Recommendation (No. 189) con
cerning General Conditions to
stimulate Job Creation in Small
and Medium-Sized Enterprises

ILO:s rekommendation (nr 189)
om allmänna villkor för att främja
nya arbetstillfällen i små och me
delstora företag

The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the International Labour Office, and
having met in its Eighty-sixth Session on 2 June 1998, and
Recognizing the need for the pur
suit of the economic, social, and
spiritual well-being and develop
ment of individuals, families, com
munities and nations,
Aware of the importance of job
creation in small and medium-sized
enterprises,
Recalling the resolution con
cerning the promotion of small and
medium-sized enterprises adopted
by the International Labour Confer
ence at its 72nd Session, 1986, as
well as the Conclusions set out in
the resolution concerning employ
ment policies in a global context,
adopted by the Conference at its
83rd Session, 1996,
Noting that small and medium
sized enterprises, as a critical factor
in economic growth and develop
ment, are increasingly responsible
for the creation of the majority of
jobs throughout the world, and can
help create an environment for in
novation and entrepreneurship,
Understanding the special value
of productive, sustainable and qual
ity jobs,
Recognizing that small and me
dium-sized enterprises provide the
potential for women and other tra
ditionally disadvantaged groups to
gain access under better conditions
to productive, sustainable and qual
ity employment opportunities,
Convinced that promoting respect
for the Forced Labour Convention,

Internationella
arbetsorganisationens allmänna konferens,
som har sammankallats till Geneve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 2
juni 1998 till sitt åttiosjätte möte,
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inser behovet av att sträva efter
ekonomiskt, socialt och själsligt
välbefinnande samt utveckling för
enskilda individer, familjer, sam
hällen och nationer,
är medveten om vikten av att
skapa arbetstillfällen i små och me
delstora företag,
erimar om resolutionen om att
främja små och medelstora företag,
som antogs av Internationella ar
betskonferensen vid dess 72:a möte
1986, samt slutsatserna i den reso
lution om sysselsättningspolitik i ett
globalt sammanhang, som antogs av
konferensen vid dess 83:e möte
1996,
noterar att små och medelstora
företag, som en avgörande faktor
för ekonomisk tillväxt och utveckling, i ökande grad står för majori
teten av de nya arbetstillfällen som
skapas i världen och kan bidra till
att skapa en miljö för förnyelse och
företagaranda,
förstår det särskilda värdet av
produktiva, varaktiga och kvali
tetsmässigt goda arbetstillfällen,
inser att små och medelstora fö
retag erbjuder kvinnor och andra
traditionellt missgynnade grupper
möjlighet att under bättre förhållan
den få tillträde till produktiva, var
aktiga och kvalitetsmässigt goda
arbeten,
är övertygad om att initiativ för
att öka respekten för 1930 års kon-
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1930, the Freedom of Association
and Protection of the Right to Or
ganise Convention, 1948, the Right
to Organise and Collective Bar
gammg Convention, 1949, the
Equal Remuneration Convention,
1951, the Abolition of Forced La
bour Convention, 1957, and the
Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958, will
enhance the creation of quality em
ployment in small and medium
sized enterprises and in paiiicular
that promoting respect for the
Minimum Age Convention and
Recommendation, 1973, will help
Members in their efforts to elimi
nate child labour,
Also convinced that the adoption
of new provisions on job creation in
small and medium-sized enter
prises, to be taken into account to
gether with:
(a) the relevant provisions of
other international labour Conven
tions and Recommendations as ap
propriate, such as the Employment
Policy Convention and Recommen
dation, 1964, and the Employment
Policy (Supplementa1y Provisions)
Recommendation, 1984, the Co
operatives (Developing Countries)
Recommendation, 1966, the Human
Resources Development Conven
tion and Recommendation, 1975,
and the Occupational Safety and
Health Convention and Recom
mendation, 1981; and
(b) other proven ILO initiatives
promoting the role of small and
medium-sized enterprises in sus
tainable job creation and encourag
ing adequate and common applica
tion of social protection, including
Staii and Improve Your Business
and other programmes as well as
the work of the International
Training Centre of the ILO m
training and skills enhancement,
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om föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten, 1949 års kon
vention om organisationsrätten och
den kollektiva förhandlingsrätten,
1951 års konvention om lika lön,
1957 års konvention om avskaffan
de av tvångsarbete, och 19 5 8 års
konvention om diskriminering (an
ställning och yrkesutövning) kom
mer att främja skapandet av syssel
sättning av god kvalitet i små och
medelstora företag och i synnerhet
att initiativ för att öka respekten för
1973 års konvention och rekom
mendation om minimiålder kommer
att bistå medlemsstaterna i deras
ansträngningar att avskaffa barnar
bete,
är också öve1iygad om att anta
gandet av nya bestämmelser om
skapande av arbetstillfällen i små
och medelstora företag, som skall
beaktas jämte:
(a) relevanta bestämmelser i
andra !LO-konventioner och ILO
rekommendationer, då så är lämp
ligt, såsom 1964 års konvention och
rekommendation om sysselsätt
ningspolitik och 1984 års rekom
mendation om sysselsättningspolitik
(tilläggsbestämmelser), 1966 års
rekommendation om kooperativa
(utvecklingsländer),
föreningar
1975 års konvention och rekom
mendation om utveckling av
mänskliga resurser samt 1981 års
konvention och rekommendation
om arbetarskydd; och
(b) andra erkända !LO-initiativ
för att främja små och medelstora
företags roll när det gäller att skapa
varaktig sysselsättning samt för att
stödja tillräcklig och allmän till
lämpning av socialt skydd, inklusi
ve ' Se om ditt företag' och andra
program såväl som arbetet vid
ILO:s Internationella utbildnings
center inom utbildning och kompe
tensutveckling,
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will provide valuable guidance for
Members in the design and imple
mentation of policies on job crea
tion in small and medium-sized en
terprises,
Having decided upon the adop
tion of ce1iain proposals with regard
to general conditions to stimulate
job creation in small and medium
sized enterprises, which is the
fourth item on the agenda of the
session, and
Having determined that these
proposals shall take the fmm of a
Recommendation;
adopts this seventeenth day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-eight the fol
lowing Recommendation which
may be cited as the Job Creation in
Small and Medium-Sized Enter
prises Recommendation, 1998.

