstdrivande organisationer, som skulle kunna ingå 

i vilken som helst av de fem institutionella sektorer i nationalräkenskapssystemet, inbegripet 

"offentlig sektor" (S.13). Det finns icke-vinstdrivande institutioner i sektorerna "icke-finansiella 

företag" (S.11), "finansiella företag" (S.12) och "hushåll" (S.14). Slutligen har "hushållens ideella 

organisationer", eller NPISH (S.15), sin egen separata institutionella sektor i 

nationalräkenskapssystemet. Dessa organisationer antar en mängd juridiska former, även om 

majoriteten är föreningar eller stiftelser, och har grundats i mycket olika syften: för att 

tillhandahålla tjänster till de människor eller företag som kontrollerar eller finansierar dem, för att 

bedriva välgörenhet eller filantropisk verksamhet till förmån för behövande människor, för att 

tillhandahålla marknadstjänster utan vinstsyfte, t.ex. hälsovård, utbildning, fritidsaktiviteter, eller 

för att bistå påtryckningsgrupper eller stödja politiska program för likasinnade medborgare. 
 

I NPI-handboken anser man dock att större grupper som kooperativ, ömsesidiga bolag, sociala 

företag och andra, inte ingår i den icke-vinstdrivande sektorn. 

 

Något vi kommer att se nedan är att inte alla de icke-vinstdrivande institutioner som NPI-

handboken anser sig omfatta, ingår i SE-begreppet. 
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4.3 Den solidariska ekonomin 

 

Begreppet solidarisk ekonomi utvecklades i Frankrike och vissa Latinamerikanska länder under 

den sista fjärdedelen av 1900-talet, och sammanhänger i stor utsträckning med den stora tillväxt 

som tredje sektorn har upplevt i organisationer som producerar och distribuerar en del av det 

som kallas sociala eller kollektiva nyttigheter. Kollektiva nyttigheter utmärks av att de är föremål 

för bred social och politisk samsyn om att de är av avgörande betydelse för ett värdigt liv och 

därför måste göras tillgängliga för hela befolkningen, oberoende av inkomst eller köpkraft. 

Följaktligen anser man att statsmakterna ska skapa förutsättningar för produktion och 

distribution av dessa nyttigheter, antingen genom att se till att de tillhandahålls utan kostnad eller 

genom att subventionera dem, så att de kan erhållas långt under marknadspris. 
 

Under välfärdsstatens glansdagar och under dess konsolideringsperiod garanterade 

regeringarna i de mest utvecklade länderna i Europa samtliga invånare tillgång till de viktigaste 

av dessa kollektiva nyttigheter, t.ex. hälso- och sjukvård och utbildning, Under senare årtionden 

har det dock uppstått nya sociala behov som inte beaktas av vare sig den offentliga sektorn eller 

av den traditionella kapitalistiska sektorn, och som påverkar en mängd grupper som hotas av 

social utestängning. Dessa problem är relaterade till äldres levnadsvillkor, långvarig 

massarbetslöshet, invandrare, etniska minoriteter, funktionshindrade, återintegrering av före 

detta fångar, utnyttjade kvinnor, kroniskt sjuka, osv. 

 

Det är på dessa områden som en del organisationer som är typiska för den sociala ekonomin 

(kooperativ och framför allt föreningar) har uppvisat en avsevärd expansion. Denna sektor 

sammanför på en och samma gång en uppsättning nya organisationer och nya 

verksamhetsområden. Jämfört med klassiska SE-aktörer, har den tre utpräglade särdrag: a) de 

sociala behov den försöker fylla, b) aktörerna bakom dessa initiativ och c) den uttryckliga 

strävan efter sociala förändringar. 
 

Baserat på dessa tre aspekter utvecklades begreppet solidarisk ekonomi i Frankrike från 1980 

och framåt. Den motsvarar en ekonomi där marknaden är en komponent, kanske den viktigaste, 

men inte den enda. Begreppet solidarisk ekonomi kretsar kring tre poler: marknaden, staten och 

ömsesidighet. Dessa tre poler motsvarar marknad, omfördelning och ömsesidighetsprinciper. 

Den sistnämnda syftar på ett icke-monetärt utbyte i fråga om primära sociala behov som framför 

allt kopplas till föreningsliv. 
 

Kort sagt har denna ekonomi en sammansatt karaktär och kan inte uttryckas i strikt 

kommersiella och monetära termer. Den solidariska ekonomin är ett helt nytt försök att koppla 

samman de tre polerna i systemet, så specifika solidaritetsekonomiska initiativ bildar hybrider 

mellan marknadsekonomi, icke-marknadsekonomi och icke-monetär ekonomi. De passar inte in 

i den ortodoxa ekonomiska vetenskapens marknadsstereotyp, och även dess resurser kommer 

från olika källor: marknaden (försäljning av varor och tjänster), icke-marknadsanknutna källor 

(offentligt stöd och donationer) och icke-monetära resurser (frivilliga). 
 

Förutom denna uppfattning av den solidariska ekonomin, som har sitt epicentrum i Frankrike, 

finns en annan syn på den solidariska ekonomin med en ganska framskjuten ställning i några 

latinamerikanska länder, där man uppfattar den som en drivkraft bakom sociala förändringar 

och som en bärare av ett samhällsprojekt som utgör ett alternativ till den nyliberala 

globaliseringen. Till skillnad från den europeiska uppfattningen att den solidariska ekonomin är 

förenlig med marknaden och staten, är det latinamerikanska synsättet inriktat på att utveckla 

detta begrepp som ett globalt alternativ till kapitalismen. 
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4.4 De sociala företagen 

 

Under senare år har en avsevärd mängd forskningsarbete ägnats åt sociala företag, även om 

man inte kan säga att det präglas av en enhetlig angreppsmetod. Man kan dock urskilja två 

huvudmodeller vid studiet av socialt företagande: Den angloamerikanska modellen och den 

kontinentaleuropeiska modellen. 
 

Den angloamerikanska modellen omfattar olika strömningar som definierar det sociala 

företagandets sfär på olika sätt. I ena ändan av skalan finns de som anser att de sociala 

företagen är en marknadsversion av privata icke-vinstdrivande organisationer med ett socialt 

syfte, och i den andra de vars definition av sociala företag uteslutande är inriktad på sociala 

innovationer och på att fylla sociala behov, oavsett vilken ägandeform företaget har (offentlig, 

privat kapitalbaserad eller ett företag som enligt europeisk uppfattning ingår i den sociala 

ekonomin). 

 

I den kontinentaleuropeiska traditionens viktigaste modell när det gäller sociala företag 

sammanfattas i EMES-nätverkets studier och förslag. I dessa betraktas de sociala företagen 

som ett resultat av kollektivt företagande i den sociala ekonomins sfär, och man menar att de 

kan definieras med hjälp av tre grupper av indikatorer (i de ekonomiska, sociala och 

styrningsrelaterade dimensionerna). I det Initiativ för socialt företagande som nämndes ovan 

definierar också Europeiska kommissionen sociala företag som en undergrupp i den sociala 

ekonomin (aktörer i den sociala ekonomin). 

 

4.5 Andra teorier 

 

Vid sidan av de modeller som beskrevs i ovanstående punkt, finns det andra teoribyggen i vilka 

man direkt föreslår att marknadsekonomier, där produktionsmedlen ägs privat, ersätts med 

andra sätt att organisera produktionssystemet. Bland dessa finns a) den alternativa ekonomin, 

med rötter i de anti-establishmentrörelser som framträdde i Frankrike efter maj 1968, och b) den 

folkliga ekonomin, som har lanserats i olika latinamerikanska länder sedan 1980 och som i stor 

utsträckning liknar den latinamerikanska versionen av den solidariska ekonomin, ja, i den grad 

att den också kallas den solidariska folkliga ekonomin. Den folkliga ekonomin utesluter alla 

former av arbetsgivar/arbetstagarrelation och anser att arbetet är den viktigaste 

produktionsfaktorn. 
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KAPITEL 5 

 

JÄMFÖRANDE ANALYS AV DE VANLIGASTE DEFINITIONERNA AV BEGREPPET SOCIAL 

EKONOMI I VARJE MEDLEMSSTAT, ANSLUTANDE LAND OCH KANDIDATLAND 

 

5.1. De vanligaste begreppen i varje land 

5.2. Aktörerna i den sociala ekonomin i EU:s medlemsstater 

 

 

5.1  De vanligaste begreppen i varje land 

 

Den sociala och ekonomiska företeelse som vi i denna studie refererar till som den "sociala 

ekonomin" berör många områden, och det är tydligt att den expanderar i hela EU. Denna term, 

liksom det vetenskapliga begrepp som den är kopplad till, uppfattas emellertid inte på samma 

sätt i alla EU-länder – i vissa fall inte ens inom ett enskilt land – utan förekommer tillsammans 

med andra termer och liknande begrepp. Syftet med detta avsnitt är att belysa de många olika 

begrepp och termer som används inom EU på området social ekonomi. 
 

En del av denna forskning har fokuserat på att bedöma i vilken omfattning man erkänner den 

sociala ekonomin som sådan inom tre viktiga sektorer, nämligen offentlig förvaltning, den 

akademiska och vetenskapliga världen och den sociala ekonomiska sektorn själv i varje land, 

och i andra hand att identifiera och bedöma andra liknande begrepp. Arbetet har genomförts i 

enlighet med den metod som används i det första avsnittet i studien "The enterprises and 

organizations of the third system. A strategic challenge for employment" (Vivet och Thiry, Ciriec, 

2000), där det tredje systemet uppfattas som en integrerad del av den sociala ekonomin. 
 

Den första insamlingen av uppgifter skedde genom ett frågeformulär med halvöppna frågor som 

tillsändes en grupp kontaktpersoner (se bilaga) som alla var väl placerade och hade stor 

sakkunskap i fråga om begreppet social ekonomi och liknande begrepp, samt om verkligheten 

inom denna sektor i sina respektive länder. Frågeformuläret innehöll halvöppna frågor om den 

sociala ekonomin och liknande begrepp i de olika EU-länderna. Kontaktpersonerna var 

akademiker, tjänstemän från de förbund som organiserar och företräder sektorn i de olika 

länderna, samt topptjänstemän från de nationella, offentliga förvaltningarna med kompetens på 

detta område. Erkännandegraden i de olika länderna har indelats i tre relativa nivåer: (*) – 

begreppet erkänns inte alls eller endast i liten utsträckning, (**) – begreppet erkänns i viss grad, 

och (***) – begreppet erkänns i hög grad, även av landets institutioner.  
 

Resultaten framgår av tabellerna 5.1 och 5.2. De utvisar i vilken grad begreppet (och termen) 

social ekonomi och de närliggande begreppen "socialt företagande", "icke-vinstdrivande sektor" 

och den "tredje sektorn" erkänns, samt erkännandet av andra begrepp.  
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Tabell 5.1. Erkännandet av begreppet "social ekonomi" i olika länder 

 

 

Av offentliga 

myndigheter 

Av företag inom den 

sociala ekonomin 

Av den akademiska 

och vetenskapliga 

världen 

Österrike * ** ** 

Belgien ** *** ** 

Bulgarien ** ** ** 

Cypern ** ** ** 

Tjeckien * ** ** 

Danmark ** ** ** 

Estland ** * * 

Finland ** ** ** 

Frankrike ** *** ** 

Tyskland * ** ** 

Grekland ** ** *** 

Ungern * ** * 

Irland ** *** ** 

Italien ** ** ** 

Lettland * ** ** 

Litauen ** * * 

Luxemburg ** ** ** 

Malta ** * ** 

Nederländerna * * * 

Polen ** ** ** 

Portugal *** *** ** 

Rumänien * * * 

Slovakien * * * 

Slovenien * ** ** 

Spanien *** *** *** 

Sverige ** ** * 

Storbritannien * ** ** 

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien * * * 

Island ** ** ** 

OBS! Enkätfråga: I vilken grad erkänns begreppet den sociala ekonomin i ditt land? 

 

Även om man förutsätter att de nationella förhållanden och uppfattningar som förknippas med 

termen social ekonomi i hög grad skiljer sig åt och kanske inte är jämförbara, är det möjligt att 

med hjälp av uppgifterna från fältarbetet dela in länderna i tre grupper beroende på i hur hög 

grad begreppet social ekonomi erkänns (se tabell 5.1):  

 

Länder där begreppet social ekonomi är allmänt accepterat: I Spanien, Frankrike, Portugal, 

Belgien, Irland och Grekland har begreppet social ekonomi fått det största erkännandet från 

myndigheternas sida och i den akademiska och vetenskapliga världen, liksom inom den sociala 

ekonomin som sådan. De första båda länderna är mest framträdande, eftersom begreppet 

föddes i Frankrike, och Spanien godkände den första nationella lagen om social ekonomi 

i EU 2011.  
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– Länder där begreppet social ekonomi erkänns i viss grad: Italien, Cypern, Danmark, Finland, 

Luxemburg, Sverige, Lettland, Malta, Polen, Storbritannien, Bulgarien och Island. I dessa länder 

används begreppet den sociala ekonomin tillsammans med andra begrepp, till exempel den 

icke-vinstdrivande sektorn, frivilligsektorn och sociala företag. I Storbritannien är inte begreppet 

social ekonomi särskilt välkänt, vilket står i kontrast till regeringens politik för stöd till sociala 

företag. 

 

– Länder där begreppet social ekonomi endast är lite eller inte alls känt: Begreppet social 

ekonomi är föga känt, håller på att sprida sig eller okänt i följande länder: Österrike, Tjeckien, 

Estland, Tyskland, Ungern, Litauen, Nederländerna, Slovakien, Rumänien, Kroatien och 

Slovenien. Denna grupp utgörs huvudsakligen av germanska länder och länder som anslöt sig 

till EU i samband med senaste utvidgningen. De närbesläktade termerna den icke-vinstdrivande 

sektorn, frivilligsektorn och icke-statliga organisationer är förhållandevis mer kända. 

 

I de övriga tabellerna presenteras information från varje land enligt två målsättningar. Det första 

målet är att undersöka situationen i de tolv nya EU-länderna och de båda kandidatländerna, 

vilket är ett viktigt mål för denna studie, och det andra är att undersöka situationen i de 15 gamla 

medlemsländerna.  
 

Tabell 5.2. Erkännandet i olika länder av andra vanliga begrepp med anknytning till den 

"sociala ekonomin" 

 

Sociala 

företag 

Den icke-

vinstdrivande 

sektorn 

Den tredje 

sektorn 

Österrike ** *** * 

Belgien ** ** * 

Bulgarien ** ** ** 

Cypern ** ** ** 

Tjeckien * *** ** 

Danmark ** *** *** 

Estland * ** ** 

Finland *** ** *** 

Frankrike ** ** ** 

Tyskland ** ** *** 

Grekland ** ** * 

Ungern * *** * 

Irland ** *** ** 

Italien ** *** ** 

Lettland * *** ** 

Litauen * ** ** 

Luxemburg * * * 

Malta ** ** * 

Nederländerna *** *** * 

Polen *** ** *** 

Portugal ** ** *** 

Rumänien * ** * 

Slovakien ** *** *** 

Slovenien * ** * 

Spanien * * ** 

Sverige *** ** * 

Storbritannien ** ** *** 
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Anslutnings- och kandidatländer     

Kroatien * *** ** 

Island ** *** *** 

 

OBS! Enkätfråga: Vilka andra begrepp med anknytning till den "sociala ekonomin" är 

vetenskapligt, politiskt eller socialt erkända i ditt land? 

