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Förord

Lärande strategisk faktor för arbete,är ekonomisk tillväxt ochen
välfärdsutveckling. I många sammanhang understryks kunskap ochatt
kompetens behöver förstärkas på hela arbetsmarlmaden för Sverigeatt
ska kunna sig till den globala ekonomin. Omställningen frånanpassa
traditionell industrination till högproduktivt kunskapssamhälle måste gå
vidare. Det ställer krav på både enskilda individer, företag och
organisationer. Ofta utpekas småföretagen och entreprenörerna som
särskilt viktiga för sysselsättning och tillväxt i näringslivet. denMot
bakgrunden det intressant studera de små företagensär förmågaatt att

till sig kunskap och utveckla och vidmakthålla högta kompetens.attny
Småföretagsdelegationens uppgift "identifiera problem ochär att

föreslå åtgärder undanröjer onödiga hinder för etablering ochsom
tillväxt i småföretag". Utbildning och kompetensutveckling uppmärk-

i många sammanhang och det finns många projekt syftarsammas som
till utbilda i entreprenörskap och stärka företagandet.att Delegationen
har konstaterat småföretagens kompetensförsörjning områdeatt är ett
där företagare det, många initiativ, saknas lösningar iatt trotsanser
samhället väl anpassade till deras speciella behov och förut-ärsom
sättningar. Eftersom det dessutom finns positivt samband mellanett
kunskapstillväxt och småföretagstillväxt har det förvarit naturligt
delegationen framlyfta och arbeta med kompetensfrågoma.att
Småföretagsdelegationen överlämnar härmed sin "Kompetens irapport
småföretag". Rapporten ingår i serie delrapporter.en

Delegationen har genomgående arbetat i kontakt med småföre-nära
och företagarnas organisationer för verklighetsanknytatagare sinaatt

analyser och slutsatser. Dialogen med företagare har inte varit minst
viktig det gällt kompetensfrågoma, eftersom dessa komplexa ochnär är
mångfasetterade i småföretagsvärlden.

I Småföretagsdelegationen har ingått ledamöterna Gunilla Almgren,
Erling Bergkvist, Gunnar Erlandsson, Camille Forslund, Halvars-Sune

Stina Hubendick, Per-Olof Jönsson, Jan Krylbom, Gunnelson,
Mohme, Anitra Steen, Bengt-Ame Vedin och Birgitta Ytterström.
Delegationen har biträtts Fagerlund,Mats Yvonneexperternaav
Fredriksson, Magnus Johansson, Staffan Sandström och Charlotte
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Zackari, samtliga från Närings- och handelsdepartementet samt
Magnus Johansson från LRF.

Civilekonomema Andersson ochAnna Anna Ahlbaum har svarat
för väsentliga delar fakta- förslagsarbetetoch på kompetensområdet.av
Ritva Hult har för den redaktionella utformningen.svarat

Stockholm i maj 1998
Småföretagsdelegationen

Mats Johansson
Ordförande
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Sammanfattning

företagen det svenska näringslivet medelstora.Av i 97,5% små ellerär
Under 1990-talet har småföretagen kommit fokus föri
samhällsintresset, kanske framför allt tilldärför många hoppsätteratt
småföretagen det gäller få bukt med arbetslösheten.när att

det moderna kunskapssamhället kompetensen företag ochI hosär
arbetskraft kritisk faktor. Småföretagsdelegationen har bedömt atten
kompetensutveckling, utbildning och lärande i arbetet är mer

kontakter medkomplicerat små företag i Delegationensi än stora. egna
samhällets utbudsmåföretagare visar det i kompetenstjänsteratt av

saknas inslag företagarna efterfrågar. Kompetensförsörjningen ärsom
valt studera ochdärför de områden delegationen attett av som

förslagsärskildapresentera om.
förhållandendet gäller utbildning och lärande finns det någraNär

de småspeciella och särskilt svårhanterliga för mångaärsom av
företagen. förhållanden utgångspunkter för delegationensDessa är
förslag.

olikamed mycketSmåföretagen heterogenär0 en grupp
förutsättningar och verksamhetsinriktningar. inrymsI gruppen

exportföretag tillfrån högteknologiska, snabbväxandeallt
hantverksföretaglokalt agerande ellerservice- utan

tillväxtplaner.

utbildningsnivån lägre småföretag igrundläggande iDen änär0
företag.större

och akutaKompetensbehovet blir framför allt synligt i konkreta0
problemsituationer företagets vardag. Utbudeti av

framför allt allmängiltig kunskapkompetenstjänster omfattar
de företagen.dåligt till behoven i mindreär anpassatsom

Småföretagare arbetstyngda och tidspressade. har svårtDeär0
ellerborta från företaget för delta utbildningariattatt vara

oftaandra kompetensprogram. känner sigDesorters ensamma
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med sina problem och vill ha någon engagerad ellertjänsteman
kollega samtalspartner.som

Småföretagama otydliga i sin roll beställare ochär0 som svaga
köpare kompetenstjänster.som av

Samhället för basutbildningar på olika nivåer. Utbyggnadenansvarar
högskoloruniversitet och och satsningama på distansutbildningarav

betyder mycket för på sikt höja den allmänna kompetensnivån iatt
småföretagen. Utbildningar entreprenörskap, småföretagande ochom
liknande finns på flera högskolor och gymnasieskolor i landet.numera
Delegationens uppfattning småföretagskunskap bör rödgåär att som en
tråd kurser ochi på alla nivåer utbildningsväsendet.iprogram

Samhällets direkta stöd kompetensområdet småföretagenpå till
förmedlas myndigheter och offentligainstitutioner medgenom
uppdrag. Småföretagsdelegationen konstaterar samhälletsatt
utbildningar och kompetenstjänster starkt utbudsstyrda. Småföretag-är

mycket utbudet skjuter huvuden.deras Deatt överarna anser av
konsulter biståska dem med kompetenstjänster, får dem köpaattsom
de tjänster konsulten få finansielltpå eller det gårär expert attsom som
stöd till företagareninte tjänster själv uppfattar skulle tillsom vara-
hjälp för lösa aktuella problem företaget. tycker ocksåi Företagarnaatt

det svårt hitta infonnation och råd kompetenstjänster.är rättatt att om
Informationen svåröverskådlig och företagarna befarar mycketär att
går dem förbi.

Delegationen har tagit fasta den bild företagarna självapå som ger
verklighet och problemen på kompetensornrådet. Vår uppfattningsinav
förslag till och metoder för underlätta kompetens-är att system attnya

försörjningen ska

utgå från företagens behov klart efterfrågestyrda,och vara-

undvika snedvrida konkurrens via samhällsstöd,att-

bidra till tydliggöra bilden samhällets kompetens-att av-
tjänstorganisation.

Småföretagsdelegationen förslagenalltså på kompetens-attanser
området ska innebära omställning från efter-utbudsstyrda till mer
frågestyrda Konkurrensskyddade verksamheter ska blisystem. mer
konkurrensutsatta. Informationen existerande kompetenstj böränsterom
bli lättillgänglig och överskådlig. föreslår följande.Vimer
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med individuellaEtt kompetenskonton införs sedan densystern
utformningen arbetats fram.närmare Företaget och de anställda

eller den enskilde får avsättningar medel skagöra av som
användas för kompetensutveckling under skattemässigt gynn-

villkor. Medlen ska användas för avsedda ändamålsamma
inom tid,viss återgår tillde beskattning vanligapåen annars
villkor.

referensbankEn byggs omfattande uppgifterupp om
kompetenskonsulter med olika specialisering. Till uppgifterna
fogas företagarepå har anlitat konsultföretagen ochnamn som

villiga referenser.är att ge

nationelltEtt projekt IT-kampanj genomförs ien- -
småföretag med hjälp datakunniga förungdomar lyftaattav
företagen IT-tröskeln och derasöka IT-kunskaper. Enöver
första bör omfatta småföretag ochlO 000 dennaetapp om-
utfaller väl hela kampanjen 000 företag.200ca-

virtuelltEtt utbildningscentrum, förVUC, småföretagens
lärande arbeteti treårig försöksverksamhet.startas som en
Centret ska företagensone-stop-shop för beställningarvara en
och för kund- och leverantörssökning, förpackning ochsvara
spedition IT-fönnedlat material från olika kunskapskällor-av
företag, myndigheter, utbildningsinstitutioner och andra,
internationellt och nationellt. ska komplettera landetsVUC
befintliga distansutbildningsnätverk.

databas läggs omfattandeEn på frivilliga råd-Internetupp
givare med specialistkunskaper villiga sigär attsom engagera

samtalspartners och bollplank småföretagare.som

Ett nationellt ramkoncept, Projekt"SME akademiker på-
köp", läggs och drivs högskolor eller institutioneröppet upp av
företag och högskolor. Projektet syftar till ökanära att

rekryteringen akademiker till småforetagen och göraattav
småföretagssektom intressant för de högskoleutbildade.mer
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länk läggsEn in på for lotsa småföretagare tillInternet att
information och hur kompetens,extern t.ex. mentorerom var
och styrelseledamöter, kan sökas. Länken införs lämpligen i
något befintligt informationssystem för småföretagare, t.ex.
Smelink.
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Inledning1

Småföretagen1.1 och deras roller

Småföretagsbegreppet

Småföretag mycket heterogen näringslivet.iutgör storen men grupp
Eftersom deras verksamheter och villkor olika, det oftast inteär är
meningsfullt uttala generellt dem. talarsig Dåatt omom man
småföretagens problem och diskuterar lösningar, oftastdetär
nödvändigt precisera vilka småföretagatt typer av som avses.

ochSverige definieras företag med högst sysselsatta småI 200 som
medelstora. med anställda kallas ibland mikroföretag.Företag 0-9 De

har benämns småföretag,till 49 anställda de med 50-199som upp
anställda räknas medelstora, däröver klassificeras företagen somsom

flertalet företag anställda drivsI Sverige har ingastora. utan som
Årenmansföretag. antalet sådana företag 600.1996 385var ca

Inkluderas också företag med anställda1-19 antalet 571 000,var ca
vilket utgjorde storföretagalla företag i landet. Antalet97,5 procent av
enligt den svenska definitionen, dvs. företag flermed 200 eller
anställda, procent medeller definieras företagl 654 0,3 I EU uppvar
till sysselsatta och företag med sysselsatta99 små 100-250 somsom
medelstora.

Antalet anställda tillräckligt indelningsgrund dåinteär som
småföretagens villkor diskuteras. företag med få anställda kan haEtt

omsättning eller ingå företagsgrupp. blir allt vanligarei Detstor storen
flera småföretag samarbetar nätverk konstellationer däri ochatt man

delar på arbetsuppgifterna. kan hantverksbaserat ellerFöretaget vara
baserat på högteknologi. Slutsatsen för olika sammanhangär att man

StatistiskSCB, årsbok 1998, tabell 294, efter...storleks-Företag
klass 1996.
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avseende verk-företaget med påockså behöver hur t.ex.veta utser
kompetensbas,ägarförhållanden, kapitalintensitet,samhetsinriktning,

tillväxtpotential.
ifrån kompetens-har utgåttSmåföretagsdelegationen att

tillväxtöverlevnad ochbetydelse för etablering,försörjningen har
utbildning ochfrågan huroch har arbetat medbland småföretagen om

levebrödsföretag ochanvänder begreppenlärande underlättas. Vikan
entydigdra fullständigtdet inte gårtillväxtföretag, gränsäven att enom

uppgiftSmåföretagsdelegationensmellan bådade atttyperna.
framför alltantydaoch tillväxt kanhinder för etableringundanröja att

har dock tolkatfokus. Delegationenitillväxtföretagen bör vara
allakompetensområdet ska kunnaförslaguppdraget så på typeratt avse

småföretag.av

tillverkandeochserviceföretagoch tillväxtföretag,Levebrödsföretag
företag

bland småföretagen,flertaletdetlevebrödsföretagen,För är storasom
detexpansionsplaner. Oftaavanceradefinns sällan är enmans-mer

ochlokal marknadservice påeller familjeföretag somensom ger
kanVerksamheteneller ambitionervarken har förutsättningar växa.att

där företagetsamhälleunderetablerad i detexpandera servicen ärom
företagetsamhället elleribefolkningenverkar, växer omom

problem företagarenföretag på Dekonkurrerar orten.annatut ett
verksamhetendagligamed den löpande änhanterar, har göraattmer

detska iKompetensfrågomaframtiden.förmed strategier ses
perspektivet.

kanSverigeannorlunda.till del Itillväxtföretag situationenI är stor
renodladekaraktäriserassmåföretagenendast 5 procent somavca

marknad iföroch tjänstertillväxtföretag. producerarDe somenvaror
bedömasvårtobegränsad. kangeografiskt Detprincip attär vara
problemdärför ofta Derisktagandetochmarknadsutsikterna stort.är

kan haadministrativa,förutom de göraföretagaren attt.ex.rentmöter,
teknik ochtillproduktionenanpassningmed utveckling och nyanyav

ochvarumärkes-exporthandel,marknader,påkunder, introduktion nya
tradi-detspektrum itäcker oftaProblemenpatentfrågor. änstörreett

tionella levebrödsföretaget.
mellan olika kategoriergrundläggande skillnaderocksåfinnsDet av

kapitalbehov.ocharbetsintensitetkompetensbehov,företag frågai om
produktutvecklingkapitalbehov förhaTillverkande företag kan stort

företagetoch dåsärskilt vidoch "hårda" investeringar, nystart
marknader.internationella Detellernationellaintroducerar påsig nya
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typiska företaget denna kategori industrini den varuproducerandeär
där personal eller övervakar maskiner. modern tillverknings-Iopererar
industri inslaget manuellt allt medanarbete mindreär av
kunskapsintensiteten ökar.

Vissa de tjänsteproducerande företagen arbetsintensivaärav men
höga krav utbildning hos Restaurangbranschenpå de anställda.utan

och handeln kan exempel. Andra, transportföretag,nämnas t.ex.som
ställer också relativt lägre utbildningskrav ställetisett ärmen
kapitalintensiva. andra tjänsteproducerande företag verksamhetenI är
direkt baserad på kompetensen hos personalen. Konsultföretag är

kringtypexempel. Utbildningsnivån hög. uppenbart frågorDetär är att
kunskap, utbildning och lärande har särskild betydelse dessa företag,i
eftersom det specialkompetens område företagetpå visstär ett som
marknadsför.

Småföretagens roll det svenska näringsliveti

industriföretagen i landet sysselsätter allt färre iDe settstora personer,
kanrelation till företagens huvudsakliga trenderomsättning. Tre

nämligenurskiljas produktionsutvecklingen de decennierna,i senaste
kunskaps-tjänsteproduktionen ökat, produktionen blivit alltmeratt att

för bådeintensiv och de mindre företagen fått allt viktigare rollatt en
produktion och sysselsättning.

ökade efterfrågan har betydelse för småföretagen.Den på tjänster
återfinnsUngefär tredjedelar sysselsättningen småföretag itvå iav

ochtjänstesektom. viktig förklaring den ökade specialiseringenEn är
företagarbetsdelningen näringslivet tillverkande ii sig iyttrar attsom

företag. Informa-utsträckning köper tjänster från friståendestor
allvar introducerats arbetslivet under 1990-talet,tionstekniken på isom

tillhar underlättat produktion mindre arbetsenheter och bidragiti att
stimulera småföretagande på områden.vissa

ökade arbetslösheten under 1990-talet har småföretagen iDen satt
fokus. det framför alltStudier både i Sverige och utomlands visar äratt
småföretagen bildenstår för nettotillskottet arbetstillfällen. Mensom av

småföretagen arbetsmarknadens räddningsplanka komplexärav som
och delvis motsägelsefull.

19952 tillväxtLångtidsutredningen diskuterar förutsättningarna för i
småföretagssektom i generella utredningen bedöms ökadItermer. att
ekonomisk aktivitet i samhället kan leda till sysselsättningen ökar iatt

Ökadredan utslagetablerade företag. konsumtion tydligast iprivat ger

2Långtidsutredningen 1995, SOU 1995:4.
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företagen. God tillväxt ekonominsysselsättningen de mindre ii som
småföretagen.det bästhelhet bedöms således vara som gynnar

därnyföretagande både tid och PåNyföretagande i orterrum.gynnar
självständiga företag uppstårmånga små ochdet näringslivet präglas av

flersmåföretag inspirerarlätt i sin att starta eget.tur personernya som
finns teknisktområden där detockså lättare iföretag uppstårNya

och haföretaganställd iframåtsträvande företag. Att störrestora vara
ochmed kunder, teknikkontakteruppgifter ochproblemlösande nära

förutsättningarenskilde bättremarknad den startaatt egenger
inställda tillpositivtde finansiella institutionernaverksamhet. Om är

råd kapital-information ochlätt fåsmåföretag och det är att om
sociala klimatet ibefrämjande.försörjning och så detta Detärannat,

individualism.samhället bör också gynna
neutraltskapabör rollEnligt Långtidsutredningen ettattstatens vara

skattetrycket påoch minskastorleksklasscrklimat för företag olikai
informationochvidare bistå med rådgivningsmåföretagen. kanStaten

Utbildningsmåföretag ochområden forpå rad nystartare. omen
iobligatoriskabörentreprenörskapföretagande och momentvara

högskolor.ochgymnasier

ochVikten kompetens1.2 av

kompetensutveckling

SverigeAllmänt kompetenssituationen iom

Ökar problemofta sägs Ettförändringstakten, så är attverkligen som
Vad säkertvigenomföra mätningar.definiera begreppet, attett annat

ochaccelereratkunskapsmängden tillväxer i atttempoärvet att
förr. Påmycket snabbareinaktuellkunskap också blirtillämpad ännu

informationstekniken tjugoutvecklingenområden inomteknikens går
internationelladentraditionell teknik. Attgånger snabbare inomän

alltkonkurrensfonnåganliksomhandeln ocksåökar går mäta, attatt
kombineraförmågakvalificerad kompetens ochbetingas attenmer av

ochkortareProduktlivscyklema blirmycket skiftande kunskapstyper.
ochsnabbtkunnaexakt tid.kunder leveranser i Attkräver rätt agera

skaffar sigkonkurrenternakrav, eftersomrörligt blir samtidigt ett
ochkundanpassningresulterar isådana möjligheter. Det mer av
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kräveråterigennågotoch tjänster,skräddarsömnad mersomvarorav
företagenhosanpassningsförmågaochallsidighet

krävs"detframhållsslutbetänkande attKompetensutredningensI
helaoch kompetens överkunskappåsatsningaromfattandemycket

villkoren".detillekonomisvenskarbetsmarknaden för nyaatt anpassa
Sverigesåväl iutredningarochforskningpågrundar sigUttalandet

speciella kravdettidpunkt finnsinternationellt Vid varje som gersom
svenskatidigt. Fördemden motkonkurrensfördelar uppsvararsom

dendeltagandet iföljdtillkravpåpekalättdetföretag att avär nya
EMU.tillkomstenochmarknadeneuropeiska avgemensamma

utnyttjabalanseratpå sättsigläraockså ettbehöver attFöretagen
informationstekniken, IT.

kunskapsnivånframhållitsoftaårtiondena har attdeUnder senaste
svenskadetutvecklingenförfaktorerkritiskarbetskraftenhos är aven

andramedJämförelserlandet.isysselsättningenförochnäringslivet
kompetensproblem.viktigahaSverigevisarländer treatt

utbildning.formellkorthararbetskraftenandelrelativtEn stor av0

liten.universitetsutbildning ärmed längreAndelen0

andramedjämförtlitetutbildadetekniskt ärhögreUtbudet av0
länder

utbildnings-ocharbetsmarknads-iavspeglat sigharProblembilden
på vuxenut-satsningarnaoffentliga1990-talet. Deunderpolitiken

förstärkts. ärInsatsernahararbetslösaförkunskapslyftochbildningar
församarbetsprojekt inom t.ex.ellernationella ramenantingen rent
struktur-Mål inom4insatserBland EU:s ärstrukturprogram.EU:s

exempel.bara ettprogrammet
tillväxtenförnyckelgruppoftautbildadetekniskt nämnsDe som en

utbildningspolitiskatjänstesektom. Deochbådeföretag inomi varu-
dentillförahandlatdeltill atthar resursersatsningarna stor merom

utbildasflersåutbildningsplatser attinrättaochutbildningen atthögre
punkt iviktigområdena. Entekniskaochnaturvetenskapligadepå

förhögskolornaregionaladepåvaritharutbildningspolitiken att satsa
tillgängliga.lättarebasutbildningamahögredegöraatt

Stockholm112,Teldoktekniken, rapportvalbara3 DenVcdin, Bengt-Ame:
1997.