kommer att ge värdefull ledning för Prop. 2000/01 :93
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och genomförandet av en politik för
att skapa arbetstillfällen i små och
medelstora företag,
har beslutat anta vissa förslag an
gående allmänna villkor för att sti
mulera till nya arbetstillfällen i små
och medelstora företag, en fråga
som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

I. DEFINITION, PURPOSE AND
SCOPE
1. Members should, in consultation
with the mast representative organi
zations of employers and workers,
define small and medium-sized en
terprises by reference to such crite
ria as may be considered appropri
ate, taking account of national so
cial and economic conditions, it
being understood that this flexibility
should not preclude Members from
aniving at commonly agreed defi
nitions for data collection and
analysis purposes.
2. Members should adopt meas
ures which are appropriate to na
tional conditions and consistent
with national practice in order to
recognize and to promote the fun
damental role that small and me
dium-sized enterprises can play as
regards:
(a) the promotion of full, produc
tive and freely chosen employment;
(b) greater access to income-

I. DEFINITION, SYFTE OCH
OMFATTNING
1. Medlemsstaterna bör, i samråd
med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisatio
nerna, definiera små och medelstora
företag under hänvisning till sådana
kriterier som kan anses lämpliga
med hänsyn tagen till nationella so
ciala och ekonomiska förhållanden,
förutsatt att denna flexibilitet inte
bör hindra medlemsstater att kom
ma fram till gemensamt överens
komna definitioner att användas vid
insamling och analys av data.
2. Medlemsstaterna bör besluta
om åtgärder som är lämpliga för
nationella förhållanden och förenli
ga med nationell praxis för att er
känna och främja den grundläggan
de roll som små och medelstora fö
retag kan spela när det gäller:

har fastställt att dessa förslag
skall ta fmmen av en rekommenda
tion, och
antar denna dag, den 17 juni
1998, följande rekommendation,
som kan kallas 1998 års rekom
mendation om nya arbetstillfällen i
små och medelstora företag.

a) att främja full, produktiv och
fritt vald sysselsättning,
b) utökat tillträde till inkomst-
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earning opportunities and wealth
creation leading to productive and
sustainable employment;
(c) sustainable economic growth
and the ability to react with flexi
bility to changes;
(d) increased economic participa
tion of disadvantaged and margi
nalized groups in society;
(e) increased domestic savings
and investment;
(f) training and development of
human resources;
(g) balanced regional and local
development;
(h) provision of goods and serv
ices which are better adapted to lo
cal market needs;
(i) access to improved quality of
work and working conditions which
may contribute to a better quality of
life, as well as allow large numbers
of people to have access to social
protection;
G) stimulating innovation, entre
preneurship, technology develop
ment and research;
(k) access to domestic and inter
national markets; and
(1) the promotion of good rela
tions between employers and work
ers.
3. In order to promote the funda
mental role of small and medium
sized enterprises referred to in
Paragraph 2, Members should adopt
appropriate measures and enforce
ment mechanisms to safeguard the
interests of workers in such enter
prises by providing them with the
basic protection available under
other relevant instruments.
4. The provisions of this Recom
mendation apply to all branches of
economic activity and all types of
small and medium-sized enter
prises, irrespective of the form of
ownership (for example, private and
public companies, cooperatives,
partnerships, family enterprises, and
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duktiv och varaktig sysselsättning,
c) hållbar ekonomisk tillväxt och
fö1måga att reagera med flexibilitet
på förändringar,
d) missgynnade och marginalise
rade gruppers ökade ekonomiska
medverkan i samhället,
e) ökat sparande och ökade inve
steringar i landet,
f) utbildning och utveckling av
mänskliga resurser,
g) balanserad regional och lokal
utveckling,
h) produktion av varor och tjäns
ter som är bättre anpassade till lo
kala marknadsbehov,
i) förbättrad kvalitet vad gäller
arbete och arbetsvillkor som kan
bidra till bättre livskvalitet samt ge
ett sto1t antal människor tillgång till
social trygghet,
j) att stimulera till innovation,
entreprenörskap, teknisk utveckling
och forskning,
k) tillträde till inhemska och in
ternationella marknader, och
1) att främja goda relationer mel
lan arbetsgivare och arbetstagare.
3. För att främja små och medel
stora företags grundläggande roll,
som anges i punkt 2, bör medlems
staterna besluta om lämpliga åtgär
der och mekanismer för kontroll av
efterlevnad för att säkra arbetsta
garnas intressen i sådana företag
genom att tillhandahålla dem det
grundläggande skydd som andra
relevanta instrument ger tillgång
till.
4. Bestämmelserna i denna re
kommendation gäller alla sektorer i
näringslivet och alla typer av små
och medelstora företag, oavsett
ägandeform (t. ex. privata och of
fentliga företag, kooperativ, han
delsbolag, familjeföretag och en
skilda firmor).
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sole proprietorships).