 

I Nederländerna, Sverige, Finland och Polen är begreppet sociala företag allmänt accepterat. 

Nederländerna antog en lag om sociala företag 2003. Dessutom existerar begrepp som den 

sociala ekonomin, den icke-vinstdrivande sektorn, sociala företag och tredje sektorn sida vid 

sida med andra allmänt accepterade begrepp i många EU-länder. I Storbritannien, Danmark, 

Malta och Slovenien tycks begreppen frivilligsektorn och icke-statliga organisationer, som är 

närmare besläktade med begreppet icke-vinstdrivande organisationer, erkännas i hög grad både 

vetenskapligt, socialt och politiskt. I fransktalande EU-länder (Frankrike, Vallonien i Belgien samt 

Luxemburg) är begreppet solidarisk ekonomi och social och solidarisk ekonomi också 

välbekanta, medan begreppet Gemeinwirtschaft (den allmännyttiga ekonomin) är väletablerat i 

tysktalande länder som Tyskland och Österrike.  
 

Det är viktigt att framhålla att vissa delar av termen social ekonomi i dess vidaste bemärkelse 

inte erkänns som integrerade delar av denna sektor i många länder, utan man framhäver i stället 

deras särart och självständighet. Detta gäller kooperativ i länder som Tyskland, Storbritannien 

och Lettland samt delvis Portugal.  
 

5.2  Aktörerna i den sociala ekonomin i EU:s medlemsstater 

 

Mot bakgrund av den situation som beskrivs i föregående avsnitt i detta kapitel, där det 

framhålls att det finns tydliga nationella skillnader när det gäller begreppen och i hur hög grad 

begreppet social ekonomi och närbesläktade begrepp erkänns, är det tydligt att det inte är 

någon lätt uppgift att identifiera de olika delarna av den sociala ekonomin i varje land. Uppgiften 

består i att fastställa vilka institutionella former som utgör den sociala ekonomins område och 

den term som är mest använd i varje land.  
 

Resultaten av studien, där de nationella experterna på området konsulterades, visas i tabell 5.3. 

 

Resultaten kan sammanfattas i tre huvudslutsatser. Den första och mest grundläggande är att 

de olika delarna varierar betydligt från ett land till ett annat, och att det finns genuint nationella 

former som experterna anser vara en integrerad del av den sociala ekonomin i sina respektive 

länder (se X1, X2, etc.). I vissa länder, exempelvis Italien och Spanien, finns det olika 

uppfattningar om vad som ingår i begreppet social ekonomi. Det finns en marknadsbaserad 

tolkning, enligt vilken den sociala ekonomin huvudsakligen utgörs av kollektiv, och den 

tolkningen existerar sida vid sida med en icke-marknadsbaserad tolkning, där den sociala 

ekonomin betraktas som huvudsakligen bestående av föreningar, sociala kooperativ och andra 

icke-vinstdrivande organisationer.  
 

Den andra slutsatsen är att det välkända begreppet social ekonomi, som omfattar kooperativ, 

ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, är mest utbrett i just den grupp länder där begreppet 

är mest allmänt accepterat, med undantag av Irland. I två av dessa länder, Frankrike och 

Spanien, erkänns den sociala ekonomin i lagstiftningen. 
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Den tredje slutsatsen är att det råder allmän enighet om att kooperativen är en del av den 

sociala ekonomin. Detta avspeglar den relativt spridda uppfattningen att kooperativ och 

ömsesidiga bolag är prototypen för företag inom den sociala ekonomin. Föreningar, stiftelser 

och sociala företag uppfattas också som delar av den sociala ekonomin. Anledningen till att 

ömsesidiga bolag (friendly societies) inte betraktas som en del av den sociala ekonomin i de nya 

medlemsstaterna kan vara att själva begreppet social ekonomi knappt erkänns, samt att 

ömsesidiga bolag saknar rättslig status i dessa länder. 

Tabell 5.3. Den sociala ekonomins komponenter 

 

  Kooperativ 

Ömsesidiga 

bolag Föreningar Stiftelser Andra 

Österrike X X X X X1 

Belgien X X X X X2 

Bulgarien X X X X   

Cypern X 

uppgift 

saknas uppgift saknas 

uppgift 

saknas   

Tjeckien X - - - X11 

Danmark X X X X X3 

Estland X 

uppgift 

saknas X X   

Finland X X X X   

Frankrike X X X X X4 

Tyskland X - X X X5 

Grekland X X X X X6 

Ungern X - X X X12 

Irland X X - - X7 

Italien X X X X X8 

Lettland X X X X   

Litauen X - - - X13 

Luxemburg X X X X   

Malta X X X X X14 

Nederländerna X X X X   

Polen X - X X X15 

Portugal X X X X X9 

Rumänien X X X X X16 

Slovakien X X X X X17 

Slovenien X X X X   

Spanien X X X X X10 

Sverige X X X X   

Storbritannien X X X X   

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien X - X X  

Island X X X X  

OBS! Enkätfråga: Vilka av följande institutionella former anser du tillhöra området "social 

ekonomi" i ditt land, eller, om tillämpligt, ett närbesläktat begrepp som du anser vara mer allmänt 

accepterat? 

Andra specifika former av den sociala 

ekonomin i varje land: 

X1: Sociala företag 

X2: Företag med social inriktning 

 

X3: Sociala företag  
X4: Företagsråd, frivilliga system för socialt 

skydd 
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X5: Frivilliga tjänster och förmedlingar, 

sociala företag för människor med 

funktionshinder, kvinno- och miljö-

rörelsernas alternativa företag, självhjälps-

organisationer, sociokulturella centrum, 

företag som verkar för integration på 

arbetsmarknaden, lokala system för utbyte 

och handel, företag inom närområdet och 

andra lokala företag 

X6: Gräsrotsföretag 

X7: Kreditföreningar  

X8: Frivilligorganisationer, specifika 

föreningsformer som föreningar för 

främjande av social integration och 

föreningar för familjefrågor, lokala stiftelser, 

icke-statliga organisationer, IPAB (italienska 

välgörenhetsorganisationer) 

X9: Misericordias (portugisiska 

välgörenhetsorganisationer) och IPSS 

(portugisiska privata sociala solidariska 

organisationer) 

X10: Sociedades laborales (spanska 

arbetarägda företag), företag verksamma 

på området social integration, särskilda 

arbetsmarknadscentrum, särskilda grupper 

som ONCE (förening för blinda), företag 

som bearbetar jordbruksprodukter  

X11: Allmännyttiga föreningar 

X12: Icke-vinstdrivna företag  

X13: Kreditföreningar och sociala företag 

X14: Orkesterföreningar 

X15: Centrum för socioekonomisk 

integration 

X16: Unitati Autorizate Proteiate (godkända 

skyddade enheter)  

X17: Skyddade verkstäder, sociala tjänster 

 

 

Den sociala ekonomin i Europa – plattformar och nätverk 

 

Det faller sig naturligt för sociala sammanslutningar att bilda grupper på grundval av 

gemensamma ekonomiska och politiska likheter och intressen. Vissa företagsgrupper och 

nätverk inom den sociala ekonomin som inrättats för att stärka konkurrenskraften har utvecklats 

till veritabla europeiska storföretag. Det har också bildats grupper på det politiska området. 

 

Inom den sociala ekonomin i EU har det inrättats många organisationer som har som syfte att 

företräda den. Via dessa organisationer deltar den sociala ekonomin i utarbetande och 

genomförande av såväl nationell politik som EU-politik, eftersom förfarandena har möjliggjort att 

denna form av sociala samtalspartner involveras. 

 

 De sammanslutningar som företräder den sociala ekonomins företag och organisationer i de 

olika EU-länderna har huvudsakligen sin grund i ett sektorsperspektiv som har gett upphov till 

organisationer, sammanslutningar och plattformar som bland annat företräder kreditkooperativ 

och arbets- och lantbrukskooperativ, liksom ömsesidiga försäkringsbolag, försäkrings- och 

understödskassor och andra icke-statliga organisationer med social inriktning.  

 

Detta har också skett på EU-nivå, där den sociala ekonomin (antingen "familjerna" inom den 

eller den sociala ekonomin som helhet) historiskt sett har medverkat på olika politikområden. 

Detta har varit tydligt ända sedan det år då Romfördraget undertecknades och Eurocoop, den 

organisation som företräder konsumentkooperativen i EU, grundades, samt i samband med 

utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, under medverkan av allmänna kommittén 

för samarbete i jordbruksfrågor (COGECA). 
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De organisationer som representerar den sociala ekonomin i Europa är i dag: 

 

1.  Den kooperativa gruppen: 

– EUROCOOP: Europeiska konsumentkooperativförbundet  

– CECODHAS: Europeiska sammanslutningen för sociala bostäder – den kooperativa sektionen 

– CECOP: Europeiska federationen för arbetskooperativ, sociala kooperativ och sociala och 

medarbetarägda företag 

– COGECA: Allmänna kommittén för samarbete i jordbruksfrågor  

– GEBC: Den europeiska sammanslutningen för kooperativa banker 

– UEPS: Den europeiska sammanslutningen för sociala apotek 

 

Cooperatives Europe är paraplyorganisation för samtliga organ som företräder europeiska 

kooperativ. 

 

2.  Gruppen ömsesidiga bolag: 

– AIM: Den internationella sammanslutningen för ömsesidiga bolag 

– AMICE: Föreningen för europeiska kooperativa och ömsesidiga försäkringsbolag 

 

3.  Gruppen sammanslutningar och organisationer för social verksamhet: 

– CEDAG: Det europeiska rådet för allmännyttiga organisationer 

– EFC: Europeiska centrumet för stiftelser  

– Plattformen för europeiska icke-statliga organisationer på det sociala området  

 

4.  Plattformar för sociala företag: 

– Social Firms Europe CEFEC: Sammanslutningen av europeisk sociala företag, 

sysselsättningsinitiativ och sociala kooperativ 

 

De flesta av dessa organisationer på EU-nivå är i sin tur medlemmar av Social Economy 

Europe, den Europeiska konferensen för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 

som för närvarande är EU-institutionernas viktigaste samtalspartner när det gäller den sociala 

ekonomin. Plattformen inrättades i november 2000 under namnet CEP-CMAF. 

 

I vissa länder har de representativa sammanslutningarna nått ut över sektorsnivån och skapat 

branschöverskridande organisationer som också de räknas till den sociala ekonomin. Exempel 

på sådana är CEPES, den spanska sammanslutningen för företag inom den sociala ekonomin 

och den socialekonomiska plattformen i Luxemburg.  

 

Man har även inrättat sammanslutningar utifrån andra kriterier. Under de senaste femton åren 

har det exempelvis inrättats gemensamma nätverk som företräder den sociala ekonomin, 

statliga organ (exempelvis kommunstyrelser) och/eller företag och andra sociala organisationer. 

Detta gäller ESMED, EU-Medelhavsområdets nätverk för den sociala ekonomin, som omfattar 

nationella plattformar för företag inom den sociala ekonomin och kooperativ i Portugal, 

Frankrike, Spanien, Italien, Marocko och Tunisien; REVES, nätverket för städer och regioner i 

Europa för den sociala ekonomin; ENSIE, det europeiska nätverket för företag inom den sociala 

sektorn, samt FEDES, den europeiska sammanslutningen för sociala arbetsgivare, som alla 

arbetar för att främja den sociala ekonomin. Vad beträffar Ciriec-International är det ett ovanligt 

exempel på en sammanslutning som omfattar organisationer som representerar företag inom 

den offentliga sektorn och den sociala och kooperativa ekonomin i många EU-länder, med 

forskare som är specialister på detta område. 
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KAPITEL 6 

DEN SOCIALA EKONOMIN I EUROPEISKA UNIONEN SAMT I ANSLUTNINGS- OCH 

KANDIDATLÄNDERNA I SIFFROR 

 

 

Avsikten med detta kapitel är att ge en överblick över de viktigaste siffrorna beträffande den 

sociala ekonomin i EU, dels per land, dels sammanlagt, genom att skilja mellan tre olika 

organisationsgrupper: kooperativ och liknande accepterade former, ömsesidiga bolag och 

liknande former samt andra besläktade, icke-vinstdrivande organisationer. 

 

Det är mycket viktigt att utarbeta statistik med utgångspunkt i fältstudier och kontrollerbara 

siffror. Det är emellertid en uppgift som på grund av brist på tid och pengar inte omfattas av 

denna studie och som får genomföras vid ett senare tillfälle.  

 

De statistiska uppgifterna i denna studie bygger på sekundärdata från våra kontaktpersoner i 

varje land (se bilaga). Referensperioden är 2009–2010. Uppgifterna för vissa länder är 

emellertid några år gamla, särskilt beträffande sammanslutningar, stiftelser och liknande 

organisationer, beroende på problem med att skaffa fram informationen och med dess kvalitet. 

Den information man sökte var antalet anställda, och om möjligt, antalet heltidsekvivalenter, 

antalet medlemmar, antalet frivilliga samt antalet organisationer och företag. För att kunna 

jämföra med den tidigare undersökningen som genomfördes av Ciriec för EESK om tillståndet 

för den sociala ekonomin i EU-25 har man särskilt uppmärksammat sysselsättningsvariabeln. 

En jämförelse av de viktigaste talen från de båda studierna återfinns i två särskilda tabeller (6.3 

och 6.4). 

 

Medan detta arbete pågick visade det sig att det fanns stora statistiska luckor i uppgifterna för 

de olika länderna, framför allt, men inte enbart, för de nya EU-medlemsstaterna. Luckorna har 

åtgärdats där så var möjligt på grundval av information från andra vetenskapliga studier som 

omnämns i bibliografin, från ICMIF och AMICE, från Cooperatives Europes undersökning av 

organisationer (2010) och studier från andra paraplyorganisationer som COGECA och 

Eurocoop. Dessa källor har använts systematiskt i tabeller över de olika länderna.  

 

En väsentlig skillnad mellan denna studie och den senaste studien som Ciriec genomförde för 

EESK är att de nationella statistikinstituten under de senaste åren har arbetat mycket med att 

skaffa fram pålitliga upplysningar om de olika grupperna i den sociala ekonomin, och att ett 

viktigt steg för erkännandet av den sociala ekonomin i Europa är att man för studierna använde 

sig av satelliträkenskaper i Spanien, Portugal, Grekland, Tjeckien och Ungern. 

 

Man bör inte dra för långtgående slutsatser av de statistiska uppgifterna mot bakgrund av den 

metod som använts, särskilt svårigheten att jämföra vissa variabler internationellt, den 

tveksamma tillförlitligheten när det gäller uppgifterna för vissa länder, risken att vissa grupper 

räknas två gånger i ett visst land, att uppgifterna gäller olika år, samt att källorna för 

samma grupper och länder inte är desamma för de båda referensperioderna (2002–2003 och 

2009–2010), vilket i det senare fallet beror på om uppgifterna varit tillgängliga eller ej. 

