
Inledning

Under några år kring millennieskiftet var jag forskare vid Åbo Akademis 

institution för offentlig förvaltning i ett projekt om den finländska tredje 

sektorn.  Projektet leddes av Voitto Helander och representerade ett av 

cirka tjugo länders bidrag till den andra rundan av materialinsamling 

inom ”Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project” (CNP)

1

. Det 

stora amerikanska programmet leddes av Lester Salomon vid Johns Hop-

kins universitetets Center for Civil Society. Inom ramarna för CNP publice-

rades vår förberedande och begreppsliga utredning om den aktuella sam-

hällssektorn i Finland (Helander & Sundback 1998), men tyvärr publicera-

de programmet inte de egentliga landsrapporterna från andra omgången 

av materialinsamling. En förklaring är möjligen att utredningarna från 

länderna i den andra omgången var alltför lika dem som redan hade pub-

licerats. För Finlands del var det kanske ett problem att den svenska slut-

rapporten hade publicerats några år tidigare och att Sverige fick rollen 

som modell för alla nordiska länder (Lundström & Wijkström 1997; Sala-

mon & Anheier 1996).   

Våra breda intryck av Finland baserades på data från 1996 som idag 

är föråldrade (Helander & Sundback 2004) även om den generella bild vi 

gav av tredje sektorn ännu idag torde beskriva verkligheten ganska bra. 

Däremot offentliggjorde CNP flera specialrapporter rörande den tred-

je/ideella sektorns ekonomiska och sysselsättningsfrämjande effekter, där 

de komparativa data, som vi samlat, användes.  Helander utgav på finska 

ensam eller med medarbetare ett flertal publikationer rörande olika as-

pekter av den finska tredje sektorn inom ÅA-projektet (t.ex. Helander 
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1998, 2001, Helander & Laaksonen 1999).  

Artikelns syfte är att diskutera benämningar och tillhörande pers-

pektiv på det forskningsfält som för tio år sedan ofta av en del forskare 

kallades för tredje sektorn, medan andra hellre talade om medborgarsam-

hället/civilsamhället. Det är mitt intryck, efter samtal med kolleger i Fin-

land och övriga Norden, att termen tredje sektorn under de år som gått yt-

terligare förlorat terräng, medan den, i många avseenden, diffusare ter-

men civilsamhälle gärna används i diskussionen om samhällsfrågor.  Sam-

tidigt har det skett ett terminologiskt skifte inom det jämförande interna-

tionella CNP-projektet. Jag vill i artikeln skapa en linje från 1990-talspro-

jektet vid ÅA kring den tredje sektorn fram till den aktuella situationen 

med ett nytt finländskt samfund för civilsamhällesforskning. Jag vill också 

med artikeln minnas Voitto Helanders betydelsefulla insats när det gäller 

forskningen om tredje sektorn och civilsamhället. Uppsatsens material ut-

görs därför huvudsakligen av Helanders publikationer från millennieskif-

tet. Voitto Helander avled år 2009.

Benämningen tredje sektor i Finland 

I Sverige talade svenskarna redan för tio år sedan oftare om socialt kapital 

och social ekonomi samtidigt som vi diskuterade tredje sektorn i Finland. 

Idag är termen mycket mindre allmänt använd även i den finländska dis-

kussionen. Men varför började man tala om en tredje sektor? Den frågan 

behandlades utförligt av Helander (1998, 51−52) i boken ”Kolmas sektori”. 

Spåren går till den berömde organisationssociologen Amitai Etzioni (1973) 

som redan på 1970-talet fäste uppmärksamhet vid organisationslivet i en 

juridisk och ekonomisk gråzon mellan den statliga (första sektorn) och 

den ekonomiska (andra sektorn) delen av samhället. I detta sammanhang 

blev civilsamhällets frivilligorganisationer den tredje sektorn. Som många 

säkert minns diskuterade Etzioni gärna frågor om olika typer av bindnin-

gar mellan människorna och deras organisationer i relation till olika typer 

av organisationer. Han föreställde sig med andra ord att människors enga-

gemang och motiv för deltagande i organisationer inom den tredje sek-

torn klart skilde sig från motsvarande engagemang i statliga myndigheter 

och privata företag. 