SOUKompetensutredningen,nationell strategi,4Kompetensutveckling: En
81992:7, s.
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detI offentligt finansierade utbildningssystemet småföretagandetär
dåligt Företagarerepresenterat. ingetär utbildar sig till, ärman

och detargumentet, Men detär bordesant. självklar delvara en av
utbildning på alla nivåer skapa förståelse föratt vad småföretag ochär

visa vilken betydelseatt denna form företagande har i samhället.av
Sådana utbildningsinsatser kan bidra till underbygga allmäntatt en
positiv attityd till småföretag och entreprenörskap. Samhällets
satsningar på skolan och högskolorna för generellt höja bas-att
utbildningsnivån hos befolkningen ligger utanför det ärsom
Småföretagsdelegationens huvudsakliga uppdrag och intresseområde.
Därför har delegationen endast synpunkter på hur det ordinarie
utbildningsväsendets utbud, arbetsformer, organisation iprogram, m.m.
några fall kan småföretagsanpassade.göras mer

1.3 Kompetens för småföretag
Kompetens beskrivs ibland kunskap kombinerad med vilja ochsom
förmåga tillämpa kunskapenatt detta isamt göra samspelatt med
andra. Individer kan tillägna sig kunskap på många olika och kanvägar
på olika "förädla" sin kunskapsätt till kompetens. Oftast tänker sigman
kanske kunskap förmedlasatt via utbildningsväsendet, det baraärmen

del sanningen, viktig.än Kunskap ochen kompetensav kommerom
också via information och rådgivning och lärande på arbets-genom
platsen. Förr lärlingssystem vanligt för utbilda sig i yrkevar att ochett
komma in i arbetet. Numera får de flesta yrkesutbildningen i skolan och
företagens insatser för nyanställda oftaregörs någon formsom av
trainee-system, introduktion och handledning.

Men kompetens förmedlas inte bara eller mindregenom mer
formellt programlagt lärande. Man lär också den erfarenhetgenom som
arbetet Man kan hämta information och kunskap frånger. många olika
källor aktivt söka efter detatt behövergenom och kunna hosvetaman
kolleger eller hos andra företag, myndigheter och olika servicegivande

Lärande och kompetensutveckling kan alltså skeorgan. på många olika
Kunskapskällomasätt. kan många utbildning, information,vara -

övning, yrkeserfarenhet, samarbete och samverkan med andra ett-brett spektrum det viktigtär medvetenatt inte minst försom vara om,
småföretag, där kompetensproblem kan svårare lösa iänatt storavara
företag.

Hur kan småföretagare bedöma sitt företags kompetensbehov
Naturligtvis behövs yrkeskunskap för själva kämverksamheten -tillverkningsprocessen eller tjänsten. Men företagaren ska också klara

lösa oförutseddaatt problem. Ofta detav är uppkommet praktisktett
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behöverhanpåuppmärksam attföretagarenproblem görsom
anställakanföretagomedelbart. Storakunskapellerrådinformation, -

käm-sidanvidområdenolikapåspecialister omsysselsättaoch
chansockså attfinns störrepersonalstyrkaverksamheten. I storen

kan"händelsevisnågonbehov, attoväntatkan ettmotnågon uppsvara
specialist-behöva sortskanföretaglitetEttspanska".tala samma

enstakavidellerdeltidpåofta barastortkompetenser ett mensom
avlönaellersysselsättavarkenkanföretagsmåflestatillfällen. De

köpabliställetfâr i attlösningheltid. Deraspåspecialisterexklusiva
för. Derasanställdahakaninte egenbehöverdekompetensden men

vadochefterfrågaskavad defallsådana vetai är attkompetensbästa
få.finns attsom

särskiltställerutvecklingföretagensfaser inågra somfinnsDet
ochtillväxtperioderdelsdelsDet starten,kompetenskrav. ärhöga

företagradikalt. Deändrasverksamhetsförutsättningamadåperioder
försekunnamåsteuppfinning,frånutgångspunktmed enstartassom

inteDet ärföretagandet kräver.självakompetensmed densig som
Förföretagare.kompetentasamtidigt äruppfinnaresjälvklart smartaatt
förvillkorinnebäraexpansionsfasemakan nyatillväxtföretag

förknippadeproblem ärinförföretagetställaoch somverksamheten
Även skertillväxtenförhållanden.och ombåde interna externamed

försig steg,stegmöjligheter attföretagetoch anpassalångsamt ger
verksamhetsplaneringföretagetsingå ioftakompetensfrågomabehöver

Företaglevebrödsföretagen.i somstrategisktoch änlångsiktigtmer
ellertekniksprångvillkor,förändrade t.ex.drastiskt genommöter
ochproduktionenkunnasnabbtmåstemarknader, anpassabortfall av

undergångsdömda.dekapacitet, ärsig imarknadsföra annarsny
vadmedtaktikompetenssinutvecklakunnabehöverFöretag

kompletterakanskeochkompetensinternutvecklakräverkunderna - fördelarharföretaglitetEttsamarbetspartners.nätverkmedden ett av
snabbkommunikationsvägar,kortahamed attjämfört störreett genom

och kanpersonligareöverblick. Det ärgodochreaktionsförmåga
kunden.komma närmare

kompetensutvecklaochkunskaptill sigförmåga att taFöretagens ny
kon-derasföravgörandeomvärldföränderligblir ianställdasina en

delvisdensamma,delvisSituationen ärutveckling.ochkurrenskraft
Olikaföretagen.karaktäriserarvadberoende påföretagen,olika i som

generelltkaninför,ställssmåföretagarekompetenssituationer som
punkter.följandemedexemplifieras

drivadetinnebär ettVad attsig:frågarNyföretagaren som0
och sinatidsinorganiseraoch resurserprioriteraföretag, att

sälj adetinnebärvad attminst,och, inte
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krav påinförställsochföretag växerFöretagare nyasomvars0
behövsanställda,för närinnebärVadstadier: ansvaretolika

etc.chefsnivåerfler

påberoendevillkor,underkastasSmåföretagare om-nyasom0
möjligheteroch vilka t.ex.Vad krävervärldsförändringar: ger

EuropakonkurrensenochIT

anställ-hoskompetensutvecklingförplaneraföretagetkanHur0
vidareutbildningrekrytering,da t.ex.genom

inforrnations-/kunskapsmedierutnyttjaföretagetkanHur0
formellakanm.m. Hurexpertsysteminklusive programvara,

kunskapskälloröverblickasinformellaoch

förgenerellt ITteknik änhjälpmedel,innebärVad mernynya0
tryggadellerfördelarskapamaskin kanföretaget En nyany

den,väljaförkompetensbehövs attförstöverlevnad, men
dennyttjaför rätt.sedan att

förinsatseroffentligaVarför1.4

kompetensutvecklingsmåföretagens
företag.ikompetenstjänsterslagolikastöd tillOffentliga avgerorgan

berorDetvälfärdstörluster.medförenatstödoffentligt storaVarje är
ocheffektersnedvridandeled,flerakostnader iadministrativapåbl.a.

försvaraförmotivstarkadärför attkrävskunskap. Detofullständig
stöd.skattefinansierathelstnågot som

marknads-marknad ellerbristandekanstödförMotiv vara
ellerkommunikationskanalerutveckladeimperfektioner, svagtt.ex.

Derisknivåer.ellerosäkerheterbetydandeinformation,bristfällig
projektriskfylldaellerosäkraantalkanskestödgivama ettoffentliga ser

bedömerochportfölj attikomponentereller situationer ensom
lönsam. Dettaportföljenheladel kannågon görastöd tilloffentligt

därforskning,nyttighet nyttanallmänförocksågäller somargument en
ochgenerellär anonym.

itjänsterkompetenshöjandeefterfrågarallmänhetiSmåföretagare
tjänsterstrategiskagäller dettasynnerhetIutsträckning.mycket liten

dettillorsakerflerafinns attutbildning. Detellerrådgivningsom
fragmenterade, in-varitlängeharMarknadernaså.förhåller sig
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ellerkommunikationskanalema otydligafonnationen ofullständig och
lilla företaget har inte råd "köpa grisen iupparbetade. Det attsvagt

kostnad utbildningen för med sigdensäcken", vill veta attutan som -
uppmärksamheten kantiden ochoch där den störrevara enegna

motiverad ochutbildningsavgiften verkligenbelastning själva ärän -
ellerofta kund hanföretagarenlönsam. Vidare är atten svag genom

därför har svårtkompetensutveckling ochhon sällan "köper" att
kanvälja utbudbehov och ispecificera sitt rätt ett varasom

beskrivet.ofullständigt
projekt riktade tillofta "räkna hem"Utbildningsföretag har svårt att

betalningsförmågasmåföretagen har inte likamindre företag. stor som
likafördela kostnaderna förde måsteföretag, eftersom nästanstora en

Konsultenverksamhetsvolym.mindreomfattande konsultinsats på en
medlitet företaglika mycket medallmänhet arbetamåste i ettett som

därförbliranalysera verksamheten. Detför i ochsig insättaattstort
småföretagen.marknadsföra sig hosofta olönsamt att

ochföretagarens intresseriskerar snedvridaRiktade insatser att
subventionskaraktär riskerarmotverka syfte.därmed sitt Ingrepp attav

marknadsfunktionemaoch försämrakonkurrensbilden ännustöra mer.
och ineffektiva ialltför utspäddakan upplevasGenerella insatser som

slagsberor vilketåstadkomma. allt påvad vill Menförhållande till man
handlardet dåinsatser om.

ofta starkt situations-kompetensbehovföretagensmindreDe är
fokuseras företagarenkompetensutvecklingförberoende. närIntresset

speciellkrav påställer i sinkonkret problem. Det turmöter ett en
skulle kunnasmåföretagentill förgenerell insatspedagogik. En nytta

förtecken.utveckling med dessa Manpedagogiskstöd till t.ex.vetvara
utnyttja dedet gällervarandra ochfrämst lärföretagare attattatt av

specialiseradeochanvänder, skaparedan intekanaler dessa att nya
till.hitta framförvirrande och svåralättkanaler, attärsom

påsamla ochingenerell kundeinsatsEn taatt varavaraannan
internationellt, exempelvisutbildningsmaterialerfarenheter och genom

handels-attachéer ochtekniskauppdrag till svenskaståendeett
Danmark ochländermindretäckerrepresentationer även t.ex.somsom

till densedan kunna ställasErfarenhetsmaterialet skulleNederländerna.
sänkadärmedförfogande ochutbildningsmarlcnadenssvenska

kostnader och infonnationsbarriärer.
erbjudandenkonkretaföretagaren kundeIdealet att omprovavore

köp".få dem "på Ettkompetensutveckling, sättöppet att garantera
skulledennautbildningsinsatsenföretagaren avkastning på är att
sådanskapar någondenbetalas del i den vinst omsomgenom -

teoretisktomöjlig denlika praktisktuppstår. idéDenna ärär som
skapaframkomligelegant. mindre ambitiösEn väg är att enmermen
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ochtill varandrakandär företagareerfarenhetsbank rapportera
de flestamed Ide har varitkompetensprojekt om.somrecensera

företagssammanslutning,Kanada finnsoch idelstater i USA även en
till detta.erbjuder embryoBusiness Bureau,Better ettsom

offentliga insatserutbud1.5 Dagens av

mark-s.k.korrigeraolika insatserförsökerOffentliga aktörer genom
bl.a.skerDetdemliknandenadsimperfektioner nämnts ovan.som

kompetenshöjande tjänstererbjuderorganisationerolika somgenom
marknaden.utbudet påfinns det privataiavhjälpa de bristerför att som

konsult-ochrådgivnings-ExportrådetsochExempel ALMI:sär
efterfråganstimulera attverksamheter. Ett sätt är attannat genom

tjänster. Dettaprivataupphandlingsmåföretagenssubventionera av
kompetenscheckar inomdistributionbl.a.sker idag ramenavgenom

länsstyr-konsultcheckarMål 4för EU-programmet samt genomav
effektivt.fungeramarknadenfåtillsyftarelsema. attInsatserna att mer

positivaMål harför 4EU:s möttKompetensutveckling inom ramen
ochprojektbedömningamabland företagarnareaktioner även om
ochlångsamtskeförprojektstödet kritiserasutbetalningarna attav

unik EUinominom ärsvenskabyråkratiskt. programmetDen ansatsen
hittillsekt-antal projmycket ettpåsåtillvida Sverige stortettsatsatatt

erbjuder dessalikt,andradetföretagingetEftersom ärtusen.par
innebärvariationsbredd. Detmångfald och attprojekttusentals storen

förutsatterfarenhetsmassa,till atttillgångkan få stor manenman
projekten.de olikaerfarenheternaoch kopplaranalyserar avsamman

ellerallshar dock intesamlade ledningen programmetDen resurserav
uppgiftprioriteradstarkt attbördetta.för Detorganisation vara en

spridalära,potentialensåmed attförstärka arbetet attprogrammet
utnyttjas.programverksamhetenoch förbättraerfarenheter

vilkaaktörer, statendenågra störreNedan nämns genomav
demflestasmåföretag. Detillkompetenshöjande tjänsterförmedlar av

Genomgångentill företag. ärmed stödarbetahuvuduppgifthar till att
uttömmande.inte
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Centralt

NUTEK

centralaoch teknikutvecklingsverket NUTEK SverigesNärings- är
uppgift näringslivetsnäringspolitiska myndighet med stimuleraatt

Delar myndighetens verksamhet berör småutveckling i hela landet. av
företags kompetensutveckling.

antalVerksamhetsgren för företagsutveckling, därharNUTEK etten
ochverksamhet småprojekt bedrivs för främja etablering och iatt

kostnadsfrimedelstora företag. sådant projekt Startlinjen,Ett är en
ochMålet snabb, korrekttelefonservice driver.NUTEK är att gesom

till den funderar Ettlättförståelig information på starta eget.attsom
påekonomer, informatörer och administratörerantal jurister, svarar

bokföringfrågor regler och företagsformer, skatter,rutiner, osv.om
ochfå hitta lokalamöjligt Startlinjen hjälpDet är även attatt genom

med rådgivning.regionala nyföretagaraktörer arbetarsom
uppgift under 1995-98har i årenRegeringen NUTEK attgett

förbättradeoch medelstora företagsmåupprätta systemett som ger
del dettaaffärsutveckling. imöjligheter utnyttja teknik i sin Somatt en

totaltmedlokala företagsgmpperarbete har bl.a. 100NUTEK startat
harhelasmåföretag Sverige. Företagsgmppema000I överöver

plattformmed kravet byggatilldelats kronor vardera100 000 att upp en
industri-högskola ochtekniktjänster från universitet,för efterfrågan av

tillskjutnaförfoga ganska frittforskningsinstitut. tillåtsFöretagen över
användasplattformen ska byggas ochmedel. Tanken är att resurserna

villkor.utifrån företagens egna
avtal kompetenscentrum.och slöts 28Under åren 1995 1996 om

mellanför forskningssamarbeteformKompetenscentrum är en ny
utvecklaGrundtankenföretag.högskola och såväl små är attstorasom

för näringslivetroll forslmingsresurshögskolan i dess attgenomsom
forslcningsverk-företag deltar aktivtskapa forskningsmiljöer där i

avtal mellanoch finansierassamheten. Verksamheten utvecklas genom
och antal företag.högskolan, NUTEK ett

Exportrådet

och denoch näringslivet tillsammansExportrådet ärägs statenav
Verksam-för exportfrämjande åtgärder.centrala serviceorganisationen

konsultarvoden.heten finansieras statligt anslag samtgenom av
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kostnadsfri inforrna-erbjuder ExportrådetGenom "Exportservice"
exportfrågor. fyrtiotal besvarartion och rådgivning i Ett t.ex.experter

utländskaaffársförfrågningar frånfrågor utländska marknader,rörsom
samverkans-för svenska produkter,avsättningsmöjligheterimportörer,

juridik och handelsteknik. Export-med utländska företag,möjligheter
informationsm-ocksårådet del Exportserviceerbjuder avsom en

marknadspotentialer. Bådeanalyssamling utvärdering ochsamt av
vända tilletablerade exportföretag kan sigblivande ochexportörer

Exportservice.
"Exportutveckling", ikonsultverksamhet,Exportrådet bedriver som
exportmarknadsföring. Deinomde flesta tjänsterprincip motsvarar

marknadsplaner,förutsättningsanalyser,tjänster erbjuds export-ärsom
konkurrentanalyser,marknadsundersökningar,marknadsval,strategier,

konkreta etable-ochbesöksprogram, seminarierproduktanpassningar,
antal kurserocksåExportrådetringstjänster olika slag. ettarrangerarav

leverans-exportdokument,exporttekniskacentralai ämnen t.ex.som
och exportjuridik.utlandsbetalningarvillkor,

förmedlingexportkompetenstillför ocksåExportrådet avgenom
till företagen. Detunder lite längre tidresursförstärkning ärpersonell

begränsad tidexportchefer undermöjligt "hyra"t.ex. att aven
"Diplomerad exportsäljare"exempel projektetExportrådet. Ett ärannat

Länsstyrelsen,med kommuner,samarbeteExportrådet bedriver isom
strukturfonder. Syftetfalloch vissa EU:sLänsarbetsnämnden i är att

med hjälpföretagsoch medelstorastimulera små export av unga,
akademikerarbetslösafåspråkkunniga akademiker att taattsamt

storstadsregionema.anställning utanför

Regionalt

ABALMI F öretagspartner

fororganisationriksdagsbeslutefterbildadesALMI 1994 ett om en ny
länsvisatidigareföretag.mindre Defrämja utvecklingenatt av

och blevaktiebolagfrån stiftelser tillombildadesutvecklingsfondema
helägtkoncern medutvecklingsbolag iregionala statenett aven

undantag till 51meddotterbolagenmoderbolag. De 22 ägs ett par
landsting och vissaresterande deloch imoderbolagetprocent avav

kommuner.
redanföretagare ochbåde tillverksamhet riktar sigALMI:s nya

ALMIföretag till innovatörer.medelstorabefintliga små och samt
ochinformationfinansieringsmöjligheter rådgivning,erbjuder utöver
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nätverk. Tanken ska komplettera det utbud redanALMIär att som
finns på marknaden.

har flertal utvecklingsprogram avseddaALMI ärett attegna som
höja kompetensen hos företagare. Som del dessa utvecklings-ien

erbjuder konsulttjänster. berör exempelvisALMI Dessaprogram ny-
företagande, internationalisering och produktfömyelse.

Exportcentrum

Regionala erbjuder företagen samlad information,exportcentrum
rådgivning och exportfrågor.service i Organisationen resultatetär av

samarbete mellan bl.a. Exportrådet, och HandelskamramaALMIett
och har tillkommit för undvika dubbelarbete. Exportcentrumatt sam-
lokaliseras ofta med någon dessa organisationer tillsammansav som
också står för finansieringen.

InfoEuro Centre

infonnationskontorInfo EIC nätverk cirkaEuro Centre 240är ett av
knutna till Europeiska kommissionen. EICi Europa ärrunt om som

lämnar kostnadsfri information till företag ochEU europa-om
denmarknaden och bevakar olika områden där medlemskapet i

medfört förändringar för svenska företag. EICEuropeiska unionen
erbjuder information och rådgivning rörande de regler, krav och nya

Infomöjligheter EU-medlemskapet innebär. Idag finns 15 Eurosom
Centre-kontor i Sverige.runt om

Länsstyrelsen

regionala myndighet för planeringenLänsstyrelsen statenssvarar som
denäringslivsutveckling respektive län och administrerarinomav

litenregionalpolitiska stöden. Arbetet med företagsstöd endastutgör en
kompetensutvecklingsområdet erbjuder intedel verksamheten. Påav

medlänsstyrelserna några till företag, samarbetartjänsteregna men
utbildningsanordnarekommunala näringslivsorgan, regionala aktörer,

m.fl. täckerLänsstyrelserna distribuerar också s.k. konsultcheckar som
konsultinsats,till företagets utgifter för50 procent externupp av en

maximalt kronor.lOO 000
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Industriella Utvecklingscentrum I UC

Regeringen beslutade miljoner1997 220 kronor underatt satsa en
treårsperiod 1997-99 för utveckla Industriella Utvecklingscentrumatt
IUC på nio i syftar till utveckla företag,Sverige. IUCorter att
produkter, och industriellinom teknisk sektor.systemprocesser
Företagen kan vid få tillgång till och deIUC utrustning kompetens som
inte själva har få hjälp med utbildning och konsultstöd. IUCsamt
bedriver uppsökande verksamhet.