 

Nedanstående tabell visar situationen för den sociala ekonomin i EU-länderna och behöver inte 

någon närmare förklaring. 
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Den viktigaste slutsatsen är att den sociala ekonomin i Europa är en mycket viktig faktor ur både 

mänsklig och ekonomisk synpunkt, eftersom den ger avlönat arbete till över 14,5 miljoner 

människor, vilket motsvarar cirka 6,5 % av den förvärvsarbetande befolkningen i EU-27. Dessa 

siffror visar tydligt att detta är en verklighet som varken kan eller bör ignoreras av samhället och 

dess institutioner. 

 

En annan slutsats som är värd att notera är att den sociala ekonomin med vissa undantag är 

relativt begränsad i de nya EU-medlemsstaterna i jämförelse med de 15 "gamla" 

medlemsstaterna. Om den sociala ekonomin ska kunna utveckla hela sin potential i de länderna 

är det därför nödvändigt att den minst når upp till samma nivå som i de övriga EU-länderna.  

 

Den tredje slutsatsen är att den sociala ekonomin har vuxit snabbare än befolkningen som 

helhet under perioderna 2002–2003 och 2009–2010. Den har ökat från 6 % av den 

sammanlagda europeiska arbetsstyrkan till 6,5 %, och från 11 miljoner arbetstillfällen till 

14,5 miljoner. 

 

Tabell 6.1. Betald sysselsättning i kooperativ, ömsesidiga företag och föreningar i EU 

(2009–2010) 

 

Land Kooperativ 

Ömsesidiga 

företag Föreningar 

TOTALT 

 

Österrike 61 999 1 416 170 113 233 528 

Belgien 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgarien 41 300 

uppgift 

saknas 80 000 121 300 

Cypern 5 067 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 5 067 

Tjeckien 58 178 5 679 96 229 160 086 

Danmark 70 757 4 072 120 657 195 486 

Estland 9 850 

uppgift 

saknas 28 000 37 850 

Finland 94 100 8 500 84 600 187 200 

Frankrike 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Tyskland 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Grekland 14 983 1 140 101 000 117 123 

Ungern 85 682 6 676 85 852 178 210 

Irland 43 328 650 54 757 98 735 

Italien 1 128 381 

uppgift 

saknas 1 099 629 2 228 010 

Lettland 440 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 440 

Litauen 8 971 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 8 971 

Luxemburg 1 933 

uppgift 

saknas 14 181 16 114 

Malta 250 

uppgift 

saknas 1 427 1 677 

Nederländerna 184 053 2 860 669 121 856 054 

Polen 400 000 2 800 190 000 592 800 
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Portugal 51 391 5 500 194 207 251 098 

Rumänien 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slovakien 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovenien 3 428 476 3 190 7 094 

Spanien 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Sverige 176 816 15 825 314 568 507 209 

Storbritannien 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien 3 565 1 569 3 950 9 084 

Island uppgift saknas 221 

uppgift 

saknas 221 

Totalt EU-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Nya medlemsstater 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

Totalt EU-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

Uppgifterna för ömsesidiga företag har slagits samman med siffrorna för kooperativ i Italien. 

 

Tabell 6.2. Betald sysselsättning inom den sociala ekonomin jämfört med den 

sammanlagda betalda sysselsättningen i EU (2009–2010), i tusental 
 

Land 

Anställda i 

den sociala 

ekonomin 

Totalt antal 

anställda % 

Österrike 233,53 4 096,30 5,70 % 

Belgien 462,54 4 488,70 10,30 % 

Bulgarien 121,3 3 052,80 3,97 % 

Cypern 5,07 385,1 1,32 % 

Tjeckien 160,09 4 885,20 3,28 % 

Danmark 195,49 2 706,10 7,22 % 

Estland 37,85 570,9 6,63 % 

Finland 187,2 2 447,50 7,65 % 

Frankrike 2 318,54 25 692,30 9,02 % 

Tyskland 2 458,58 38 737,80 6,35 % 

Grekland 117,12 4 388,60 2,67 % 

Ungern 178,21 3 781,20 4,71 % 

Irland 98,74 1 847,80 5,34 % 

Italien 2 228,01 22 872,30 9,74 % 

Lettland 0,44 940,9 0,05 % 

Litauen 8,97 1 343,70 0,67 % 

Luxemburg 16,11 220,8 7,30 % 

Malta 1,68 164,2 1,02 % 

Nederländerna 856,05 8 370,20 10,23 % 

Polen 592,8 15 960,50 3,71 % 

Portugal 251,1 4 978,20 5,04 % 

Rumänien 163,35 9 239,40 1,77 % 

Slovakien 44,91 2 317,50 1,94 % 

Slovenien 7,09 966 0,73 % 

Spanien 1 243,15 18 456,50 6,74 % 

Sverige 507,21 4 545,80 11,16 % 

Storbritannien 1 633,00 28 941,50 5,64 % 
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Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien 9,08 1 541,20 0,59 % 

Island 0,22 165,8 0,13 % 

TOTALT EU-15 12 806,37 172 790,40 7,41 % 

TOTALT EU-27 14 128,13 216 397,80 6,53 % 

 

* Förvärvsarbetande befolkning 16–65, Eurostat, 2010. 
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Tabell 6.3. Utvecklingen av betald sysselsättning i den sociala ekonomin i Europa  

 

Land 

Sysselsättning inom den 

sociala ekonomin   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Österrike 260 145 233 528 -10,23 % 

Belgien 279 611 462 541 65,42 % 

Bulgarien 

uppgift 

saknas 121 300 

uppgift 

saknas 

Cypern 4 491 5 067 12,83 % 

Tjeckien 165 221 160 086 -3,11 % 

Danmark 160 764 195 486 21,60 % 

Estland 23 250 37 850 62,80 % 

Finland 175 397 187 200 6,73 % 

Frankrike 1 985 150 2 318 544 16,79 % 

Tyskland 2 031 837 2 458 584 21,00 % 

Grekland 69 834 117 123 67,72 % 

Ungern 75 669 178 210 135,51 % 

Irland 155 306 98 735 -36,43 % 

Italien 1 336 413 2 228 010 66,72 % 

Lettland 300 440 46,67 % 

Litauen 7 700 8 971 16,51 % 

Luxemburg 7 248 16 114 122,32 % 

Malta 238 1 677 604,62 % 

Nederländerna 772 110 856 054 10,87 % 

Polen 529 179 592 800 12,02 % 

Portugal 210 950 251 098 19,03 % 

Rumänien 

uppgift 

saknas 163 354 

uppgift 

saknas 

Slovakien 98 212 44 906 -54,28 % 

Slovenien 4 671 7 094 51,87 % 

Spanien 872 214 1 243 153 42,53 % 

Sverige 205 697 507 209 146,58 % 

Storbritannien 1 711 276 1 633 000 -4,57 % 

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien 

uppgift 

saknas 9 084 

uppgift 

saknas 

Island 

uppgift 

saknas 221 

uppgift 

saknas 

TOTALT EU-15 10 233 952 12 806 379 25,14 % 

Nya medlemsstater 908 931 1 321 755 45,42 % 

TOTALT EU-27 11 142 883 14 128 134 26,79 % 

 

 

 



 

Tabell 6.4 Utvecklingen av betald sysselsättning i den sociala ekonomin i Europa  

 

Land 

Arbetstillfällen 2002/2003 Arbetstillfällen 2009/2010 Δ% 

Kooperativ Föreningar Kooperativ Föreningar Kooperativ Föreningar 

Österrike 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23 % -10,47 % 

Belgien 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53 % 75,02 % 

Bulgarien 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 41 300 80 000 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

Cypern 4 491 

uppgift 

saknas 5 067 

uppgift 

saknas 12,83 % 

uppgift 

saknas 

Tjeckien 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98 % 29,69 % 

Danmark 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93 % 0,00 % 

Estland 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41 % 250,00 % 

Finland 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95 % 12,81 % 

Frankrike 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04 % 30,21 % 

Tyskland 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82 % 8,97 % 

Grekland 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37 % 77,19 % 

Ungern 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25 % 161,09 % 

Irland 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38 % -53,86 % 

Italien 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81 % 120,19 % 

Lettland 300 

uppgift 

saknas 440 

uppgift 

saknas 46,67 % 

uppgift 

saknas 

Litauen 7 700 

uppgift 

saknas 8 971 

uppgift 

saknas 16,51 % 

uppgift 

saknas 

Luxemburg 748 6 500 1 933 14 181 158,42 % 118,17 % 

Malta 238 

uppgift 

saknas 250 1 427 5,04 % 

uppgift 

saknas 

Nederländern

a 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25 % 1,17 % 

Polen 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74 % 216,67 % 

Portugal 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77 % 21,42 % 

Rumänien 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 34 373 109 982 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

Slovakien 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19 % 2,83 % 

Slovenien 4 401 

uppgift 

saknas 3 428 3 190 -22,11 % 

uppgift 

saknas 

Spanien 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29 % 54,73 % 

Sverige 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70 % 230,44 % 

Storbritannien 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91 % -8,55 % 

Anslutnings- och kandidatländer 

Kroatien 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 3 565 3 950 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

Island 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas 

TOTALT EU-

15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51 % 24,06 % 
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Tabell 6.5. Volontärer i EU 2011  

 

Land 

% av den vuxna 

befolkningen 
 
Antal volontärer 

Österrike  37 % 2 638 255 

Belgien 26 % 2 341 994 

Bulgarien 12 % 784 501 

Cypern 23 % 153 531 

Tjeckien 23 % 2 072 862 

Danmark 43 % 1 949 371 

Estland 30 % 341 166 

Finland 39 % 1 740 611 

Frankrike 24 % 12 646 908 

Tyskland 34 % 24 065 072 

Grekland 14 % 1 355 390 

Ungern 22 % 1 878 243 

Irland 32 % 1 124 535 

Italien 26 % 13 484 222 

Lettland 22 % 426 628 

Litauen 24 % 679 138 

Luxemburg 35 % 144 534 

Malta 16 % 55 975 

Nederländerna 57 % 7 787 384 

Polen 9 % 2 914 610 

Portugal 12 % 1 082 532 

Rumänien 14 % 2 549 410 

Slovakien 29 % 1 332 145 

Slovenien 34 % 598 298 

Spanien 15 % 5 867 518 

Sverige 21 % 1 636 160 

Storbritannien 23 % 11 774 457 

Anslutnings- och kandidatländer 

  

  

Kroatien uppgift saknas uppgift saknas 

Island uppgift saknas uppgift saknas 

Källa: Eurobarometer/Europaparlamentet 75.2: Frivilligarbete. 
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KAPITEL 7 

RÄTTSLIG RAM SOM STYR AKTÖRERNA INOM DEN SOCIALA EKONOMIN I EU OCH 

I ANSLUTNINGS- OCH KANDIDATLÄNDERNA, SAMT BEFINTLIG OFFENTLIG POLITIK, 

SÄRSKILT NY NATIONELL LAGSTIFTNING PÅ DEN SOCIALA EKONOMINS OMRÅDE 

 

7.1. Lagstiftning som styr aktörerna inom den sociala ekonomin i EU 

7.2. Offentlig politik som rör den sociala ekonomin i EU:s medlemsländer  

7.3. Ny nationell lagstiftning på den sociala ekonomins område i Europa 

 

 

7.1 Lagstiftning som styr aktörerna inom den sociala ekonomin i EU 

 

Den institutionella ramen är en nyckelfaktor i fråga om den sociala ekonomins omfattning och 

synlighet. I de rättsliga bestämmelser som reglerar detta område erkänns sektorn på tre sätt: 

1)  De offentliga myndigheterna erkänner uttryckligen att dessa organisationer har en speciell 

 karaktär och att de därför måste särbehandlas. I detta sammanhang är målet för 

 rättssystemet att institutionalisera dem som privata aktörer. 
2)  Organisationernas förmåga och frihet att verka inom samtliga sociala och ekonomiska 
 sektorer erkänns.  
3)  Deras roll som samtalspart i utarbetandet och tillämpningen av politiska strategier 
 erkänns. De betraktas därför som en medbeslutande part som medverkar i 
 genomförandet av strategierna. 
 

Den sociala ekonomins olika former är inte alltid tillräckligt institutionaliserade på dessa 

tre områden i Europa.  
 

I fråga om den första punkten erkänns inte alla organisationsformer inom den sociala ekonomin i 

samma utsträckning i de olika EU-ländernas rättssystem.  
 

Kooperativ erkänns uttryckligen som en särskild företagsform i artikel 58 i Romfördraget samt i 

olika medlemsländers författningar (bl.a. Grekland, Italien, Portugal och Spanien), men trots att 

det finns en rättslig ram inom vilken de kan verka, och som garanterar medlemmars och tredje 

parters rättigheter, finns det inte alltid en specifik lagstiftning på nationell nivå som reglerar all 

kooperativ verksamhet. Vissa länder som Danmark, Tjeckien och Storbritannien saknar allmän 

lagstiftning om kooperativ, även om det finns vissa lagar som täcker särskilda typer av kooperativ, 

t.ex. bostadskooperativ i Danmark och kooperativa kreditinstitut eller kreditkassor i Storbritannien 

och Tjeckien. Detta kan jämföras med situationen i andra länder, t.ex. Spanien, Italien och 

Frankrike, vilka lider av lagstiftningsinflation på området och har olika lagar för olika typer av 

kooperativ och administrativ nivå (nationell och regional nivå). 
 

Liknande förhållande råder i fråga om skillnader i rättslig ställning för den sociala ekonomins 

organisationsformer i Europa (jfr tabell 7.1 och 7.2). Man kan urskilja tre grupper av länder där 

den första har särskild lagstiftning för den sociala ekonomins organisationsformer, den andra har 

en del rättsliga bestämmelser om SE-organisationer spridda i olika lagar och den tredje helt 

saknar lagstiftning för den sociala ekonomins organisationsformer. 
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Tabell 7.1. Rättsligt erkännande av särskilda organisationsformer i den sociala ekonomin  

 

 Kooperativ 

Ömsesidiga 

bolag Föreningar Stiftelser 

Österrike JA JA JA JA 

Belgien JA JA JA JA 

Bulgarien JA nej JA JA 

Kroatien JA nej JA JA 

Cypern JA uppgift saknas uppgift saknas 

uppgift 

saknas 

Tjeckien R nej JA JA 

Danmark JA JA JA JA 

Estland nej nej JA JA 

Finland JA JA JA JA 

Frankrike JA JA JA JA 

Tyskland JA JA JA JA 

Grekland JA - JA JA 

Ungern JA nej JA JA 

Island JA  nej JA 

Irland R nej nej nej 

Italien JA JA JA JA 

Lettland JA nej JA JA 

Litauen JA nej JA JA 

Luxemburg JA JA JA JA 

Malta JA uppgift saknas uppgift saknas 

uppgift 

saknas 

Nederländerna JA JA JA JA 

Polen JA JA JA JA 

Portugal JA JA JA JA 

Rumänien JA JA JA JA 

Slovakien JA JA JA JA 

Slovenien nej nej JA JA 

Spanien JA JA JA JA 

Sverige JA nej JA JA 

Storbritannien R R JA JA 

 

OBS! Enkätfråga: Har de olika institutionella formerna inom den sociala ekonomin en tydligt 

avgränsad rättslig ställning, t.ex. genom en särskild lag? 