Il. POLICY AND LEGAL
FRAMEWORK
5. In order to create an environment
conducive to the growth and devel
opment of small and medium-sized
enterprises, Members should:
(a) adopt and pursue appropriate
fiscal, monetary and employment
policies to promote an optimal eco
nomic environment (as regards, in
particular, inflation, interest and ex
change rates, taxation, employment
and social stability);
(b) establish and apply appropri
ate legal provisions as regards, in
pmiicular, prope1iy rights, including
intellectual prope1iy, location of
establishments, enforcement of
contracts, fair competition as well
as adequate social and labour leg
islation;
(c) improve the attractiveness of
entrepreneurship by avoiding policy
and legal measures which disad
vantage those who wish to become
entrepreneurs.
6. The measures refe1red to in
Pm·agraph 5 should be comple
mented by policies for the promo
tion of efficient and competitive
small and medium-sized enterprises
able to provide productive and sus
tainable employment under ade
quate social conditions. To this end,
Members should consider policies
that:
(1) create conditions which:
(a) provide for all enterprises,
whatever their size or type:
(i) equal opportunity as regards,
in pmiicular, access to credit, for
eign exchange and imported inputs;
and
(ii) fair taxation;
(b) ensure the non-discriminatory
application of labour legislation, in
order to raise the quality of em-
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Il. POLITISKT OCH JURIDISKT
RAMVERK
5. För att skapa en gynnsam miljö
för tillväxt och utveckling av små
och medelstora företag bör med
lemsstaterna:
a) anta och genomföra lämplig
skatte-, penning- och arbetsmark
nadspolitik som främjar en optimal
ekonomisk miljö (i synnerhet vad
beträffar inflation, ränte- och valu
takurser, beskattning, sysselsättning
och social stabilitet),
b) införa och tillämpa lämpliga
juridiska bestämmelser i synnerhet
vad beträffar egendomsrättigheter,
inklusive immateriell egendom, lo
kalisering av nyetableringar, efter
levnad av kontrakt, lojal konkmrens
samt adekvat social- och arbets
mm·knadslagstiftning,
c) göra entreprenörskap mer at
traktivt genom att undvika politiska
och rättsliga åtgärder som missgyn
nar dem som önskar bli företagare.
6. De åtgärder som hänvisas till i
punkt 5 bör kompletteras med en
politik som främjar effektiva och
konkunenskraftiga små och medel
stora företag, som kan ge produktiv
och varaktig sysselsättning under
adekvata sociala förhållanden. För
detta ändamål bör medlemsstaterna
överväga politiska riktlinjer vilka:
1) skapar villkor som:
a) ger alla företag, oavsett storlek
eller typ:
(i) lika möjligheter, i synnerhet
vad beträffar tillgång till kredit, ut
ländsk valuta och impmierade m
satsvm·or och tjänster; samt
(ii) rättvis beskattning
b) säkerställer icke diskrimine
rande tillämpning av arbetsmark
nadslagstiftning för att höja kvali-
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ployment in small and medium
sized enterprises;
(c) promote observance by small
and medium-sized enterprises of
international labour standards re
lated to child labour;
(2) remove constraints to the de
velopment and growth of small and
medium-sized enterprises, arising in
particular from:
(a) difficulties of access to credit
and capital markets;
(b) low levels of technical and
managerial skills;
(c) inadequate inf01mation;
(d) low levels of productivity and
quality;
(e) insufficient access to markets;
(f) difficulties of access to new
technologies;
(g) lack of transport and commu
nications infrastructure;
(h) inappropriate, inadequate or
overly burdensome registration, li
censing, reporting and other ad
ministrative requirements, including
those which are disincentives to the
hiring of personnel, without preju
dicing the level of conditions of
employment, the effectiveness of
labour inspection or the system of
supervision of working conditions
and related issues;
(i) insufficient suppo1i for re
search and development;
G) difficulties in access to public
and private procurement opp01iuni
ties;
(3) include specific measures and
incentives aimed at assisting and
upgrading the informal sector to
become pati of the organized sector.
7. With a view to the fo1mulation
of such policies Members should,
where appropriate:
(1) collect national data on the
small and medium-sized enterprise
sector, covering inter alia quantita
tive and qualitative aspects of em
ployment, while ensuring that this
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medelstora företag,
c) uppmuntrar små och medelsto
ra företag att respektera internatio
nella arbetsnormer som gäller barn
arbete.
2) tat· b01i hinder för utveckling
av små och medelstora företag, som
i synnerhet kan uppstå genom:
a) svårigheter att få tillträde till
kredit- och kapitalmarknader,
b) låg kompetensnivå inom om
rådena teknik och företagsledning,
c) otillräcklig information,
d) låga produktivitets- och kvali
tetsnivåer,
e) otillräckligt tillträde till mark
nader,
f) svårigheter med tillgång till ny
teknik,
g) bristfällig infrastruktur för
transp01ier och kommunikationer,
h) olämpliga, inadekvata eller
överdrivet betungande krav vad
gäller registrering, tillståndsgivning,
rapportering och annan administra
tion, inklusive sådana som är till
hinder för att anställa personal, utan
att detta menligt inverkat· på an
ställningsvillkor, effektiviteten i yr
kesinspektion eller systemet för att
övervaka arbetsvillkor och dätiill
hörande frågor,
i) otillräckligt stöd till forskning
och utveckling,
j) svårigheter med tillträde till of
fentliga och privata upphandlings
möjligheter.
3) omfattat· specifika åtgärder och
stimulansåtgärder som är ämnade
att hjälpa och uppgradera den in
formella sektorn till att bli del av
den formella sektorn.
7. Med utsikt att utfo1ma en sådan politik bör medlemsstaterna,
där så är lämpligt:
1) samla in nationella data om
sektorn för små och medelstora fö
retag, bland annat om kvantitativa
och kvalitativa sysselsättnings
aspekter, samtidigt som man säker-
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does not result in undue administrative burdens for small and medium-sized enterprises;
(2) undertake a comprehensive
review of the impact of existing
policies and regulations on small
and medium-sized enterprises, with
particular attention to the impact of
structural adjustment programmes
on job creation;
(3) review labour and social legislation, in consultation with the
mast representative organizations of
employers and workers, to determine whether:
(a) such legislation meets the
needs of small and medium-sized
enterprises, while ensuring adequate
protection and working conditions
for their workers;
(b) there is a need for supplementary measures as regards social
protection, such as voluntary
schemes, cooperative initiatives and
others;
(c) such social protection extends
to workers in small and medium
sized enterprises and there are ade
quate provisions to ensure compli
ance with social security regulations
in areas such as medical care, sick
ness, unemployment, old-age, em
ployment injury, family, matemity,
invalidity and survivors' benefits.
8. In tirnes of economic difficulties, governments should seek to
provide strong and effective assistance to small and medium-sized
enterprises and their workers.
9. In formulating these policies,
Members:
(1) may consult, in addition to the
mast representative organizations of
employers and workers, other con
cerned and competent parties as
they deem appropriate;
(2) should take inta account other
policies in such areas as fiscal and
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och medelstora företag,
2) vidta en omfattande översyn av
befintliga politiska riktlinjers och
förordningars inverkan på små och
medelstora företag, med särskild
betoning på den inverkan struktur
anpassningsprogram har när det
gäller att skapa nya arbetstillfällen,
3) se över arbetsmarknads- och
sociallagstiftning, i samråd med de
mest representativa
arbetsgivar
och arbetstagarorganisationema, för
att fastställa huruvida:
a) sådan lagstiftning motsvarar
små och medelstora företags behov
och samtidigt säkerställer adekvat
skydd och adekvata arbetsvillkor
för arbetstagarna,
b) det finns ett behov av ytt:erligare åtgärder när det gäller socialt
skydd, såsom frivilliga system, ko
operativa satsningar och andra,
c) sådant socialt skydd utsträcks
till att omfatta arbetstagare i små
och medelstora företag och det
finns adekvata bestämmelser för att
säkerställa att man följer socialför
säkringsbestämmelser på områden
som sjukvård, ersättning vid sjuk
dom, arbetslöshet, ålderdom, arbets
skada, moderskap, invaliditet och
ersättning till efterlevande samt familjetillägg.
8. I tider av ekonomiska svårigheter, bör regeringar eftersträva att
tillhandahålla kraftfullt och effek
tivt stöd till små och medelstora företag samt deras arbetstagare.
9. I utformningen av denna poli
tik:
1) kan medlemsstaterna, utöver
de mest representativa arbetsgivar
och
arbetstagarorganisationema,
konsultera andra berörda och behö
riga paiier i förhållande till vad de
anser lämpligt,
2) bör medlemsstaterna ta hänsyn
till övrig politik på områden som