Termen introducerades i Finland 1985 genom en forskare på Ar-

betskraftsministeriet, Vappu Weijola (1985). Intresset för tredje sektorn 

var från början i Finland framsprunget ur frågor om arbetsplatser och sys-

selsättning. Organisationer och nätverk i tredje sektorn stod nära männis-
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kors familjeförhållanden och övriga privata sociala förhållanden, som vid 

denna tid ofta beskrevs som samhällets fjärde sektor. Enligt Helander hade 

den goda ekonomiska utvecklingen i Finland på slutet av 1980-talet bidra-

git till att en bredare diskussion om tredje sektorn inte genast tog fart. Det 

skedde däremot i början av 1990-talet och berodde på den djupa ekonomis-

ka kris som Finland då dök ned i. Samtidigt hade man i nyliberalismens köl-

vatten både här hemma och i andra länder börjat fråga om inte föreningar 

och organisationer, tredje sektorn, skulle kunna engageras i produktionen 

av samhälleliga välfärdstjänster inom t.ex. utbildning, socialt stöd, hälso- 

och friskvård. Vid denna tid hade kritiken mot välfärdsstaten ökat på olika 

håll och många ansåg att det universella och skattefinansierade välfärds-

systemet inte längre kunde fylla de alltmer differentierade behov av social 

service om medborgarna hade (Matthies 1997; Nylund 2000).

I enlighet med det språkbruk som på 1990-talet blivit mode både 

bland politiker och forskare i Finland valde man i ÅA-projektet att tala om 

organisationer och föreningar som den tredje sektorn. Det var inte ovik-

tigt att några större frivilliga föreningar inom social- och hälsovård, d.v.s. 

organisationer som producerade välfärdstjänster och stod nära den offent-

liga sektorn (t.ex. Röda Korset, Samfundet Folkhälsan), hade anammat 

idén om den tredje samhällssektorns viktiga samhällsfunktion. Genom ta-

let om tredje sektorn förhöjdes speciellt inom social- och hälsovården med-

vetenheten om att föreningar och all slags organiserad frivillig verksam-

het var resurser för samhället, som utnyttjades alltför lite.  Termen fram-

manade bilden av att enskildas ansvar för det gemensamma samhället kun-

de utökas genom ett aktiverat frivilligarbete.  Helander (1998, 52) konstate-

rade då han för hemmapubliken presenterade benämningen tredje sektorn 

att den i europeiskt sammanhang rätt allmänt kommit att ersätta CNP:s 

”non-profit sector”.  Det var också en fördel i Finland att diskussionen om 

den tredje sektorn etablerats som någonting nytt bland politiker, att det 

kunde förena samhällsvetare från olika discipliner och att det kunde an-

vändas i komparativa syften. Jag instämmer i allt detta men menar ändå 

att det organisationssociologiska perspektiv som Etzioni i tiden haft då 

han började tala om den tredje sektorn inte generellt övertogs av de sam-

hällsvetare som började använda termen.

Den empiriska fasen av ÅA-undersökningen visade snart att benäm-

ningen då för det mesta var obekant bland de föreningar och övriga organi-

sationer som kontaktades. Enligt svaren på en fråga om benämningar som 

man identifierade den egna organisationen med var det bara sju procent 
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som såg sin organisation som del av den tredje sektorn. De allra flesta sva-

rare ansåg däremot att deras organisation vara icke-vinstsyftande, frivil-

lig, ideell eller en intresseorganisation.  I Finland identifierade sig före-

ningsfältet nästan inte alls med termen ”folkrörelse” vilket starkt doku-

menterats i rikssvenska data. Gällande termerna ideell förening och int-

resseorganisation var identifikationen ungefär lika stark i Finland och Sve-

rige, medan termen ”frivilligorganisation” hade mera stöd i Finland. 

”Kansalaisyhteiskunta” (medborgarsamhälle) och ”kansalaisjärjestö” 

(medborgarorganisation) fick också   svagt stöd i båda länderna.  Helander 

(2001, 45−46) konstaterade att innebörden av ”tredje sektorn” var oklar 

bland dem det berörde och dessutom, att sektorn i fråga var så mångdi-

mensionell att en gemensam benämning på den var svår att finna. Redan 

tidigt i ÅA-projektet visade det sig alltså att den empiriska validiteten i be-

nämningen tredje sektorn var bristfällig.