 

R: anger att landet i fråga har vissa bestämmelser för denna typ av organisationer i den sociala 

ekonomin, även om de kan vara spridda över flera olika lagar. 

 

Vissa bestämmelser av särskild betydelse har antagits i flera av unionens nya medlemsländer 

under de senaste åren. Dessa förtecknas i tabell 7.2. 
 

7.2 Offentlig politik som rör den sociala ekonomin i EU:s medlemsländer  

 

 Under det senaste kvartsseklet har ett antal nationella och regionala regeringar i EU genomfört 

politiska åtgärder som uttryckligen riktats till en del av eller hela den sociala ekonomin. Det är i 

allmänhet fråga om sektorspolitik som har utarbetats med tydliga, om än fragmentariska och 

osammanhängande hänvisningar till de institutionella former som bildar den sociala ekonomin. 

Exemplen rör aktiva sysselsättningsstrategier som inbegriper arbetarkooperativ och 
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integrationsföretag, strategier för sociala tjänster (där föreningar, stiftelser och andra icke-

vinstdrivande organisationer har spelat en central roll), jordbruks- och landsbygds-

utvecklingsstrategier där jordbrukskooperativ har varit inblandade, eller hänvisningar till 

ömsesidiga försäkringsbolag som en del av socialförsäkringssystemen. Under senare tid har i 

enstaka fall särskilda politiska åtgärder för den sociala ekonomin utformats. Vissa är inriktade på 

företag som är verksamma på marknaden, andra på icke-vinstdrivande organisationer som står 

utanför marknaden, men det är ovanligt att politiken samtidigt gäller båda typerna. 
 

De huvudfaktorer som styr målen för och betydelsen av den genomförda politiken, samt 

omfattning och metoder i fråga om den sociala ekonomin inom ramen för denna politik, är bl.a. 

följande: det sociala och politiska erkännandet av den sociala ekonomin som en institutionell 

verklighet, sektorns synlighet och image i samhällets och de politiska beslutsfattarnas ögon när 

det gäller dess roll inom landets flerdimensionella utveckling (ekonomisk, social, kulturell), den 

sociala ekonomins betydelse och historia, samt slutligen bekräftelsen av dess kapacitet att vara 

en trovärdig företrädare i olika processer för utformning och genomförande av offentlig politik.  
 

En av dessa faktorer, nämligen den roll som den sociala ekonomin kan spela i ett lands 

flerdimensionella utveckling, avser en konceptuell samhällsmodell och utgör grunden för 

integrering av olika sociala och ekonomiska krafter som samexisterar i landet. I detta 

sammanhang finns det tre förhärskande samhällsmodeller som systematiskt står i konflikt med 

den sociala ekonomins roll. 

 

Enligt den första modellen, traditionell socialdemokrati, ska sociala behov uteslutande tillgodoses 

av staten genom omfördelning. Den sociala ekonomin betraktas som ett arv från det förflutna som 

har en marginell ställning. Sociala frågor framstår därför i det närmaste uteslutande som problem 

som kräver statligt engagemang. Detta finansieras genom skatter på kapital, som betraktas som 

det primära instrumentet för välståndsproduktion.  
 

Enligt den andra modellen, den nyliberala, begränsas ekonomin till marknaden, som uteslutande 

inrymmer traditionella vinstdrivande företag, och det sociala avser endast dem som inte deltar i 

marknadsekonomin och därmed inte kan bidra till en effektiv efterfrågan. I denna modell utesluts 

den sociala ekonomin inte bara från analysen av de viktigaste ekonomiska problemen, utan den 

bidrar dessutom till social och ekonomisk tudelning på två områden, nämligen på själva 

marknaden, genom att gynna beroende och instabilitet i arbets- och produktionsrelationer för en 

allt större del av befolkningen, samt utanför själva marknaden och i omfördelningsverksamhet, 

genom att ifrågasätta staten som den ledande regleraren och omfördelaren, samtidigt som 

välgörenhet, frivilligarbete och informell ekonomi uppmuntras (Chaves, 2005).  
 

Enligt den tredje modellen, social och ekonomisk demokrati eller pluralistisk ekonomi, tillgodoses 

sociala behov både av staten (omfördelning) och av samhället. Staten fortsätter att vara den 

ledande regleraren och omfördelaren, och den sociala ekonomin deltar i verksamhet såväl på 

marknaden som utanför marknaden. I denna modell uppmuntras den sociala ekonomin till 

engagemang, vilket kräver lämpliga mekanismer för att utvärdera dess potential och 

begränsningar när det gäller att skapa socialt mervärde å ena sidan, och betydande 

socioekonomiska och institutionella förändringar å andra sidan (Lévesque, 1997). 
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Tabell 7.2 Andra rättsliga former för SE-företag och SE-organisationer i EU* 

 

Land Övrigt (specificera) 

Belgien – Lag om företag med sociala syften ("Sociétés à finalité sociale"), 

13.4.1995 

Irland – Credit Union Act, 1997 

Italien – Ramlag om sociala företag ("Disciplina dell'impresa sociale"), 

D.Legs. 155/2006  
– Onlus (om sociala organisationer utan vinstsyfte), D. Lgs. 

n.460/1997  
– Lag om utveckling av icke-statliga organisationer, 49/1987 

– Ramlag om frivilligarbete ("Legge Quadro sul volontariato"), 

266/1991 

Portugal – Misericordias DL 119/83, 25.2.83 

Spanien – Lag om företag som drivs av anställda ("Sociedades laborales"), 

1997  
– Särskilda sysselsättningscentra för funktionshindrade ("Centros 

Especiales de Empleo para minusválidos"), RD 2273/1985  
– Lag om integrerande företag ("Empresas de Inserción"), 12/2001 

(tilläggsbestämmelse 9, regionala lagar) 

Sverige – Bostadsrättslag (ekonomiska föreningar), 1991:614 

Finland – Lag om sociala företag, 30.12.2003/1351  
– Lag om andelslag, 28.12.2001/1488 

Grekland – Lag om s.k. "folkföretag", 2190/1920  
– Lagar om s.k. "utvecklingsbyråer", 2810/2000 och 410/1995  

Nederländerna – Civilrättslagen, andra delen (juridiska personer) från 1850, 

uppdaterad 1992 

Danmark – Lov om andelsboliger og andre kollektive boligselskaber, 

uppdaterad 2006 

Tjeckien – Allmännyttiga föreningar (NNO), 1995  
– Bostadsägarföreningar, 2000     

Ungern – Företag utan vinstsyfte 

Lettland – Kreditkooperativ, 15.7.1993 

Litauen – Kreditsammanslutningar, 1995  
– Sociala företag, 2004 

Polen – Sociala kooperativ, 2006 

– Lag om social sysselsättning inom centrum för social integration, 

13.6.2003 

– Lag om samhällsnyttig verksamhet och frivilligarbete inom 

samhällsnyttiga sammanslutningar, 24.4.2004 

Storbritannien – Allmännyttiga företag ("Community interest company", CIC)  

 
* Den rättsliga ställningen är en annan än för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och 
stiftelser. 
 
OBS! Enkätfråga: Har de institutionella formerna inom den sociala ekonomin, nämnda i avsnitt 5, 

en tydligt avgränsad rättslig ställning, t.ex. genom en särskild lag? Om ja, ange på vilket sätt.  
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Tabell 7.3 Specifik skattepolitik för organisationer inom den sociala ekonomin i EU 

 

  Kooperativ 

Ömsesidiga 

bolag Föreningar Stiftelser 

Österrike JA - JA JA 

Belgien JA JA JA JA 

Bulgarien - - - - 

Cypern 
JA 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas uppgift saknas 

Tjeckien - - JA JA 

Danmark JA - JA JA 

Estland - - - JA 

Finland JA - JA JA 

Frankrike JA JA JA JA 

Tyskland - JA JA JA 

Grekland JA JA JA JA 

Ungern JA JA JA JA 

Irland JA - - - 

Italien JA JA JA JA 

Lettland JA - JA JA 

Litauen 
uppgift saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas uppgift saknas 

Luxemburg - - - JA 

Malta 
JA 

uppgift 

saknas JA JA 

Nederländerna JA JA JA JA 

Polen - - - - 

Portugal JA JA JA JA 

Rumänien - JA JA JA 

Slovakien - JA JA JA 

Slovenien 
uppgift saknas 

uppgift 

saknas 

uppgift 

saknas uppgift saknas 

Spanien JA JA JA JA 

Sverige - - - - 

Storbritannien - JA JA JA 

Anslutnings- och kandidatländer     

Kroatien - - JA JA 

Island 
uppgift saknas 

uppgift 

saknas JA JA 

 

OBS! Enkätfråga: Omfattas de olika institutionella formerna inom den sociala ekonomin, nämnda i 

avsnitt 5, av en specifik skattepolitik som avviker från beskattningen av traditionella privatföretag? 

 

7.3 Ny nationell lagstiftning på den sociala ekonomins område i Europa 

 

Under de tio senaste åren har en rad EU-länder fäst särskild uppmärksamhet vid lagstiftning om 

social ekonomi. Under denna period har det förts diskussioner om begrepp och definitioner, och 

frågan om lagstiftning och politik som stöd för den sociala sektorn har varit särskilt 

uppmärksammad. Aktuella exempel på detta är Rumänien, Polen och Frankrike, där lagförslag 

som reglerar den sociala ekonomin antingen inte har lagts fram eller blivit föremål för livlig debatt. 

Den viktigaste aspekten är själva definitionen av social ekonomi, oavsett om det är under det 
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namnet eller om det kallas sociala företag. Avgränsningarna har gjorts på mycket olika sätt i de tre 

lagar om social ekonomi som finns, två nationella (Spanien och Grekland) och en regional 

(Vallonien i Belgien). Skillnaderna är ännu större när det gäller definitionen av sociala företag, som 

blivit föremål för ett större antal lagar (se tabell 7.1).  
 

Tabell 7.4 Erkännande i lag av den sociala ekonomin eller sociala företags ställning  

 

Land Lag Föremål för lagen / lagförslaget 

Spanien JA Den sociala ekonomin (2011) 

Grekland 

JA Den sociala ekonomin och sociala företag 

(2011) 

Belgien (Vallonien) 

JA Den sociala ekonomin (2008, regional 

förordning) 

Finland JA Sociala företag (2003) 

Litauen JA Sociala företag (2004) 

Italien JA Sociala företag (2005) 

Slovenien JA Sociala företag (2011) 

Portugal Förslag Den sociala ekonomin (2012) 

Polen Förslag Den sociala ekonomin (2012) 

Nederländerna Förslag Sociala företag (2012) 

Rumänien Förslag Sociala företag (2012) 

Frankrike Förslag Solidarisk ekonomi (förkastat) 

 

De två nationella lagar om social ekonomi som för närvarande existerar finns i de två länder som 

har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen, nämligen Spanien och Grekland. Först kom den 

spanska lagen 5/2011 av den 29 mars 2011 om den sociala ekonomin, och därefter den grekiska 

lagen 4019/2011 om social ekonomi, socialt företagande och andra bestämmelser. I Belgien 

uppvisar det vallonska parlamentets förordning av den 20 november 2008 om social ekonomi 

gemensamma drag med den spanska lagen. 
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KAPITEL 8 

 

DEN SOCIALA EKONOMIN I EUROPA UNDER DEN VÄRLDSOMFATTANDE KRISEN 

 

8.1. Den sociala ekonomin under en cyklisk och strukturell kris 

8.2. Den sociala ekonomin under en finansiell kris 

8.3. Den sociala ekonomin under en ekonomisk kris och sysselsättningskris 

8.4. Den sociala ekonomin under en kris i den offentliga sektorn och välfärdsstaten 

 

 

8.1  Den sociala ekonomin under en cyklisk och strukturell kris 

 

Den kris som Europa har kämpat med under de senaste åren är djupt rotad i politiska, sociala och 

ekonomiska processer, t.ex. globaliseringens återverkningar på nationella former av kapitalism 

och på välfärdsmodeller, styresformerna i Europa och samhällsmodellernas intellektuella 

paradigm. Dessa element bildar ramen för krisen och gör den samtidigt beroende av 

omständigheterna, med starkare koppling till finansiella och ekonomiska problem samt till krisen i 

de offentliga finanserna, vilket gör den mer strukturell till sin beskaffenhet. Hur man än ser på 

saken, kan den sociala ekonomin nu och i framtiden spela en framträdande roll. 
 

Man kan skilja mellan å ena sidan en strukturell analys av den ekonomiska krisen som ett resultat 

av fordismens minskade betydelse i slutet av 1970-talet, och å andra sidan en mer konkret 

tolkning, som lyfter fram en rad chocker under perioden 1975–2012 som varken 1980-talets 

liberala avregleringar eller keynesianskt stöd till nationella regeringar (särskilt 2007–2008) 

lyckades tygla. Mot denna bakgrund är det möjligt både att visa att den sociala ekonomin 

tillsammans med offentliga åtgärder (direkt eller via sociala välfärdssystem) har erbjudit en 

kortsiktig buffert mot krisen och att hålla för troligt att den sociala ekonomin kan bidra till en 

strukturell lösning på krisen, om vissa inslag som är betecknande för den och som kan anses 

lämpliga i förnyelsen av produktionssystemet i Europa utnyttjas på ett lämpligt sätt.  
 

Den sociala ekonomin som en buffert mot krisen. Denna roll kan övervägas av två skäl. Det första 

skälet är de bestämmelser som reglerar SE-företagen (inget vinstsyfte, överskottsfördelning, 

dubbel natur): De kan inte bli uppköpta, eftersom det inte finns någon marknad för andelar i dem; 

det är svårt att flytta verksamheten, eftersom grupper av människor är lokalt förankrade; de har 

större motståndskraft, eftersom deras finansiella reserver inte kan delas ut till aktieägarna; och de 

är finansiellt mer flexibla tack vare avvägningen mellan omedelbar inkomst och 

överskottsfördelning (t.ex. till aktier i arbetarkooperativ, ersättningar i försäkringskooperativ och 

ömsesidiga bolag). Slutligen har SE-företag mer långsiktiga strategier. 
 

Det andra skälet är betydelsen av sociala åtaganden, som är ett resultat av en form av styrning 

som inte enbart fungerar enligt den representativa demokratins principer utan även ger möjlighet 

till visst samförstånd i kristider: I SE-företagen är arbetstider och löner mer flexibla (återhållsamhet 

i mindre sammanslutningar, viktning efter faktorn arbete i arbetarkooperativ), lönestrukturen 

mindre hierarkisk (förutom i dotterbolag, jfr INSEE Première, februari 2012) och anställnings-

förhållandena i viss mån mer stabila (mindre personalomsättning, äldre arbetstagare stannar kvar 

längre, integration av kvinnor). Omvänt är inte osäkra anställningsförhållanden någon garanti för 

ett företags överlevnad (t.ex. i fråga om hemhjälp, idrottsföreningar eller kultursammanslutningar). 