51

monetary matters, trade and indus
try, employment, labour, social
protection, gender equality, occu
pational safety and health and ca
pacity-building through education
and training;
(3) should establish mechanisms
to review these policies, in consul
tation with the most representative
organizations of employers and
workers, and to update them.

skatte- och penningfrågor, närings- Prop. 2000/01 : 93
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nad, socialt skydd, jämställdhet, arbetsmiljö samt kapacitetsuppbyggnad genom praktisk och teoretisk
utbildning,
3) bör medlemsstaterna inrätta
mekanismer för att granska denna
politik, i samråd med de mest repre
sentativa arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna, och för att
uppdatera den.

1 1 1 . DEVELOPM ENT OF AN
ENTE R P R I S E C U LTU RE
1 0. Members should adopt meas
ures, drawn up in consultation with
the most representative organiza
tions of employers and workers, to
create and strengthen an enterprise
culture which favours initiatives,
enterprise creation, productivity,
environrnental consciousness, qual
ity, good labour and industrial rela
tions, and adequate social practices
which are equitable. To this end,
Members should consider:
(1) pursuing the development of
entrepreneurial attitudes, through
the system and programmes of edu
cation, entrepreneurship and train
ing linked to job needs and the at
tainrnent of economic growth and
development, with particular em
phasis being given to the impor
tance of good labour relations and
the multiple vocational and mana
gerial skills needed by small and
mediurn-sized enterprises;

1 1 1 . UTVEC KLI N G AV EN F Ö
RETAGSKU LTU R
10. Medlemsstaterna bör vidta åt
gärder, utarbetade i samråd med de
mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna, för att
skapa och stärka en företagskultur
som gynnar initiativ, företagsetable
ring, produktivitet, miljömedveten
het, kvalitet, goda relationer på ar
betsmarknaden och adekvat social
praxis som är rättvis. I detta hänse
ende bör medlemsstaterna övervä
ga:
1) att gynna utvecklingen av fö
retagaranda, genom systemet och
programmen för praktisk och teore
tisk utbildning och entreprenörskap
kopplade till arbetsplatsbehov och
hur man uppnår ekonomisk tillväxt
och utveckling, med särskild beto
ning på vikten av goda relationer
mellan arbetsmarknadens parter och
de mångahanda yrkes- och företags
ledningskvalifikationer som man
har behov av i små och medelstora
företag,
2) att med lämpliga medel söka
uppmuntra till en mer positiv attityd
gentemot risktagning och misslyck
ade företagsförsök genom att er
känna deras värde som en erfaren
het man kan dra lärdom av, samti
digt som man erkänner vilken in
verkan de har på företagare och ar
betstagare,

(2) seeking, through appropriate
means, to encourage a more posi
tive attitude towards risk-taking and
business failure by recognizing their
value as a learning experience while
at the same time recognizing their
impact on both entrepreneurs and
workers;

52

(3) encouraging a process of
lifelong leaming for all categories
of workers and entrepreneurs;
(4) designing and implementing,
with full involvement of the organi
zations of employers and workers
concemed, awareness campaigns to
promote:
(a) respect for the rule of law and
workers' rights, better working con
ditions, higher productivity and im
proved quality of goods and serv
ices;
(b) entrepreneurial role models
and award schemes, taking due ac
count of the specific needs of
women, and of disadvantaged and
marginalized groups.

3 ) att uppmuntra en livslång in Prop. 2000/01 :93
lämingsprocess för alla kategorier Bilaga 3
av arbetstagare och företagare,
4) att utforma och genomföra,
med full medverkan av de berörda
arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationerna, medvetandekampanjer
för att främja:
a) respekt för lagstyre och ar
betstagares rättigheter, bättre ar
betsvillkor, högre produktivitet och
förbättrad kvalitet på varor och
tjänster,
b) rollmodeller och belöningssy
stem för företagande, med veder
börlig hänsyn tagen till kvinnors
specifika behov samt behoven hos
missgynnade och marginaliserade
grupper.

