
 1

Luleå tekniska universitet      
Avdelningen för Industriell Organisation     
971 87 LULEÅ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensutveckling i mindre företag i Sverige, 
USA, Ryssland och Sydafrika - delrapport 

 
Håkan Ylinenpää 

AR 2000:43 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
1. Bakgrund och syfte 
 
Runt om i den industriella världen fokuseras intresset allt mer på de små- och medelstora 
företagens betydelse för ekonomisk tillväxt. Det är i småföretagssektorn som de nya jobben 
skapas (Davidsson m fl 1994, 1996). Närmare 80 procent av de snabbast växande företagen i 
Sverige har t ex färre än 50 anställda (Närings- och handelsdepartementet, 1998). De mindre 
företagen är dessutom viktiga som medspelare till större, ofta multinationella, företag genom 
att dessa ofta fungerar som under- och medleverantörer till dessa företag. 
 
Ett allt viktigare konkurrensmedel för dessa mindre företag är den kunskap och kompetens 
man besitter i företagen. Kunskapsekonomins intåg har medfört att företagens utveckling av 
’kärnkompetenser’ (Prahalad & Hamel 1990) och ’tysta kunskaper och kompetenser’ (Polanyi 
1962) hamnat högt på företagens agendor. Denna utveckling gäller i hög grad även mindre 
företag i (särskilt) industrialiserade länder, där priset som konkurrensmedel får allt mindre 
relativ betydelse. Att detta är viktigt vet från ett flertal tidigare studier (se t ex Piore & Sabel 
1984, Hendry et al 1995 eller Docherty 1996), medan däremot kunskaperna om hur nya 
kunskaper och kompetenser utvecklas i mindre företag är mindre utvecklad. 
 
I en nyligen framlagd doktorsavhandling (Ylinenpää 1997) studerades vilka metoder mindre 
företag i Sverige använder sig av för att utveckla nya kunskaper och ny kompetens bland sina 
anställda. Ylinenpää och Havenga (1998) jämförde sedan hur små och medelstora företag i tre 
så olika ekonomier som Sverige, Ryssland och Sydafrika arbetar med kompetensutveckling. 
Mot denna bakgrund sökte jag hösten 1999 medel från Rådet för Arbetslivsforskning (RALF) 
för att under ett halvår bl a studera hur mindre företag i USA arbetar med kompetensutveck-
ling. USA utgör i sammanhanget ett intressant exempel på en ekonomi som efter ett antal 
besvärliga år utvecklats i positiv riktning med hög tillväxt och låg arbetslöshet i kombination 
med låg inflation och låg ränta. Huvudsyftet med projektet var ”att undersöka hur mindre 
företag i en helt annan typ av ekonomi (USA) bedriver kompetensutveckling, och vilka 
attityder till lärande och förändring som kan utläsas i dessa företag” (ur ansökan 1999-09-13 
till RALF). Medel (stipendium om 180 000 kronor) beviljades 1999-12-22. I denna 
projektredogörelse redovisas kortfattat vilka resultat som medlen har möjliggjort så här långt. 
 
2. Metod och genomförande 
 
Med en bas i University of Minnesota i Duluth har jag under våren 2000 personligen besökt 
och intervjuat 30 amerikanska småföretag. För datainsamling har jag använt mig av samma 
frågor som tidigare ställts till mindre företag i Sverige, Sydafrika och Ryssland. I alla de 
enskilda länderna utgjordes de studerade företagen av en blandning av tillverkande och 
serviceföretag, med en klar majoritet i storleksklassen mindre än 50 anställda. Några enkla 
data om de deltagande företagen i respektive land sammanfattas i tabell 1. 
 