Eftersom människor utanför företaget har förtroende för det, fortsätter det att ta emot donationer 

och att locka till sig frivillig arbetskraft, vilket motverkar effekterna av lågkonjunkturer (kooperativ 

har förlorat mindre än vinstdrivande företag) och nedskärningar av den offentliga finansieringen 

(förutsatt att det finns offentligt stöd till företaget). 
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Den sociala ekonomin som aktör bakom en strukturell lösning på krisen. Eftersom SE-företagen 

inte "blir finansierade" (om man bortser från vinstdrivande dotterbolag som inte följer de 

grundläggande principerna för styrning av SE-företag) kan de anses vara väl lämpade att finna en 

väg ut ur den ekonomiska krisen som baseras på en ny typ av relation mellan enskilda och 

samhälle, mellan autonomi och ömsesidigt beroende, mellan individuellt och kollektivt ansvar. 

Detta är karakteristiskt för en högre kunskaps- och innovationsnivå (i linje med Lissabonstrategin), 

som ibland kallas ekonomins fjärde sektor.  
 

Det är en kunskapsekonomi, eftersom tyngdpunkten ligger på kollektiv inlärning och 

kompetensutveckling och eftersom man integrerar livslångt lärande i den ekonomiska 

verksamheten (utöver formell utbildning). 

 

Det är en relationsinriktad tjänsteekonomi, eftersom tjänsterna produceras gemensamt av 

producenter och användare, samtidigt som intressegrupper mobiliseras och förhållandena inom 

ramen för transaktioner lyfts fram (jfr J. Gadrey).  

 

Det är en funktionsinriktad ekonomi, eftersom det kollektiva ägandet främjar öppenhet samtidigt 

som det individuella ägandet ger privat tillträde, eftersom tonvikten inte läggs vid produkten utan 

vid funktionen (boende, transporter, livsmedel osv.), eftersom varornas mervärde höjs genom 

tjänster ("samlad lösning") och eftersom ett tvärgående angreppssätt tillämpas (jfr Du Tertre). 

 

Det är en cirkulär ekonomi: SE-företagen är föregångare när det gäller återvinning och 

återanvändning (papper, kartong, textilier osv.) och de investerar alltmer i energisparande och 

förnybar energi (t.ex. kooperativa vindkraftparker i Danmark och Enercoop i Frankrike), ekologiska 

byggnader och renovering samt ett decentraliserat produktionsperspektiv. 

 

Det är därför uppenbart att SE-företagen spelar en konjunkturutjämnande och innovativ roll i vår 

tid av ekonomiskt och socialt sönderfall. Samtidigt visar det på att den sociala ekonomin aktivt kan 

delta i nya, mer kooperativa former av socioekonomisk reglering (vid sidan av administrativa 

bestämmelser och konkurrensregler), om myndigheterna erkänner dess särdrag, som består i en 

kombination av ekonomisk och social utveckling, och inte bara betraktar den som hierarkiskt 

underordnad (social utveckling som en biprodukt av ekonomisk utveckling). 

 

8.2  Den sociala ekonomin under en finansiell kris 

 

De tydligaste dragen i den finansiella krisen är välkända. För det första har kapitalet globaliserats, 

det internationella kapitalets makt och rörlighet har ökat och statliga investeringsfonder (t.ex. 

Kuwaits) har en framträdande roll. Detta internationella finansläge innebär att det uppstår 

utmaningar när det gäller lokal och nationell lagstiftning. För det andra har de finansiella 

instrumentens allt större komplexitet och sambanden mellan finansiella institut visat att reglerings- 

och certifieringssystem (t.ex. kreditvärderingsinstitut) och branschens interna finansiella organ 

blivit allt viktigare. Paradoxalt nog har den rådande politiken dock gått ut på att minska regleringen 

i den finansiella sektorn på nationell och internationell nivå. Då den finansiella krisen bröt ut 2008 

var det för sent. 
 

Den sociala ekonomins relation till krisen har varierat, i synnerhet vad gäller den sociala 

ekonomins finansiella sektor. Först och främst var det inte den sociala ekonomin eller dess 

finansiella institutioner som gav upphov till krisen. Krisens orsaker kan sökas i bl.a. girighet och 

rivalitet, såväl mellan personer som mellan samhällsgrupper, och detta är främmande för den 

sociala ekonomin. Dessutom har de finansiella institutionerna inom den sociala ekonomin 

drabbats av den finansiella krisens återverkningar i lägre grad, åtminstone i ett första skede, 

eftersom de var mindre exponerade mot de klasser av finansiella tillgångar som förorsakade 

krisen och har närmare koppling till ekonomisk verksamhet på lokal nivå. Det som slutligen har 
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fått effekter på den sociala ekonomins finansiella sektor är krisens varaktighet och den restriktiva 

långivningen (jfr Palomo, 2010). Utöver detta har den sociala ekonomin i det rådande klimatet 

med restriktiv långivning och ökande finansiellt exkludering visat prov på sin förmåga att skapa 

social innovation och att tillgodose sociala behov genom att utforma egna, alternativa 

solidaritetslån, t.ex. etisk bankverksamhet och sociala valutor, som inte endast ger möjlighet till 

lån, utan även ökar förtroendet för de finansiella tjänsterna inom den sociala ekonomin. De 

mikrokreditbanker som uppfunnits av den bangladeshiska ekonomen Mohammed Yunus, 

mottagare av Nobels fredspris 2006, är ett klassiskt exempel. De gör det lättare för kvinnor att få 

tillgång till finansiering och har gett dem röst, köpkraft och förhandlingskapacitet i samhällen där 

deras sociala och finansiella ställning hittills varit nästan obefintlig. I Europa finns det 

organisationer som tillhandahåller mindre lån till kvinnor och socialt utsatta grupper, eller som är 

mer medvetna om etiska mål, t.ex. etiska banker (Triodos Bank eller italienska Banca Etica), 

franska CIGALES (Clubs d'investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Éparnge 

Solidaire; investeringssammanslutningar för alternativt och lokalt solidariskt sparande) och CDFI 

(Community Development Financial Institutions). Många sådana organisationer är medlemmar i 

INAISE-nätverket. 
 

Den sociala ekonomin bidrar till regleringen av kapitalmarknaden såtillvida att den integrerar stora 

delar av grupper som är uteslutna från den traditionella banksektorn på det finansiella området. 

Den är en framstående källa till offentlig finansiering och bidrag till resurssvaga grupper, och 

kontrollerar kollektivt finansiella flöden som uppstår genom den sociala ekonomins arbeten och 

organisationer (t.ex. löne- och pensionsfonder, etiska och sociala banker, kreditkooperativ, 

reserver och andra fonder från vinstgivande verksamhet inom kooperativ och ömsesidiga bolag). 

Dessutom har kreditkooperativen uppträtt föredömligt under den rådande ekonomiska 

tillbakagången. De är inte ansvariga för den pågående internationella finanskrisen och har inte 

heller drabbats lika hårt av krisens återverkningar som andra finansiella institutioner. I stället har 

de upprätthållit sunda balansräkningar och fortsatt att fylla sitt syfte att erbjuda krediter och tillgång 

till finansiering. 
 

8.3  Den sociala ekonomin under en ekonomisk kris och sysselsättningskris 

 

Den sociala ekonomins sociala mervärde kommer förmodligen bäst till synes i dess reglerande 

effekt på de många obalanserna på arbetsmarknaden. Det är alltså inte förvånande att de 

europeiska arbetsmarknads- och socialministrar vanligen ansvarar för att främja den sociala 

ekonomin.  
 

Den sociala ekonomin har historiskt sett bidragit till att skapa nya sysselsättningstillfällen och att 

bibehålla jobb inom sektorer och i företag som befinner sig i kris och/eller hotas av nedläggning, 

öka sysselsättningsstabiliteten, omvandla svarta arbetstillfällen till vita, se till att färdigheter hålls 

levande (t.ex. hantverk), utforska nya yrken (t.ex. socialpedagoger) och skapa nya vägar in på 

arbetsmarknaden, i synnerhet för missgynnade grupper och socialt utslagna (jfr Demoustier i 

CIRIEC, 2000). Under de senaste årtiondena har statistiken visat att den sociala ekonomin utgör 

en stark arbetsskapande sektor i Europa, som är mer öppen för sysselsättningsfrågor än andra 

ekonomiska sektorer, i enlighet med vad som visas nedan. 
 

Den sociala ekonomin bidrar till att rätta till tre olika former av obalans på arbetsmarknaden, 

nämligen arbetslöshet, instabila arbetstillfällen och de arbetslösas svårigheter att få jobb samt 

deras utestängning från samhället och arbetsmarknaden. Traditionellt har arbetarkooperativ och 

andra arbetstagarstyrda eller arbetstagarägda företag åtagit sig en aktivare roll på detta område. I 

kristider har otaliga grupper av arbetstagare valt att omvandla eller nystarta företag i form av 

kooperativ i syfte att behålla jobben, då de industriella företag där de varit anställda stått inför 

allvarliga ekonomiska hot. I dessa tider då det är vanligt med förlorade arbetstillfällen har 

arbetstagarägda företag i stället ökat direktanställningarna. Man har påpekat (Tomás-Carpi, 1997) 
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att sysselsättningen inom den sociala ekonomin uppvisar betydligt mindre känslighet för 

fluktuationer i utbud och efterfrågan generellt och i den egna sektorn (kallat inkomstelasticitet av 

ekonomer) än den vinstdrivande privatsektorn i tider av tillbakagång i de ekonomiska cyklerna och 

produktmognadsskedena. Den sociala ekonomin har dock också skapat betydligt fler 

direktanställningar än övriga delar av den spanska ekonomin under tider av uppsving i de 

ekonomiska cyklerna, såsom under andra hälften av 1990-talet. 
 

Nya organisationer inom den sociala ekonomin, t.ex. sociala kooperativ och andra 

frivilligorganisationer verksamma inom de s.k. nya sysselsättningsområdena som hälsovård, 

sociala tjänster, utbildning, kultur och forskning, spelar en mycket dynamisk roll som skapare av 

arbetstillfällen i Europa. Dessa organisationer uppvisar en mycket kreativ kapacitet på 

arbetsmarknaden och visar vägen från frivilligarbete till avlönad sysselsättning genom att samla 

arbetstimmar, utforska nya tjänster och reglera dem ur sysselsättningsperspektiv (t.ex. genom att 

ta fram nya yrken, ta initiativ till kollektivförhandlingar osv.) och skapa ny direktanställning. 
 

Lika viktig är SE-organisationernas roll – i synnerhet när det gäller s.k. integrationsföretag, 

särskilda sysselsättningscentrum och sociala kooperativ – när det gäller att integrera grupper som 

har det särskilt svårt att finna arbete, exempelvis personer med fysiska eller mentala 

funktionshinder eller nedsatt social förmåga, och som har varit uteslutna från arbetsmarknaden 

under längre tid och hamnat i en ond cirkel avseende integration i samhälle och på arbetsplatsen, 

vilket ofta slutar med marginalisering och fattigdom. Slutligen har den sociala ekonomin även 

bidragit till uppkomsten av en stark tjänstesektor och införandet av jämställdhet mellan könen på 

den europeiska arbetsmarknaden. 
 

Krisens återverkningar på sysselsättningen i Europa har generellt varit mildare inom den sociala 

ekonomin jämfört med traditionella privatföretag, enligt rapporter från nationella uppgiftslämnare 

till denna studie, även om det förekommer stora skillnader mellan olika länder och sektorer. 

Sysselsättningen inom den sociala ekonomin kunde i stort sett stå emot krisens första skede 

2008–2010 på ett bättre sätt än sysselsättningen inom den traditionella privata sektorn. Till följd av 

krisens fördjupning har företag inom den sociala ekonomin dock senare drabbats av en 

nettoförlust av arbetstillfällen.  
 

I ett internationellt sammanhang med ökad globalisering och territoriell utsatthet blir det strategiskt 

allt viktigare att kunna mobilisera endogen ekonomisk potential, att locka utländska företag, att 

stärka näringslivsstrukturen och att kollektivt bygga upp nya synergier för allmän stimulans på det 

lokala planet. Under sådana omständigheter har olika former av kooperativ (inom jordbruket, 

arbetarkooperativ samt kredit- och integrationskooperativ), föreningar och andra sociala företag 

visat sig vara viktiga trumfkort. 
 

Vissa av de fall som studerades i föregående avsnitt av denna rapport och i många andra studier 

(Comeau et al, 2001; Demoustier, 2005) har nämligen visat att den sociala ekonomin har större 

potential för att aktivera endogen utveckling i landsbygdsområden, återuppliva krisdrabbade 

industriområden samt rehabilitera och gjuta nytt liv i nedgångna stadsområden. Den kan kort sagt 

bidra till endogen ekonomisk utveckling, återskapa konkurrenskraft i stora områden, underlätta 

deras integration på nationell och internationell nivå samt rätta till djupa territoriella obalanser.  

 

Lika viktig är den roll som den sociala ekonomin spelar i processerna för förändring av det 

europeiska samhället. Tack vare sin direkta kontakt med samhället har denna sociala sektor en 

speciell förmåga att upptäcka nya behov, introducera dessa hos myndigheterna och i traditionella, 

vinstdrivande privata företag och att vid behov skapa kreativa strukturella lösningar.  
 

Under senare tid har det som kommit att kallas den nya sociala ekonomin genomfört nyskapande 

initiativ: i kölvattnet av sysselsättningskrisen i Europa har exempelvis integrationsföretagen i deras 

många olika rättsliga former (t.ex. de italienska sociala kooperativen) på ett kreativt sätt kunnat 
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svara på integrationsproblem på arbetsmarknaden och riktat sig till breda grupper av arbetstagare 

långt innan aktiva offentliga sysselsättningsåtgärder har satts in. Ekonomiska initiativ har 

genomförts av medborgare i syfte att korrigera de orättvisa villkoren i den internationella handeln 

mellan rika och fattiga länder, t.ex. i form av organisationer som specialiserat sig på rättvis handel.  
 

Den sociala ekonomins innovationspotential har dock inte uttömts i och med ovanstående 

exempel. Inom teknisk innovation har utveckling och spridning av nya idéer och innovationer varit 

särskilt framgångsrik i situationer där den sociala ekonomins innovationssystem är 

välstrukturerade. Vad gäller sådana system är det mycket viktigt att ha en stabil 

överenskommelse mellan de olika aktörer i en viss som arbetar med att utveckla den sociala 

ekonomin, t.ex. behöriga myndigheter, universitet, sammanslutningar och företag inom själva den 

sociala ekonomin. Några exempel på detta är Québec, kooperativet Corporación Mondragon samt 

CEPES Andalucía i södra Spanien. Den sociala ekonomin är med andra ord kapabel att utnyttja 

olika typer av innovation som Schumpeter har identifierat: produkt-, process-, marknads- och 

organisationsinnovation. Detta gäller i synnerhet det sistnämnda, även kallat social innovation. 

 

8.4  Den sociala ekonomin under en kris i den offentliga sektorn och välfärdsstaten 

 

Krisen har drabbat de offentliga finanserna särskilt hårt, och därmed även välfärdstjänsterna och 

de mest utsatta befolkningsgrupperna. Utöver de faktorer som utlöste krisen, samt krisens 

återverkningar på de offentliga finanserna, har vi kunnat bevittna återkomsten av en ledande 

global aktör inom internationell finanskapitalism, som med en eufemism kallas "marknaderna". 