IV. DEVELOPMENT OF AN
EFFECTIVE SERVICE INFRA
STRUCTURE
11. In order to enhance the growth,
job-creation potential and competi
tiveness of small and medium-sized
enterprises, consideration should be
given to the availability and acces
sibility of a range of direct and indi
rect support services for them and
their workers, to include:
(a) business pre-start-up, start-up
and development assistance;

IV. UTVECKLING AV EN EF
FEKTIV INFRASTRUKTUR
FÖR TJÄNSTER
11. För att öka tillväxten, potentia
len för att skapa nya arbetstillfällen
samt konkunensförmågan i små och
medelstora företag, bör hänsyn tas
till vilka direkta och indirekta stöd
tjänster som existerar eller är till
gängliga för dem och deras arbets
tagare, bland annat:
a) hjälp före och under staiien av
företag och till utveckling av före
tag,
b) utarbetande och uppföljning av
affärsplan,
c) företagskuvöser,
d) informationstjänster, inklusive
råd beträffande statlig politik,
e) rådgivnings- och utrednings
tjänster,
f) höjning av företagslednings
och yrkeskompetens,
g) främjande och utveckling av
företags baserad utbildning,
h) stöd till arbetsmiljöutbildning,

(b) business plan development
and follow-up;
(c) business incubators;
(d) information services, includ
ing advice on government policies;
(e) consultancy and research
services;
(f) managerial and vocational
skills enhancement;
(g) promotion and development
of enterprise-based training;
(h) support for training in occu
pational safety and health;
i) hjälp till att uppgradera läs-,
(i) assistance in upgrading the lit
eracy, numeracy, computer compe- skriv- och räknefärdigheterna,, data-
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tencies and basic education levels
of managers and employees;
G) access to energy, telecornrnu
nications and physical infrastructure
such as water, electricity, premises,
transp01iation and roads, provided
directly or through private sector
intermediaries;
(k) assistance in understanding
and applying labour legislation, in
cluding provisions on workers'
rights, as well as in human re
sources development and the pro
motion of gender equality;
(1) legal, accounting and financial
services;
(m) supp01i for innovation and
modernization;
(n) advice regarding technology;
(o) advice on the effective appli
cation of information and cornrnu
nication technologies to the busi
ness process;
(p) access to capital markets,
credit and loan guarantees;
(q) advice in finance, credit and
debt management;
(r) expo1i promotion and trade
opportunities in national and inter
national markets;
(s) market research and market
ing assistance;
(t) assistance in product design,
development and presentation;

kompetensen och grundutbildning Prop. 2000/01 :93
en hos företagsledare och anställda, Bilaga 3
j) tillgång till energi, telekommu
nikationer och fysisk infrastruktur
såsom vatten, elektricitet, lokaler,
transp01ier och vägar, som tillhan
dahålles direkt eller genom mellan
händer i den privata sektorn,
k) hjälp att förstå och tillämpa ar
betsmarknadslagstiftning, inklusive
bestämmelser om rättigheter för ar
betstagare, samt när det gäller ut
veckling av mänskliga resurser och
att främja jämställdhet,
1) tjänster inom juridik, bokföring
och ekonomi,
m) stöd till innovation och mo
dernisering,
n) teknisk rådgivning,
o) råd om effektiv användning av
info1mations- och kommunika
tionsteknik i affärsverksamheten,