Industriforskningsinstitut

finns industriforskningsinstitut utvecklingsuppdragDet 17 åtar sigsom
och erbjuder företagteknisk konsultation till både små och inomstora
olika branscher. medlemmar småföretag. Volym-Av 1 200 900är

småföretagen för cirka fjärdedel uppdragen.mässigt står Statenen av
kommer under skjuta till miljoner kronorår 1998 30NUTEK attgenom
till Motsvarandespeciella utvecklingsprogram inom 15 instituten.av

för Medlen avsedda användasinsats 1997 miljoner kronor.1l är attvar
till uppsökande Verksamhet riktad till småföretag och till subven-att
tionera inledningen olika uppdrag.av

Produktråd

bedömer tekniska idéer,Länsvisa produktråd i landetrunt upp-om
finningar ekonomiskt stöd tidiga faseroch innovationer. iUtöver ettav

också rådgivning.företags utvecklingsarbete erbjuder produktråden
Produktrådens verksamhet administreras ALMI.av

och högskolorUniversitet

och högskolor har, vid sidanSveriges samtliga universitet omav
meduppgifterna och forska, tredje uppgift, samverkautbildaatt atten

företas detta område skaomgivningen. aktiviteter påDe som
finansieras för ordinarie anslag.inom ramen

tillMängder aktiviteter förekommer också anslutningiav
universitet och högskolor med syftet öka utbytet med näringslivetatt
och däribland speciellasmåföretag. Exempel kan nämnas ärsom
utbildningsprogram anpassade till näringslivet, och fadder-trainee-
företagsverksamhet förmedling examensarbeten.samt av
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Lokalt

näringslivsorganKommunala

främjasyftemednäringslivssekreterare attharkommunerflestaDe en
kommunallagenenligtfårkommunen. Kommunernaföretagandet inom

formstödIndirekt iföretag.enskildastöd tillfinansielltdirektinte ge
näringslivet ifrämjaallmäntföråtgärderolikagenomförande attavav

blikommitkommunernatakt med attdock Ifår attkommunen ges.
derasnäringsliv harlokaltfungerandevälberoendealltmer ettav

kompetensutveck-ochUtbildningökat.näringspolitiska engagemang
Vissaroll.alltspelarkommunerna störredärområdenling är en

tillrådgivningsverksamhetochinfonnations-bedriverkommuner t.ex.
Även förekommer.företaganställda iutbildningföretag. av

ULKurvecklingscentrumLokala kooperativa

uppgifttill sinLKU har attutvecklingscentrumkooperativaLokala
infonna-kostnadsfrierbjuderLKUutveckling.kooperativfrämja en

och harföretagsformerkooperativarådgivningochutbildningtion, om
län.flestadeverksamhet i

Nyföretagarcentrum

landetiNyföretagarcentrumsjuttiotal aktiva runtfinns idagDet omett
huvudkraftennäringslivLokaltuppbyggnad. ärunderoch fler är

offentligaårligadockerhåller ävenfinansiering. Deochdriftbakom
allmänhetdär ilokala kontortillförlagdVerksamhetenbidrag. är en

rådgivningochinformationkostnadsfrierbjudereller ett personerpar
Råd-telefon.ellerbesökvidföretagvilltill starta persompersoner

viktigastedenföretagareetableradeoch ärmedgivamätverket experter
centralaochlokalaorganisationer,medskerSamarbete myn-resursen.

digheter och organ.
detläggasutbudet kanoffentligapresenteradedetTill ovan

konsult-privataerbjudsolika tjänsterutbudkommersiella avsomav
m.fl.revisionsbyråerbanker,ideella föreningar,utbildningsföretag,och
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Kostnadsexempel

brukar räknas kompetens-Till det offentliga stödet till näringslivet
förfå renodlad bild kostnadernahöjande svårtinsatser. Det är att en av

rådgivningsverk-informations- ochdetta "mjuka stöd", formi t.ex.av
Företagsstödsutredningensamhet utbildningsverksamhet. sigeller Vare

det aktivitetersärredovisning Olikaeller ESO någon ärgör av
konsultrådgivningvarandra, ofta erbjuds isammanflätade med t.ex.

fall sällan någonfinansiell rådgivning. dessakombination med I görs
varför det blirför det "mjuka stödet",särredovisning kostnadernaav

svårt få bild dessa.att en av
stödet kanexempel vad det mjukadock med visaVi vill ett par

kosta.
anställda med infonnations-,omkring 250-270arbetarInom ALMI

för ochKostnaderna löneroch utbildningsverksamhet.rådgivnings-
cirkauppgick under till 141för anställda år 1997sociala avgifter dessa

tillersättningarKostnader för administrationmiljoner kronor. samt
deställasdetta belopp. Beloppet kaningår iledning inteALMI:s mot

debiteradeskundföretagfrån deras arbete. Frånintäkter härrörsom
intäkterövrigamiljoner kronor. ALMI:sunder år knappt 47samma

och landsting,från länsstyrelser, kommunerfrån uppdragkommer bl.a.
ochstrukturfonder små-landsting,driftsanslag från och EU:sstat

företagsinitiativet.
utvecklingsprojekt,koncemövergripandeförkostnaderALMI:s som

tilluppgick under 1997utbildningsverktyg,framtagande olikat.ex. av
kronormiljoner18

med miljonerstatsanslag 127erhåller för år 1998Exportrådet över
kronor.miljoner An-belopp för 1997 136kronor. Motsvarande var
kostnadsfriadvs. till denhuvudsak till "Exportservice",slagen går i

Övriga i verksam-företag. tjänsterExportrådet erbjuderservice som
självfinansierande.heten är

EIC,Startlinjen,företagsrådgivningförKostnaderna NUTEK:s
tillunder år 1997 14,5miljöstymingsprojekt uppgickEcufinder och

miljö-tillprojektbidragbeloppet ingårmiljoner kronor. I externa
beloppetbör ocksåkronor.miljoner Noterasstymingsprojekt 5,4 attom

Förvaltningskost-tjänster.för personalintensivaspeglar kostnaderna
erbjudsAlla dessa tjänsterförhållandevis låga.naderna däremot är

företagenkostnadsfritt till

2 företag", 1996:69statligt stöd till SOUoch kapital"Kompetens samtom-
vad kostar det egentligen", Ds 1995:14."Företagsstödet -

3 frånBelopp enligt uppgift ALMI.
4 frånBelopp uppgift NUTEK.enligt



SOU 1998:77 kap. 2 29

Småföretagares2 påsyn
kompetensförsörjning

l Bakgrund

Kompetensutveckling kräver deltagande och från deengagemang
människor det lilla företaget, kanske främst från företagarensutgörsom
sida. måste vilja finnaFöretagaren och praktisk möjlighet delta. Enatt
förutsättning för kompetensinsatser riktas till landets små-att som
företag ska meningsfulla, därför de sker på företagarnasär attvara
villkor.

Småföretagsdelegationen har genomfört studie syftar till atten som
kvalitativt belysa behovet kunskap i företagets ochvardagsarbeteav
dagens förinsatser kompetensutveckling småföretagiatt gynna ur
företagarens perspektiv. studien villGenom vi dels visa hur små-eget
företagare kring kompetensutveckling, dels belysa erfaren-resonerar
heter och attityder till del statliga insatser och de aktörer ståren som
bakom dessa.

Inforrnationsinsamlingen har skett djupare besöksintervjuergenom
och diskussioner med företagare från olika delar landet. Intervjuerav
har genomförts med totalt företagare25 från Stockholm, Luleå/Piteå,
Linköping och Gnosjö. Enskilda intervjuer har medvarvats grupp-
diskussioner.

diskussionernaFör och placera områden avseddainatt styra att
beröras i sammanhang har låtitvi internationalisering ochett export
tjäna exempel och ändamål för kompetensutveckling. Valet grund-som

sig på området från tillväxtsynpunkt tillhör de intressanta.att mestar
Studien har alltså uppehållit sig vid kompetensbehov och utbud för
konkreta verksamheter företagen,i vid frågor företagarnasinte ochom
de anställdas grund- och yrkesutbildning. diskussionsunderlagAnvänt
återfinns i bilaga

har urvalet efterVi i få med företag åldermed varierandesträvat att
och storlek. Med undantag har dock företagen haft mindre 50ett än
anställda. utbildning och tidigare erfarenheter,Företagarens företagets
branschtillhörighet erfarenhetoch varierar också. Merpartenexportav



30 kap. 2 SOU 1998:77

anställda. Företagarens utbildning och tidigare erfarenheter, företagets
branschtillhörighet och erfarenhet varierar också. Merpartenexportav

de utvalda företagen varutillverkande företag.är Ingen medvetenav
strategi har tillämpats för välja småföretag kan betraktasatt ut som som
tillväxtföretag. Nästan samtliga exporterande företag verkarär som
utanför lokal marknad.en

För belysa perspektivskillnader har vi kompletterat företags-att
intervjuerna med samtal och diskussioner med företrädare för olika
stödjande organisationer. har bidragitDessa med bakgrund moten
vilken företagarnas kunnat ställas. Därutöver har bl.a.syn represen-

för företagarnas organisationer och olikatanter småföretagsexperter,
privata konsulter och småföretagsforskare, fåttt.ex. komma med syn-

punkter. bör redovisningenNoteras bygger på resultaten frånatt en
kvalitativ studie. De synpunkter och attityder kommit fram härrörsom
från mindre antal företag inte har valts slumpmässigt. kanett Deutsom
därför inte generaliseras till gälla landets alla småföretag. Personer iatt
myndigheter och organisationer deltagit i intervjuer ochsom
diskussioner, återfinns i bilaga

2.2 Resultat serie intervjuerav en

Intervjuadeföretagares syn

Företagarna studien hari fört fram påfallande kritisk bildsammantaget en
dagens kunskaps- och kompetenshöjande insatser riktade tillav

småföretag. Vi har behov hos företagarna få ventileramött ett stort attav
frågorna och många har påtalat det första gången någon faktisktäratt som
lyssnar dem.på

Den förhållandevis andelen negativa synpunkter före-stora som
har haft framföra kan troligen delvis förklaras med dettagarna att äratt

lättare påtala problem, fel och brister bidra med förslagatt än att om
konkreta lösningar.nya

Företagarna har barainte uttryck för sina upplevelser,gett utanegna
i fallmånga för företagarkollegers.även sina Andra företagares er-

farenheter och attityder till olika organisationer och insatser alltsåär
betydelsefulla. iakttagelseDetta i sig värdär är att notera.en som
Företagarna lyssnar på och påverkas mycket i sitt handlandeeget av
andra företagare i nätverk.sitt Diskussionerna har hög grad kommiti

beröra ochALMI:s Exportrådets tjänsteutbud, ocksåatt andraäven om
aktörer har i olika sammanhang.omnämnts
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kompetenssaknarVem

ochALMIorganisationerdet inomärFöretagarna säger att som
saknarOrganisationerna"kompetensbrist".råderdetExportrådet som

konsulternaligger iProblemetföretagande, attförståelse för man.anser
demhjälpaskaDeföretagarna.verklighetlever i än somannanen

självaföretagarnaproblemdemedkontaktaldrig ikommer som
det ivadinsikt igodtillräckligthar inteDedagligen möter. en

inteutgårlösningarOlikaföretag.litetdrivainnebärpraktiken ettatt
honellerhanproblemdeönskemål ochföretagarensalltid från som

inför.faktiskt står

dehursmåföretag,kunskapgodtillräckligthar"De inte omom
"praktiskt fungerar.

debetyder intetalarföretagarna attkompetensbrist anserDen om,som
lågformelltharstödorganisationema settkonsulterna inom enatt

företagareperspektivskillnader. Enhandlarkunskapsnivå, utan mer om
här:uttalar sig så

kommerför hög. Deredanstödfolket"Kunskapsnivån hos är
demSkickamallar.eftergårväsentliga. De uttill detaldrig ner

på prao"

bliska kunnadesvårtföretagarnahar attatt troSom entreprenörer
arbetarochsjälva entreprenörerinte ärhjälpta somsompersonerav

självadedem möter.frånsigskiljervidavillkorunder somsom
andradvs.gelikar,för sinaförtroendehyser störreFöretagarna ett

denätverknaturliga närsitttill någon ihellrevänder sigochföretagare,
hjälp.behöver

Exportrådet skaellerpå NUTEKhandläggare en"En omse
företags-gångbar,kommersielltellerteknisktprodukt är om

måstedettapotential Förharledaren att varamanseosv.
lite. Detdå där DetVarför sitterentreprenör. oroarman

förtroende. "handlar om

kommunikationsproblem.ocksåskaparentreprenörsandaBristen på
uppleverochdemhjälpaskadeförstår inteFöretagarna sompersoner

före-Fleraförstådda.sigsjälvasvårigheter göraharockså de attatt
efterlyser störreföretagareAndratolkar.påtalat behovethartagare av

gällerSärskiltdem.hjälpaskadehosbranschkunskap sompersoner
branscher.ochexportsammanhangdetta i nya
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Exportrådet, det de kan så lite"Problemet med är att om ny
datateknik. har folk.teknologi och De Dettatagit ininte rätt är

fel,kunna bedöma något ellerde skaviktigt är rätt omomom
smaken på marknad."ska bedömade en

alltidtill innehåll och form inteockså insatsernaFöretagarna attanser
arbeta.företagens behov ochtill de mindrehänsyn sätt atttar

Specifika kunskaper

gällerkaraktär.alltför generell FrämstupplevsVissa tjänster vara av
material olikaskriftligtkursutbud,utbildningar ochdetta även avmen

företagarenspecifika kunskaperoftaefterfrågasslag. Det är somsom
hjälphar uppstått,problemkunna lösa givetbehöver för ettatt somsom

först dåsöker kunskaperfå på.svårt Företagarnadet förefaller tagatt
detförklarar såvidare. företagareför komma Enbehöver demde att

här:

videobandspelare, så juhar köpt jag mig"Om sätterjag nyen
tillfrånbruksanvisningenhelaoch plöjer pärmigenominte

något problemvalda delaranvänder den bara ipärm, utan om
uppstå."skulle

expertpaneler dit de kan ringaformbasservice iefterfrågarMånga av
problem.lösning på Defrågor elleruppkomnaför på ettatt ensvar

tidpunkt.vidhjälpvill snabbt ha rätträtt
flera sådana Servicetjänsterutbudfinns idag visstDet ett somav

ExportserviceNUTEK ochExempel Startlinjföretagen talar är enom.
uttryckt detta behovföretagare harmångaSamtidigtExportrådet. som

finns,redankommenterat de tjänsterellerfå hardet nämntär somsom
fram dåligt.kring dessa gårinformationenvilket pekar på att

Småföretagsdelegationen,på uppdragstudie gjortsEn avsomannan
medkontaktensmåföretagama påsyftet hurmed utrönaatt myn-ser

snabblyfter också fram behovetdigheter och kommuner, av
iblandbesked. Snabbheten kanomedelbarainformation och vara

företagarenföravgörande

8 sökandetmed myndigheter och kommuner:samspelet"Småföretagarnas påsyn
Marknadsfakta AB, 1997.efter information, Eureka
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hjälphandgripligPraktisk och

hjälphandgripligpraktisk ochoftaocksåefterfrågarFöretagarna mer
diskussionerframträder detta itydligterbjuds. Extraden omän som

verksamhet.Exportrådets

Ge iskrivna migbehovnågothar"Jag rapporter.inte av
bearbeta"kankontakterstället jagtio som

potentiellabesökerdenågonmed sighavill närFöretagarna gärnat.ex.
ochkulturenochspråketkanNågonutomlands.affárspartners somsom

stöd och dörröppnare.fungerakan som

tillämpningarochkunskapmellanKoppling

ochkunskaperöverfördamellankopplingönskarFöretagarna en
utbildninguppskattarexempel/tillämpningar. De närt.ex.konkreta en

in ikunskapernafall såfiktiva sättsellerverkliga attupplagd kringär
kunskaperefterfrågarsammanhang. Derelevantochförståeligt somett

verksamhet.företagetstillämpbara idirektär

värdetdärdetoperativa är9 utvecklingsprogram är"SMlLss -
"effektomedelbarfår programmet.ligger. Man aven

vägledningFörutsättningslös

identifieramedhjälpvill hade attföretagareFlera nämner att
detdessa. Mentillgodose ärde skahurmedochkompetensbehov
vill haönskemål. Mångadennesföretagarenfrågarsällan någon om

behovegentligaföretagetsfrånvägledning utiförutsättningslös ommer
förutsättervägledning attfå. Denfinnshjälp sortensvilken attsom

iprestigelöstmycket änarbetarstödorganisationema manmer
kontaktikommitharföretagarnaorganisationeri deallmänhet gör som

med.
konsult-länsstyrelsedärprojektexempel påFöretagare gavenger

Utvärderingenexportmöjligheter.företagensanalysförstöd avaven
exportanalysenupplevde närmastföretagarnavisade attprojektet att

vad hanpresenteradekonsultenanlitadedendärsäljmöteettvar
genomfördekonsultför företagen. Denkundefortsättningsvis göra som

främjauppgiftmedstiftelse9 Linköping attSmåföretagsutveckling iSMIL: en-
teknikbaserade företag.ioch tillväxtutveckling
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med företaget i projektet. Företagarnaarbetade sedan vidareanalysen,
tvåandra i iha fått inde bordeansåg stegtaatt resurspersoner

liknande projekt bör börja medexportarbetet. lärdomEn är att en mer
det sedan börochföretagets situationförutsättningslös analys attav
företagen kanprojektaltemativmed olikafinnas "smörgåsbord"ett som

till.ansluta sig

arbetssituationtillBättre anpassning

skakunskap och kompetensutbudetönskarFöretagarna att varaav
försvårtkanarbetssituation. Dettill derasbättre anpassat vara

de måsteinnebärellerdelta kurserföretagarna i attannatatt varasom
Därför efterfrågar de insatsertider.bestämdaifrån företaget på som

bästastället för Detföretaget ikommer tillinnebär hjälpen tvärtatt om.
lokaler. Enföretagetskunde utbilda ikonsulten annanegnavore om

olika slag.distansutbildningarlösning är av

Samtalspartner/bollplank

hadeofta deoch önskarkänner sigföretagareMånga attensamma
formefterfrågar någonföretagaremed. Fleranågon prataatt av

medproblemdiskuterade kan sinabollplankellersamtalspartner som
andrahelstsamtalspartners skaidéereller sina Dessamot.testa vara

företagare.

mångasåfinnsbortskämda. DetZinkÖpingS/öretagen är
lättmed.kan Det ärföretag härandra attpratasom man

kan slängaföretag.andra Du intals medkomma till ett
på det."får du lösningTill slutbollasoch detproblem runt. en

olikadeltagit iantal företagareSamtal med mentorsprogramett som
mycketsådanaemellan iföretagare stort.utbytet ärvisar att program

olikaföreträdare förhatänka sigkan dockföretagareEtt även attpar
verkligendessaförutsattsamtalspartners,organisationer attsom

vad de haroch lyssnar påsig säga.attengagerar
hand villförstasmåföretagen ivisarstudie gjord NUTEKEn attav

andra handifinansiering,ska inriktasoffentliga insatsernade motatt
med samtalspartnersföretagareför förse nämnsutbildning. Insatser att

marknadsföringenproblem medde harockså. demAv attsom uppger

° processanalys"Mentorprojekt1997:78NUTEK, R ettexport aven-
Stockholms länsmåföretaginternationaliseringsprojekt för i
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behöva samtalspartners och bolldel,sig 34 procent,storanser en
plank.

erfarenheterAndras

andradelde vill kunnastudien talarAlla företagare i taatt avom
och dravill hellre lyssnaerfarenheter.företagares Företagarna egen

tillväga i olika situationerandra företagare har gåtthur än attnytta av
demska komma och instrueraExportrådets konsulterellerALMI:s om

andra har löstlyssna hurvärdefullt påSärskilthur de ska är attgöra.
svårigheter.sig igenomproblem och tagit

blibörjarbra början,"Det i innan exportera,att manvore
traj" med företag Fram-tillinbjuden exporterat.somen

med någongångsexempel Det intressantinspirerar. somvore
sådanthurproblem och dessapå övervunnit ettstött att se-

höradessutom sköntgått tillföretag har Detväga. attattvore
problem."andra har samma

småföretagspolitiska insatser".särskilda"Behovet1992: 46,NUTEK av
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därseminarierocksåexport" visar"Mentorprojekt attAnalysen av
frånerfarenhetersinamed export-sigdelatföretagareandra av

företagsAndraföretagarna.mycket högtvärderatssatsningar ager-av
för defungeratharframgångarochande egnasporresom en