I ”Kolmas sektori”, den bok där Helander (1998, 63−65) främst disku-

terar termer och begrepp, sägs att det givetvis även fanns andra sätt att 

definiera den tredje sektorn än det som hade utkristalliserats inom CNP. 

Också de disciplinära skillnaderna relaterade till valet av terminologi dis-

kuteras. Det strukturella och organisatoriska synsättet som präglar sektor-

begreppet passar väl för jurister, ekonomer, politologer och forskare inom 

offentlig förvaltning medan socialvetenskapliga frågeställningar bättre 

torde passa ihop med synsätt där organisationerna själva träder i förgrun-

den. 

Idag tror jag att talet om tredje sektorn bara hade tillfällig aktualitet 

och att det berodde på den ekonomiska krisen och den reform av den of-

fentliga sektorn som skedde genom införande av ”new public manage-

ment” med förvaltningsidéer hämtade från det privata näringslivet.  Le-

dande politiker på 1990-talet (t.ex. socialdemokraterna Martti Ahtisaari 

och Paavo Lipponen) stödde kraftigt satsningar på tredje sektorn i hopp 

om en viktigare samhällelig uppgift för organiserade samhällsuppgifter 

som varken var kostsam myndighetsutövning eller gynnade det privata 

näringslivet för mycket.

Kritiken mot termen civilsamhälle

Termen civilsamhälle i meningen medborgarsamhälle/kansalaisyhteis-

kunta erbjuder ett bredare perspektiv än termen tredje sektor.  Samtidigt 

blir det mer problematiskt att utföra empirisk jämförande forskning. En-

ligt Helander (1998, 48−49) har ”medborgarsamhället” en lång historia 
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just i Finland. Det har varit populärt i den politisk-ideologiska debatten 

och har ofta haft en hegeliansk anstrykning. Det har använts i många par-

tiers program både före och efter 1990-talet då det uppenbarligen blev me-

ra populärt igen. En orsak var möjligen inflytanden från den politiska op-

positionens språkbruk kring eftertraktade medborgerliga friheter i Östeu-

ropa från och med 1970-talet. Men varken detta inflytande eller begreppet 

som sådant är entydigt. Enligt Helander hade det internationellt vuxit 

fram olika syner på civilsamhället beroende på olika värderingar och ideo-

logier om hur människan kunde förverkliga ett gott liv genom reglering av 

relationerna mellan människa och samhälle. 

Det första svaret var det kommunitaristiska, som kan spåras till Rous-

seaus filosofi om hur människor skulle kunna förverkliga samhällsintegre-

rande medborgerliga ideal. Ett annat svar har getts av vänstern i en 

marxistisk begreppsapparat där tyngdpunkten ligger på en sådan ekono-

misk ordning att medborgarna genom något slags andelsverksamhet till-

sammans producerar det de behöver. Det tredje svaret är marknadsekono-

miskt och har getts av högern som betonar att medborgarna genom förnuf-

tiga val binds ihop som konsumenter. Det fjärde svaret är det nationalistis-

ka som vanligen betonar att marknadskrafterna är omoraliska och istället 

talar om gemenskap vilande på historia och släktskap, vilka förpliktar 

människor att skydda och tjäna nationen. 

Gentemot dessa fyra olika och relativt abstrakta tolkningar av civil-

samhällets natur erbjuder sektorbegreppen (tredje sektorn, icke-vinstyf-

tande sektorn, ideella sektorn etc.) som inom CNP utgår från en organisa-

tionscentrerad strukturell definition en bättre utgångspunkt för den 

jämförande forskningen (Helander 1998, 49).  Problemen med ”medborgar-

samhället” gäller avgränsningarna gentemot staten och näringslivet och 

Helander ger exempel från finsk, svensk och engelskspråkig litteratur på 

problem med avgränsningarna. Visserligen erbjuder de fyra perspektiven 

på civilsamhället olika principiella positioneringar gentemot staten, me-

dan gränsen gentemot det privata näringslivet vanligtvis inte definieras. 

Ofta anser författare dessutom att familj/hushåll också hör till civilsamhäl-

let (medborgarsamhället) liksom t.ex. de politiska partierna. I Sverige fö-

rändrades begreppsanvändningen under 1990-talet så, att då civilsamhäl-

let i början av decenniet omfattade all samhällsverksamhet som inte var 

statlig, så kom företag och marknadsrelaterade organisationer senare att 

utsöndras till en särskild sektor. Kvar i begreppet civilsamhälle fanns då å 

ena sidan sammanhang som bildades av familjer, släktingar och vänner 
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och å andra sidan de frivilliga organisationerna, däribland även de politis-

ka partierna (Helander 1998, 50). 