Insamlade data har sedan analyserats med syfte att utgöra underlag för vidare rapportering 
genom ’conference paper’ vid lämplig vetenskaplig konferens samt även underlag för 
framtida artikel i någon vetenskaplig tidskrift. 
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 Tab 1: Några grundläggande uppgifter om de studerade företagen 
 
 Land                      n              Storleksintervall         Medelstorlek (ant anst) 
 Sverige  61 1-50 anst  17 
 USA  30 1-200 anst  29 
 Sydafrika  42 1-150 anst  26 
 Ryssland  18 1-200  38 
 
 
3. Huvudresultat så här långt 
 
Tidigare studier av hur man i mindre företag utvecklar kompetenser har visat att lärandet till 
stor del är integrerat i det dagliga arbetet, att ’tysta kunskaper’ har större relativ betydelse 
medan formella utbildningsmeriter spelar en mindre framträdande roll (jfr. Storey 1994, 
Hendry et al 1995, eller Ylinenpää 1997). Självfallet är detta en generalisering av 
förhållandena i en grupp företag som på intet sätt kan sägas vara homogen, utan som 
innehåller allt ifrån högkvalificerade mindre företag till småföretag med enkla processer och 
låga kvalifikationskrav. Med denna reservation har dock tidigare studier av hur mindre företag 
utvecklar kompetenser viktiga för företagens konkurrenskraft visat på betydande skillnader 
mellan olika länder och kulturer. Sålunda fann Ylinenpää & Havenga (1998) att lärandet i 
svenska småföretag i större utsträckning kunde karaktäriseras som ’learning by watching’ 
(genom studiebesök, mässor, etc.), att lärandet i sydafrikanska företag nästan uteslutande 
utgörs av ’learning by doing’ (där lärande integrerat i dagligt arbete ofta utgjorde den enda 
praktiserade metoden), samt att lärandet i ryska småföretag innehöll en signifikant större 
andel ’learning by reading’. Frågan som uppstår är då om, och i så fall hur, lärandet i 
amerikanska mindre företag överensstämmer med (eller skiljer sig från) lärandet i t ex 
svenska småföretag. Finns här andra attityder till lärande och förändring som skulle kunna 
vara en förklaring till dynamiken i den amerikanska ekonomin under senare år? Använder 
man där andra metoder för att utveckla nya kunskaper och kompetenser än vad vi gör i 
svenska mindre företag?  
 
Företagets och (särskilt) företagsledningens grundläggande inställning till att utveckla nya 
kunskaper och kompetenser i företaget är självfallet av central betydelse i sammanhanget. Jag 
har därför valt att särskilt studera detta genom ett antal frågor som främst bygger på Per-Erik 
Ellströms typologi av teoretiska perspektiv på kompetensutveckling (Ellström 1992). Bland 
attitydfrågorna ingick också frågor med syfte att utröna på vilken sikt (lång resp kort) man 
förväntade sig ’återbetalning av investeringen’, samt frågor med syfte att klarlägga huruvida 
investeringar i kompetensutveckling av företagsledningen bedömdes som hög- eller 
lågriskprojekt.  
 
Av resultaten framkommer såväl likheter som skillnader mellan småföretag i de studerade 
typländerna. Oavsett hemland betonar sålunda småföretagen att investeringar i kompetens-
utveckling ska vägledas av företagets mål och strategier, bör omfatta alla i företaget, och ska 
ses som en långsiktig investering. Resultatet blottlägger dock också en hel del intressanta 
skillnader: 
 
?? Orienteringen mot nyckelpersoner är tydlig i såväl Sverige, USA som Sydafrika, men 

mindre framträdande i det post-socialistiska Ryssland 
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?? Däremot understryker de ryska småföretagarna ännu starkare än sina kollegor i de andra 
studerade länderna att kompetensutveckling kan vara ett sätt att motivera anställda och 
genom uppmärksamhet göra dem mer engagerade i att utveckla företaget.  

?? Att använda sig av kompetensutveckling som ett sätt att ’strömlinjeforma företaget’, få 
medarbetarna att tänka i samma banor (som företagsledningen) och därigenom få fram ett 
mer enhetligt agerande är något som  främst ryska småföretagare instämmer i, medan 
företagarkollegorna i USA  (och i viss mån Sverige) är dom som mest uttryckligt tar 
avstånd från en sådan uppfattning.  