Zmarknader.internationellapåkommaansträngningama utatt

"push"mycketFör

bedriverorganisationerstödgivandepåtalatharföretagareFlera att
fleraharutbud. ALMIbegränsatfråntjänsterinförsäljningaktiv ettav

organisa-säkertifrånlångtexempel. Det attärtagitsgånger somupp
marknadsförstjänster motföretaget. Detjänstertionens sompassar

företagetenskildadetden situationfrånalltidutgår inteföretagen som
härrördetta slagUpplevelsertidpunkt.vid givenibefinner sig aven

informationsmaterial.säljandeochpersonligafrånbåde möten

kanskedettänkeroch dådu,ha,dumåste atthär"Det vet man
medbara har gjortmärkersåmåste. Sen attjag avmanman

hardet varitnågonting, intehar lärt sigtid och attinteatt man
nytta."till någon

myndig-ochorganisationersolikabottnar idetFöretagarna attanser
Ökade enligtharlönsamhetskravegenintressen.ochdirektivheters

harföretagdedet primärtföljdfått till ärocksåföretagarna att ensom
del insatserna.fårbetalningsförrnågagod ta avsom

bidragriktademångafinns såvarför detfrågarföretagareFlera som
införkonsultstödändamål,specifikttillanvändas t.ex.fårbara ett

deterbjudandet innanutnyttjadåkan attFöretagarenexport. pressas
eftersomvändning,felverksamhetenkan bliFöljden tarförsvinner. att

sådanatillprioriteras,bordefrån aktiviteterflyttasfokus somsom
före-inomberättarföretagareför. En attinteföretaget är moget man

stöd ellerlåtaaldrigdärför beslutatochrisken attgenomskådattaget
utveckling.företagetspåverkaformnågonbidrag i

riktade.bidragmångavarför såförstå ärsvårthar"Jag att
behövs"till vadgåskaDet som

processanalys"MentorprojektZ ett1997:78NUTEK, R export aven-
länStockholmssmåföretagförinternationaliseringsprojekt i
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uppmärksamhetföretagetseffekterStöden kan negativa attgenomge
aktiviteter.till subventioneradeverksamhetervrids från lönsamma

förb1.a.framhållits flera sammanhang, Expertgruppenhar iDetta av
deekonomi. flera företagareSamtidigt talaroffentligstudier i attom

dem till få saker"pushar"trycker på, någonbehöver någon attsomsom
inter-särskilt påtalats diskussionernabehov har ihända. Dettaatt om

nationalisering och export.

någonbehöver"Man
handenitar ensom
så gårkomoch säger
hjälperNågonvi. som

ändanatt uren
vagnen."

marknadsmässighetIngen

till företagetförhållaska sigstödorganisationemavillFöretagarna att
alltid.det intekundleverantörsförhållande. Såvanligt äri ettsom

situationföretagetstillsigsig inteKonsultema attanstränger anpassa
vill ha.deuttryckligenvad deföretagarnaoch sägerinte attger

på deraslyssnarandra intekonsulter ochharFöretagarna mött som
dem.huvudet påarbetaroch önskemåluttalade behov överutan

rädd.och Delitenförstår är"Organisationerna inte att man
fråga vadbordepå företagen. ... Dehuvudetjobbar över

vad bör göras."vill,företaget inte säga som

"kostymerkonsulterExportrådetsförekommande bild ärvanligtEn av
egentligen inte, iochfeta rapporter"och skriverpratar somsom

uppleverFlera företagarevärdefullt.någotföretagarnas attögon, gör
väljerkonsulterExportrådetsaktiviteteri vilka attdet ligger prestige

sigengagera

3 det egentligen."Företagsstödet vad kostarDs 1995:14 -
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tycker kanske"De det tillräckligt fint. "inte äratt

Företagarna service ska nyckelordet i kund-leve-attanser vara
rantörsförhållandet. konsulten förstår företagarensOm situation är
företagaren allmänhet nöjd med relationen.i Bristande förståelse kan
däremot företagaren motarbetad.innebära känner sigatt

undersökningEn gjorts på uppdrag Länsstyrelsen isom av
Norrbotten visar cirka tredjedel de företag varit i kontaktatt en av som
med sig ha blivit dåligt bemötta. lika andelALMI En storanser anser

ha dåligtsig blivit bemötta Särskilt anmärkningsvärdaNUTEK. ärav
företagarnas upplevelser kontakterna med Info deEuro Centre. Avav
företagare kontakt med dessa, ansåg de fickvarit i 90 procent attsom

dåligt bemötande. lika andel tycker haftEn de inte har någonett stor att
alls den information eller de råd de fick. siffror kanDessanytta av som

jämföras med bedömningen bankers och revisorers tjänster. Cirkaav
90 företagen ansåg bemötandet från deras sida hade varitattprocent av
bra.

Några företagare har påpekat företagen skulle behöva kon-att egna
taktpersoner organisationema. alltid det gäller dei Som tjänsternär är
relationer företagarna etablerar personberoende. harFöretagarnasom
också flera fall givit exempel på bemött dem påi ettpersoner som
serviceinriktat sätt.

fragmenterad bild utbudetEn av

fragmenterad bild utbudet kompetens-Företagarna möter en av av
vad finns tillgå ochhöjande saknar kunskapinsatser. De attom som

Informationsspridningen upplevs brist-erbjuder vad.vem som vara
företagarna för information,fállig. Ibland ligger problemet i får liteatt

Ävenför mycket. andra har uppmärksammatibland de får studieri att
håll.det brister i informationen på många Informationen når inteatt

alltid kanaler. drunknartill företagen Broschyrer irättut genom
information och uppmärk-mängden sällan någonägnasannanav

samhet.

4 Småföretagarnas samspelet med myndigheter och kommuner: Sökandetpåsyn
efter information", Eureka Marknadsfakta AB, 1997.
5 "Småföretag villkor och verklighet", 18/1996, SCB Norr-nummer-

Luleå.bottenskansliet,
Ångman6 mil.: "Småföretagens livsstilar och levnadsvillkor",M. Institutet för

regionalforskning, 98,1996.Rapport
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information. hinnerfår för mycket Man"Man inte sigsätta ner
och överblick."en

tillvändaluddigt. borde kunna"Stödsystemet idag Man sigär
och pejlenda ställe "ett

hitta labyrinten ""fljäljn imig rättatt

fåone-stop-shop,formefterfrågar någonMånga företagare attav
one-stop-shopunder tak.finns, samlat Entillgång till det utbud ettsom

vidare iföretagaren lotsahjälpaskulle också kunna systemet.attgenom
neutral tillförhållalotsar kan sigkräver denföretagarnaMen att som

olika aktörer.

hjälpResurskrävande att

fåsöka ochtidskrävande och svårtdetuppleverFöretagarna är attatt
upphandlingdet gällersåstöd allmänhet-finansiellt i även när av

kompetenshöj ande tjänster.
de uppfattarproblemen med vadfört framföretagare harFlera som

särskilt oftaharkrånglig redovisning.och Dettaadministrationonödig
ansökanundantagkring olika EU-program. Ettdiskussioner ärinämnts
upplevtharflera företagareMålfå delta i 4-programmetatt somom

redovisningenhar däremotenkel. Mångajämförelsevis nämnt attsom
resurskrävande. Företagarnabesvärlig ochefterhandkostnader i ärav

de haransöka ochfinnsvadreda påhar inte tid attatt ta omom,som
blanketter.allatidskrävande fylla ialltföroftastfram det, detfått attär

frånställetOfta avstår ikonsulthjälpIbland måste ta manav enman
krånglethar påpekatföretagareansökan. Flera görfullfölja attattatt en

får hjälp.etablerade företagvälfrämst redandet är som
och insatserstödsystemenalltså är tröga attFöretagarna attanser

liknande kanochhandläggningstiderför Långaibland kommer sent.
före-problemåterhållande. Ett ärockså verka nämns attannat som

maler.medan stödsystemetmedliggamåste utetagarna pengar

och högskolanmellan småföretagAvståndet

och högskolorföretag och universitetmellan mindre präg-Förhållandet
ikommunikationsproblem.och Företagarnakulturskillnaderlas ofta av

Ångman7 levnadsvillkor". Institutet förlivsstilar ochSmåföretagensmfl.:M.
regionalforskning, 98 1996Rapport
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studien de känner främmandesig densäger i akademiska världen.att
De uppfattar studenternas och forskarnas intresse för de mindreatt
företagen svalt. Företagarna sällan själva kontaktär med universitettar
och högskolor.

bör infogasHär småföretagens relationer och kontakter medatt
högskolevärlden mycket olika beroende på vilken kategori ellerut,ser
bransch företagen tillhör. De ingår i högteknologiska ochsom gruppen
kunskapsintensiva företag har ofta andra erfarenheter övriga. Förän
dem grundar sig relationerna företagarenpå själv kanske hög-att är
skoleutbildad, företagaren rekryterar sin personal från högskolan,att
deltar i någon kontakt- eller referensgrupp högskolani eller på annat

har fortlöpande arbetsrelation till den akademiskasätt världen.en
företagareEtt vår studie hari understrukit det gälleräven närattpar

hjälp från och högskoloruniversitet deras krav de ska fåatt ta är att
professionell och efterfrågad hjälp. synnerhetI gäller detta detnär är
fråga affarskritiska aktiviteter försäljning och kundkontakter.om som

handlar detDet företag företagaren själv har byggtom som upp.

"Småföretagen experimentverkszad för studenter.ingen "är

Det därmed inte kontakter med studenter inte värdesätts.är sagt att
Flera företagare har erfarenheterpositiva samarbete med studenter.av

understrykerDe studenten bör ha hunnit ganska långt i sinatt
utbildning och kunna arbeta självständigt för till iatt nyttavara
företaget. också viktigt deDet själva kan studenten iär att rättengagera

uppgifter.sorts

En vilja grunden klara själv.i sigatt

Företagen vill helst klara sig olika stöd och bidrag och harutan en
allmänt negativ inställning till inblandning de flesta former.statens
Detta gäller såväl finansiella bidrag stöd till kompetenshöjandesom
insatser.

Praktiskt samtliga företag har talat risken för konkurrens-taget om
snedvridande effekter. har särskilt lyft framFöretagarna de orättvisor

uppstår konkurrent branschi får stöd kom-intenärsom en samma som
dem själva till godo. offentligt stödda konsult-De attmer anser

organisationer har konsultföretag.privata Före-övertagett gentemot
har påpekat stöd olika formeri håller liv företagiäventagarna att som
skulle ha gått under, vilket kan leda till överetablering inomannars

vissa branscher. De idéer bärkraftiga klarar sigäratt utanmenar som
olika stöd.
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överleva på villkor".ska dö eller"Man sina egna

Även det styrka företagetandra studier visar äratt anses vara en om
medel och kraft. Bidrag kan leda tilluppbyggt med attegna av egen

hand.företaget klarar sig påinte egen
fick välja, helt från olika stöd ochskulle, de avståFöretagarna om

och arbetsgivaravgifter, lösningbidrag de får sänkta skattermot att en
skulle alla och rättvist.de vara mersom anser gynna

Andra aktörers syn

för konsultorganisationenförhållandenapåDen representantersyn som
bildmycket denoch styrker i mångt ochhar, överensstämmer som

antal aspekter harsmåföretagare målat Ytterligareintervjuade ettupp.
dock förts fram.

möjligaGenerella lösningar inte

antallyfts fram mycketMångfalden bland småföretag har stortett avav
såfaktum småföretagenhar talat med.de vi Det ärattsompersoner

kanendastför kompetensutveckling i principinnebär lösningarolika att
viktigt inteenskilda företaget.förhållandena i det Detgrundas på är att

möjligtutsträckning. intelösningar för Detsöka generella i är attstor
utbud alla.bestämma ett som passar

behovobjektivt konstateradesubjektivt upplevda ochmellanGap

stödgivande organisa-företrädare förföretagare ochSamtalen med
dåligaharenbart består konsulternaproblemen inte itioner visar attatt

konsulterna harfaktiskt innebär,företagandet iinsikter i vad attutan
själva.företagarnaföretagets verklighetandra uppfattningar änom

företagaren sigmedveten vadKonsulten många gånger sägerär om
slag. Uttalanden iföretagets behovvilja ha, är annatatt avmen anser
kommit från bådebästa" harstil med "småföretagama inte sittvet eget

och Exportrådet.ALMI
mellan definns diskrepanshar också detTidigare studier visat att en

upplever och de behovbehov småföretagama själva externasomsom

Ångmans förlivsstilar och levnadsvillkor, Institutetm.tl..: "SmåföretagensM.
regionalforskning, 98, 1996.Rapport
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betraktare och småföretagen har. harFenomenetexperter attanser
9diskuterats "icke upplevda" behov.i termer av

Dålig till det företagandetanpassning nya

förlegad företagande härskartraditionell och delar påEn i vissa syn
alltidinom stödgivande organisationer, inte stämmeren syn som

företagandet. hjälp finns tillgå intemed det Den äröverens attnya som
nutidens företag genomgår. Mångaanpassad till de livscykler som av

fram antal olika idéerdagens söker sig ochentreprenörer testar ettunga
de kan behövainnan de bestämmer för dessa. betydersig Det attaven

fram bärkraftig affärsidé. Idag saknas istöd på till storvägen en
utvecklingsfas och ställer ofta kravutsträckning dennainsatser i man

behövs såväl finansielltpå färdigslipad affärsidé. insatserDe ärsomen
rådgivning ochstöd "mjukt stöd", formi externt.ex.avsom

kompetens.
branscher ochproblem bristande kunskapEtt ärannat om nya nya

ska hjälpa företagen.produkter/tj hos de människoränster som

livarbetat med kullager helaska har i sitt"I-lur en person som
ajfärsidé snowboard-bedöma bärkraften hoskunna inomen

branschen "

arbetssätt ocksåreflektion vi har gjortEn gör attär att nyaegen som
krävas, delvis kommerden kompetens kommer attatt avvarasom

utsträckning iarbetar islag. Dagens störreentreprenörerannat unga
delresursbaser.utnyttjas i olika Ennätverk där storexterna avresurser

håll lyckas förahur väl från olikakompetensen kommer ligga iatt man
genomföra uppdrag.krävs förihop de att ettresurser som

målsättningarF iöretagarens centrum

utgångspunkter,kompetensutveckling kan från två olikaBehovet sesav
framtidföretagets, individens. frågan hur företagetsdels dels Om är

företagets deoch främjas, bör detutveckling bäst ska änvara snarare
skaanställdas kompetensbehov bestämmer vilka insatserär mansom

alltidönskemål ligger inte ianställdas individuella behov ochDegöra.
perspektivSamtidigt vill hävda frånlinje med företagets. vi attett annat

möjligheterindivider har godanäringslivet helhet tjänar på attattsom

9 och BehovetSOU 1972:78 "Företagsservice SIND 1980:7 av
företagsservice
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medansvarföretag harallaochyrkeskompetens ettupprätthålla hög att
idetta.

kunnaochintresseradsjälv styramåsteFöretagaren avvara
Mål harmed 4problemen t.ex.aktiviteter. Ettkompetenshöjande av

organi-derasanställda ochdehosinflytandetdet storasagts vara
utanförhållasanställda bördeDärmed intesationer. sagt att processen

kompetenshöjandeoch planeraproblemföretagetsidentifieramed att
företaget.åtgärder gynnarsom

kompetensöverfdringföroch basmediumNätverket som

förviktigamycketframlyftsharolika slagFöretagamätverk somav
betydelsefulla äniblandföretaget,arbetet ivardagligadet som mer

erbjuder.organisationerstödgivandeolikade tjänstermånga somav
varandra,stödjaföretagarnakanlokala planetdetpånätverkInom

varandratillmed sigdelaochvarandraskomplettera avresurser
kunskap.ocherfarenheter

ocksådärförochföretagetförmiljönaturligNätverket enär en
vänder siguppstårproblemkunskapsöverföring. Närkälla tillnaturlig

nätverk.naturligasitttill någon ihandförstaföretagaren i
funktionnätverketstagits äraspekt somEn uppsomannan

utanför denkompetenshöjande tjänsterefterfråganförplattform av
kannätverkaniingår taföretagareDeföretagarkretsen.närmaste som

exempel påfåocherfarenheter nyttanföretagaresandradel avav
fåförnätverketiföretagare attandrautnyttjakanDesådana tjänster.

ocksåkanföretagareFlerautbildare.ochkonsulterbratips om
kompetenstjänster.upphandlaför attsamman

för-deskapa rättadärförböruppgift för attviktig statenEn vara
handlaruppstå. Detska kunnaföretagsnätverkförutsättningarna omatt

finns.redanstrukturernaturligadeförstärkaatt som
lyftsharstyrelseledamöterÄven ochmed externamentorersystern

kompetensutveckling. Enföretagarensinslag ieffektivafram som
perspektiv påmedbidrakanstyrelseledamoteller extern nyamentor en

ocksåkanföretagaren. Deforvärdefullamycketverksamheten ärsom
bollplank.ochsamtalspartnersfunktionfylla somen

kunskapsbasVikten av en

tycksinsatser görasmångapekat pâdeltagarehar flerastudie attvårI
vilkakunskapgrundlägganderejälbaserade på omattutan envara

kunnaförnödvändigerfarenhetsbas attsådande har. Eneffekter anses
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gå vidare utvecklade kompetensinsatser.mot Samhället måstemer bli
bättre på utvärdera pågåendeatt och avslutade projekt, först då detär
möjligt lära misstag ochatt framgångar. Alltför små andelarav av
projektbudgetar idag tillavsätts utvärdera effekter,att vilket leder till

vi inte lär tillräckligtatt mycket olika experimentverksamheter.oss av
I Företagsstödsutredningen föreslås åtgärder för bättre uppföljning

och utvärdering det statliga företagsstödet, såväl det finansiellaav
stödet andra former stöd. Utredamasom stödbeslut börattav anser
innehålla riktlinjer och ekonomiska för utvärdering ochresurser att
stödmyndighetema bör förbättra sin normala uppföljning ochegen
utvärdering. Dessa utvärderingar bör också i ökad utsträckning kom-
pletteras med utvärderingar genomförda oberoende 2°expertis.av

sammanställningar Expertgruppen för studier i offentlig eko-som
nomi ESO2 har gjort olika utvärderingar visar internationellaattav
och svenska vetenskapliga studier ofta finner effekterrätt svaga av
olika stöd. Myndigheters utvärderingar däremot finner ofta, med järn-
förelsevis ganska tveksamma metoder, positiva effekter.stora Med
tanke på myndigheterna i dessaatt fall utvärderar sina insatseregna

det finnsexpertgruppen anledningatt funderamenar huratt över
myndigheters utvärderingar påverkar stödpolitiken och fleratt ut-
värderingar bör beställas och genomföras oberoendeaktörer.av

2.3 Reflekterande slutsatser

Gap mellan utbud och efterfrågan

Företagarna de organisationeratt har till uppgift biståanser attsom
dem med kompetenstjänster inte alltid respekterar dem de skullesom
önska. Konsulterna hänsyn till vadtar de själva har erbjudamer att än
vad småföretagen faktiskt efterfrågar. arbetarDe utifrån åsikteregna

vilken kompetens småföretagen behöver och hur dennaom bäst ska
överföras. Kompetenstjänstema utformas i utbudsstyrtett system.

Vår uppfattning företagarnaär skaatt beredda till sigom att tavara
den kunskap kan förmedlas från olika källor, det förut-som är en
sättning kimskapsmaterialetatt ochär förmedlama visaranpassat att
hänsyn och betaktar företagens situation. Insatser uppfattassom som
påtvingade och grundade på "bättre vetande" måste Kunskaps-överges.