p) tillträde till kapitalmarknader,
kredit- och lånegarantier,
q) råd om hantering av ekonomi,
krediter och skulder,
r) främjande av export och han
delsmöjligheter på nationella och
internationella marknader,
s) marknadsundersöknings- och
marknadsföringshj älp,
t) assistans vid utformning, ut
veckling och presentation av pro
dukter,
(u) quality management, includ
u) kvalitetssäkring, inklusive
ing quality testing and measure provning och mätning,
ment;
(v) packaging services;
v) förpackningstjänster,
w) miljösäkringstjänster.
(w) environrnental management
services.
12. As far as possible, the suppo1i
12. Så långt möjligt bör de stöd
services referred to in Paragraph 11 tjänster som åberopas i punkt 11 ut
should be designed and provided to formas och tillhandahållas för att
ensure optimum relevance and effi säkerställa optimal relevans och ef
fektivitet, genom sådana åtgärder
ciency through such means as:
som att:
(a) adapting the services and their
a) anpassa tjänsterna och till
delivery to the specific needs of gången till dem till små och medel
small and mediurn-sized enter stora företags specifika behov, med
prises, taking into account prevail- hänsyn tagen till rådande ekono-
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ing economic, social and cultural
conditions, as well as differences in
terms of size, sector and stage of
development;
(b) ensuring active involvement
of small and medium-sized enter
prises and the most representative
organizations of employers and
workers in the determination of the
services to be offered;
(c) involving the public and pri
vate sector in the delivery of such
services through, for example, or
ganizations of employers and work
ers, semi-public organizations, pri
vate consultants, technology parks,
business incubators and small and
mediurn-sized enterprises them
selves;
(d) decentralizing the delivery of
services, thereby bringing them as
physically close to small and me
dium-sized enterprises as possible;
(e) promoting easy access to an
integrated range of effective serv
ices through "single window" ar
rangements or refe1ral services;
(f)
aimmg
towards
selfsustainability for service providers
through a reasonable degree of cost
recove1y from small and medium
sized enterprises and other sources,
in such a manner as to avoid dis
to1iing the markets for such services
and to enhance the employment
creation potential of small and me
dium-sized enterprises;
(g) ensuring professionalism and
accountability in the management
of service delive1y;
(h) establishing mechanisms for
continuous monitoring, evaluation
and updating of services.
13. Services should be designed
to include productivity-enhancing
and other approaches which pro
mote efficiency and help small and
medium-sized enterprises to sustain
competitiveness in domestic and
international markets, while at the
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hållanden samt skillnader vad gäller Bilaga 3
storlek, sektor och utvecklingssta
dium,
b) säkerställa aktiv medverkan av
små och medelstora företag samt de
mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna när det
gäller att fastställa de tjänster som
skall erbjudas,
c) engagera den offentliga och
privata sektorn i utförandet av så
dana tjänster genom till exempel
arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationer, halvoffentliga organisatio
ner, privata konsulter, teknologi
parker, företagskuvöser och de små
och medelstora företagen själva,
d) decentralisera utförandet av
tjänsterna och därigenom föra dem
fysiskt så nära de små och medel
stora företagen som möjligt,
e) göra det lätt att få tillgång till
ett integrerat urval av effektiva
tjänster genom anangemang med en
kontaktpunkt eller hänvisningsser
v1ce,
f) rikta in sig på att de som till
handahåller tjänsterna kan bli själv
försörjande genom en rimlig kost
nadstäckning från små och medel
stora företag samt andra källor, på
ett sådant sätt att man undviker
konkurrensstörning på marknaderna
för sådana tjänster och att man höjer
små och medelstora företags poten
tial att skapa nya arbetstillfällen,
g) säkerställa yrkesmässighet och
ansvar i ledningen för tjänsternas
utförande,
h) imätta mekanismer för konti
nuerlig kontroll, utvärdering och
uppdatering av tjänsterna.
13. Tjänsterna bör utfo1mas för
att omfatta tillvägagångssätt som
höjer produktiviteten och främjar
effektiviteten samt hjälper små och
medelstora företag att upprätthålla
konkunenskraften på inhemska och
internationella marknader, under det
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same time improving labour practices and working conditions.
14. Members should facilitate access of small and medium-sized
enterprises to finance and credit un
der satisfactory conditions. In this
connection:
(1) credit and other financial
services should as far as possible be
provided on commercial terms to
ensure their sustainability, except in
the case of particularly vulnerable
groups of entrepreneurs;
(2) supplementaiy measures
should be taken to simplify admin
istrative procedures, reduce trans
action costs and overcome problems
related to inadequate collateral by,
for example, the creation of non
governmental financial retail agen
cies and development finance in
stitutions addressing poverty alle
viation;
(3) small and medium-sized en
terprises may be encouraged to or
ganize in mutual guarantee associa
tions;
(4) the creation of venture capital
and other organizations, specializ
ing in assistance to innovative small
and medium-sized enterprises,
should be encouraged.
15. Members should consider ap
propriate policies to improve all as
pects of employment in small and
medium-sized enterprises by en
suring the non-discriminat01y ap
plication of protective labour and
social legislation.
16. Members should, in addition:
(1) facilitate, where appropriate,
the development of organizations
and institutions which can effec
tively support the growth and com
petitiveness of small and medium
sized enterprises. In this regard,
consultation with the most repre
sentative organizations of employ
ers and workers should be consid
ered;

att man samtidigt förbättrar arbets- Prop. 2000/0 1 :93
Bilaga 3
rutinerna och arbetsvillkoren.
14. Medlemsstaterna bör underlätta små och medelstora företags
tillträde till finansiering och kredit
på tillfredsställande villkor. I detta
sammanhang:
1) bör kredit- eller andra finansie
ringstjänster så långt möjligt till
handahållas på kommersiella villkor
för att säkerställa långsiktigheten,
utom i fall med särskilt sårbara
grupper av företagare,
2) bör ytterligare åtgärder vidtas
för att förenkla administrativa ruti
ner, reducera transaktionskostnader
och klara av problem som hänger
samman med otillräcklig säkerhet,
till exempel genom att imätta icke
statliga
finansieringsinstitut och
institutioner för utvecklingsfinansi
ering imiktade på att lindra fattig
dom,
3) kan små och medelstora före
tag uppmuntras att organisera sig i
ömsesidiga sammanslutningar,
4) bör man uppmuntra imättandet
av riskkapital- och andra organisa
tioner, som specialiserar sig på
hjälp till nyskapande små och me
delstora företag.
15. Medlemsstaterna bör övervä
ga lämpliga politiska riktlinjer för
att förbättra alla sysselsättnings
aspekter i små och medelstora fö
retag genom att säkerställa icke
diskriminerande tillämpning av ar
betsmarknads- och sociallagstift
ning till skydd för arbetstagarna.
16. Medlemsstaterna bör dessut
om:
1) där så är lämpligt, underlätta
utvecklingen av organisationer och
institutioner som effektivt kan
stödja små och medelstora företags
tillväxt och konkunensfö1måga. I
detta hänseende bör samråd med de
mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna övervä
gas,
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(2) consider adequate measures to
promote cooperative linkages be
tween small and medium-sized en
terprises and larger enterprises. In
this connection, measures should be
taken to safeguard the legitimate
interests of the small and medium
sized enterprises concerned and of
their workers;
(3) consider measures to promote
linkages between small and me
dium-sized enterprises to encourage
the exchange of experience as well
the sharing of resources and risks.
In this connection, small and me
dium-sized enterprises might be en
couraged to form structures such as
consortia, networks and production
and service cooperatives, taking
into account the impmiance of the
role of organizations of employers
and workers;
(4) consider specific measures
and incentives for persons aspiring
to become entrepreneurs among
selected categories of the popula
tion, such as women, long-te1m un
employed, persons affected by
structural adjustment or restrictive
and discriminatory practices, dis
abled persons, demobilized military
personnel, young persons including
graduates, older workers, ethnic
minorities and indigenous and tribal
peoples. The detailed identification
of these categories should be car
ried out taking into account national
socio-economic priorities and circumstances;
(5) consider special measures to
improve communication and rela
tions between government agencies
and small and medium-sized enter
prises as well as the most represen
tative organizations of such enter
prises, in order to improve the ef
fectiveness of government policies
aimed at job creation;
(6) encourage suppmi for female
entrepreneurship, recognizing the
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att främja samarbetsbanden mellan Bilaga 3
små och medelstora företag samt
större företag. I detta sammanhang
bör åtgärder vidtas för att t1y gga de
små och medelstora företagens samt
deras anställdas rättmätiga intres
sen,
3) överväga åtgärder för att
främja att band knyts mellan små
och medelstora företag för att upp
muntra till utbyte av erfarenheter
samt att dela resurser och risker. I
detta sammanhang kan små och
medelstora företag uppmuntras till
att fo1ma strukturer såsom konsmii
er, nätverk samt produktions- och
tjänstekooperativ, med hänsyn ta
gen till arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationers viktiga roll,
4) överväga specifika åtgärder
och stimulansåtgärder för personer i
utvalda kategorier av befolkningen
som önskar starta eget företag, så
som kvinnor, långtidsarbetslösa,
personer som drabbats av struktur
anpassningar eller restriktiv eller
diskriminerande praxis, personer
med funktionshinder, demobiliserad
militär personal, unga människor
inklusive dem med högskole- eller
universitetsexamen, äldre arbetsta
gare, etniska minoriteter samt ur
och stambefolkningar. Att i detalj
fastställa dessa kategorier bör ske
med hänsyn tagen till nationella
samhällsekonomiska prioriteringar
och omständigheter,
5) överväga särskilda åtgärder för
att förbättra kommunikation och
förbindelser mellan statliga organ
och små och medelstora företag
samt de mest representativa organi
sationerna för sådana företag, för att
förbättra effektiviteten i statlig po
litik som syftar till att skapa nya
arbetstillfällen,
6) uppmuntra stöd till kvinnliga
företagare, som ett erkännande av
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growing importance of women in
the economy, through measures designed specifically for women who
are or wish to become entrepreneurs.