Dessa har strategiska allierade såsom kreditvärderingsinstitut, vissa centralbanker såsom 

Europeiska centralbanken, Internationella valutafonden och Europeiska kommissionen. Denna 

återkomst är resultatet av ett nytt sätt att reglera de internationella finansmarknaderna där 

villkoren för långivning till företag, familjer och den offentliga sektorn har förändrats kraftigt. 

Konsekvenserna har varit kännbara i den privata sektorn med en strukturell nedgång vad gäller 

konsumtion och investeringar, men även inom den offentliga sektorn genom uppkomsten av nya 

problem i form av statsskulder. Under de två senaste åren har genomförandet av strukturpolitiska 

anpassningsåtgärder mot krisen, med utgångspunkt i reformer av arbetsmarknaden och kraftiga 

försämringar i välfärden, lett till nya former av gamla problem som redan tidigare ansågs vara 

lösta efter många år av överflöd och ekonomisk stabilitet. Sådana problem är massiv arbetslöshet, 

osäkra arbetstillfällen och kraftiga nedskärningar i förhållande till behoven av prioriterade varor 

och tjänster inom exempelvis hälsovård, utbildning och sociala tjänster.  
 

Genom att införa den sociala ekonomin i den politiska och ekonomiska processen kan staten dra 

nytta av SE-tillgångar och därmed uppnå ökad genuin demokrati och högre effektivitet i den 

ekonomiska politiken av följande skäl:  
 

a)  Tack vare den sociala ekonomins närhet, och därmed även kännedom om sociala 

problem, behov och möjliga lösningar, kan den involveras i utformningen av den 

ekonomiska politiken och säkerställa att denna lättare når sitt syfte vid valet av 

målsättningar och verktyg.  
b)  Tack vare den sociala ekonomins lyhördhet inför intressen och behov i samhället kan den 

känna igen nya sociala behov snabbare och därmed utforma omedelbara åtgärder. Staten 

kan dra nytta av denna pionjärverksamhet.  
c)  Tack vare den sociala ekonomins privata natur och sociala lyhördhet kan den bredda 

fältet för offentliga insatser där det av olika orsaker finns hinder. Två exempel kan 

åskådliggöra detta fenomen. Det första exemplet gäller hälsovård och utbildning riktade till 

illegala invandrare. Dessa tjänster kan inte tillhandahållas av myndigheterna förrän 

reglerna ändras, även om samhället ställer sig positivt till dem. Det andra exemplet gäller 

ekonomiska insatser från statens sida, som även om de är lagstadgade inte åtnjuter 

samhällets stöd (eller stöd från vissa grupper i samhället) eftersom de uppfattas som 
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olagliga (t.ex. det brittiska styret i delar av Nordirland). I båda fallen kan medling via den 

sociala ekonomin göra det möjligt att kringgå statens begränsningar. 
d)  Tack vare den sociala ekonomins kapacitet att främja deltagande och delat ansvar i 

samhället, kan den i politiska och ekonomiska processer möjliggöra högre grad av 

acceptans för åtgärder inom den ekonomiska politiken eftersom parter involverade i 

utformningen och genomförandet av sådana åtgärder kan ta dem till sig som sina egna. 

Detta ger staten möjlighet att mobilisera större resurser än den skulle kunna uppbåda på 

egen hand och att skapa nya möjligheter för genomförande av effektiv politik i syfte att 

återskapa efterfrågan i öppna ekonomier, i synnerhet där politiken genomförs på lokal 

nivå med tjänster på gräsrotsnivå i fokus.  
e)  Slutligen kan samarbetet mellan staten och den sociala ekonomin, mot bakgrund av hur 

den sociala ekonomin anslår och fördelar resurser, försäkra staten om att 

öronmärkningen av offentliga medel till olika politikområden, i synnerhet det sociala, inte 

leder till att privata intressen omfördelar och tillägnar sig dessa medel (Vienney, 1994). 

 
En av de mest synliga och viktiga rollerna som spelats av den sociala ekonomin i Europa är 

förmodligen bidraget till social integration i en tid då utanförskapet ökar. Denna roll förväntas bli 

ännu viktigare under de närmaste åren.  
 
En av de största utmaningarna för det europeiska samhället har varit kampen mot social 

utslagning och uteslutning på arbetsmarknaden i ett samhälle där social integration i första hand 

uppnås genom lönearbete. Lönearbetet ger inte bara ekonomiskt oberoende, utan även värdighet, 

delaktighet i samhället och tillträde till tjänster och resurser. Därför har de grupper som främst 

blivit utstötta bestått av de sociala grupper inom befolkningen som är minst konkurrenskraftiga, 

oavsett om detta beror på bristande förmåga, otillräckiga kvalifikationer eller kulturell bakgrund, 

exempelvis personer med fysiska eller mentala funktionshinder, långtidsarbetslösa och vissa 

minoritetsgrupper (t.ex. etniska minoriteter och invandrare).  
 
Genom att komplettera och framför allt bana väg för offentliga åtgärder i kampen mot social 

utslagning har den sociala ekonomin visat att stor förmåga att förbättra den sociala och yrkes-

mässiga integreringen av klart missgynnade grupper och geografiska områden. Detta har fram-

trätt särskilt tydligt i fråga om föreningar, stiftelser, integrationsföretag och andra sociala företag, 

som bidragit till att minska fattigdomen och utslagningen (CIRIEC, 2000; Spear m.fl., 2001). 
 
Mot bakgrund av genomgripande sociala och ekonomiska omvandlingar utgör den sociala 

ekonomin även ett svar på de nya typer av utestängning som rör tillgång till tjänster och aktiviteter, 

t.ex. finansiell utestängning och utestängning av konsumenter. Den ger också sociala grupper 

som har svårigheter att få sina behov tillgodosedda en möjlighet att delta i samhällslivet. 

Samhället har därför genom den sociala ekonomin stärkt den demokratiska kulturen och den 

sociala delaktigheten (RedESMED, 2004) samt lyckats ge en röst och förhandlingsresurser åt 

sociala grupper som tidigare varit utestängda från den ekonomiska processen och från 

utarbetandet och tillämpningen av den offentliga politiken, särskilt från den politik som utformas på 

lokal och regional nivå.  
 
Den sociala ekonomins roll ligger helt i linje med den europeiska sociala modellen. Historiskt sett 

har denna modell kännetecknats av en vilja att säkerställa hög nivå vad avser välfärd samt social, 

ekonomisk och politisk integration för alla européer, genom både offentliga och privata 

mekanismer. Detta är en strävan som fortfarande står högt på dagordningen i ett utvidgat EU, 

vilket visas av den strategi för social sammanhållning som antogs av Europarådets 

ministerkommitté år 2000 och som reviderades 2004. Där definieras social sammanhållning som 

ett samhälles förmåga att säkerställa alla sina medborgares välfärd, minimera skillnader och 

undvika polarisering. I strategin skiljer man mellan fyra välfärdsdimensioner: lika möjligheter vad 

gäller tillgång; värdighet och erkännande; frihet och personlig utveckling; samt deltagande och 

engagemang. Den sociala ekonomin bidrar till att göra social sammanhållning till en 

konkurrensfaktor. 
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Den sociala ekonomin skulle kunna spela en ännu viktigare roll i framtiden, mot bakgrund av de 

begränsningar som staten stöter på när det gäller att tillhandahålla varor och tjänster kopplade till 

social välfärd och de begränsningar och obalanser som gäller för tillhandahållandet inom den 

privata sektorn. 
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KAPITEL 9 

 

EUROPEISKA UNIONENS POLITIK OCH DEN SOCIALA EKONOMIN, MED FOKUS PÅ 

EUROPA 2020-STRATEGIN: FAKTA OCH GENOMSLAG 

 

9.1. Den sociala ekonomin i Europeiska unionens politik: fakta och uppfattningar 

9.2. Den sociala ekonomin i Europa 2020-strategin 

9.3. Aktuella EU-initiativ om den sociala ekonomin 

 

 

9.1  Den sociala ekonomin i Europeiska unionens politik: fakta och uppfattningar 

 

Under de senaste trettio åren har EU-organens intresse för den sociala ekonomin ökat, även om 

det har skett periodvis och skillnader har förelegat mellan institutionerna. Den sociala ekonomins 

betydande roll för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Europa har gradvis erkänts och 

därmed dess ställning som en av hörnstenarna i den europeiska sociala modellen. 

 

Den långa vägen mot ett institutionellt erkännande av den sociala ekonomin och utarbetandet av 

en EU-politik inleddes under 1980-talet. Denna utveckling kulminerade år 1989 med 

kommissionens meddelande till rådet om "Businesses in the 'Economie Sociale' sector: Europe’s 

frontier-free market" (Företagen i den sociala ekonomin: en europeisk marknad utan gränser) där 

man föreslog att en europeisk rättslig grund skulle skapas i form av stadgar för kooperativ, 

föreningar och ömsesidiga bolag, och med inrättandet av enheten för den sociala ekonomin inom 

kommissionens GD XXIII. Under det årtiondet offentliggjorde två gemenskapsinstitutioner, 

nämligen Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), en rad 

rapporter, förslag och resolutioner som lyfte fram det sociala mervärde som den sociala ekonomin 

ger, och i båda fallen kulminerade arbetet i banbrytande dokument. Parlamentet offentliggjorde 

betänkanden om ämnen som kooperativens bidrag till den regionala utvecklingen (Avgerinos), 

kooperativens roll i det europeiska projektet (Mihr) och kooperativ och utvecklingssamarbete 

(Trivelli), och den resolution som lades fram av Eyraud, Jospin och Vayssade (1984) innehöll en 

uppmaning till rådet och kommissionen att granska möjligheterna att skapa en europeisk 

föreningslag. EESK å sin sida stod bakom en europeisk konferens om den sociala ekonomin 

tillsammans med samordningskommittén för kooperativa sammanslutningar i gemenskapen 

(CCACC), och offentliggjorde den första EU-studien om kooperativ, ömsesidiga bolag och 

sammanslutningar.  
 

Från 1989 kom en rad framgångar och vissa bakslag när det gällde erkännandet och 

genomförandet av en politik för den sociala ekonomin. Som nämndes ovan var enheten för den 

sociala ekonomin inom kommissionens GD XXIII det första förvaltningsorgan som specialiserade 

sig på den sociala ekonomin. Den inrättades av kommissionen 1989, under Jacques Delors 

ordförandeskap. Dess uppdrag var mycket ambitiöst med tanke på de magra finansiella och 

mänskliga resurser som fanns tillgängliga:  
 

 Ta initiativ för att stärka den sektor som består av kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och 

stiftelser. 

 Förbereda EU-lagstiftning för kooperativ, ömsesidiga bolag och föreningar.  

 Analysera sektorn.  

 Se till att den EU-politik som rör sektorn blir inbördes konsekvent.  

 Knyta kontakter med de representativa sammanslutningar som finns.  
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 Upprätta förbindelser med de delar av sektorn som är inte är organiserade.  

 Öka medvetenheten bland beslutsfattare om sektorn kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar 

och stiftelser.  

 Utvärdera de problem sektorn står inför.  

 Representera kommissionen i kontakterna med andra EU-institutioner i relevanta ärenden.  
 
Enheten omstrukturerades år 2000, då dess ansvarsområde delades upp mellan två 

generaldirektorat: Dels GD Näringsliv, där enhet B3 – "Hantverk, småföretag, kooperativ och 

ömsesidiga bolag" inrättades, med särskilt fokus på företagsaspekterna av kooperativ, ömsesidiga 

bolag, föreningar och stiftelser, dels GD Socialpolitik, som ansvarade för sammanslutningar och 

stiftelser. 

 
Utöver den ovannämnda enheten har två EU-institutioner varit viktiga förespråkare för den sociala 

ekonomin, nämligen: 

 

 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), ett rågivande EU-organ. I dess 

Grupp III ingår företrädare för den sociala ekonomin – dessa har bildat sektorsgrupperingen 

"Social ekonomi". Kommittén har varit särskilt aktiv under de senaste åren och presenterat 

flera yttranden. 

 Europaparlamentet. Där inrättades den tvärpolitiska gruppen för den sociala ekonomin 

1990. Den avvecklades, men återupplivades därefter igen år 2005. 
 

Ett annat organ var den rådgivande kommittén för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och 

stiftelser (CMAF). Organet bildades 1998 och hade till uppgift att yttra sig i frågor som rör 

främjandet av den sociala ekonomin på EU-nivå. Kommittén avskaffades år 2000, då 

kommissionens omorganiserades. På initiativ av organisationer inom sektorn skapade man 

därefter en permanent europeisk konferens för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och 

stiftelser (CEP-CMAF) som en europeisk plattform för kontakter med EU:s institutioner. 
 
Vad gäller den sociala ekonomin stöter EU-institutionerna på ett dubbelt problem i samband med 

verkställandet av åtgärder: dels sektorns svaga rättsliga grund och dels den otillräckliga 

begreppsdefinitionen. Den sociala ekonomin tampas med avsaknaden av tydliga hänvisningar i 

EU:s grundfördrag (Romfördraget och Maastrichtfördraget), en definition (om en sådan 

förekommer) som baseras på den juridiska formen snarare än den verksamhet som bedrivs samt 

en mängd olika termer (den tredje sektorn, det civila samhället osv.) som motverkar en samsyn 

kring vilken benämning som bör användas. 

 

Vad beträffar det rättsliga erkännandet av den sociala ekonomin och dess synlighet har de största 

framstegen varit följande: 

 

 Europeiska konferenser, anordnade av olika ordförandeskap för Europeiska unionens råd 

eller i anslutning till ordförandeskapets verksamhet.  

 En rad EESK-yttranden, initiativ och yttranden från Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för 

den sociala ekonomin, liksom några yttranden från Regionkommittén och även 

kommissionen, har bidragit till ökad synlighet för den sociala sektorn och dess beståndsdelar. 

 Den europeiska observationsgruppen för små och medelstora företag fokuserade i sin sjätte 

rapport (2000) på sammanslutningar och stiftelser. 

 Stadgan för europeiska kooperativa föreningar, som syftar till att harmonisera och främja 

internationalism och ge institutionellt stöd till vissa initiativ från det europeiska näringslivet, har 

visat sig fungera som positivt exempel både i medlemsstaterna och i länder där det saknas 

särskild lagstiftning för kooperativ, t.ex. Storbritannien och Danmark. 

 Antagandet nyligen av förordningen om sociala klausuler.  

 Allt positivare politik i förhållande till sociala företag. 
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De målsättningar som den sociala ekonomin främst kopplas till rör sysselsättning, sociala tjänster 

och social sammanhållning, och de förekommer därför främst i två huvudkategorier av den 

offentliga politiken: social och arbetsrelaterad integrering samt lokal utveckling och 

sysselsättningsskapande strategier. EU-institutionernas intresse för att involvera den sociala 

ekonomin i dessa målsättningar innebär ett mycket viktigt framsteg, även om det avslöjar en snäv 

syn på den sociala ekonomins potential och på de effekter sektorn skulle kunna få på ekonomin 

och samhället i Europa, vilket diskuteras i kapitel 9 i denna rapport. 
 