2° SOU 1996:69 Kompetens och kapital statligt stöd till företag.om-2 ESO-rapport, Företagsstödet: Vad kostar det egentligen , Ds 1995:14
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villkor, ärföretagarnasske påskakompetensöverföringenoch annars
undvikerföretagarna taeller attfaller plattinsatserna attrisken stor att

övergå....följaktligenbörKompetensinsatsemadel dem.av

efterfrågestyrttillfrån utbudsstyrt system.ettett

konkurrensOjämn

konkurrenstrycklägreförkonsultersubventionerade ettutsättsStatligt
intedärförfår attochkonsulter utrymme ageraprivataän

siguppleverkonsultföretagPrivatalägen.allaimarknadsmässigt
konsulter.statligautkonkurreradeemellanåtdessutom avvara

detefterfråganmedutbud inte överensdärläge stämmer voreI ett
börkonkurrenstryck. Manhögreförkonsultema ettrimligt utsättaatt

skötasbörrespektiveböruppgiftervilka avsigfråga som
ställadelaraktuellaoch iorganisationerstatsunderstödda om...

riktningifrån ettkonkurrens motskyddat mer...från systemett
konkurrensutsatt system.

efterfrågaSvårt att

svårthararbetetlärande iochutbildningsökersmåföretagareDe som
fåsvårtutbud. Det attdagens äribehöverde envadfinnaatt
vändaskaochtillgåfinns vartutbudvilket attuppfattning mansomom

ansöknings-resurskrävandekommerdettaTillbehov.visstmedsig ett
betraktaskansmåföretagen svagaSammantaget somprocedurer. att

påibestååtgärderrimliga attbordekunskap/kompetensefterfrågare av
gå...börbeställare. Manbli bättredemförunderlättaolika attsätt

lättillgängligt.riktningi ettsvårtillgängligt motfrån system merett
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ställningstagandenPrincipiella3

offentligaåtföljeralltidvälfárdsförlusterdebakgrundMot somav
Vigranskasstöd noggrant.förslagvarje avmåste serstödprogram om

kommunikationsgapfinnsdetsmåföretagare ettmed attintervjuerna
uppdragtillhar attdeförochdessamellan representantema somorgan

finaoch intealltför jordnäraproblem ärSmåföretagamasdem.stödja
vilketheterogendeSamtidigt ytterstärstrategiska grupp,eller ennog.

situations-gradhögkräverfalletenskildadetinnebär avenatt
ambitiösadetsig mestorealistiskt väntadet attanpassning är avsom

skälekonomiskadeuppgivithar närföretagare attFlerastödorgan. av
demförlettstödet attsigvisatdet attstöd harriktatsökthar ett senare

faktorer.felpåverksamhetsintressesittfokusera
föreställningar attpåsällanintebyggerinsatser omOffentliga

inteinnebärbehov. Detidentifierat sinaharintesjälvasmåföretagen
identifiering.dennapåbättre görautomstående attärautomatiskt att en

situationsspecifikt, ärsåkompetensbehov ärsmåföretagaresEftersom
urskiljamöjligtdet attproblem görmedvetetdet först ett som

fallet.enskildadetmålorientering iochfokusintresse,företagarens
isigigenkännerföretagarenstöderbjuder attutanDen som

kund.förbi sintalaskäldettariskerar attsituationen, även av
bottenochgrund ettnaturligtvis idetkonsultorganisationen ärFör

efterfråga.börvad dekunder intederas vetproblemstort om
bästabehöversjälvsig,bransch iKonsultföretagen utgör somen

deOmöverleva.förpreferenserkunders attinformationtänkbara om
målgruppensdåligtlevererar,konsultföretagen motsvarartjänster som

företagsockså sittanseendesittbara utanintederiskerarbehov,
dessutom ärtjänsterutbudkonsultföretags sam-framtid. Om ett av

ställetiöverlevavisserligenföretagetkanhällssubventionerat, men
konsultmarknaden.andra påoch slåkonkurrensensnedvrida ut

uppgiftfrämsta ärstatsmaktemasSmåföretagsdelegationen attanser
kom-hurinformeraochmarlcnadsmekanismema attfrämja omatt

förfungerarochkompetensförsörjningen utochpetensmarlmaden ser
ochentusiasmerainformationsuppgift är attviktigsmåföretagen. En
Enkompetensfrågor.för sinasigintresserasjälvaföretagenväcka att

stödjeråstadkommas attmarknad kanfungerandebättre mangenom
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före-med analyserakonsulters arbeteoch frikopplarefterfrågan att
kompetenstjänstema.genomförandetkompetensbehov fråntagens av

exempelvis:fleraske påDet kan sätt,

användning-kompetensutveckling därkonsultcheckar förmed0
villkorad,checkarna inte ären av

skaparkompetensutvecklingföravsättningskontonmed ettsom0
närgångetskälochekonomiskt ett attutrymmerent mer

kompetensbehoven,granska

kollektiva nyttig-"infrastruktur",karaktärenmed insatser av0
för,enskild kan tänkas ståingenheter som

ochinformationheternyttighetkollektivamed den som0
erfarenheter.förebilder och tidigakontakter nyasom-

finnsredandetdockpunkten påminnersistnämndaDen attom
vanligautmärkt påbehov fungerarför vissainformationsorgan som

sålundaviktigt kriteriumgrunder.marknadsekonomiska Ett attär
konkurrensenfår snedvridaförhållandenstöd under ingaoffentligt

fulltkundegrunden för vadundanryckaeller, värre,än envarasom
marknad.fungerande

ytterligare någrahar konstateratVi mementon:

stödjaskaförvilket talarvarandra,lär attFöretagare manav0
skerdet inteden måneller imötesplatserskapandet arenorav

förebilderochexempelskäl fungerardettaOcksåspontant. av
väl.

någoninforrnationskällor,fåtalutnyttjar t.ex.Företagare ett0
mässa",professionellaspecialtidslqift, "åretselleraffärstidning
skakanaleretableradeinformera sig. Det ut-för äratt som

skaparstället förinyttjas att nya.man

kan fråga sigområden däraktuellaVi har prövat tre gemen-omman
för små-mentorverksamhetgällermotiverade. Detinsatser ärsamma

grundinstallation IT.medhjälpinternationaliseringföretagare, samt av
Efter intervjuerprincipielladetslutsatser illustrerarVåra resonemanget.

följande.fram tillkommithar vioch ingående diskussioner
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för småföretagare utmärkt idé, god detMentorer såär att0 en
redan finns åtskillig sådan Verksamhet. infonna-Däremot är

verksamheternationen inte lika välordnad, från före-settom
utgångspunkt. kan fråga lika "godaMan sig närtagarnas nästa

idé" dyker och hur information ska spridas den. Svaretupp om
idéer och åtgärder denna alltid kommerär att typ attav vara

situationsspeciñka. Därmed det planera för demgår inte iatt
förväg.

Internationalisering kräver tillgång till språk- och kulturkun-0
skaper, hos företagaren själv eller hos rådgivare, liksom in-

Återigensikter vilka marknader potentiellti intressanta.ärsom
andra likt, olikagäller det företaget inte detär attatt ena

har olika ambitioner ochföretagare också personligtrent
förutsättningar finns generella lösningaroch det inte någraatt

alla.som passar

bredden svenska företag och till "allmänintroducerat på iIT en0
skolan, däremotbruksnivå", ungefär läskunnighet via ärsom

förorda. framgår ivi kunnanågot Det närmareosssom ser
kapitel

småföretagande bör självklart inslag iTidigare har nämnts att ettvara
grundutbildningar på alla nivåer. Småföretagande ska inte utgöra ett

ekonomiska ochföras röd tråd ispeciellt inämne, utan som en
proñlerarhögskolor landet sigSamhällsorienterande kurser. Några i

lovande,erbjuda entreprenörsutbildningar.bl.a. Detta ärattgenom
förefaller goda.resultaten utbildningarna Omsärskilt manvarasom av

det naturligt-småföretagskunskap flera plan, förutsätterockså för in på
under-för ska förmedlafortbildningar anordnas lärarevis att som

exempelfinns enstaka praktiska på. Vinågot detvisningen som-
olikaför småföretagskunskap på nivåer.föreslår följande huvudlinj er

småföre-och gymnasienivå: orienteringPå grundskole- om0
och betydelse.tagens egenart

konkrettekniska och ekonomiska högskoleutbildningar: in-I0
arbetsuppgifterblick småföretagens verklighet där allsidigai

dominerar specialiserade uppgifter.över

ekonomiska högskoleutbildningar: utbildningtekniska ochI0
medarbetare småföretag.med sikte på forma iatt
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4 Ett perspektivomvänt
Z

för skapa efterfrågesugatt

4.1 Utgångspunkter

Följande förhållanden vi redan pekat på, grundläggande för detärsom
fortsatta och våra förslag.resonemanget

Staten har för allmänna nyttigheter. Offentliga ingrepp iansvar
marknaden ska väl motiverade och utformade så fel-attvara
optimeringar och snedvridningar konkurrensen undviks.av

Småföretagares kompetensbehov tydliggörs framför allt i
konkreta och akuta problemsituationer. behov före-Deras är
tagsspecifika och utbudet behöver kunna läggas tillrätta för att

de enskilda fallen.ipassa

Småföretagen oftast köpare kompetenshöjandeär svaga av
tjänster och otydliga i sin beställarroll. beror delsDet på att
småföretagssektom heterogen och består många olikaär av
delmarknader, dels på den liten måste sigäratt görasom
besväret samordna sig med fler för bli synlig ochatt att mer
stark.

Utbudet kompetenshöjande tjänster till småföretag dåligtärav
till företagens faktiska behov. Konsulter arbetar oftaanpassat

huvudet""över på företagarna.

Basutbildningar på olika nivåer drivs offentligi skaregisom vara
lättillgängliga och möjliga del för många. Ett mångsidigt utbudatt ta av
och goda studiesociala nödvändiga omställningenärarrangemang om
till kunskapssamhället ska lyckas. Utbudet har breddats under senare
tid satsningama på de regionala högskolorna. Tillgänglighetengenom
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bl.a.till distansutbildning byggsmöjligheternaökar också ut,attgenom
med IT-stöd.

arbetsmarknaden.betydelse på Ifår alltSmåföretagen störreen
hand blandförstaländer konstateras det iandrasåväl Sverige ärattsom

dettaavspeglar inteökar. Sverige sigsysselsättningen I sär-dessa som
småföretags- ochpekathar påbasutbildningama. Viskilt tydligt i att

förmedlasochentreprenörskunskap bör få störreavsevärt utrymme
öka förståelsenviktigbasutbildningamaalla nivåer väg attsom enav

småföretagssektom. Detför arbete ibland ungdomaroch öka intresset
småföretagen.kompetensnivån ihöjai sin sättär ett atttur

sigolikahar i uppdrag påoch högskolorUniversitet sätt nännaatt
ochkontaktorgansmåföretagssektom. har inrättatbl.a. Denäringslivet,

företagen.kunskapsöverföring tillteknik- ochmedarbetar på olika sätt
naturligt intresseharsmåföretagstäta regionerHögskolor i attett av

relationerpersonliganätverk ochkontaktdagar,seminarier,arrangera
Inrättandetföretagen.och medelstorahögskolan och de småmellan av

kontakterföretagenshuvudhögskolor innebärregionala över taget att
formycketvilket betyderförtätas, i sinhögskolevärlden kanmed atttur

kompetenshöjning i företagen.allmänunderlätta en
kompetensförsörjningsmåföretagensstöd tilldirektaSamhällets

medoch institutionermyndigheternärvarandeförkanaliseras genom
dels påberorutbudsbaserat.hög grad Detuppdrag. Stödet ioffentligt är

målgruppen,delsmyndigheterna, påtilluppdragetkaraktären attav
udda,där ochheterogensmåföretagarna, ärär engrupp var enen

kompe-Småföretagare behöverbeställare.tidspressadoch"röstsvag"
kompetensakuta situationer.problem i Denkunskap lösaoch atttens

utbildnings-iofta hämta någonfinnsefterfrågas, änannanstansattsom
och iinformationsbasermyndighetersutbud, iväsendets ordinarie t.ex.

erfarenhetsbank.företagaresandra
möjligtså långtförslag viAmbitionen med de ärpresenterar att som

till inspirerasyftar ocksåbeställarrollen. Destärka företagarna i att
utbildning och lärande.behovetföretagare preciseraatt av

skäl.flera Före-utomordentligt viktigtEfterfrågeperspektivet är av
meningsfullt.lärandeutbildning ochuppfattakunnamåstetagarna som

verk-för sinkompetenssatsningenfår hjälpföretagaren inteOm av
förvardagentrevligt avbrott idenhansamhet, kommer ettatt se som

företagetanställda, lyxbelöningdel eller sommen ensom enegen
kompetenstjänsternödvändigt för deocksåvill bekosta.inte Det attär

Såmålgruppen.anpassade tillmarknaden ska välpåbjuds ut varasom
påkonsultföretagengrad lämnashögbehovsidentifieringen ilänge

enligtutbudet utformasutbudssidan, inte vänta änatt attär annat
konsultföretagenbetyder ocksåbedömningar. Detkonsultemas attegna

deutvecklabeställarfunktion för kunnastarkarebetjänta attär av en
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"uppfinna" detmarknad för. slipperdet finns faktisk Detjänster ensom
tillmötesgå.deras skabehov tjänstersom

Även stärka före-föroffentliga institutionernade attagerarom
självanaturligtvis företagarnabeställarroll deti deras ärtagarna som

Efterfrågestödet börkompetensområdet.för initiativen påska ansvara
välja vilka insatserhar full frihetutformat företagarenså attattvara

företagarenfår förledaföretaget. Stödet inteska i attgörassom
motiveratinteVerksamhetsinriktning påförändra sin ärsättett som

de kompetenssatsningarstödet ska underlättabetyderDet attannars.
det undvikaverksamhet. skaföretagets Däremotrelevanta förärsom

det företagetbestämda utbildningar. Ytterstinrikta lärandet på äratt
de kompetens-för inriktningenskaeller den enskilde ta avansvarsom

investeringar görs.som

kompetenskontoIndividuellt4.2

Småfäretagsdelegatiønens förslag

individuellaföreslår medSmåföretagsdelegationen att ett system
ochmöjlighet förskainförs. Systemetkompetenskonton envarge

sinmedalternativt tillsammansså själv,önskar attsom
skatte-kompetensutveckling undersintillarbetsgivare, spara

Enprincipskiss.villkor. Förslaget ärmässigt engynnsamma -
förslag tilldetaljeratframgenomföras för ettutredning bör att ta

utformning systemet.av

förslagetBakgrund till

tillskattefritt sinföretagaremöjligt föridagDet attär egensparaen
utbildnings-rörelsedeklarationen föravdragoch iutbildning göraatt

kostnad-deklaration förfå avdrag i sinanställd kankostnaden. En göra
fordras förutbildningdvs. sådanmed fortbildning,sambandi somer

arbete har. Praxismed utvecklingen i dethålla å jourkunna sigatt man
avdragsgilla för denfortbildningför delta iblivit kostnaderhar ärattatt

utbildningstiden.full lön under Ihar betalatenskilde arbetsgivarenom
förframför allt utnyttjasmöjlighetenpraktiken innebär detta att

bekostararbetsgivarenkurser, konferenser Omdeltagande i korta m.m.
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till dedirekt anknyterutbildningenutbildninganställds utan atten
för denskattepliktig förmånarbetsuppgifterna, dettaaktuella utgör en

arbetsgivaren.avdragsgill förKostnaden inteanställde. är
marknadsförut-produktions- ochförändrassamhälletdet nutidaI

föråldrade.fort blir Invester-kunskaperhastigt. Detsättningama gör att
betydelse medanhar fått alltkompetenskunskap ochingar i större

betyderrelativtoch byggnadermaskineri"hårda" investeringar sett
individerforrörlig, delsArbetskraften blirmindre förr. attän mera

föranlederarbetsmarknadssituationenförjobb, delsfrivilligt byter att
Projekt-anställningsvillkor förändras.ochMänniskors arbets-det.

Nätverks-blir vanligare.egenanställningaroch s.k.anställningar
ochindivider organiserasföretag ellermellansamarbeteorienterat
ochhierarkiertraditionellaarbete ibehov ochupplöses efter ersätter

och specialise-kunskapallt viktigareblirföretagsrelationer. rättDet att
olika situationer.tillgänglig ifinnsring

produk-hålla högför kunnapersonalbehöver kompetentFöretag att
det förkanverksamhetsförutsättningarföränderligasnabbtMedtivitet.

eller kortvarigtnyrekryteraverka enklareföretagmånga att engagera
och säkraplanera förkompetensmed attän atträtt anpassapersoner

ökadeArbetskraftensföretaget.anställda ihos redankompetensen
intresseradelikaalla företag inteockså att satsarörlighet ärgör att av

alltidriskeneftersomkompetensutveckling,långsiktigaanställdaspå de
Äveninvesteringen.fårsjälv någonföretaget intefinns nyttaatt omav

utbild-erbjudaarbetsgivarepåfortsatt vilardet attstortett ansvar
medarbetare,godaoch behålla ärattraheraförningsmöjligheter att

hoskompetensupprätthålla högförtillräckligtlängredetta inte att
enskildaocksådet rimligtsituationendenarbetskraften. är attI nya

kompetensutveckling.för singrad älvaindivider högrei tar ansvar
sinkunnaenskildes intresseligga i den styrabör attDet egen
finns deprofessionalism. Detbehålla sinochkompetensutveckling att

inaktuellavidkunskaper ärcivilingenjörsatt examenensom menar
minskaroch kompetenskunskapsinmoderniseraefter år.åtta Att

personligtillmöjligheterönskar sigarbetslös. Mångarisken bliatt
innehåll ochbytakunnautmaningarutveckling och attgenomnya
kontinuerligalivet.gånger i Denarbete någraformer för sitt egna

ochför dettaförutsättningkan ettkompetensutvecklingen vara en
arbetslivet.möjligheter isäkra sinaviktigt sätt att

väl-människorsamhällets intressegrad ärhög iockså iDet attär
behov.arbetsmarknadensochnäringslivetsoch kanutbildade möta

rejälkompetensbrist kansig1990-talet har det visatUnder att vara en
arbetslösheten. Ommedtillkommadet gällerflaskhals rättanär att

uppåtgåendemeddet intehjälperkankompetens intekravet på mötas,
besvärasSamhälletarbetskraft.efterfrågan påökadkonjunkturer och



SOU 1998:77 kap4 55

ändå kostnader för produktionsökningar uteblir närstora attav
minskarmänniskor med kompetens saknas och arbetslösheten interätt

den borde.som

KOMPETENSKONT

l á"
.

med individuella kompetenskontonEtt system

får kompetenssparaVem

tilluppfattning bör bidraEnligt Småföretagsdelegationens attstaten
och underhålla sinskapa starkare för människor förnyaincitament att

statligtförslag medutbildning och kompetens. Vårt är att ett system
införas.individuella kompetenskonton skastimulerat sparande på
omfattauppfattning generellt och kunnabör enligt vårSystemet vara

saknarockså denalla kategorier människor. Vi t.ex. att somanserav
möjlighet påanställning eller själv företagare bör haär egetatt spara

kompetenskonto.
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hurintresseSmåföretagsdelegationens systemetockså i attDet är se
före-Omkompetensförsörjning.företagensde mindreunderlättakan

delenskilde bärdenochtill kontotmed avsättningarbidrar avtaget en
genomföralättaredet givetvissparande blirsitt attkostnaden genom

mindre före-deSärskilt blandkompetenssatsningar.omfattandemer
kan bärabra,det gårföretaget,problemdet närattär etttagen

förtidfrigörainte attkompetensinsatserförkostnader personermen
bäraintetidkanlåg,verksamheten avsättadet,delta och ärnäratt men
kandär företagetmedhanteraskanProblemetkostnaderna. ett system

resultat ochbradetkompetenskontoanställdes när görbidra till den
ilägre,aktivitetenkompetensinsatserför är t.ex.lyftas närmedlen kan

lågkonjunktur.
tillstimuleradet skakompetenskontotmedAvsikten är att mer

avdrags-nuvarandedendeomfattande insatserochoberoende än som
nödvändigtdetförstaleder till. Iför fortbildning ärmöjligheten stegett

enskilda ochinnebäraskatill attställning systemetatt ta om
kompetenskontottillavsättningarskaarbetsgivaren göragemensamt

vilken formBeroende påska kunnaenskildedeneller endast spara.om
defrågorrad olika närmaretillkommerförväljs systemet, omensom

ochavsättningarstorleken påmöjligavalet. Denföljerdetaljer avsom
medel påutnyttjaochackumuleraväljs förtidsramden attsom

kompetensinsatserslagsför vadbetydelsefårkompetenskontona t.ex.
skabeskattningsreglertill.användas Dekanmedlen på kontona som

påverkarförformenberoendenaturligtvis systemetgälla är menav
skabeloppenfrågaEnbyggaskan ärockså hur systemet omupp.