Helanders slutsats var att medborgarsamhället/kansalaisyhteiskun-

ta även då det definieras smalt, genom att t.ex. utestänga det privata nä-

ringslivet, ändå är bredare än t.ex. tredje sektorn eftersom det omfattar 

den fjärde sektorn med hemmen/hushållen/familjerna. Problemet med 

den begreppsapparaten är för den empiriska och jämförande forskningen 

att den dels är för bred och saknar klara gränser, dels att det vanligen bär 

på svagare eller starkare ideologiska laddningar.  Men det är kanske just 

här, i de motsatta intressen som representeras å ena sidan av empiriskt ar-

betande sektorforskare á la CNP och den öppnare civilsamhällesforsknin-

gen, som möjligheterna till en kreativ dialog ligger.

CNP år 2010: civilsamhällessektor   

Det finländska bidraget till CNP är hittills endast baserat på det material 

som projektet vid Åbo Akademi sammanställde i början av 2000-talet. Men 

Lester Salamon och det internationella forskningsprogrammet har icke 

desto mindre expanderat och troligen allmänt sett ökat förståelsen för ci-

vilsamhälle, frivilliga organisationer och ideellt arbete i världsdelar och i 

kretsar där man normalt inte skulle fästa stor vikt vid sådana frågor. Int-

resset har emellertid helt tydligt riktats bort från de demokratiska och ut-

vecklade länderna som CNP ville undersöka under 1990-talet till länder 

längre bort från den rika delen av världen och till länder som till sin struk-

tur avviker mera från dessa. I dag har CNP jämförbart material från mer 

än 40 länder. Samtidigt har det komparativa perspektivet förstärkts ytter-

ligare och i hög grad kommit att handla om statistiskt mätbara skattnin-

gar av non-profit sektorns utbredning i olika delar av världen. 

Lester Salamon (2010, 199−204) med medarbetare har under senare 

år framgångsrikt lyckats få FN:s statistiska byrå och den internationella 

arbetsorganisationen ILO att införa rekommendationer om att man inom 

nationellt insamlad statistik skall börja ange omfattningen av det arbete 

och den ekonomi som omsätts i den ideella sektorn. Det är givetvis viktigt 

men mitt intresse gäller här mera terminologi och begrepp.

Nyligen redovisade Salomon (2010) för sina ambitioner och resulta-

ten av många internationella jämförelser. Man noterar att han nu i 

övergripande mening talar om ”Civil society sector” dvs.  civilsamhälles-

sektorn och tonar ner benämningarna icke-vinstyftande eller tredje sek-

torn.  Genom att kvarhålla ordet ”sektor” förs tankarna ändå fortfarande 
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till ett socialt rum som struktureras av organisationer och institutioner. 

Utgångspunkten är att det i alla samhällen finns ett utrymme (space) mel-

lan stat och marknad som fylls upp av organiserad allmännyttig mänsklig 

verksamhet:

Bortsett från det faktum att en hel del av de ovan uppräknade organisatio-

nerna inte utan invändningar skulle hänföras till ett område som i ekono-

miskt avseende varken tillhör det offentliga eller det privata näringslivet i 

ett nordiskt land som Finland är det ett faktum att också civilsamhälles-

sektorn varierar mycket i olika delar av världen, vilket gör att urvalskrite-

rierna för de organisationer som skall jämföras måste vara vida. Ur den 

synvinkeln är den induktiva, strukturella och formalistiska, definitionen 

av relevanta organisationer som CNP använder lika motiverad idag som 

för tio år sedan. 