Det finns ännu inte någon särskild europeisk budgetpolitik för den sociala ekonomin. Två försök 

har gjorts, båda utan framgång. Det första fleråriga arbetsprogrammet för kooperativ, ömsesidiga 

företag, sammanslutningar och stiftelser i gemenskapen (1994–1996) syftade till att främja den 

europeiska sociala ekonomin genom särskilda transnationella projekt och genom att se till att den 

beaktades i EU-politiken (statistik, utbildning, forskning och utveckling). Det godkändes av 

Europaparlamentet med en budget på 5,6 miljoner euro, men avslogs av rådet. Det andra 

förslaget till flerårigt program för den sociala ekonomin mötte samma öde. Oenigheten mellan 

rådet och parlamentet visar sig också i "budgeten för den sociala ekonomin", som ströks 1977 av 

rådet men som återinfördes av parlamentet. 
 

Den sociala ekonomin har funnits med i EU:s budgetpolitik framför allt inom ramen för politiken för 

sysselsättning och social sammanhållning, särskilt de fleråriga budgetarna för att främja små och 

medelstora företag och sysselsättning, t.ex. initiativen ADAPT och EQUAL (för social och 

arbetsrelaterad integrering) och program för lokala sysselsättningsåtgärder och för lokalt kapital 

för sociala ändamål. Den har också beaktats inom Europeiska socialfonden (ESF) i form av 

åtgärder till stöd för lokala initiativ (delåtgärd 10b), som uttryckligen hänvisar till den sociala 

ekonomins roll. Dessa uttryckliga hänvisningar är en del av hur den sociala ekonomin lyfts fram i 

Lissabonstrategin när det gäller sysselsättning och lokal utveckling.  
 

Dessa program har spelat en betydande roll, både nationellt och internationellt, för att samordna 

och stärka den sociala ekonomin i Europa vad beträffar föreningar, nätverk, forskning, kultur och 

politiska strategier. Programmet EQUAL är särskilt viktigt, eftersom det stöder projekt där 

organisationer inom den sociala ekonomin deltar exempelvis för att stärka den sociala ekonomin 

nationellt (den tredje sektorn), särskilt tjänster till lokalsamhällen, och för att höja arbetstillfällenas 

kvalitet. Projekten omfattar även föreläsningar och debatter, vilka är av central betydelse för att 

sprida begreppet. Man ser att detta har avgörande effekter i länder som Polen, Irland och 

Österrike. 
 

På Europaparlamentets initiativ inledde kommissionen 1997 ett viktigt pilotprojekt med 

beteckningen "Tredje sektorn och sysselsättningen" – det enda betydande projektet med inriktning 

på den sociala ekonomin – i syfte att utforska och främja den tredje sektorns 

sysselsättningspotential. Projektet drevs av generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik 

fram till 2001 och initierade 81 projekt som kostade sammanlagt nästan 20 miljoner euro. Det fick 

ingen fortsättning. 
 

Man hoppas att dessa positiva effekter också ska visa sig i de nya EU-medlemsstaterna. På så 

vis kommer den sociala ekonomin att bidra till uppbyggnaden av Europa och det europeiska 

projektet.  

 

Inom ramen för EU:s politiska struktur måste man understryka de nationella regeringarnas viktiga 

roll när det gäller att införliva EU-politiken i medlemsstaterna. 
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Vissa initiativ inleddes också av generaldirektoratet för näringsliv (Hypsman, 2003): 2000 inrättade 

kommissionen en näringslivspolitisk grupp med syfte att fungera som rådgivande organ för 

kommissionen i alla frågor på området. Denna instans, en tankesmedja och ett organ för debatt 

och samråd bestående av specialister på hög nivå från företagssektorn samt företrädare för 

medlemsstaterna, ansvarar för att granska allmänna näringslivspolitiska frågor och för att hjälpa 

kommissionen att föra ut god praxis. Företrädare för den sociala ekonomin ingår. På 

dagordningen har funnits grönböcker om entreprenörskap och företagens sociala ansvar samt 

rapporter om de faktorer som är viktiga för företagens konkurrenskraft. 
 

De blygsamma framstegen när det gäller erkännande och politiska åtgärder på EU-nivån 

kontrasterar mot två frågor som har en central position på EU:s dagordning och i unionens politik: 

dels de barriärer som antitrustpolitiken skapar, som innebär att kooperativ verksamhet betraktas 

som "avtal" eller metoder som begränsar konkurrensen och som därför måste förbjudas, dels den 

pågående översynen av politiken för statligt stöd och finansiering av tjänster av allmänt intresse. 

De enda mottagare som inte ifrågasätts är föreningar med koppling till sociala klausuler och 

föreningar utan vinstsyfte. 

 

9.2 Den sociala ekonomin i Europa 2020-strategin 

 

Under första halvåret 2010, när det såg ut som om den värsta krisen var över, lanserade 

kommissionen Europa 2020-strategin i syfte att skapa hållbar återhämtning genom att se till att 

samhällets styrka och potential utnyttjades helt och fullt. I Europa 2020-strategin fastställs tre 

centrala prioriteringar: Smart tillväxt (utveckling av en ekonomi baserad på kunskaper och 

innovationer), hållbar tillväxt (genom att främja en resurseffektivare, grönare och mer 

konkurrenskraftig ekonomi) och tillväxt för alla (en ekonomi med hög sysselsättning som 

åstadkommer ekonomisk, social och territoriell sammanhållning). Fem särskilda mål fastställdes 

som indikatorer för dessa prioriteringar: Höja sysselsättningsgraden från nuvarande 69 % till minst 

75 %, investera 3 % av BNP i FoU, minska växthuseffekten, utveckla förnybara energikällor och 

öka energieffektiviteten, minska avhoppen från skolan samt minska antalet EU-medborgare som 

lever under fattigdomsgränsen med 25 %. Två år senare, i mitten av 2012, ligger dessa mål 

längre bort än de gjorde 2010. Fattigdomen och arbetslösheten i EU har ökat (25 miljoner 

arbetslösa), och den sociala och territoriella sammanhållningen har inte förbättrats. Nationella 

politiska åtgärder som syftar till att balansera budgeten till varje pris minskar dessutom de sociala 

transfereringarna och omfördelningen av inkomsterna, och utgör därmed ett allvarligt hot mot 

välfärdsstaten. Naturligtvis försvårar dessa åtgärder också en återgång till smart och hållbar 

tillväxt. 

 

Vilken roll kan den sociala ekonomin spela för våra möjligheter att uppnå målen för Europa 2020-

strategin? Den senaste tidens studier och forskning samt empiriska fakta visar på den sociala 

ekonomins potential för arbetet med att uppnå dessa mål. Organisationsstrukturen i den sociala 

ekonomins företag och deras värdesystem är förklaringen till att deras objektiva funktioner utgör 

en mångdimensionell mall som integrerar ekonomiska och sociala mål och ser till att de är 

förenliga. Detta innebär att alla företag i den sociala ekonomin skapar viktiga makroekonomiska 

och sociala fördelar för samhället. 

 

När det gäller smart tillväxt har man visat att den sociala ekonomin bidrar till utvecklingen av en 

ekonomi baserad på kunskaper och innovation. Potentialen i den sociala ekonomin är uppenbar i 

alla dess organisationsformer och ekonomiska verksamheter. Det finns många exempel på 

organisatorisk och social innovation i kooperativ och andra liknande företag inom sektorer som 

industri, jordbruk, tjänster och finans. Inom finanssektorn har etiska banker och mikrofinansiering 

spridits och skapat mycket positiva sociala resultat. 
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Det finns fantastiska innovationssystem som är kopplade till särskilda geografiska områden som 

driver sina egna innovativa kedjor, till exempel de italienska konsortierna av kooperativ, 

kooperativa livsmedelskedjor i ett antal europeiska länder eller det välkända exemplet Mondragón, 

ett kooperativt konsortium i Spanien. Mondragóns innovativa ledningsmodell – i högre grad 

participativ och demokratisk – och det stora arbetstagarengagemanget i företaget, vilket är ett 

resultat av det delade ägandet, har visat sig skapa konkurrensfördelar på marknaden som hjälper 

företaget att klara den ekonomiska krisen bättre. 

 

När det gäller hållbar tillväxt har företagen i den sociala ekonomin värdesystem som skapar 

solidaritet med omgivningen, internaliserar de sociala kostnaderna och skapar positiva externa 

effekter. I kooperativ ackumuleras odelbara tillgångar och den öppna dörrens princip tillämpas. 

Solidariteten ses i ett långtidsperspektiv eftersom dessa tillgångar ger kommande generationer 

möjlighet att skapa välstånd och därmed hållbar tillväxt. Mondragón-konsortiet är ett bra exempel. 

Till skillnad från kapitalbaserade företag, som ofta flyttar ut sin produktion och därmed ökar 

fattigdomen i de områden som de lämnar, har Mondragón-kooperativen under de senaste fyra 

årens internationalisering använt strategier som innebär produktion på flera platser, och de har 

därmed ökat nettosysselsättningen i sina anläggningar inom Mondragón-området med 10 %. 

 

När det gäller sysselsättningsmålen visar empiriska fakta att den sociala ekonomin bidrar effektivt 

till att bekämpa arbetslöshet, osäkra anställningsförhållanden, social utsatthet och utestängning 

från arbetsmarknaden bland sårbara grupper. Spanien är det EU-land som har den största 

arbetslösheten. Sysselsättningen inom kooperativen föll där med 9 % mellan 2008 och 2012, 

medan sysselsättningen inom den privata sektorn som helhet föll med 19 %, mer än dubbelt så 

mycket. I andra länder, t.ex. Italien, har arbetstagarkooperativen kunnat upprätthålla 

sysselsättningen mycket bättre än i traditionella privata företag under de senaste årens kris. 

 

Särskilt när det gäller att bekämpa fattigdom och social utestängning har de sociala företagens 

framgångar varit avsevärda, inte bara i norra och södra Europa, utan också i de nya EU-

medlemsstaterna i Central- och Östeuropa. Man bör dock komma ihåg att det inte bara är de 

sociala företagen utan alla företag i den sociala ekonomin, oavsett verksamhetsområde, som 

bidrar effektivt till tillväxt för alla. Samhällsnyttan med företagen i den sociala ekonomin är inte ett 

resultat av deras särskilda produktionsverksamhet utan av deras organisatoriska system och 

värderingar, eftersom individens rättigheter sätts högre än kapitalets, och eftersom det finns 

mekanismer som ser till att de inkomster och det välstånd som företagen skapar fördelas rättvist. 

 

Det är uppenbart att den sociala ekonomin som helhet spelar en mycket viktig roll i det europeiska 

projektet och kan bidra till prioriteringarna för en smart, hållbar tillväxt för alla. De åtgärder som 

Europeiska kommissionen har vidtagit hittills för att stödja den sociala ekonomin har emellertid 

varit begränsade och inriktade enbart på sociala företag. Genom att bortse från den enorma 

potentialen i den sociala ekonomin som helhet har de uteslutit de flesta företagen i den sociala 

ekonomin från officiella initiativ som syftar till att främja det kollektiva företagande som är typiskt 

för denna sektor.  

 

9.3  Aktuella EU-initiativ om den sociala ekonomin 

 

Det var inte förrän tidigt under 2011 som den sociala ekonomin, eller rättare sagt de sociala 

företagen, verkligen fördes upp på kommissionens dagordning. Det finns ett antal skäl till att detta 

hände: djupet i den ekonomiska krisen och ett ökat ifrågasättande av huruvida EU-institutionerna 

verkligen hjälpte kommissionen leta efter alternativa lösningar, en ny våg av sociala och 

institutionella krav (till exempel det öppna brevet från den europeiska akademiska världen från 

oktober 2010 "FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social enterprises to 

achieve a more inclusive, sustainable and prosperous Europe", Europaparlamentets resolution 

från 2009 om den sociala ekonomin (Toia-betänkandet) och EESK:s yttrande om "Olika 
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företagsformer") innebar att kommissionen blev tvungen att ägna större uppmärksamhet åt den 

sociala ekonomin. Tillämpningen av småföretagsakten, som antogs 2008, behövde ses över, 

vilket ledde till ett intresse för sociala företag. Sist, men inte minst, fanns andra faktorer, som att 

vissa europeiska politiker fick upp ögonen för de sociala företagens mycket höga profil. 

 

Kommissionens nya inställning påverkades av två olika faktorer: 

 

Å ena sidan offentliggjorde kommissionen den 23 februari 2011 ett meddelande till rådet, 

Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med 

titeln "Översyn av småföretagsakten för Europa" (COM(2011) 78 final). Det allmänna syftet var att 

inventera tillämpningen av småföretagsakten och bedöma nya behov hos de europeiska små och 

medelstora företagen i det nuvarande ekonomiska klimatet. I meddelandet nämns uttryckligen den 

"sociala ekonomin", och kommissionen åtar sig att "före utgången av 2011, anta ett initiativ för 

socialt företagande som fokuseras på företag med sociala målsättningar". 

 

Som ett resultat offentliggjorde kommissionen den 25 oktober 2011 ett meddelande till rådet, 

Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med 

titeln "Initiativ för socialt företagande: Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom 

ramen för social ekonomi och innovation" (COM(2011) 682 final). Samtidigt, den 26 oktober, antog 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ett yttrande om "Socialt entreprenörskap och 

socialt företagande".  

 

Dessutom offentliggjorde kommissionen den 13 april 2011 ett meddelande till rådet, 

Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med 

titeln "Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre 

marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt". Nummer 8 av dessa åtgärder är 

"Socialt företagande", som likställs med den sociala ekonomin. Syftet är att "främja utvecklingen 

inom de företag – som utöver en rimlig önskan att göra ekonomiska vinster – har valt att satsa på 

mål av allmänt intresse och på social, etisk och miljömässig utveckling". 
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KAPITEL 10 

UTMANINGAR OCH SLUTSATSER 

 

 

 

10.1 Den sociala ekonomin: en framväxande sektor i ett samhälle präglat av mångfald  

 

Den största och viktigaste trenden i den senaste utvecklingen utgörs av konsolideringen av den 

sociala ekonomin i det europeiska samhället som en samhällsnyttig företeelse mellan den privata 

och den offentliga sektorn bestående av en mängd aktörer som t.ex. kooperativ, ömsesidiga 

bolag, föreningar, stiftelser och andra liknande företag och organisationer. 

 

Föreningslivet i samhället genomgår en betydande tillväxtfas tack vare stöd till initiativ för 

näringsverksamhet med solidariska inslag som inriktas på att producera och distribuera sociala 

eller kollektiva nyttigheter. Ett stadigt växande samarbete mellan föreningsrörelser och 

kooperativa rörelser kan skönjas i utvecklingen av många av dessa projekt och verksamheter, 

t.ex. i fallet med sociala företag. Dessa initiativs förmåga att möta de nya sociala behov som 

uppstått de senaste årtiondena har inneburit ett uppsving för den sociala ekonomin. 
 

Den sociala ekonomin har inte bara visat sin förmåga att bidra till att lösa nya sociala problem 

utan har även stärkt sin ställning inom traditionella sektorer som jordbruk, industri, tjänster, 

detaljhandel, bank och ömsesidiga försäkringar. Med andra ord framställer den sociala ekonomin 

sig även som en nödvändig inrättning för stabil och hållbar ekonomisk tillväxt som bidrar till 

rättvisare inkomst- och välståndsfördelning, erbjuder tjänster utifrån behov, höjer värdet på 

ekonomisk verksamhet som svarar mot sociala behov och justerar obalanser på 

arbetsmarknaden samt fördjupar och stärker den ekonomiska demokratin. 
 