deendastellerkompetensändamållyfts fördebeskattas när om
tid.föreskrivenhuvud inomlyftseller intetill tagetanvänds överannat
ochfonderasbörmedlenvilketpåfrågaviktig sättärEn annan

spartiden.förvaltas under
disku-kompetenssparande harsubventioneratstatligtFrågan om

påhar varitvarianterOlikaår. tapeten,underflera gångerterats senare
kompetensför-delskompetenskonton,personligameddels system
med utgångs-den börkomplex övervägasi sig såsäkring. Frågan attär

delegationenmöjligt förinte attalternativ. Dettänkbarapunkt från är
därförföreslårViförslag till att ettkomplett system.ettpresentera

fram iförslagkonsekvensbelystochgenomarbetat tasgrundligt en
utredning.särskild

kompetenskontonmedpå inslagExempel i ett system

huroch skissat påhar diskuterat ett systemSmåföretagsdelegationen
byggaskanutformas. Kontonaskulle kunna t.ex.kompetenskonton upp
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den enskilde månadsvis andel lönen elleratt avsätter ettgenom en av
visst kronbelopp. Avsättningama blir avdragsgilla deni privata
deklarationen. Uppbyggnaden kan påskyndas arbetsgivarenattgenom
parallellt betalar beloppin motsvarande den arbetsgivaravgift ärsom
hänförlig till det individen lönedelen. kanArbetsgivarenavsattaav
alternativt bidra engångsvisa belopp bestämsavsättaattgenom som

avtal med den anställde. Arbetsgivarens blir avdrags-avsättninggenom
gill i rörelsen. avsättningsbara beloppet börDet maximerat ochvara

bestämt till sådant beloppminsta tillräckligtäven ett att storen summa
ackumuleras för kunna meningsfullt för ändamål.utnyttjas sittatt

Tidsperiod

Vi tiden för ackumulera sparade medlen,och använda deatt attanser
bör begränsad, dels för storlek, delsreducera skattekreditensattvara
för kompetensinsatser verkligen ska bli Vår slutsats äratt attav.
medlen bör lyftaspå kontot efter högst år, bl.a. därför atttre
människors arbetsplanering och möjligheter bedöma kompetens-att
behoven sällan långsiktiga. förutsatte medelOmär systemet attmer
ackumuleras under längre tid, år diskuterats i något10t.ex. som
sammanhang, skulle det användas för utbildningarstyra attmot som
troligen förutsätter bortovaro från särskiltlångvarig arbetet, något som
de företagensmå skulle ha svårt hantera. Om tidsperiodenatt stannar
vid efterfrågan fler och återkommande, kortareår ut-tre styrs mot
bildningar efterfrågan utbildningar hålls Med lång acku-och pä uppe.

bli dyrmuleringstid skulle också uppbyggnaden kommasystemet attav
skulle bliför skattebortfallet under uppbyggnadstidenstaten attgenom

skatte-fortvarighetstillstånd kompenserasI staten attstort. ett genom
medel återförs från bredare beskattningsbas.en

Oanvända återförs till beskattningpengar

Medlen för godkändapå kompetenskontot ska användas täckaatt
kostnader för kompetensutveckling bestämd tid.individens inom en

detOm inkluderar arbetsgivaravsättningar förutsättersystemet att
avtalet mellan arbetsgivaren och den anställde reglerar hur inflytandet

kontot ska fördelas mellan arbetsgivaren och den anställde.över
Uttagen från kontot beskattas då de används för de avseddainte
ändamålen. Om medlen däremot används till godkända kost-änannat
nader, ska beskattas och skattebortfalletde åstadkommits genomsom
avdragsrätten kompenseras. gäller medelDetsamma inteavsattaom
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skattekreditavgift börformNågontidsramar.givnaanvänds inom av
beskattning.tillåtergårmedeloanvändasparadekunna näruttas men

arbetsgivaravgiftenbörarbetsgivaravsättningarinkluderarOm systemet
ibeskattasavsättningarytterligareeventuellaochtillinlevereras staten

företaget.

kontrollAnvändningsområden,

vadfördraplanetindividuella gränserdetpå somsvårtkanDet attvara
kompetensutveckling. Förmedsambandkostnader iräknasska som

olikaföravgifterhandlafrämstdetkommer attdelenskildesden om
deföranvändasfåbörmedelSparade ävenutbildningar.ochkurser

med dessa,samband t.ex.itillkommerkringkostnaderdirekta som
detsåkonstrueras attviktiga systemetläromedel. attDet ärresor,

kontrolldenochreglerkompetensutveckling. Destimulerarverkligen
uppnås.syftettillåtandeochenkla attbli såmåsteoundvikligblirsom
anställdedenochföretagetkanarbetsgivarbidragmedI systemett

för. Ianvändasfårkontotutbildningvilkenavtala typ somavom
längreförundvaraskansällandäranställda,med fåföretag personen

anställdedenocharbetsgivarenviktigtdet attstudieperioder, är
kompetenssatsningarandraellerutbildningarvilkakommer överens om

Ombäras.börkostnadernaoch hurtidsplanerasskadehurbehövs,som
kontinuerligtanvändsmedlen snarareintressebåda attdet i partersär

tids-sammanhängandeunderstudielediganställdeden är enän att
avtalet.ingå ikunnadettaperiod, bör

Effekter systemetav

förintäkternaminskarbyggskompetenskontondåspartidenUnder upp,
löne-arbetsgivare görOminkomstskatt.bortfalletstaten avgenom

Företagetsavgifterna.socialadebortfalleravsättningarrelaterade
skattebefriade avsätt-denkostnader utgörsindividensrespektive av

ningen.
formisamhälletförsigvisareffekterna avsystemetpositivaDe av

tillanpassadbättrearbetskraft ärutbildadmoderntochbättre sommer
eftersomökar,Skatteintäktemaefterfrågar.arbetsmarknadenvad

ökarlönernarimligt attökar. Det att antaföretagen äriproduktiviteten
efter-ökadtilllederSystemetutbildningar.ideltagithardemför som
ökarutbildningssektomiAktiviteternakompetensinsatser.påfrågan

arbets-påEfterfråganbeskattning.förunderlagbredareoch skapar ett
arbetsmarknadsinsatserförkostnadernaochmarknadsutbildningar
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minskar människors arbetslöshetsperioder försvinner ellerattgenom
förkortas.

företaget ökar och minskar kostnaderna for inställningarFör vinsten
och nyrekrytering. anställd produktionen under studie-Om gåren ur en

företaget under sysselsätta därmedperiod, kan tiden vikarie,en som
tillfälligt lämnar kön för arbetssökande. Fördelen för den enskilde be-
står högre lön, bättre chanser på arbetsmarknaden och minskad riski
för arbetslöshet.

enbart omfattar individers tillRedan avsättningarett system som
kompetenskonton belopp kommer ackumuleras.innebär att stora att

det till konto månadsvis fârOm varje i avsättasantar att systemetman
arbetskraften300 kronor och halva ca miljoner personer utnyttjar2att

kronor årligenmöjligheten, betalas 7,2 miljarder in i Densystemet.
för honor 50%uteblivna skatteintäkten 3,6 miljarderärstaten

ackumulerat sparande kommermarginalskatt årligen. Med årstre
kompetenskontona innehålla miljarder kronor, oräknad.21,6 räntanatt

belopp motsvarande arbetsgivar-Om företagen samtidigt betalar in
miljarder kronor.avgifterna 42%, ökar avsättningarna till 10,2

miljarderskattebortfallet och uteblivna avgifter 6,6Summan ärav
kronor På år ackumuleras miljarder kronor iår. 30,6 systemet.treper

frånför får intäktermedlen används kompetensinsatserNär staten
beskattningen utbildningsföretagen och kompetensgivama samtav

skatte-utbildningsmaterialkonsumtionen kurser,på m.m.moms av -
från andra hållintäkter kompetenssparandet skulle ha kommitutansom

dvs.del medlen "fryser inne",där används. denFör av sompengarna
samhället skatteintäkteranvänds för kompetensändamål, fårinte som

för den skattekreditvanligt. rimligt påföra någon avgiftkanDet attvara
de sparade medlenerhållits. hälftenhar Om attantar avsom man

miljarderdvs.kommer användas för kompetensändamål, 15,3att
miljarder kronor,kronor, halveras skatte- och avgiftsbortfallet till 3,3

offentliga subventionenvilket således storleken på den iär systemet.
annorlunda det konstrueras enligtUtfallet blir givetvis en annanom

arbetsgivaravgiften,inbetalningenprincip. arbetsgivarenOm utöver av
månad,den enskilde, dvs. kronorbelopp 300avsätter som persamma
kronor.beloppet till miljarderökar det ackumulerade på år 52,2tre

miljarder kronor år 30%Skattebortfallet blir totalt 8,76 per
kontinuerlig drift.företagsskatt innan i När ärär systemetsystemet

skatteintäkter Medutbyggt på visats.sättgenereras samma som nyss
utnyttjande sparade medel, kan subventionenantagandensamma om av

i detta fall beräknas till 4,4 miljarder kronor år.ca per
antyda hurbygger enkla antagandenExemplet på attmen avser

huvudsakligenskulle verka. Administrationen börsystemetsystemet av
medelsförvaltarekunna de berörda själva och påskötas parternaav av
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skatteförvaltningen kan behövamarknaden. kan tänkas någotDet att
troligen fordrar. förslagresurstillskott för den kontroll Ettsystemetsom

fonderade belopp bäst kan ordnas börhur förvaltningen storaom av
utredssamband medi närmare.övervägas att systemet

fram försäk-kompetensförsälding tagitsförslagI ett avsomom
denSkandia alla såväl företagenringsbolaget visas att parter, som
förVinstenenskilde och långsiktigt tjänar på är störstsystemet.staten,

företaget. förslagetenskilde och minst för Idämäst för denstaten,
studietid Förslagetför på år.diskuteras spartid på åtta år ettenen

for kompetens-medlen beskattas de utnyttjasbygger också på näratt
spartiden långvarigdetta fallrimligt iinsatser. Det är när gersom

har föreslagit, bedömer viMed sparande viskattekredit. års atttre som
likatill avsättningar itillräcklig for stimuleraskattekrediten inte är att
tillmeningsfullt refererautsträckning. inteDet närmareär attstor

antalde naturligtvis bygger påSkandias eftersombedömningar, ett
för alltidkända. övrigtförutsättningar måste Detbestämda ärsom vara

sig bl.a.ekonomiska utfall iberäknasvårt ärett systematt somav
beteenden och beslut.människors och företagspåverkaavsett att

också bygga påförslag måste givetvisAnalysen effekterna vårtavav
finns fördenutformningdetaljerad änsystemet somaven mer

närvarande.

Reflektioner

förfördelarkompetensutveckling harsparande förindividuelltEtt0
sektorn. små-och den offentliga Inäringslivetbåde den enskilde,

företag,perspektivekonomisktofta har kortareföretag än storasom
särskilt svåralångsiktiga utvecklingför anställdaskostnader deär

densmåföretagensynnerhetDärför skulle ihantera.att gynnas av
föranställdainnebäraavlastning det skulle störretog ett ansvarom

fall särskiltdet i mångakompetensutveckling. Dessutomsin äregen
höja utbildnings-bättre möjlighetersmåföretag behöver attsom

nivan.

tordelön.möjlighet sin DettaAlla individer har inte att spara av0
kanske delåginkomsttagarekanske framför allt gälla är somsom

Systemförslaget här utesluterkompetensutveckling.bäst behöver
effektarbetsmarknaden.befinner utanför Endock dem siginte som

lik-"Kompetenslyftet" ochkan insatsersystemet att somvaraav

Skandia 1996.till k0mpetensförsäkring,Skandia: förslagetHur mottogs
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nande arbetsmarknadssatsningar kan koncentreras till dem iärsom
allra behov dem.störst av

Småföretagsdelegationen har med individuelltövervägt ett system0
sparande för framtida företagsstart. I utredning bör övervägasen en

det möjligt eller eftersträvansvärt sammanföra dessaär attom spar-
former.

Företagares reaktioner till systemförslaget har varitspontana0 egna
allmänt positiva. Ett med konto anställd kan kommasystem ett per

bli mycket omfattande. Det samtidigt svårt bedöma huratt är att
många de anställda skulle komma utnyttjaatt systemet.av som

4.3 Referensbank

Småfäretagsdelegatiønens förslag

Småföretagsdelegationen föreslår informa-att en
tionsbank byggs omfattande referensgivare tillupp
företag erbjuder kompetenstjänster med olikasom

innehållaspecialisering. påBanken ska namn
företagare kan referenser. Dessa ska kunnasom ge
användas i samband med företagarna köperatt
kompetenstjänster.

Bakgrund och utformning

Småföretagama köper sällan utbildnings- och konsulttjänster och
saknar därför ofta rutin på genomföra upphandlingar. Erfarenheteratt
från VäxtkraftEU-programmet Mål visar4 företagarna i mångat.ex. att
fall på problem. har dåligDe kunskap hur praktisktstöter t.ex. om man
bör gå tillväga i upphandlingen, vilka konsulter bör vända sigsom man
till med offertförfrågan och vilket pris på tjänster rimligt. Denärsom
hjälp torde finnas till hands företagareandra i detnärmast ärsom
naturliga nätverket. dockDetta inte alltid tillräckligt.är

Med ökat sparande och investeringar iett systern ettsom gynnar
kompetensutvecklande tjänster tillhandahållna utbud kanprivatettav
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upphandlingsprocessen.och rådvägledning idet finnas behov av
mellaneffektiva kommunikationsvägarför skapabör arbetaStaten att

kan utbytaenkeltdessa påupphandlande företag så sättettatt
erfarenheter med varandra.

referensbankbyggadetta påEtt sätt göra attatt avupp envore
privata tjänstegivare. Denmed erfarenhetersmåföretagare av

skulleupphandla kompetenstjänsterfunderar påföretagare attsom
informationscentral på 020-tillförslagsvis ringa inkunna etten

konsulter påkunder till tänktalista på tidigareoch beställa ennummer
informationen påsöka Internet.kompetensområdet, alternativt

med andrakomma i kontaktkunnaskulle på dettaFöretagarna sätt
de funderar påkonsulterdeföretag har erfarenheter just attsomavsom

kontrollfunktionkontaktmöjlighet fyller delsanlita. Denna menen
problemsituationendiskutera denmöjlighetinnebär attäven egnaen

uppfatt-bättrekan företagarenPå såmed andra företagare. sätt en
givetvisbörskulle kunna Detupphandling konkretvadning ge.om en

referenser.ochreferensbankenfrivilligt ingå i attatt gevara
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och småföretagen5 IT

l Inledning

kollektivaFör nyttigheter kräver samlade harinvesteringarstorasom
präglats uttrycket infrastruktur, varmed hamnar, järnvägar, vägar,avses
flygplatser, teleförbindelser lärNär många sig använda ett systemm.m.

Internet och individuellt har gjort investeringarna i den utrustningsom
krävs, då innebär det samlade nätverket på motsvarande sättsom en

kollektiv nyttighet. Investeringens annorlunda karaktär har fått motiv-
begreppet ultrastruktur.era

sådantNär nätverk och det gäller för ochtelenätet telefon-ett även-
telefaxförbindelsema nått kritisk utanfördet dyrare ståär atten massa-

ansluten. dockFörutsättningen har råd och kom-än att är attvara man
utnyttja den möjligheten. fulltpraktiskaDetpetens att steget utattnya

använda enkel persondatorutrustning ansluten till telenätet och där-en
med till gällerInternet, vad den "självförklarande" tele-är större än
fonen eller telefaxen. företaget skaffaDet inga problemstörre möter att
och installera och få fungeraanslutenatt apparatur attprogramvara
problemfritt, inte heller lära hur sedansig utnyttjaratt man nya

infonnationsbanker, elektronisk eller detFörInternet.postprogram,
lilla företaget finns här däremot barriär, tröskel kliva över.atten en

den kollektiva ochDet det idag värdet med ochITär nyttan stora
kan offentligtInternet motivera för på bredstöttett attsom program

front hjälpa småföretagen införa hela företagsamhetenIT. Utomatt att
tjänar på detta, uppenbarligen IT-branschen också det,gör attgenom
marknaden för information och tjänster Enväxer.programvara,
spinoff-effekt fler företag etableras branscheninom in-är ännu nya
fonnationstjänster.

23Vedin, Bengt-Ame: "Myter Teldok StockholmI T", 94, 1995.rapportom
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IT-kampanj5.2

förslagSmåfäretagsdelegatiønens

nation-föreslår ettSmåforetagsdelegationen att
datakun-hjälpmedgenomförsprojektellt av

små företagensdeökaforungdomar attniga
IT-kunskaper.

Bakgrund

individerbådedelarfaktorblitenderarIT-kompetens att uppsomen
modernadetoch drasiginformera nyttakandemioch företag avsom

till ITtillgångkan det. Utanintedemochmöjlighetersamhällets som
svårarealltblir det attkommunikationochinformationförverktygsom

iför datornanvändninghar ingenföretagsmåMångarationellt.arbeta
administrativaförenbartdatornkanskeanvänderochproduktionsin

desaknarsmåföretagkategoriervissaverksamheten. Iuppgifter i av
företagarnaförintressantskaOm ITtill Internet.tillgångflesta vara

företaget.den idirektde harkunna nyttademåste att avse
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Via finns idagInternet många praktiska, ekonomiska och nyttiga
administrativa för småföretagare,tjänster exempelvis bank på Internet
och möjlighet hämta hem blanketter från myndigheter. Informationatt
kan fram just behöver den.närtas man

Många dagens ungdomar och studerande har kunskapergodaav
inom området Internet och data, varför dessavi välser somgrupper
lämpade förmedla information och kunskaper till företagen.ITatt om
Dessutom de relativt billiga anlita. Kontakten högskolamellanär att
och näringsliv skulle öka och arbetslösa skulle komma kontakti med
företagen. informatöreralla gällerFör de måste ha goda kunskaperatt

småföretagens verksamhetsvillkor.om

Förslagets utformning

IT-kampanjen bör bedrivas nationellt projekt samarbete mediettsom
företagarnas arbetsfönnedlingen, ochorganisationer, kommuner nä-
ringsliv. Landets teleoperatörer och andra aktörer på IT-området bör

projektet. Vårt förslag går antal data-i påut att ett stortengageras
kunniga studenter och arbetslösa besöker småföretagare önskar fåsom
introduktion och instruktioner hur de kan datateknikensutnyttjaom
möjligheter. Tonvikten bör läggas på Intemet-kunskap. Det är
naturligtvis önskvärt få med antal företag projektet.i Ettatt ett stort
riktmärke bör företag ska kunna besökasminst 10 000 iattvara en
första osannolikt alla småföretag vill eller behöverDet äretapp. att ta
del kampanjen. rimlig uppskattning kan målgruppenEn attav vara
skulle högst landets småföretag, alltså200 000utgöras vartav av som
och få introduktionsbesök tidskulle kunna under denett ett som
kampanjen pågår.

Besöken bör ske under heldagar, dag företag, ävent.ex. en per men
tidsomfattningen bör till respektive företags möjligheter ochanpassas
behov. samband eftermed och besöken bör help-desk-funktionI en
finnas tillgänglig för den företagare få uppkomnaönskar påsom svar
problem. viktigt företagaren kan fortsatt eftersomDet hjälp,är att
erfarenheterna problem.visar många de pånär stöteratt annars ger upp
Genom erbjuda detta kan användningen och öka. finnsintresset Detatt
exempel från kommuner landet där bl.a. med EU-stöd, hari startatman,

ekt företagenIT-proj går på visa vilken de kan ha ITut att nyttasom av
för stärka sin effektivitet och konkurrenskraft. Dels biståratt man
företagen deras analys IT-behovet företaget, demi i delsav servar man
med praktiska där företagaren kanIT-verkstadt.ex.arrangemang, en

datorn för olika funktioner. Verkstaden fungerakan ocksåpröva som
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de harsedanfrågormedvända sigkanföretagarnadithelp-desk
ochutrustningiinvesterat program.egen

finns hosföreslagitharviliknande denExempel på insatser ovan,
bilaga 2.Kanada seiConnectionStudentochSverigeSmelink ibl.a.

likheterfleraharmed studenterutbildningsinsatsermedidénEftersom
kandetundersökabörgenomförs,Smelink-projektethurmed omman

projekten.bådadesamordnaeffekterpositiva attge

Finansiering

beräknasföretagsbesök10 000omfattandeförstaIT-kampanjens etapp
den förstabesök. Omkronor500dvs.kronor,miljonerkosta 5 perca

kostnadenblirgenomförs,kampanjenhelaochväl cautfalleretappen
ochmellandelasbör statenFinansieringsansvaretkronor.miljoner200

Förslagetsmåföretagen. är attochIT-branschennäringslivet genom
IT-företagenochinstruktörsbesöken attbetalarsjälvasmåföretagama

Ersättninginstruktörema.handledningenochutbildningenförstår av
medavgifter samtsmåföretagamastäckasbörinstruktörematill av

ungdomararbetslösadetmedel ärarbetsmarknadspolitiska när som
kankampanjenadministreraochförKostnaderna startadeltar. att

instruktörer500år. Omkronormiljoner10högsttilluppskattas per
två år.pågenomföraskampanjenkandeltar

statligamedfinansierasdeltillinsatsviktigtDet attär ensomen
marknaden.utbud påbefintligtmedkonkurrerar ettmedel inte

detuppfattningvår äroch attkampanjmassivtänktProjektet är ensom
viktigtutbud. Detökat ärdärmedochefterfrågan ettstimulerabör en

konsultinsatseromfattande utannågrablirintebesökenatt
ochteknikensvisasyftemedkunskapsöverföring attgrundläggande

företagarna.hosintresseoch skapamöjligheter ettInternets
hatordeallt teleoperatörema,framförlandet,iIT-företagenDe stora

informations-denanvänderföretagflerallt nyaintresse attett av
kanintäktsökningframtidaDensynnerhet Internet. somoch itekniken

kunnabör utgöraInternet-användareantalstortett nyaavgenereras
uppkopp-gratisföretagenerbjudaexempelvisför demincitament att

förantalutbildaeller stort upp-ett enInternet personerlingar mot
gåsåledesbörintressenprivataochStatligaverksamhet.sökande

mindredeframtiden iinförplattformdennabyggaför attsamman
företagen.
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5.3 Virtuellt utbildningscentrum

Småföretagsdelegatiønens förslag

Småföretagsdelegationen föreslår försöksverksamhet medatt en
virtuellt utbildningscentrum,ett VUC, VUC:s uppgift skastartar.

med IT-stöd söka "utbildningskunder småföretagatt i bl.a.vara
utgångspunktoch frånmed deras önskemålatt behov och söka

utbildningar och olika slag andra kunskapskällor. Utbildnings-av
materialet sammanställs till skräddarsydda paket kansom
förmedlas till företagen distansutbildningar.som

Bakgrund

Nya verktyg och arbetsformer för utbildning

Distansutbildningar olika formeri förekommer sedan länge för dem
inte bor där skolan finns. Studierna bedrivs vanligen enskilt påsom

hemorten med genomgångar, ochseminariermen gemensamma prov
hos kursanordnaren. yrkesverksammaFör och ortsbundna ärpersoner

till kursorten ofta avgörande hinder. Utbildningar behöverettresorna
därför högrei grad hittills till individers villkorännu än anpassas om
det livslånga lärandet ska fungera i praktiken.