kvinnors ökande betydelse i eko- Prop. 2000/01 :93
nomin, genom åtgärder utformade Bilaga 3
specifikt för kvinnor som är eller
som önskar bli företagare.

V. ROLES OF ORGANIZA
TIONS OF EMPLOYERS AND
WORKERS
17. Organizations of employers or
workers should consider contribut
ing to the development of small and
medium-sized enterprises in the
following ways:
(a) articulating to govemments
the concems of small and medium
sized enterprises or their workers,
as appropriate;

V. ARBETSGIVAR- OCH AR
BETSTAGARORGANISA
TIONERNAS ROLL
17. Organisationer för arbetsgivare
eller arbetstagare bör överväga att
bidra till utvecklingen av små och
medelstora företag genom att:

(b) providing direct support
services in such areas as training,
consultancy, easier access to credit,
marketing, advice on industrial re
lations and promoting linkages with
larger enterprises;
(c) cooperating with national, re
gional and local institutions as well
as with intergovemmental regional
organizations which provide sup
port to small and medium-sized
enterprises in such areas as training,
consultancy, business start-up and
quality control;
(d) participating in councils, task
forces and other bodies at national,
regional and local levels established
to deal with important economic
and social issues, including policies
and programmes, affecting small
and medium-sized enterprises;
(e) promoting and taking part in
the development of economically
beneficial and socially progressive
restructuring (by such means as re
training and promotion of self
employment) with appropriate so
cial safety nets;

a) inför myndigheterna lägga
fram de frågor som små och medel
stora företag eller deras arbetstagare
har, i förhållande till vad som är
lämpligt,
b) tillhandahålla direkta stöd
tjänster på områden som utbildning,
rådgivning, lättare tillgång till kre
dit, marknadsföring, råd om pa1is
relationer på arbetsmarknaden och
att främja förbindelser med stö1Te
företag,
c) samarbeta med nationella, re
gionala och lokala institutioner samt
med mellanstatliga regionala orga
nisationer som tillhandahåller stöd
till små och medelstora företag på
områden som utbildning, rådgiv
ning, start av företag och kvalitets
kontroll,
d) delta i råd, projektgrupper och
andra organ på nationella, regiona
la, och lokala nivåer som imättats
för att handlägga viktiga ekonomis
ka och sociala frågor, inklusive
politiska riktlinjer och program som
påverkar små och medelstora före
tag,
e) främja och ta del i utveckling
en av ekonomiskt gynnsam och so
cialt framstegsvänlig omstrukture
ring (genom sådana åtgärder som
omskolning och att främja egenfö
retagande) med lämpliga sociala
skyddsnät,
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f) delta i arbetet för att främja ut- Prop. 2000/01 :93
byte av erfarenheter och att upprätta Bilaga 3
förbindelser mellan små och medelstora företag,

(f) participating in the promotion
of exchange of experience and es
tablishment of linkages between
small and medium-sized enter
pnses;
(g) participating in the monitor
ing and analysis of social and la
bour-market issues affecting small
and medium-sized enterprises, con
cerning such matters as terms of
employment, working conditions,
social protection and vocational
training, and promoting co1Tective
action as appropriate;
(h) participating in activities to
raise quality and productivity, as
well as to promote ethical stan
dards, gender equality and non
discrimination;
(i) preparing studies on small and
medium-sized enterprises, collect
ing statistical and other types of in
fmmation relevant to the sector, in
cluding statistics disaggregated by
gender and age, and sharing this
information, as well as lessons of
best practice, with other national
and international organizations of
employers and workers;
(i) providing services and advice
on workers' rights, labour legisla
tion and social protection for work
ers in small and medium-sized en
terprises.
18. Small and medium-sized en
terprises and their workers should
be encouraged to be adequately rep
resented, in full respect for freedom
of association. In this connection,
organizations of employers and
workers should consider widening
their membership base to include
small and medium-sized enter
pnses.

g) delta i övervakning och analys
av sociala och arbetsmarknadsrela
terade frågor som påverkar små och
medelstora företag när det gäller
sådana områden som anställnings
villkor, arbetsförhållanden, socialt
skydd och yrkesutbildning samt att
främja kmTigerande åtgärder där så
behövs,
h) delta i aktiviteter för att höja
kvalitet och produktivitet, samt att
främja etiska normer, jämställdhet
mellan
könen
och
icke
diskriminering,
i) genomföra studier av små och
medelstora företag, samla in statis
tisk och annan info1mation som är
relevant för sektorn, inklusive stati
stik uppdelad på kön och ålder,
samt att dela med sig av denna in
formation och erfarenheter av bästa
praxis till andra nationella och in
ternationella arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationer,
j) tillhandahålla tjänster och råd
om arbetstagares rättigheter, ar
betsmarknadslagstiftning och soci
alt skydd för arbetstagare i små och
medelstora företag.
18. Små och medelstora företag
och deras arbetstagare bör upp
muntras till att vara företrädda på
ett adekvat sätt, så att föreningsfri
heten respekteras till fullo. I detta
sammanhang bör arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna övervä
ga att utöka sitt medlemsunderlag
till att omfatta små och medelstora
företag.