Den nya sociala ekonomin är en växande sektor som är på väg att bli allt viktigare när det gäller 

att finna en lämplig lösning på de nya utmaningar som den globala ekonomin och samhället står 

inför. Dessa utmaningar ligger till grund för det ökade intresset för den roll som den nya sociala 

ekonomin kan spela i välfärdssamhället. 
 

10.2 Behovet av en begreppsmässig definition av den sociala ekonomin 

 

Den sociala ekonomin måste omgående ta itu med den utmaning som dess institutionella 

osynlighet innebär. Denna osynlighet förklaras inte bara av att den sociala ekonomin är en ny, 

växande sektor i det ekonomiska systemet, utan även av dess bristande begreppsmässiga 

klassificering, dvs. avsaknad av en detaljerad och tydlig definition av vad som kännetecknar de 

olika typerna av företag och organisationer som bildar den sociala ekonomin samt de särdrag som 

gör det möjligt att skilja dem från andra företag och organisationer. 
 

På senare år har en stegvis klassificering av begreppen inom den sociala ekonomin kunnat 

skönjas, och denna process har engagerat både aktörerna själva, genom deras 

intresseorganisationer, och vetenskapliga och politiska organ. I denna rapport ges en definition av 

den sociala ekonomin som utarbetats på grundval av de kriterier som Europeiska kommissionen 

fastställt i Handledning om satelliträkenskaperna i företag inom den sociala ekonomin, och som 

även överensstämmer med de definitioner som presenterats den senaste tiden i 

ekonomilitteraturen samt av organisationerna inom den sociala ekonomin. 
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10.3 Rättslig definition av den sociala ekonomin samt erkännande av sektorn i 

nationalräkenskaperna 

 

Den begreppsmässiga definitionen av den sociala ekonomin kommer att göra det möjligt att 

hantera den utmaning som den rättsliga definitionen av sektorn i EU och i medlemsländerna 

innebär. Även om vissa europeiska länder och EU erkänner den sociala ekonomin i en rad 

lagtexter, tillsammans med några av dess beståndsdelar, krävs en lagstadgad definition av den 

sociala ekonomins omfattning samt av vilka krav enheterna i den sociala ekonomin måste uppfylla 

för att förhindra att sektorns särdrag vattnas ur och dess samhällsnytta går förlorad. 
 

 En rättslig ställning för den sociala ekonomin samt effektiva rättsliga hinder för tillträde behöver 

skapas för att förhindra att organisationer som inte tillhör den sociala ekonomin gör besparingar 

tack vare den juridiska organisationsformen eller gagnas av politiska strategier för att främja den 

sociala ekonomin. 

 

Denna rapport har även visat på den sociala ekonomins växande storlek. Den skapar i dag mer 

än 11 miljoner arbetstillfällen och står för sex procent av den totala sysselsättningen inom EU. 

Däremot är den sociala ekonomin inte synlig i nationalräkenskaperna, vilket utgör en annan stor 

utmaning.  
 

I de nuvarande nationella bokföringsbestämmelserna, som skapades under blandekonomiernas 

glansdagar, erkänns inte den sociala ekonomin som en särskild institutionell sektor, vilket gör det 

svårt att regelbundet samla in korrekt och tillförlitlig statistik om sektorns beståndsdelar. De 

heterogena kriterier som används internationellt vid statistikproduktion omöjliggör komparativa 

analyser och minskar trovärdigheten i de metoder som uppmärksammar den sociala ekonomins 

tydliga bidrag till att viktiga målsättningar inom den ekonomiska politiken uppnås. 
 

Europeiska kommissionens nyligen utarbetade Handledning om satelliträkenskaperna i företag 

inom den sociala ekonomin utgör ett viktigt steg mot ett institutionellt erkännande av en del av den 

sociala ekonomin i nationalräkenskaperna. Handledningen beskriver en metod för hur tillförlitlig, 

harmoniserad statistik kan utarbetas i EU inom ramen för det europeiska 

nationalräkenskapssystemet (ENS 95) och avser fem huvudgrupper av företag inom den sociala 

ekonomin: a) kooperativ, b) ömsesidiga bolag, c) företagsgrupper, d) andra liknande 

företagsformer samt e) icke-vinstdrivande organisationer som bistår företag inom den sociala 

ekonomin. 
 

På det här området står den sociala ekonomin i Europa inför två utmaningar: För det första måste 

de organisationer som företräder den sociala ekonomin göra sig hörda inom kommissionen och i 

medlemsländerna för att säkerställa att förslagen i handledningen genomförs. De behöver få varje 

medlemsland att inrätta ett statistiskt register över företag inom den sociala ekonomin, baserat på 

de avgränsningskriterier som fastställs i handledningen, så att satelliträkenskaper kan 

sammanställas för företagen i dessa register. 
 

För det andra måste de främja initiativ som gör det möjligt att utarbeta tillförlitlig, harmoniserad 

statistik om den stora del av den sociala ekonomin som inte omfattas av Europeiska 

kommissionens handledning. Detta segment, som till stor del består av föreningar och stiftelser, 

omfattas av FN:s handbok för ideella organisationer i nationalräkenskapssystemet. Denna 

handledning omfattar också många icke-vinstdrivande organisationer som inte tillhör den sociala 

ekonomin. Dock vore det möjligt att skilja statistiken för icke-vinstdrivande organisationer som 

uppfyller denna rapports tillhörighetskriterier för den sociala ekonomin från den statistik som 

utarbetats för den icke-vinstdrivande sektorn i enlighet med FN:s handledning. 
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10.4 Samordning mellan sammanslutningar i den sociala ekonomin 

 

Den sociala ekonomins blandade sammansättning och form kräver starka organisationer som kan 

företräda dess olika företagsgrupper och organisationer. Den identitet de alla delar och den kärna 

av gemensamma intressen som håller samman den sociala ekonomin visar dock att det är 

nödvändigt och tillrådligt att satsa helhjärtat på processer för att skapa samordning mellan 

sammanslutningarna i den sociala ekonomin, både på nationell nivå och mellan länderna i 

Europa. Ju starkare och ju mer synlig den kollektiva bilden av den sociala ekonomin blir, desto 

större är chansen att effektiva åtgärder och reell utveckling skapas för var och en av de grupper 

som ingår i sektorn. 
 

10.5 Den sociala ekonomin och den sociala dialogen 

 

Att nå ett erkännande av den sociala ekonomin som samtalspartner i den sociala dialogen innebär 

en stor utmaning. 

 

Den sociala ekonomin har kommit att bli ett viktigt inslag i det civila samhället och bidrar i stor 

utsträckning till att organisera dess föreningsstrukturer och utveckla deltagardemokratin. Samtidigt 

utgör den sociala ekonomin även en stark ekonomisk och social aktör, med särdrag som inte 

passar in i den klassiska uppdelningen i arbetsgivare/arbetstagare och som kräver att den sociala 

ekonomin erkänns som samtalspartner i sociala dialogen. 
 

Under blandekonomins glansdagar under den andra hälften av 1900-talet var det främst 

regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackförbund som utgjorde förhandlingsparterna och 

beslutade om politiska strategier (i synnerhet inkomstpolitiska strategier). I dag har ekonomin dock 

en mer skiftande sammansättning, och detta kräver att alla berörda sektorer direkt deltar i den 

sociala dialogen, dvs. arbetsgivarorganisationer, fackförbund, regeringar samt den andra stora 

grupp av sociala och ekonomiska aktörer, entreprenörer och arbetsgivare som bildar den nya 

sociala ekonomin och spelar en alltmer framträdande roll i den utvecklade världen. 
 

Vid sidan av klassiska kollektivavtalsförhandlingar bör man föreslå förhandlingar inom ramen för 

den sociala dialogen som omfattar SE-aktörerna, eftersom detta skulle vara mer förenligt med den 

nya ekonomiska situation som råder vid detta århundrades början. 

 

10.6 Den sociala ekonomin och den offentliga politiken 

 

Under mer än två årtionden har EU:s institutioner (Europaparlamentet, kommissionen och 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) erkänt den sociala ekonomins förmåga att justera 

omfattande sociala och ekonomiska obalanser och bidra till att olika målsättningar av allmänt 

intresse uppnås. Europaparlamentet kallade nyligen den sociala ekonomin en mycket viktig pelare 

och en hörnsten i den europeiska sociala modellen (clé de voûte du modèle social européen). 

 

Därför är det ännu viktigare än tidigare att medlemsländerna och Europeiska kommissionen gör 

konkreta åtaganden om att inte bara göra den sociala ekonomin till ett effektivt instrument för att 

uppnå specifika allmännyttiga målsättningar inom den offentliga politiken, utan även att göra 

sektorn till en egen målsättning (dvs. kooperativism, ömsesidighet, sammanslutning samt initiativ 

av allmänt intresse i det civila samhället) som är oumbärlig för att stärka det utvecklade samhället 

och de värden som är kopplade till den europeiska sociala modellen. I det här skedet kan de 

organisationer som företräder den sociala ekonomin spela en viktig roll genom att lägga fram 

förslag och initiativ till EU:s institutioner, politiska partier, fackföreningar, universitet och andra 

organisationer som representerar det civila samhället. 
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10.7 Den sociala ekonomin och marknaderna: konkurrenskraft och social 

 sammanhållning 

 

Den nuvarande och framtida utvecklingen av den sociala ekonomin i Europa har varit och kommer 

även fortsättningsvis att vara starkt påverkad av förändringarna i den miljö där sektorn verkar, 

framför allt av marknaderna, som i allt högre grad globaliseras och kännetecknas av ökad 

konkurrens, decentralisering och utlokalisering av produktion, samt förändringar i de nationella 

regeringarnas agerande, där trenden tydligt går mot gradvis avreglering och privatisering av 

offentliga tjänster. Dessa förändringar, tillsammans med de nya sociala problem som uppstår 

(åldrande befolkning, massinvandring osv.), skapar inte bara en möjlighet för den sociala 

ekonomin att växa utan även utmaningar för och hot mot vissa av dess verksamhetsområden. 
 

De olika företag och organisationer som ingår i den sociala ekonomin står inför utmaningen att 

integrera effektiva produktionsprocesser och sociala välfärdsmål i sin verksamhet. Aktörerna inom 

den sociala ekonomin måste omgående utveckla konkurrenskraftiga strategier i enlighet med de 

nya kraven på de alltmer konkurrensutsatta marknaderna, för att kunna verka för medlemmarnas 

välstånd och att stärka den sociala sammanhållningen. 
 

I dessa konkurrensstrategier måste deltagande i företagsnätverk och sammanslutningar, 

skapande av nya sätt att finansiera företagande, framtagande av nya produkter och processer 

samt främjande av strategier för utbildning och kunskapsutveckling ges en framträdande plats. 

 

10.8 Den sociala ekonomin, det nya utvidgade EU och utvecklingen av en integrerad 

EuroMed-region 

 

EU fäster stor vikt vid målet att skapa ett integrerat europeiskt område där social och ekonomisk 

ojämlikhet mellan EU:s tidigare 15 medlemsländer och de 12 nya medlemsländerna i Öst- och 

Sydeuropa så snart som möjligt ska minskas och utplånas. Dessa ojämlika förhållanden har bland 

annat resulterat i omfattande invandringsströmmar från de östra till de västra delarna av EU. En 

annan utmaning, vid sidan om stärkandet av den sociala sammanhållningen i EU, är att skapa en 

integrerad EuroMed-region präglad av välstånd och stabilitet. För att detta ska ske måste 

demokratin konsolideras i alla länderna runt Medelhavet, och de produktiva strukturerna i det civila 

samhället utvidgas i länderna vid södra Medelhavskusten.  
 

I dessa länder utgör den höga befolkningstillväxten och andra strukturella problem hinder för att 

den ekonomiska tillväxten ska resultera i högre levnadsstandard för större delen av befolkningen. 

Detta är anledningen till att EuroMed-regionen och Europeiska unionen har blivit det geografiska 

område som uppvisar störst migrationsströmmar, i fråga om både omfattning och intensitet. Till 

detta kommer stora befolkningsgrupper från Latinamerika, de afrikanska länderna söder om 

Sahara samt sydostasiatiska länder.  
 

Tack vare sina särdrag kan aktörerna inom den sociala ekonomin spela en betydande roll, både 

vad gäller att integrera invandrarna och utveckla handelsflödena inom EU och mellan EU och 

områdena längs södra Medelhavskusten. 

 

10.9 Utbildningssystemet, forskning och nätverk, universiteten och den sociala 

ekonomin 

 

Utbildningssystemen i EU har utformats för att fylla en viktig funktion, nämligen att främja 

företagande och demokratisera ekonomin genom utbildningsprojekt som stöder företagsinitiativ 

baserade på de värden som kännetecknar den sociala ekonomin. Vad gäller utveckling av nya 

produkter och nydanande processer inom företagen i den sociala ekonomin krävs i sin tur att 

företagen stöder initiativ till samarbete med universitetscentrum som kan ta fram och sprida 
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kunskap. Nätverk för forskning och informationsutbyte mellan dessa centrum och 

yrkesverksamma inom den sociala ekonomin kommer, liksom under de senaste åren, att bidra till 

att bredda den nödvändiga kunskapsgrund som är specifik för den sociala ekonomin och sprida 

denna kunskap i Europa. 
 

10.10 Den sociala ekonomins identitet och värderingar 

 

Den nya sociala ekonomin håller på att bli en viktig samhällsnyttig faktor i ett ekonomiskt system 

präglat av mångfald, vid sidan av den offentliga respektive den vinstdrivna privata sektorn. Den 

utmaning som den sociala ekonomin står inför innebär att sektorn måste övervinna risken att de 

särdrag som ger den dess samhällsnyttiga ställning urvattnas och trivialiseras. Därför måste 

sektorns aktörer bli mer medvetna om de centrala referensvärderingar de delar och använda sig 

av alla sociala och kulturella påtryckningsmedel som har koppling till dessa värderingar för att 

bekräfta den institutionella profilen och nå en effekt där deras ekonomiska och sociala potential 

mångfaldigas. 
 

De utmaningar och tendenser som beskrivs ovan utgör inte en uttömmande förteckning utan ett 

förslag som kan bli föremål för diskussion, en utgångspunkt för funderingar under den nya fas 

som inletts i Europa i och med de nyligen genomförda utvidgningarna av EU. 

 

Ansvaret för att definiera den sociala ekonomins specifika profil samt de strategiska målsättningar 

sektorn bör anta för att kunna spela en ledande roll i det europeiska bygget, bör i denna nya fas 

och i den nya sociala ekonomin i första rummet tillfalla dess aktörer.  
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Denna studie har genomförts för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) 

räkning. De åsikter som framförs är dock författarnas och deras organisationers egna. 

Synpunkterna har inte anpassats till eller på något sätt godkänts av EESK, och de ska inte 

betraktas som uttryck för EESK:s hållning. EESK kan inte garantera att den information som 

lämnas i studien är korrekt, och tar inget ansvar för användningen av denna information. 

 