Det var det komparativa syftet som motiverade Salamons (2010, 174) 

forskargrupp redan i början av 1990-talet att stipulera en definition som 

a) var tillräckligt bred för att fånga alla slags olika organisationer med va-

riation i inriktningar och funktionssätt, som b) klart skiljde ut organisatio-

ner i civilsamhället från statliga aktörer, affärsföretagsamhet och familjer, 

som c) kunde tillämpas i länder med olikheter i sociala, legala och religiö-

sa traditioner och som d) var praktisk och utan större problem skulle kun-

na operationaliseras i empiriska undersökningar. De alternativa definitio-

ner som finns av civilsamhället kan utgå från juridiska eller ekonomiska 

kriterier, från ”det allmänna bästas” plats i organisationernas målsättnin-

gar eller från formerna för individers verksamhet i ”civic activity” (med-

borgaraktivitet) och bryter alla på olika sätt mot de fyra nämnda krav som 

CNP upprätthåller för inkludering. Hopkinsuniversitetets definition, som 

alltså i ÅA-projektet ansågs tillämpbar även för utkristallisering av den 

tredje sektorn, är både smalare och bredare än många populära uppfatt-

ningar om ”civilsamhället”.  Det gäller även ”social ekonomi”, ett annat 

konkurrerande begrepp som Salamon finner alltför diffust och specifikt 

och som inte utgår från organisationer/institutioner.  Det som känneteck-

"Known variously as the nonprofit, the voluntary, the civil society, the third, the 

social economy, the NGO, or the charitable sector, this set of institutions inclu-

des within a somewhat bewildering array of entities – hospitals, universities, 

social clubs, professional organizations, day care centers, grassroots develop-

ment organizations, health clinics, environmental groups, family counseling 

agencies, self-help groups, religious congregations, sports clubs, job training cen-

ters, human rights organizations, community associations, soup kitchens, home-

less shelters, and many more." (Salamon 2010,168).
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nar civilsamhällests (tredje sektorns) organisationer är i CNP följande:

CNP indelar de ideella organisationerna i civilsamhället i 12 huvudgrup-

per: kultur & rekreation, utbildning & forskning, hälsa, sociala tjänster, 

miljö, utveckling och boende, medborgar och intresseförespråkare, filant-

ropi, internationella, religiösa, professionella (även fackföreningar) och 

ekonomiska samt övriga organisationer. Så gjordes också i tredje sektor 

undersökningen vid ÅA (Helander & Laaksonen 1999, 29−31). Vi ansåg då 

att den strukturella definitionen i CNP var neutral och bred samt indelnin-

gen av civilsamhällets organisationer i 12 kategorier nyttig. Däremot var 

vi mindre förtjust i den paradoxala ambitionen i CNP att så entydigt försö-

ka bevisa att frivilliga och ideella organisationer har en stor global sam-

hällsekonomisk betydelse som belyses med statistiska uppgifter. Istället 

hade vi velat ge mera historisk och kulturell kontext som skulle ha fördju-

pat kunskapen om det frivilliga arbetets egentliga mening och betydelse. 

Den betydelse civilsamhällessektorn antas ha i termer av statistik över 

ekonomisk och sysselsättande samhällsrelevans blir abstrakt och döljer de 

olika tidpunkterna, förutsättningarna och metoderna för insamling av da-

ta som förekommit i olika länder och världsdelar. Detta måste ha skadat 

1. De är organiserade d.v.s. strukturerade, vilket betyder att de 

har en viss permanens och att de fungerar enligt givna regler 

angående medlemskap och internt beslutsfattande. De är ofta 

registrerade men behöver inte ha en formaliserad relation till det 

offentliga.

2. De är privaträttsliga och således separerade från staten och det 

offentliga. De kan ta emot stöd från stat eller kommun, men de 

har även andra inkomster t.ex. genom medlemsavgifter och de 

tillhör inte den offentliga maktutövningen.

3. De får inte som huvudsak bedriva vinstgivande verksamhet och 

de fördelar ingen eventuell inkomst åt medlemmarna. Allt 

överskott måste återinvesteras i verksamheten.

4. De har självstyre vilket betyder att de har stadgar för utseendet 

av funktionärer, styrelse och ordförande. De ansvarar för sin egen 

verksamhet.

5. Medlemskapet är frivilligt och kan inte baseras på tvång. Detta 

kriterium, som är självklart för oss i Finland, skiljer i andra 

kulturer ut organisationer som förutsätter t.ex. släktskap eller 

kasttillhörighet (Salamon 2010,177−178).
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tilltron till de jämförelser som gjorts. 