?? Att investeringar i kompetensutveckling också är en kortsiktig investering (kunskap är 
som bekant en färskvara) är en uppfattning som är mest framträdande i Sverige, men som 
till en del även präglar mindre företag i USA. I såväl Sydafrika som Ryssland ses däremot 
kompetensinvesteringar enbart som långsiktiga investeringar. 

?? Slutligen framkommer intressanta skillnader också när det gäller huruvida företagen anser 
kompetensutveckling vara riskfyllt eller ej. I både Ryssland och Sydafrika är det mycket 
tydligt att företagsledarna våndas med frågeställningen om det är någon idé att investera i 
kompetensutveckling eftersom detta kan leda till ökade lönekrav och lönekostnader samt 
ökad risk för ’brain-drain’, d v s att en anställd efter att ha erhållit uppgradering av sin 
professionella kompetens blir så attraktiv på marknaden att denne flyttar till något annat 
företag. Den grupp som uppenbarligen känner sig minst besvärad av denna vånda är de 
svenska småföretagarna. USA-företagarna utgör i detta sammanhang en mellangrupp. 

 
Också när det handlar om val och preferenser relaterade till vilka metoder mindre företag i 
olika länder använder sig av för att utveckla kunskaper och kompetens i företaget återfinns 
såväl likheter som skillnader. Metoder för kompetensutveckling som nyttjats av mindre 
företag i Sverige, USA, Sydafrika respektive Ryssland under den senaste treårsperioden 
redovisas efter en första sammanställning i figur 1. Metoderna grupperas (med hänvisning till 
Ylinenpää 1997) i  fyra huvudgrupper: 
 
 
Metoder som underlättar individuell inlärning hos medarbetare i företaget: 
LITWORK Företaget uppmuntrar/tillåter inläsning av professionell litteratur under arbetstid 
LITFIN Företaget finansierar litteratur och kursdeltagande för anställda efter arbetstid 
EXPO Företaget möjliggör för anställda att besöka mässor och utställningar i syfte att 
 öka den anställdes professionella kompetens 
Metoder som kan karaktäriseras som ’stötvis distribuerad inlärning’: 
ICOURS Företaget anordnar företagsinterna kurser och utbildningar 
ECOURS Företaget investerar i deltagande i externa kurser och utbildningar 
LOCVIS Företaget arrangerar studiebesök för anställda lokalt på orten 
EXTVIS Företaget arrangerar studiebesök för anställda utanför företagets lokaliseringsort 
Arbetsrelaterade metoder för kunskaps- och kompetensutveckling: 
ROTAT Arbetsrotation för att bredda anställdas professionella kompetens 
DEVMEE Personliga utvecklingssamtal, karriärplanering 
STAFFM Regelbundna personalmöten med utbildningsinslag 
PROJECT Projektarbeten och tvärfunktionella arbetslag som syftar till att utveckla kompetensen i företaget 
MENTNE Handledning och introduktionsprogram för nyanställda 
DEL/APP Delegering och befordran i syfte att öka anställdas professionella kompetens 
Övriga metoder för kompetensutveckling: 
RECR Rekryterar för företaget ny kompetens 
COOP Samarbetar med extern kompetens i syfte att utveckla företagets kompetens 
NETWRK Deltar i professionella nätverk 
SENMEN System med mentorskap för redan anställda (t ex mellanchefer och chefer) 
BONUS Kopplar löneutveckling och anställningsförmåner till kompetensutveckling  
 
 