Under antal år har olika former distansöverbryggande teknikerett av
för underlätta studier utanför högskoleorterna. erbjuderprövats ITatt
helt möjligheter. Tekniken kan användas för skapaattnumera nya

virtuella utbildningsmiljöer med hög interaktivitet mellan lärare och
student och studenter emellan. Utbildningar kan förmedlas oberoende

tid och Detta speciellt viktigt för företagare och yrkesverk-ärav rum.
samma.

Utvecklingen bredbandsnät, digital och användarvänligaTV IT-av
möjliggör distansutbildningar till helt målgrupper.programvaror nya

Individer och företag kan erbjudas kompetenshöjning ochpå tid plats
dem, på arbetsplatsen, i bostaden och vid studiecenter påettsom passar

hemorten. den snabbaTrots teknikutvecklingen distansutbild-är
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fortlöpandebehövsbegränsat. Detrelativtfortfarandeningsutbudet
pedagogik förochdistansmetodik attutveckling inomochforskning

tekniken.utbildningsinnehåll tillochformanpassa

aktörermångautbud,Splittrat

utbild-ordinarietill dethördistansutbildninganordnareFlertalet av
distansversionererbjudsutbildningar ärflestaningsväsendet. De som

kursplaner. Detfasta ärföljerochkurserellerordinarie programav
traditionellaerbjuderhögskolorochuniversitetalltframför som

i Hämö-skola förnivå har StatensgymnasialPådistanskurser. vuxna
förHärnösand planerasutbud. centrumI ettbrettSSVHsand ett

gyrnnasie-högskolan,distansläromedel förIT-stöddautveckling av
folkbildningen.ochskolan

byggtsverksamhetkommunalomfattandeharantal årUnder ett en
studiecentra/lärcentraKommunaladistansutbudet.för emotatt taupp

skekanUndervisningdistansstuderande.förlokalaerbjuder arenor
videokonferenser,PC-baseradetelebildkonferenser,med hjälp av

potentialentekniskadentelefonochfaxWebteknik,FirstClass, men
anpassadeotillräckligtutbildningarna ärdåligtofta attutnyttjas genom

till denna.
tillhänsynlitenochutbudsstyrdaofta tarDistansutbildningar är
deutifrånföretag,ochindividerhos t.ex.lärandefaktiska behov av

detochstarkt ärvarierakanUtbildningsbehovenställer.arbetetkrav
exempel påenstakafinnsutbildningar. Detrelevantafinnaofta svårt att

hantverks-ifortbildningartill företag,riktadedistansutbildningar t.ex.
medtillsammansFR driverRiksorganisationyrken. Företagarnas

projektintressantutbildningskonsulteroch ettuniversitetLinköpings
s.k.förmetodikochutbildningsprogramutvecklatillsyftar attsom

mikroföretag.

försöksverksamhetUtformning av en

Små-enligtVUC,utbildningscentrum,virtuelltförHuvuduppgiften ett
ochindividersfånga införslag,företagsdelegationens är att gruppers

tillutbildningspaketförmedlaochskräddarsysöka,utbildningsbehov,
dessastuderandeochutbildaremedarbetaska kunnaVUCdessa. var

be-geografiskafungeradärförkan utanochbefinner sig centretän
utbildningskunders"små"förstärkaochsamlakanVUCgränsningar.

finna,förmågaochEfterfrågefokusering attlandet.iröster runt om
skabeställningenligtkvalitetsutbildningarförmedlaoch gepaketera
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för före-speciella profil nod i utbildningsnätverkVUC dess ettsom
lärande arbetet.itagens

Câå
il eagl

inventera/sammanställaför såledesVerksamhetsidén VUC ut-är att
nationelltutbildningsproducentersökabildningsbehov på alla nivåer,

infonnationskällor utanförochinternationellt, inklusive kunskaps-och
ska vidareutbildningsorganisationen. Centretden ordinarie samman-

välja/utveckla ochutbildningspaketställa och förmedla prövasamt
teknik efterdistanspedagogik ochför behovsinventering,instrument
kunskaptill byggaska bidrainventerade behov. Det även att omupp

råd till distansutbildare.distansutbildning och ge
inventeradesammanförs utifrånDistansutbildningar och program

kursutbudetdelar kurser det ordinariebehov. Hela eller menav ur
infonna-skräddarsydda kombinationer kurser, seminarier,också av

utbild-önskemål läggs tilltionsmaterial enligt beställares sammanm.m.
myndigheter och företagMaterial ska kunna sökas hosningspaket. t.ex.

Kunskapsmaterialetdistansutbildningar.och omföras till inslag i över-
förs med IT-stöd till deltagarna. Målgruppemahuvudsakligen utgörs av
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och enskildayrkesverksamma, företag, organisationerortsbundna, per-
oberoende lokalisering.soner av

pågår pådistansutbildningsprojektska komplettera deVUC som
leverantörssökning,för "kund- ochhåll landetmånga i attgenom svara

ska draIT-stöd. VUCförpackning och spedition" med nyttaavancerat
olika relevanta områden,redan finns påden expertis t.ex.somav

metoder ochutvecklingsprojekt distanslärandetsforsknings- och om
m.fl. kanutbildningsarrangörerintresseorganisationer,teknik samt som
innehåll.fram utbildningspaketens Enochbehovsanalysergöra ta

utbild-förutvecklaviktig uppgift för instrumentVUC attär att anpassa
förföreslår VUC inrättasidentifierade behov. Viningspaket till att en

väletablerad påtilloch förläggstreårig försöksperiod ärorten som
näringslivsstrukturhardistansutbildningskarta" ochlandets som en

förmedlaochförsök med frampraktiskaför göra att taattsom passar
kunskapspaket till företag.utbildnings- och

Finansiering

lärandeföretagensvirtuellt förmedförsöksverksamhetEn ett centrum
Småföretags-miljoner kronor.uppskattningsvis 30kostar totalt

ochför särskilda närings-medelstatligadelegationens förslag är att
Viverksamheten.för finansieraanvändsregionalpolitiska insatser att

praktiskautmärktaharSöderhamns kommun,föreslår också att som
förkonceptVäl genomarbetatlänge harförutsättningar och sedan ett

försöksverksamheten.förfår bli lokaliseringsortVUC,
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5.4 Rådgivning till småföretagare Via
elektronisk post

Småfäretagsdelegatiønens förslag

Småföretagsdelegationen föreslår databasatt en
bestående frivilliga småföretagsrådgivareav
med olika specialistkunskaper byggs ochupp

påläggs Internet.ut

Bakgrund och utformning

Den undersökning Småföretagsdelegationen låtit visar detgörasom att
finns behov hos företagarnaett få snabba på uppkomnaattav svar
frågor. Ett mindre företag har naturligen begränsaden egen
kompetensmassa, vilket företagaren kangör behöva sökaatt extern
rådgivning och hjälp. Vanligt söker råd ochär påatt sinaman svar
frågor hos andra företagare, hos de myndigheterän ochsnarare orga-
nisationer finns tillgå.attsom

Småföretagare skulle via nationell databas förlagd till Interneten
kunna få gratis rådgivning frivilliga med tystnadsplikt.av personer
Dessa kan företagare, på högre positioner,vara egna personer
pensionerade företagare eller företagsledare med olika expert-
kunskaper. Det viktigt de harär gedigen kunskap och erfarenhetatt en
för skapa förtroende för dennaatt rådgivningskanal. bör kunnaDe
"varudeklarera" sig själva och kompetenssin och de måste friavara
från intressekonflikter relativt den rådsökande och dennes företag.

Den resursinsats krävs för initiera rådgivningskanalatt påsom en
Internet, gäller sökandet efter lämpliga rådgivare samla dessa isamt att

databas. kräverDetta samarbete med olika nätverk företagett ochen av
företagare. viktigtDet företagarorganisationer,är klubbar och andraatt
nätverk såväl företagsmå får förtroendestora för tjänstenettav som
och sprider denna i kretsar.sina

Via den inforrnationskanal byggs web-sida, bör ocksåsom upp,
finnas länkar till olika och infonnationsbanker med materialorgan mm,
till stöd för småföretagare. Efter etablering underhållskostnadenären
obetydlig och kan så detsystemet uppdaterasgöras medatt spontant
hjälp rådgivare och småföretagama själva. Rådgivningen sker viaav e-

och ska kostnadsfri förpost småföretagama.vara
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fördär inombedrivsochUSAibl.a.finns ramenliknandeEtt system
315OmkringExecutives.RetiredofCorpsServiceSCORE

ideell basispårådgivningkostnadsfrierbjuder via e-post"c0unselors"
ellerarbetandeKonsulentema ärsmåföretagare.etableradeochtill nya

specifikmedm.fl.direktörerverkställandeföretagsägare,pensionerade
tillrådgivningenintressanta är attaffärskunskap. Detochbransch-

andramyndigheter utantillhandahålls avintesmåföretagarna av
företagare.

Reflektioner

driva. Denbilligtskulle attskisserat,videtprojekt varaEtt som
defungeraprojektet ärfå somför att personerattviktigaste resursen

företags-Sådanarådgivare.databaseniingåerbjuder sig att som
tillanslutningfinns iföretagsledare,pensionerademestadelsrådgivare,

Stockholm.KTH ividhögskolorna,vid t.ex.teknopolemaantalett av
intressetillräckligtfinnsSverigedet i ettförutsätterFörslaget att

påkonsulenterställaföretagaretidigare attoch sombland aktiva upp
gäller,intedettaOmbyggaskansåideell basis, systernett upp.att

till kon-ersättningbehövsdetOmincitament.särskiltnågotbehövs
ochberäknaskostnadernamåsteställaskadeförsulenter att upp,

frånmöjligheter, atttänkbaraflerafinnsDetlämpligt sätt.täckas på ett
kostnaderna,för attstårför systemet,värdorganisation svararsomen

före-tilldenna,via attfinansierasochreklamföröppnassystemet
efterfrågar.deinformationför denavgiftbetalarälvatagarna en
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6 Kompetenshöjning genom
rekrytering

6.1 Akademiker i småföretag

Inledning

Hittills har vi framför allt berört hur det lilla företagets kompetens-
försörjning kan ordnas eller köp tjänster förgenom arrangemang av
företagarens och de anställdas fortbildning och lärande. Men det finns
andra möjligheter höja företags kompetensnivå,att ett nämligen genom

företaget nyanställeratt eller på andra insätt redan hartar personer som
den kompetens saknas.som

I flertalet småföretag finns inga akademiker. Oftast beror det på att
verksamheten inte den karaktärenär den kräver akademiskattav
kompetens. Många de s.k. levebrödsföretagen sådana ochärav avser
för övrigt inte ha anställda,att utbildningsbakgrund.extra oavsett
Ibland kan det bero på företagaren själv inteatt akademiker ochär ser

skillnad mellan kulturer han tvekar inför. Det känten denär attsom
anställer ofta vill ha någon med sin utbildningsbakgmnd.som Tillegen

detta kommer den många företagare upplevda risken vid rekrytering,av
nämligen anställning akademikeratt kommer kosta detatt änav en mer

Företagaren kan också tveka inför problemet hur akademikerger. en
ska kunna introduceras och handledas.

Det däremot felär generellt hävdaatt småföretagssektom inteatt
arbetsmarknadutgör för akademiker. NUTEK visar ien en sam-

manställning för perioden 1990-93 det de minsta företagenatt var som
rekryterade den andelen högskoleutbildade.största Dessa småföretag är
koncentrerade till fåtal högteknologiskaett eller kunskapsintensiva

och änsteproducerande branscher.varu-
Men inte bara dessa, traditionellautan även kategorier till-mer av

växtföretag behöver akademisk kompetens. Samtidigt konstaterasmer
bland småföretagatt inom den svenska tillverkningsindustrin har endast
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högskole-naturvetenskapligteknisk elleranställdadeEn procent av
ochteknikförändradsnabbtkanföretagmångautbildning. För t.ex.

ändraderadikaltinnebäramarknadochproduktionsmetoder nyen
krävsdetplåten","böjamedlängreräcker inte attDetförutsättningar.

konsekvenserbedömningarsituation,företagetsanalyserockså avav
föravgörandebeslut kanvälgrundadeeftersomstrategier,och vara

gradallt högrealltså iblirSmåföretagssektomframtid.helaföretagets
tidigare suveräntmångfasetterad kompetens ettänberoende merav -
tillräckligt.produkt inteoch ärhantverkskunnande smarten

hög-ochhögutbildadesaknarsmåföretagdemellanKlyftan som
flestaDesmåföretagen. ut-påskyllasenbartkan inteskolevärlden
studenteroch mångastorföretagsinriktadetraditionbildningar är av

karriär-ochförmånermed de bättreföretagframtid isöker störreetten
där.finnasmöjligheter attutsersom

desmåföretagfleröka i änhögskoleutbildade kanantaletVi atttror
skadethuridédärförvilloch presenterahögteknologiska omen

bedrivsprojektandraantalinspireratsharVi ettgenomföras. somav
syften.liknandebedrivits ieller har

Trainee""SMEExempel 1.

1997septemberstartades iuniversitettekniska enLuleåVid
Programme".Trainee"SMEtraineeverksamhet;småföretagsanpassad

förCentrumCENTEKmellansamarbetsprojektärProgrammet ett
småuniversitettekniska samtLuleåaffärsutveckling,teknologibaserad

Finansiärer ärVästerbotten.ochNorrbotteniföretagmedelstoraoch
Läns-NorrbotteniTeknikbrostiftelsen samtLänsarbetsnämnden,bl.a.

med är attSyftet programmetVästerbotten.ochNorrbottenstyrelsen i
företag attmedelstora samtochsmåhögskoleutbildade iantaletöka

för-ocksådärmed sätt attettDetrekryteringen. ärmedföretagenhjälpa
bådahosattitydema parter.ändra

tekniker,högskoleutbildademedföretagetlänkarCENTEK samman
harde ettföretagPrioriterade äroch somekonomer systemvetare.
fortsattakademikemerbjudaoch attproblemkonkret avsersom

7,5sigsträcker överProgrammetavslutatefteranställning program.
fårDeltagarenpraktikperioder.ochteori-bådeomfattarochmånader

Programmet storuniversitetet. tarfrånhjälpochstödkontinuerligt
mångsidighetbehov. Detspecifika ärföretagssmåtillhänsyn snarare

områdenmedarbetarDeltagarenbetonas.specialistkompetensän som
småföretags-och FoUmarknadsföring ettekonomistyrning, ursom

ochfaktorersocialavidvikt läggsperspektiv. Enekonomiskt stor
förtillvägaska taattsmåföretaghursiglärafårDeltagarennätverk.
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tillvara olika utanför det företaget. Underresurser äregna programmet
deltagaren anställd CENTEK för lön och ersättningar.av som ansvarar
Företaget betalar 10-50 lönen inklusive socialaprocent avgifter.av

Exempel 2. Wyutexaminerade företag"i

Mitthögskolan bedrev under några år i början 1990-talet liknandeettav
projekt kallade "Näringslivspraktik". föllDetta väl ochsom man ut
många studenterna fick fast anställning efter projektets slut. Införav
hösten 1997 har utifrån de tidigare erfarenheterna utarbetatman ett

ettårigt projekt; "Nyutexamineradenytt, företag".i Kraven företagenpå
de utvecklingsbaraär att är och företrädesvis inte tidigare har akade-

miker anställda. Finansiärer för projektet företag, kommuner, läns-är
styrelsen, länsarbetsnämnden och två EU:s strukturfondsprogram.av

Exempel 3: Exportsäljare

Exportrådet bedriver projekt i samarbeteett med kommuner,
Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och i vissa fall EU:s strukturfonder

de kallar "Unga exportsäljare". Syftet stimulera små ochsom är att
medelstora företags med hjälp språkkimnigaexport akade-av unga,
miker få arbetslösa akademikersamt att anställning utanföratt ta
storstadsregionema. De rekryteras, företrädesvis civilekonomersom
och civilingenjörer, arbetar under månader med Exportrådetsex som
ansvarig personal- och trainee-organisation. Under denna tid varvas
teori med praktik på företag och Exportrådetett bistår med hand-
ledning. Lönen består KAS, A-kassa eller utbildningsersättning.av

Exempel 4. Arbetslösa civilingenjörer och marknadsförare

Två projekt inom för arbetslivsutveckling ALU initieradesramen av
NUTEK i början 1990-talet för bidra till tekniksprid-attav
ning/kompetensutveckling i småföretag, öka antalet högutbildade i
dessa öka sysselsättningen för dessasamt under den rådande låg-
konjunkturen. Yrkesgruppema civilingenjörer respektive mark-var
nadsförare.