VI . I NTERNATIONAL COOP
ERATION
19. Appropriate international cooperation should be encouraged in the

VI . I NTERNATIO N E LLT SAM
ARBETE
19. Ett ändamålsenligt internatio
nellt samarbete bör uppmuntras på
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following areas:
(a) establishment of common ap
proaches to the collection of com
parable data, to support policy
making;
(b) exchange of information, dis
aggregated by gender, age and other
relevant variables, on best practices
in te1ms of policies and pro
grammes to create jobs and to raise
the quality of employment in small
and mediurn-sized enterprises;
(c) creation of linkages between
national and intemational bodies
and institutions that are involved in
the development of small and me
dium-sized enterprises, including
organizations of employers and
workers, in order to facilitate:
(i) exchange of staff, experiences
and ideas;
(ii) exchange of training materi
als, training methodologies and ref
erence materials;
(iii) compilation of research
findings and other quantitative and
qualitative data, disaggregated by
gender and age, on small and me
dium-sized enterprises and their de
velopment;
(iv) establishment of intemational
partnerships and alliances of small
and medium-sized enterprises, sub
contracting a1rnngements and other
commercial linkages;
(v) development of new mecha
nisms, utilizing modem inf01mation
technology, for the exchange of in
formation among governrnents, em
ployers' organizations and workers'
organizations on experience gained
with regard to the promotion of
small and medium-sized enter
pnses;
(d) intemational meetings and
discussion groups on approaches to
job creation through the develop
ment of small and medium-sized
enterprises, including suppo1t for
female entrepreneurship. Similar
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följande områden:
a) fastställande av gemensamma Bilaga 3
tillvägagångssätt för att samla in
jämförbara data till stöd för utfo1m
ning av politiska riktlinjer,
b) utbyte av information, uppde
lad på kön, ålder och andra rele
vanta variabler, om bästa praxis när
det gäller politiska riktlinjer och
program för att skapa arbetstillfäl
len och för att höja kvaliteten på
sysselsättningen i små och medel
stora företag,
c) upprättande av förbindelser
mellan nationella och internatio
nella organ och institutioner som är
involverade i utvecklingen av små
och medelstora företag, inklusive
arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationer, för att underlätta:
(i) utbyte av personal, erfarenhe
ter och ideer,
(ii) utbyte av utbildningsmaterial,
utbildningsmetoder och referens
material,
(iii) sammanställning av forsk
ningsresultat och andra kvantitativa
eller kvalitativa data, uppdelade ef
ter kön och ålder, rörande små och
medelstora företag och deras ut
veckling,
(iv) upprättande av internationella
partnerskap och allianser av små
och medelstora företag, entrepre
nadavtal och andra kommersiella
förbindelser,
(v) utveckling av nya mekanis
mer som utnyttjar modem informa
tionsteknik, för utbyte av informa
tion mellan regeringar, arbetsgivar
organisationer och arbetstagarorga
nisationer om erfarenheter man
gjo1t när det gäller att främja små
och medelstora företag,

d) internationella möten och dis
kussionsgrupper beträffande tillvä
gagångssätt för att skapa arbetstill
fällen genom utveckling av små och
medelstora företag, inklusive stöd
till kvinnlig företagsetablering. Lik-
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approaches for job creation and entrepreneurship will be helpful for
disadvantaged and marginalized
groups;
(e) systematic research in a vari
ety of contexts and countries into
key success factors for promoting
small and medium-sized enterprises
which are both efficient and capable
of creating jobs providing good
working conditions and adequate
social protection;
(f) promotion of access by small
and medium-sized enterprises and
their workers to national and inter
national databases on such subjects
as employment opportunities, mar
ket information, laws and regula
tions, technology and product stan
dards.
20. Members should promote the
contents of this Recommendation
with other intemational bodies.
Members should also be open to
cooperation with those bodies,
where appropriate, when evaluating
and implementing the provisions of
this Recommendation, and take into
consideration the prominent role
played by the ILO in the promotion
of job creation in small and medium-sized enterprises.

nande tillvägagångssätt för att skapa Prop. 2000/01 :93
arbetstillfällen och etablera företag Bilaga 3
kommer att vara till hjälp för missgynnade och marginaliserade grupper,
e) systematisk forskning i en rad
sammanhang och länder om fakto
rer som är avgörande för att lyckas
med att främja små och medelstora
företag som är både effektiva och
kapabla att skapa arbetstillfällen
med goda arbetsförhållanden och
adekvat socialt skydd,
f) ökad tillgång för små och me
delstora företag samt deras arbets
tagare till nationella och internatio
nella databaser om sådana ämnen
som sysselsättningstillfällen, mark
nadsinformation, lagar och förord
ningar, teknologi och produktstan
dard.
20. Medlemsstatema bör främja
innehållet i denna rekommendation
hos andra internationella organ.
Medlemsstatema bör även vara
öppna för samarbete med dessa or
gan, där så är lämpligt, när m:an ut
värderar och genomför bestämmel
sema i denna rekommendation, och
ta hänsyn till den framträdande roll
ILO har när det gäller att arbeta för
att nya arbetstillfällen skapas i små
och medelstora företag.
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