 5

Figur 1: Kompetensutvecklingsmetoder i mindre företag i olika länder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av figur 1 kan vi utläsa betydande variationer mellan mindre företag i de studerade länderna 
när det gäller vilka metoder man använder för kompetensutveckling i företaget. Mindre 
företag i Sverige karaktäriseras t ex av att kurser (såväl företagsinterna som externa) är 
framträdande. Studiebesök i tex andra företag samt deltagande i mässor och utställningar 
(’learning by watching’) är, liksom arbetsrotation,  en annan framträdande karaktäristika för 
svenska småföretag. Mindre vanliga metoder och angreppssätt är däremot att koppla kompe-
tensutveckling och lön, att medvetet använda sig av projektarbetsformen för att utveckla 
kompetens, eller att använda sig av externa mentor eller externa nätverk i sin kompetens-
utveckling. Också i USA framträder kurser (särskilt företagsinterna sådana), mässor och 
utställningar och arbetsrotation, men här är delegering av arbetsuppgifter, litteratur på arbetet, 
och introduktion av nyanställda (en konsekvens av större personalrörlighet?) viktiga. Mindre 
framträdande är att använda sig av personliga utvecklingssamtal och att företaget betalar 
kurs/litteraturkostnaden för anställdas fortbildning utanför arbetstid. I Sydafrika är personal-
möten, arbetsrotation och delegering viktiga metoder, medan litteratur på arbetet, nätverkande 
och studiebesök har mindre betydelse. I mindre företag i det post-socialistiska Ryssland, 
slutligen, är litteratur efter arbetstid, externa kurser, personliga utvecklingssamtal & karriär-
planering (!) samt professionella nätverk framträdande metoder att utveckla ny kunskap och 
kompetens i det egna företaget. Däremot förekommer introduktionsprogram för nyanställda 
eller arbete i projektarbetsform endast i mycket blygsam omfattning. 
 
Resultaten i figur 1 utvisar emellertid också att små och medelstora företag i USA generellt 
ligger högre än företagen i övriga studerade länder vad avser de flesta studerade metoderna 
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för kompetensutveckling. Innebär då detta att små och medelstora företag därmed skulle vara 
mer aktiva och framsynta än t ex mindre företag i Sverige? Finns här en möjlig förklaring till 
den positiva utvecklingen av den amerikanska ekonomin? Även om denna slutsats verkar 
ligga nära till hands tror jag inte att det förhåller sig på det viset. I stället misstänker jag att 
resultatet till stor del återspeglar det faktum att data från företagen insamlats vid olika 
tidpunkter: data från de svenska småföretagen emanerar från studier gjorda 1995-96, de ryska 
uppgifterna från 1996 och uppgifterna avseende Sydafrika från 1997. Intervjuerna i de 
amerikanska små och medelstora företagen utfördes däremot betydligt senare (våren 2000). 
Med tanke på den uppmärksamhet ’Human Resource Management’, ’Competence Manage-
ment’ och kompetensutveckling fått i företag under senare år finns det i stället anledning att 
anta att resultatet i stor utsträckning återspeglar det faktum att data insamlats vid olika 
tidpunkter. Slutsatsen underbyggs av det faktum att man i USA i mitten av 90-talet var 
mycket oroad över det faktum att företag i USA i mindre utsträckning än i andra länder 
verkade bry sig om att investera i personalens kompetensutveckling (jfr. Connor 1995, eller 
MacDuffie & Kochan 1995).  
 
Detta innebär att stor försiktighet  måste iakttas när det gäller att dra slutsatser avseende hur 
(särskilt) de amerikanska små  och medelstora företagen skiljer sig från övriga studerade 
företagsgrupper. I synnerhet gäller detta försök att kvantifiera investeringar i kompetens-
utveckling som har sin bas i olika mättidpunkter. Däremot – och detta är intressant även med 
de metodproblem som här indikeras – bör materialet kunna fungera utmärkt som ett underlag 
för att diskutera olikheter avseende ’lärstilar’ (learning styles) i små och medelstora företag i 
de studerade länderna. Som bl a Keefe & Langois (1983) och Swisher (1992) påpekar är sättet 
(kulturen) att lära sig nya saker en betydligt mer trögrörlig karaktäristika än t ex nivån på en 
indivs eller ett företags kompetensinvesteringar. Om vi sålunda bortser från inter-jämföreslen 
i figur 1 (d v s att jämföra nivåer avseende olika lärmetoder mellan länder/företagsgrupper), 
och i stället koncentrerar intresset till en intra-jämförelse (t ex att tolka resultatet i termer av 
vilken/vilka lärstilar som karaktäriserar respektive land/företagsgrupp), bör det finnas 
underlag för en rad intressanta slutsatser.  
 