Projekten föll relativt väl framförallt projektetut, med arbetslösa
civilingenjörer visade sig underlätta nyanställning. Deltagarnasom
initierade i företaget kanske inte skulle haprocesser ägtsom annars

exempelvis satsningar på marknadsföring. I utvärderingarnarum,
nämndes projektenäven minskade kulturklyftomaatt mellan små-
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bl.a.projektenmed attSvårigheterakademiker.ochföretagare var
syften.arbetsmarknadspolitiskaochnäringspolitiskabådetillfredsställa

bådaUnderlågkonjunkturperiod.tillanpassadeDe även envar
arbete,fåttdemfleraochkonjunkturenförbättradesprojekten somav

företag.ianställning annatALU-perioden för ettavbröt taatt

köppåAkademiker öppet6.2

förslagSmåfäretagsdelegatiønens

nationelltföreslår att ettSmåföretagsdelegationen
köp,påakademiker öppetProjektSMEramkoncept, -

ochhögskolorintresseradebedrivsochutformas av
högskolor.ochföretagarbetar näraaktörerandra som

rekryteringenpå underlättagå attska ut avProjektet
småföre-görasmåföretag och atttillhögskoleutbildade

akademiker.förattraktivaretagssektorn

Bakgrund

högskole-få införsärskildaflera attgenomförtsdetTrots programatt
sigsökernyutexamineradefåfortfarandedetsmåföretagutbildade i är
blikommaskullede attdärföretag,medelstoraochsmåtill jobb i

föreställ-invandafallmångadet i ärViakademikerpionjärer. atttror
fåsåsysselsättersmåföretagentraditioner gör attochningar som

intresseradenyexamineradedehögskoleutbildade. göraEtt sätt att mer
företaget.iutmaningformnågondemkunnaskulle att avgevara

fårakademikerpågårExportsälj attutprojektExportrådets ensomare,
attraktivadelta ioch dessutomexportsatsningföretagsutveckla ett

upplägg.sådantexempel på ettExportrådet ärkurser ger,som
tidsaknarbyrålådan" att"idéer imedsittersmåföretagareMånga men

löpandeföretagetsiproblemfinnasocksåkandem. Detutveckla
lösa.ochmedarbetatidsighar kunnat attingenverksamhet tasom
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Färslagets utformning

En utmaning för nyutexaminerad skulle kunna underen att ettvara
antal månader projektanställd arbeta med tidsmässigt avgränsadesom
projekt i småföretag, eventuellt med handledning och stöd från
högskolan eller någon initiativtagare.annan

Vi detta arbeta,tror relativtatt sätt självständigtatt drivaatt ett
projekt eller idé, skulle attraktivt för akademiker. Denen ny vara unga
anställde bör få marknadsmässig lön. Detta bör fullvärdigten ettvara
alternativ till andra anställningar, alltså inte arbetslöshets-ettvara

eller signalera jobbet har tagitsatt sistaprogram utväg.som en
"SME Projekt akademiker på köp" böröppet uppmärk-storges-

samhet i studenttidningar. Utmaningen driva projekt inomatt ett eget
företaget bör lyftas fram, liksom de fördelar anställning i mindreetten
företag medför, bl.a. ansvarsområden, bredarestörre perspektiv och en

betydande roll företaget.i börDet möjligt för två eller flermer vara
småföretag med arbetsuppgifter kan sammanföras tillsom en gemen-

uppgift, "dela på" akademiker.attsam en
Deltagande företag bör ha utvecklingspotential. Det bör inteen

krävas företaget det ska erbjuda fast anställningatt projekttidennärav
slut. företagDeär visar sådant intresse bör dock prioriteras.ettsom

En enklare variant

enkelEn möjlighet för företag "akademiker påatt pröva köp"öppet är
studenter praktikanter.att ta emot Småföretag bör högrei grad änsom

vad sker erbjuda praktikplatser och examensuppgifter för hög-som
skolestuderande. Eftersom många studenter måste söka med ljus och
lykta efter praktikplatser i produktionsmiljöt.ex. obligatoriskärsom
för vissa Civilingenjörsprogram, bör det lätt för företag finnaattvara
teknologer vill ha arbete under kort period. börDet intesom en vara
några svårigheter för högskolan och företagen hitta praktiskaatt
samarbetsformer för praktikfönnedling. börDet kunna möjligt förvara
två eller fler småföretag på gå formuleraort att atten samman om en
praktikuppgift och handleda praktikanten. Om det enskilda företaget
har svårt avdela tillräcklig handledarkapacitet,att bör högskolan
och/eller nätverk företag kunna biståett med hela eller delarav av
handledarinsatsen.
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Kommentarer

kanköp"påakademikerProjekt öppet"SMEprojektVi ettatt somser -
problem:flerapålösningarge

kanvärldenakademiskaoch densmåföretagmellanAvståndet
minska.

kanakademikeranställaföretaglitethos attBenägenheten ett
öka.

arbetskraft.välutbildadbehållakanRegionen

genomföras.kanfullföljtsskulle hainteIdéer annarssom

iarbetsuppgifterolikatillfälle prövafårNyexaminerade att
yrkeskarriär.sinbörjan av
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Fler7 synpunkter på extem

kompetens

Småföretagsdelegatiønens förslag

Småföretagsdelegationen föreslår one-stop-en
påshop Internet enkelt kan lotsasom

småföretagare till information och hurom var
kompetens kan Informationenextern engageras.

någotbör möjligt införlivas i befintligaom
småföretag,informationssystem såför att nya

undviks.arrangemang

1 Mentorskap

Bakgrund

Många småföretagare överbelastade med arbete och känner sigär
med sina problem. Då kan utomståendes råd ochensamma en

vägledning stöd och perspektiv på sinett stort sättett attvara
verksamhet. småföretagare använder kontaktergärna externa som
samtalspartners, bollplank, rådgivare, problemlösare Ofta detärm.m.
bankkontakten, revisorn, tjänsteman på kommunens näringslivs-en
sekretariat eller liknande den kontaktpersonen. Detutgör externasom
viktigaste för företagaren hitta någon kan råd ellerär att som ge som
kan tipsa företagaren ska vända försig få hjälp, ochvart att attom
kunna diskutera sina och företagets problem med någon ärsom
engagerad, kunnig och till hands. Personen och den relationnära som

har byggt ofta viktigare officiella funktion.är änman upp personens
Man vänder till densig känner och har bra kontaktperson som man
med sedan tidigare. Som framgår bl.a. företagsintervjuerna är överav
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huvud de personliga kontakter företagarenoch nätverktaget som
hemtam med, viktiga och informellakänner sig stöd informations- och

kunskapskällor.
samtalspartners ellerMentorer och rådgivare i mindreär en mer

organiserad form. Genom kan företaget kunskapin ochmentoren ny
undvika misstag fallgropar.hjälp ochatt

mentorVad är en

finns inom många olika idrotten, sjukvården,områden,Mentorer t.ex.
näringslivet.högskolan och

oberoende och objektiv diskussionspartnerEn ärmentor en0
tystnadsplikt.med

förväntningarhar eller lågavanligtvis ingaEn mentor om0
ekonomisk ersättning.

kan dela kompetens, erfarenetermed sig sin sinaEn mentor av0
kontaktnät.och sitt

för företaga-fungerar stöd och bollplank, bådeEn mentor som0
och yrkesroll.personligen i dennesren

haAlla kan mentor.en0

fördelar med form samtalspartners:finns fler dennaDet externaav

får skräddarsydd hjälp.Företagareno

utvecklas i sin roll.Företagaren0

behöver inte anställa någon.Företageto

får tillgång till kontaktnät.Företaget en annan personso

billigt alternativ.Det är ett0

form kompetens falletVilken i det enskilda berorexternav som passar
företagets och behov.på situation En både professionelltmentor ettger

personligt stöd till företagaren.och Många gånger kanett mentors-
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formen införpå eventuellt styrelseuppdrag. Envägenett steg ettvara
icke-juridisk kontakt företaget möjlighet "testa"att mentomsger
personlighet och kompetens. Den potentiella styrelseledamoten får på

ställning till ha bindande företaget.isätt ta att ansvarspostsamma en
finnsDet speciellt för småföretagare olika mentorsprogram som

anordnas nätverk i Sverige. brukar sträcka sigProgrammenruntav om
Under detta ställs ofta krav och adeptår. år påöver ett mentor attca

träffas under visst antal timmar.ett
Kostnaden varierar mellan olika En inteärmentor ettprogram.

gratis substitut för konsult. dock skaPrincipen inteär att mentoren en
betalt. utför uppgifter stödjer företagaren hansMentom inga ita utan

arbete. Vanligtvis liten avgift för administration ocheget tas uten
utlägg vid och dylikt. istället fåseminarier Mentoms vinst ligger i att
hjälpa företagare utvecklas utvecklasoch självatt atten annan genom

del denne företagares erfarenheter.att ta av

Slutsatser

samhället, bl.a.finns redan många olika områden i iMentorer inom
väl utvecklat och det finns skålnäringslivet. ingetMentorssystemet är

för Småföretagsdelegationen föreslå förnågot annorlundaatt system
småföretagssfáren det redan har kunnatexisterar. Däremot viän sesom

den företagare vill ha alltid hur skainteatt mentor, vetsom en man
tillväga för få på någonatt tag som passar.

förslag de existerande mentorsnätverken för små-Vårt är att
företagare den databas med företagsrådgivare viipresenteras som
redan kan nätverken iberört i avsnitt 5.4. Alternativt presenteras
Smelink bilaga 2.se

styrelser7.2 Kompetens genom

Småföretag och styrelsearbete

Många småföretag bedriver aktivt styrelsearbete. inteinget Det är
heller användermånga sig ledamöter i styrelsen. Detexternasom av
finns fördelardock många aktivt styrelsearbete ochett externasom
ledamöter kan ge.
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tillStöd VD:n
kontaktnätUtökat

företagetTillförd kompetens i
planeringlångsiktigtillInitiativ

beslutkvalificeradeKraftfulla och

till föreaget.professionell relationframföralltstyrelseledamot harEn en
råd-barastyrelseledamoten inte ärSkillnaden är attmentormot en

harEftersom dennefattar beslut.med ochockså ettgivande ärutan
verksamhetföretagetsitroligenpersonligt engagemangetäransvar

hosockså större än mentor.en

styrelseledamotför ärarvode. PrisetstyrelseledamotEn etttar ut en
företaget. Ettned iläggertid och risktill hurkopplatgivetvis stor man

000000-50mindre företag 40styrelseledamot i ärförriktmärke etten
styrelseordförande någotår.kronor En tar mer.per
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eller flera rådgivare istyrelse kan helst införetagsEtt när ta ensom
styrelse-adjungerade ledamöter. adjungeradstyrelsen form Eni av

styrel-juridiskt och heller iledamot har något inteinte rösträttansvar
brautomstående delta styrelsemöten kanlåta iAtt sättettvarasen. en

och erfarenheter. kan ocksåfå eftertraktad kunskap Detin ettatt vara
styrelsen.första fast plats itillsteg en

Alternativa styrelseførmer

styrelseliknandeerfarenheterdel andras råd och ikanFöretagare ta av
beslut.legal styrelses Detbehöva följaarbetsformer utan att enmen

innebär å"altemativ styrelse".ingår i Dettakan ske företagaren enom
denställa lika höga krav påsidan företagaren inte kanandra att

saknareftersom deltagarna där"alternativa styrelsens" engagemang,
företaget.personligt iansvar

företag gårskuggstyrelse kan bildasEn sammansomav en grupp av
och knäck-företags problemför diskutera respektivetillsammansatt

aktiebolagslagen. Enorganiserad enligtfrågor styrelsen ärutan att
deförlagligthar alltså, liksom ingetskuggstyrelse mentor, ansvaren

företaget skajuridiska krav påfinns heller ingaråd och det attsom ges
följa skuggstyrelsens råd.

styrelseledamöterlämpligaHur finna

hållolika ifinns påideell föreningStyrelseAkademien är somen
ochmindrestyrelsearbetet iför utvecklaoch arbetarSverige att

"bank"byggtStyrelseAkademien harföretag.medelstora avenupp
frammatchningoch kantill styrelseuppdragkandidater etttagenom en

företaget. Föreningenför det enskildakandidaterantal passande
demstyrelsearbete. Liknande tjänsteranordnar utbildningar iäven som

hosfinns också ALMI Företagspartner.StyrelseAkademien erbjuder

Kommentarer

småföretagtillgäller informationdetPå närsätt omsamma som
för deninforrnationsvägenkelt tillgängligbör det finnasmentorer en

företagare intresserad externär att sompersonengagera ensom av
finnaska tillväga förUppgifter hur gåstyrelseledamot. attmanom

ledord.enkla Somsökas på datanätet vialämpliga bör kunnapersoner
till påbehöva kännaförstaföretagare ska inte i momentet namnenman

och kun-informationenden efterfrågadeharde institutioner som
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skapema. Med verktyg och bör det möjligtIT Internet attsom vara
detbygga kunskaps- och informationssystem för småföretagare på

naturligtvis företagarna har tillgång tilldet förutsättersättet, attmen
och kan använda verktygen.
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Avslutande kommentarer8

offentligaför intresse. Mångafokus mångasSmåföretagen i ut-är
små-betänkanden och förslag pålopp lagtårensredningar har genom

Åtskilliga små-uppmärksammarforskningsprojektföretagsområdet.
ochför entreprenörskaps-företagen och deras villkor. Institutet
140sammanställt katalogharsmåföretagsforskning, ESBRI, över caen

småföretagsinriktning. Ut-forskningsprojekt medsvenskaaktuella
projekt.20-tal Trotsismåföretagbildning och lärande i är etttemat

speciellahur företagensgång fråganåterkommer gång påfokuseringen
etablerasfler företagkunna lösas såproblem skaarbetssituation och att

tillväxtpotential tillvara.befintliga företagensoch de tas
människorandra ibehöveranställdaoch derasSmåföretagama som

kom-allmännaför hålla sinoch utbildningarbetesamhället attvarva
ochbetydelsen kurserutbildning ibehovetintakt. Menpetens av

sällanmycketsig pågenerella änseminarier trängeröver teman mera
vardagsarbetetslösakunskap och kompetenspraktiskbehovet attav

och kom-utbildningarutbudetälvaproblem. Företagarna att avanser
och allmäntteoretiserandealltförtill dem oftariktadepetenstjänster är

långsiktiga kompetens-deninslag iviktigahållna. kanDet vara
situationsbundnaochkortsiktigasällan deutvecklingen mermen passar

också har.småföretagarede flestakompetensproblem som
med företagaresamtalochintervjuerSmåföretagsdelegationens

iblanddevetande"på det "bättre mötermångavisar tröttaäratt som
förUtgångspunktenskepnader.olikaoch konsulter ihos institutioner

ambition. Dekonsultensbehov, inteföretagetskontakterna måste vara
akademiskochmed konsulter iarbetaföretagare är att ensom vana
högskolansvälja iochmed hanterasällan problem rättkultur, har att

andraerbjuds dem. Mångade konsulttjänsterutbud eller bland som
konsultbranschen dehögskolan ochfrämmande förkänner attsig så

den miljön.kompetenshjälp isökadrömmaaldrig skulle attom
framfördesjälvaföretagarnakontakterdelegationens attI uppger

kontinuerligtdirekt ochdeförtroende förallt har ärresurspersoner som
kom-banktjänstemannen,kanengagerade deras företag. Deti vara

iinsattföretagare,ellernäringslivsselcreterare ärsomannanenmunens
hands.till Somfinnsochföretagsspecifika förhållandenade närasom

frågar företagarnautbudoch konsultemastill högskolanskomplement
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efter skräddarsydda kompetensinsatser direkt användbara iärsom
deras företag. Kunskapsmaterialet kan finnas hos andra företag,eget
myndigheter och organisationer vid sidan det utbildnings-ordinarieom
väsendet behöver för kunna tillämpas på det enskildaattmen anpassas
företagets situation.

Många företagare klagar det svårt överblicka allöver äratt att
information berör dem. Mängden information och erbjudandensom av
inger dem lätt känslan de missar goda möjligheter. svårtDetatt är att
urskilja det relevant för dem älva. företagarnaviktigtDetär är attsom
enkelt kan komma åt det kunskapmaterial och den information desom
faktiskt betjänta och hjälpmedel bör långt möjligtNya såär systemav.
bygga lösningar företagarna ochpå sådana redan förtrogna medärsom
uppskattar inte lägga till fler ytterligare späder påvarianter som-
oöverskådligheten. med ochArrangemang one-stop-shops på iIT-nätet
fysisk bemärkelse den småföretagarepå är sättorten ett attegna ge
bättre och dem chans till oberoende.service störrege

intervjuade småföretagamas kritik samhällsstöddaDe denmot orga-
nisationen för kompetenstjänster allvarligenligt vår uppfattning såär

det kan finnas skäl denoch analysöverväga översynatt att en av
offentliga konsultorganisationen kompetensområdet. omdömenpå De

kommit fram till Småföretagsdelegationen här,ALMIt.ex.om som
frågor kompetensförsörjningenockså i anslutning till andra änattmen

diskuterats, delvis motstridiga. Bl.a. detta har föranlett beröraär attoss
helhetnågra aspekter på organisationen på småföretagsområdet isom

delegationens sammanfattande slutrapport.
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Småföretagares på kompetens-syn
försörjning underlag till avsnitt 2-

Intervj umall

Intervjuerna har varit kvalitativ och underlaget endasthar utgjortartav
grundstruktur för dessa. Diskussionerna har fokuserat elleren mer

mindre på vissa områden beroende på deltagande företag.

Bakgrundsfakta0
verksamhet-
antal anställda-
företagets ålder-
företagarens bakgrund-

Företagets exportverksamhet nuvarande / blivande0
hur länge-
marknader-
välplanerat / ad hoc-

hjälp/ stöd rekryteringextern-

Hinder, behovtrösklar,0
främsta problemen-
brist på kunskap/kompetens-
insikt kompetensbehov alt. "leaming by doing"om-
behov infonnation, rådgivning och/eller konsultstödav-
vilken kunskap / kompetens kan överföras-
finns utbud efterfrågad kunskap / kompetensett av-
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Drivkrafter0
vad har underlättat-

från vemstöd / bidrag-
framgångsexempelerfarenheter/andras-

nätverk-
seminarier-
rekrytering-

Stödsystemet0
med stödorganisationerkontakt-

utbudetkännedom om-
stödsystempåsyn-

förtroende-
/one-stop-shop exportcentra-

Utbud +/-0
kompetenscheckar-
nätverk-

styrelseledamot/ externmentorer-
hyraexportchef/exportsäljare att-

exportsäljresor-
studenterhjälp från-

seminarier-
kurser-



SOU 1998:77 Bilaga 1 89

Samtal och intervjuer:

WeibullBerggren Tom, Lars AB
Bemtorp Anders, Exportrådet
Eneroth Johan, Kulan Studentkompetens
Grandelius Lennart, Exportrådet
Green Ingegerd, IUC i Gnosjö
Hjalmarsson EurofuturesDan,
Höglund ExportrådetBo,
Karlsson ExportrådetHasse,
Lennerlöf Frida, ProgramkontoretEU
Liljemark Thomas, NUTEK
Lindqvist Maria, TemaPlan
Linger Anders, Visionsfabriken
Löwstedt Eva-Lotta, NUTEK
Nordkvist, Länsstyrelsen, StockholmIvar,
Petterson Erik, ALMI
Premler Therese, Exportrådet Berlin

Dick,Ramström FondeliusRamström
Reitberger TemaPlanGöran,
Sandberg Lennart, NUTEK
Sjöberg ExportrådetGöran,
Ström Monika, NUTEK
Sörbom Länsstyrelsen StockholmPeter, i
Weibull WeibullGöran, ABLars
Weissglas Peter, Accretia
Wiklund InternationalPia, France
Willermark Bo, IUC i Gnosjö
Östlund Christer, RiksorganisationFöretagarnas
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KanadaStudent Connection -

roll för ökatagit aktivKanada har näringsdepartementetI atten
etableratföretagen. har bl.a.Intemet-användningen i de små Man en

Vidare pågårsmåföretagsanpassad webplats Strategis. ett program
företagbesöker omkring 000studenter 50innebär 2 000attsom ca

företag informa-för introducera iunder åren 1996-98 atttre somrar
Studenterna fåroch få igång användning Internet.tionsteknik en av

företagen sker sedanfyra Besöken påförst utbildning under dagar.en
dagar betalar företagen 500företag. Under dessaunder dagartre caper

kronor dag.per
och flerasamarbetsorganisationProjektet stöds universitetensav

Microsoft ochföretag Netscapeandra organisationer. Dessutom är som
mjukvara för browsermedinblandade. bidrar Internet,Dessa att m.m.

får användas gratis.

Smelink

med detlikhetervisar mångaSmelink svenskt initiativär ett som
delenfinansieras tillföretagsnätverket. Projektetkanadensiska största

påSmelink ocksåstiftelse.Alice WallenbergsochKnut är namnetav
Webplatsen kanmedelstora företag.för små ochwebplats sägas varaen

församlad information intresseplats medinformationstorgett aven-
konkretahjälp dettaföretagarna medTankenmålgruppen. är att av

sökaenkelt kunnaoch dessutommedexempel ska Internetnyttanse
information på plats.relevant en

fem län,pilotprojekt ibedrevs Smelink1997Under somsommaren
Västernorrlands ochStockholms, Jämtlands,Jönköpings,nämligen

medelstorasmå ochbesökte omkring 450Västerbottens län. Studenter
ochoch informera Internethalvdagar för utbildaföretag under att om

anpassadesSmelinks websidautgick frånSmelink. Utbildningen men
Underoch speciella intressen.kunskaperefter respektive företags

tilltvåårsperiod skjutaförstiftelsen beslutathösten har1997 attom en
universitetenutvidgas. olikadet kan Detill projektet, så attmer pengar

få möjlig-ochi landet kommeroch högskolorna attrunt engagerasom
efter förutsättningar.ektinsatsemahet lägga projatt egnaupp

projektet hardet dröjer innanprojekt,Smelink intressantär ett men
dessaföretagen, eftersomoch medelstoratill flertalet små utgörnått ut



SOU 1998:77Bilaga92 2

flerför och behovfinns alltsåoerhört Det utrymmestor avgrupp.en
bred front.IT-området för nå på Detviktigaprojekt detinom att ut

utbildning för mångagrundläggande information ochbehövs också mer
Smelink-utbildningför stadium därde detföretagen, innan är mognaav

kan vid.ta
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