Det är emellertid inkorrekt att utdöma CNP för att enbart intressera 

sig för ekonomi, hårda data och försöket att införa civilsamhället i inter-

nationell och nationell offentlig statistik. Man har också försökt finna 

förklaringar till att sektorn i globalt perspektiv ser så olika ut och har oli-

ka funktioner. Men förklaringarna är långt ifrån lätta att hitta. Salamon 

(2010,189−190) förkastar som alltför enkla sådana förklaringar som utgår 

från t.ex. socialt kapital och grader av därmed sammanhängande altruism 

eller från konsumenters/producenters särskilda preferenser vad gäller oli-

ka tjänster. Också han ser att förklaringarna med nödvändighet är mera 

historiska och makrosociologiska. Samhällsutvecklingen har i olika delar 

skapat olika mönster eller ”stigar” enligt vilka civilsamhällets organisatio-

ner formats. Tänkandet har vissa likheter med Gösta Esping-Andersens 

(1990) teori om välfärdsregimer men i stället för tre regimer finns här 

fem: 1) den liberala modellen, 2) samarbetsmodellen för välfärd, 3) den 

socialdemokratiska modellen, 4) den statiska modellen och 5) den traditio-

nella modellen. 

Finland och de övriga nordiska länderna faller under den socialde-

mokratiska modellen, som är stor i form av sysselsättning och frivilliga, 

saknar i stort både statsstöd och filantropiska inslag och har en viktig 

expressiv funktion i samhället. Den liberala modellen är jämförelsevis me-

ra beroende både av staten och filantropiskt stöd och den expressiva funk-

tionen är rätt liten, medan samarbetsmodellen för välfärdsfrågor, som 

främst finns i Europa söder om Danmark, är starkt beroende av offentligt 

stöd och har en liten expressiv betydelse. Regimerna eller modellerna är 

säkert nyttiga för att sortera tankarna men de är också ytterligare exem-

pel på hur generaliserande makroteorier tenderar att överse de helt 

grundläggande processerna på mikro- och mesonivån. En klar fördel med 

CNPs sektorforskning är visserligen att den vill producera jämförbara da-

ta om organisationer men den skyr i stället både frågor om relationerna 

till andra ”sektorer” i samhället och om individernas intressen och bind-

ningar till olika slags organisationer.

På grund av de abstrakta idékomplex som ligger bakom de flesta an-

vändningar av termen civilsamhälle saknas ofta insikter från organisa-

tionssociologin om relationerna mellan samhälle, organisationer och män-

niskor. Och trots att sektortermerna inom CNP förutsätter frivilliga orga-

nisationer och institutioner ställs även där få frågor om utvecklingen på 

organisationsfältet utöver de formella kriterier som gäller för urvalet av 
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organisationer till civilsamhällessektorn. 

Den finska tredje sektorn vid slutet av 1990-talet

Det var Voitto Helanders fasta övertygelse att tredje sektorn i Finland av 

historiska, institutionella och kulturella skäl främst skulle jämföras med 

liknande fenomen i de andra nordiska länderna och att likheterna med 

Sverige i detta avseende var särskilt viktiga. Den nordiska modellen på 

detta område avvek från det som var vanligt i EU och även globalt genom 

att medborgarnas frivilliga organisationer förutsatt och kompletterat den 

nordiska välfärdsstaten utan att konkurrera med de offentliga myndighe-

terna i produktionen av sociala tjänster. I stället för tjänster (service) erb-

juder den nordiska tredje sektorn kanaler för olika medborgarintressen 

(voice) och främjar så demokratin. Dess funktioner har mer att göra med 

fritid och hobby än med säljbara tjänster och reguljärt arbete. Ytterligare 

har i Norden denna sektor i allmänhet liten betydelse i termer av ekono-

misk omsättning eller sysselsättning.    Den är ändå relativt stor därför att 

det finns ett mycket stort antal frivilliga och ideella föreningar, men det 

är inte vanligt att dessa vare sig avlönar personal eller rör sig med stora 

pengar för sin normala verksamhet. Eftersom kultur och rekreation, som 

bl.a. omfattar alla sportföreningar och alla organiserade sportutövare, är 

så stora områden inom sektorn, finns också här majoriteten av alla som 

funnit anställning, även om t.ex. expertorganisationer inom hälsa eller 

socialvård i mycket högre grad måste utnyttja anställd personal. Ett kän-

netecken är också att den tredje sektorn i Finland, trots allt och med beak-

tande av den frivilliga verksamheten, är ekonomiskt relativt oberoende. 

Medlemsavgifterna spelar en stor roll för de flesta föreningars verksam-

het och därför tenderar stora föreningar att vara mer välbeställda än små 

(Helander & Laaksonen 1999, 71−75).