Med denna ansats analyserar jag f n materialet med användande av följande lärstilar: 
- Learning by reading (indikeras av hög LITFIN  och LIWORK) 
- Learning by taking courses (indikeras av hög ICOURS och ECOURS) 
- Learning by watching (indikeras av hög EXPO, LOCVIS och EXTVIS) 
- Learning by instruction (indikeras av hög MENTNE och STAFFMEE) 
- Learning by working (indikeras av hög ROTAT, PROJECT och COOP) 
- Learning by networking (indikeras av hög NETWRK och SENMEN) 
- Learning by incentives (indikeras av hög BONUS, DEL/APP och DEVMEE) 
 
Ett första försök att analysera materialet med denna ansats redovisas nedan (antalet plustecken 
utmärker framträdande lärstil och antalet minustecken att denna lärstil inte är framträdande; 0 
att lärstilen finns representerad men inte är särskilt utmärkande): 
 
Tab 2: Lärstilar i mindre företag i olika länder 
 
   SWE USA RSA RUS 
‘Learning by reading’  0 + - ++ 
‘Learning by taking courses’ +++ +++ + +++ 
‘Learning by watching’  + + + - 
‘Learning by instruction’  - +++ 0 -- 
‘Learning by working’  + +++ + - 
‘Learning by networking’  -- + - 0 
‘Learning by incentives’  - 0 - ++ 
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Under antagandet att ’de många fler plustecknen’ avseende USAs mindre företag till stor del 
förklaras av skillnaderna avseende mättidpunkt, kan den dominerande lärstilen i USA ändå 
beskrivas i termer av ’learning by taking courses’, ’learning by working’ och ’learning by 
instruction’. Även i  Sverige (liksom i Ryssland) är ’learning by taking courses’ framträdande, 
men den ’svenska lärstilen’ karaktäriseras också (till skillnad från den ryska) av ’learning by 
watching’ och ’learning by working’. Att ’learning by incentives’ skulle vara mindre 
framträdande i Sverige är knappast överraskande. Den svaga profilen mot ’learning by 
networking’ är dock intressant, även om denna delvis kompenseras av den tydliga 
orienteringen mot studiebesök, mässor och utställningar. I Ryssland framträder i stället en 
stark litterär tradition (’learning by reading’) och – i den turbulenta omställning från 
planekonomi till marknadsekonomi de ryska småföretagen är mitt uppe i – en stark inriktning 
mot ’learning by incentives’. Däremot är ’learning by instruction’, ’learning by watching’ och 
arbetsrelaterade metoder (’learning by working’) mindre framträdande i de ryska 
småföretagen. Sydafrika, slutligen, har en mindre framträdande profil med viss orientering 
mot ’learning by taking courses’, ’learning by working’ och ’learning by watching’.  
 
4. Resultatens nyttiggörande 
 
Vi har ofta en tendens att vilja uppfatta lärandet som något som sker på samma sätt oavsett 
vilket land det handlar om. Företag och myndigheter som arbetar med utbildning (grund-, 
fort- och vidareutbildning) vill därför gärna tro att utbildning och utveckling ’på export’ kan 
ske precis på samma sätt som på hemmaplan. Det nu aktuella projektet har liksom en del 
andra studier från senare år uppmärksammat det faktum att lärstilar och metodpreferenser inte 
alls är konforma över nations- och kontinentgränser (jfr. även Johnson 1991, eller Ylinenpää 
& Havenga 1998). För företag som arbetar i utbildningsbranschen är detta naturligtvis en 
insikt viktig att ta tillvara. Resultaten bör dock ge anledning till angelägen reflektion för alla 
som arbetar med internationella affärer eller annat internationellt utbyte. 
  
De här redovisade preliminära resultaten kommer nu att bli föremål för ytterligare bearbetning 
och eventuell kompletterande datainsamling, och utgöra underlag för framtida vetenskaplig 
rapportering. 
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