De kriterier som användes i ÅA-projektet (Helander 1998, 53−65; 

Helander & Laaksonen 1999) var de samma som ovan redovisats för i sam-

band med presentationen av CNP 2010.  De fångade utan större problem 

det mesta av de vi såg som självklara organisationer i den tredje sektorn, 

men i vissa fall ansåg vi definitionen smal. Gärna hade vi inkluderat t.ex. 

löst organiserade självhjälpsgrupper, lokala arbets- eller frivilligcentraler, 

organiserade samarbetsprojekt och offentligrättsliga föreningar, men des-

sa bröt med något eller några av CNP:s kriterier och måste därför uteläm-

nas. Även de två stora folkkyrkornas församlingar och det politiska par-

tifältet utgjorde en gråzon mellan CNP definitionens organisationer och 
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den kulturella traditionen i Finland (Helander & Sundback 1998, 14−16). 

Känslan av att det finländska civilsamhällets organisation därmed inte 

framstod i rätt ljus väckte hos åtminstone undertecknad ett visst 

motstånd mot den använda metoden i CNP.

Avslutning

Jag har ovan velat skicka en hälsning till ”Kansalaisyhteiskunnan tutki-

muksen seura” som grundades i Jyväskylä för ett år sedan. Jag blev tidigt 

kontaktad för att översätta föreningens stadgar och namn. Det slog mig då 

att ordet ”medborgarsamhälle” på svenska ingalunda var självklart efter-

som civilsamhälle, ideell eller frivillig sektor är naturligare. Det offentliga 

svenska namnet för den finländska föreningen blev slutligen ”Samfundet 

för forskning om civilsamhället” och det engelska blev ”The Association 

for Research on Civil Society”. Ur samhällsvetenskapligt perspektiv var 

det viktigt att välja en bred beteckning som lyfter fram intresset för rela-

tionerna mellan å ena sidan olika slags frivilliga organisationer och det 

samhälle som är kontext. Reflexionerna kring föreningens namn fick mig 

så naturligt att tänka på varför termen tredje sektorn tycktes ha förlorat 

sin aktualitet under 2000-talet.

I artikeln diskuterades motiven för att man vid Åbo Akademi vid 

mitten av 1990-talet då en forskargrupp under Voitto Helanders ledning 

beslöt att tala om tredje sektorn som synonym med det internationella 

forskningsprogrammets CNP ”non-profit sector”.  Det var ett val som vis-

serligen var i linje med synen inom CNP, men som tidigt visade sig vara 

problematiskt då det stod klart att inte ens personer som representerade 

det finska föreningsfältet i allmänhet visste vad tredje sektorn stod för. 

Termen är en akademisk produkt med osäkert innehåll om man inte där-

med avser just det som impliceras av Johns Hopkins projektets strukturel-

la och operationella definition eller ger den ett bestämt innehåll.  Men in-

te heller termen civilsamhälle är entydig. Det problematiska här är att ter-

men ofta används i ideologiska syften. 

Ett allmänt problem med indelningen av samhället i sektorer är att 

de reifieras och att den täta sammankopplingen mellan sektorer d.v.s. oli-

ka delar av samhället bortses ifrån trots att de borde kunna studeras på 

mikroplanet.  Med all sannolikhet kommer floran av benämningar på feno-

men om relaterar till föreställningen om ett civilt samhälle fortsättnings-

vis att variera. Det viktiga är då att veta varför man använder en bestämd 

term och på vilket sätt den hjälper oss att förstå samhället. 
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Enligt min åsikt kunde en närmare anknytning till organisations-

sociologin vara till nytta för forskningen om civilsamhället. 

1

Det projekt inom CNP som Voitto Helander ledde hette officiellt på svenska ”Tredje 

sektor projektet” och på finska ”Kolmas sektori projekti”. CNPs favoritbenämning ”non-

profit sector” som översätts till ”icke-vinstsyftande sektor” eller ”voittoa 

tavoittelematon sektori” upplevdes som smal, teknisk och begränsande med tanke på det 

vi normalt förknippar med civilsamhället och dess organisationer. (Termen ”icke-

vinstsyftande” gav ett konstgjort intryck och verkade obehövlig eftersom man 

traditionellt redan hade benämningen ”ideell sektor).
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