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Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet?
Konsten att förena arbete och familj uppmärksammas ofta i samhällsdebatten, inte bara i Sverige utan i övriga Europa och
på andra sidan Atlanten. Frågan är högaktuell i Tyskland där man som ett försök att undanröja hot om framtida brist på
arbetskraft infört en föräldraförsäkring efter nordisk förlaga och även diskuterar utbyggnad av barnomsorgen. Målet är att få
kvinnor att både jobba mer och föda fler barn. Historiskt, eller åtminstone under efterkrigstiden, har jämförelser mellan länder
pekat på en motsättning mellan kvinnligt arbetskraftsdeltagande och barnafödande. Det är till synes lätt att förstå varför. Det
tar tid att föda och fostra barn och det har varit näst intill omöjligt att förena detta med förvärvsarbete. Så är det inte längre. I
dag har paradoxalt nog de OECD-länder där kvinnligt arbetskraftsdeltagande är lågt också de lägsta födslotalen.

Vad beror denna förändring på och vad kan förklara de

kläder, mat, boende och utbildning samt indirekta kostnader,

skillnader i barnafödande som finns mellan länder i dag?

som i huvudsak består av det inkomstbortfall som följer av

En förklaring som förts fram i forskningslitteratur och

att föräldrar avstår från arbete för att ta hand om och fostra

policydiskussioner är den framväxt av barnomsorgstjänster

sina barn. Denna ”alternativkostnad” är särskilt hög för

som i vissa länder skett i takt med det ökade kvinnliga

föräldrar som har välavlönade arbeten, medan den i stället är

arbetskraftsdeltagandet och högre relativlöner för kvinnor

låg för den som inte arbetar. Till de indirekta kostnaderna hör

(D’Addio och Mira d’Ercole, 2005; Datta Gupta et al, 2006;

också värdet av utebliven arbetslivserfarenhet och missade

OECD, 2005). Man har också betonat betydelsen av annan

avancemangsmöjligheter som frånvaron från arbetsmarknaden

familjepolitik såsom föräldraledighet, som även den underlättar

i samband med barnafödande medför.

för kvinnor att både ha barn och arbeta.

Barnomsorg påverkar kostnaderna för barn på flera sätt. I

Vilket samband finns då mellan familjepolitik, barnomsorg

den mån barnomsorg ses som en del av barnets skolgång utgör

och antalet födda barn? Vi utnyttjar en enkel ekonomisk-

kostnaderna för barnomsorgen en del av de direkta kostnaderna

teoretisk ansats som utgår från Nobelpristagaren Gary Beckers

förknippade med att ha barn. Men barnomsorg i olika former

tidiga arbeten om fertilitet och tidsallokering (Becker, 1960

är också ett substitut för föräldrars tid. Tillgång och pris på

och 1965) och som senare vidareutvecklats för att fånga t.ex.

barnomsorg påverkar därför även de indirekta kostnaderna för

barnomsorg (se t.ex. Willis 1973; Ermisch 1989; Apps och

att ha barn. Priset på barnomsorg är därmed av betydelse både

Rees 2004). Enligt denna ansats är kostnaden för att ha barn

för hur många barn man vill ha och i vilken utsträckning man

av central betydelse för familjens beslut att skaffa barn. Ju

väljer att arbeta. Sänkta barnomsorgsavgifter gör det mindre

dyrare det är att ha barn, desto färre barn vill familjen ha.

kostsamt att ha barn. Men eftersom lägre avgifter samtidigt

Kostnaderna kan vara av två slag: direkta kostnader för t.ex.

innebär att det blir attraktivare för föräldrar att arbeta mer är det
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inte självklart att lägre avgifter innebär att man vill ha ytterligare

Danmark är de länder som har störst andel barn i barnomsorg.

barn. Skälet är att barnafödande innebär att kvinnor på kort sikt

De är också länder med hög kvinnlig förvärvsfrekvens och

behöver avstå från arbete, vilket är särskilt kostsamt för den som

framförallt hög förvärvsfrekvens bland småbarnsmödrar (se

arbetar mycket.

kolumn 6).

För att förstå de samlade effekterna av barnomsorg

Eftersom familjepolitiken skiljer sig åt mellan länder har

på barnafödandet skulle dessutom krävas att man tar

forskning haft svårt att urskilja kausala effekter av olika typer

hänsyn till behovet av skattefinansiering av eventuella

av politik. I en panelstudie av ett flertal OECD-länder finner

barnomsorgssubventioner och hur skattetrycket påverkar

dock d’Addio och Mira d’Ercole (2005) att det finns ett positivt

arbetskraftsdeltagande och familjers inkomster. Sambanden

samband mellan barnafödande, andelen barn i barnomsorg,

mellan t.ex. barnomsorgsutbyggnad och fertilitet är således

längden på föräldraledigheten och andelen kvinnor som arbetar

komplexa.

deltid. Det är dock svårt att på basis av en sådan studie avgöra

Vi kommer i denna översikt att redogöra för vad den

vad som är orsak och verkan. Exempelvis kan en väl utbyggd och

ekonomiska forskningen har att säga om sambanden mellan

subventionerad barnomsorg vara resultatet av att efterfrågan är

pris och tillgång på barnomsorg och kvinnors förvärvsfrekvens

stor när det föds många barn och barnens föräldrar vill arbeta,

och barnafödande. Vi kommer att lägga tonvikten på den

snarare än ett skäl till att det föds många barn.

nyare empiriska forskning som använder sig av de s.k.

På samma sätt är det svårt att uttala sig om huruvida

”naturliga experiment” som uppstår vid genomförandet

lång eller kort föräldraledighet, olika ersättningsnivåer

av ekonomiskpolitiska reformer och andra förändringar av

och alternativa barnomsorgslösningar skulle vara möjliga

regelverk.

vägar att påverka barnafödandet i ett enskilt land. Det
är inte heller möjligt att på basis av siffror om inskrivna

Svårt att tolka skillnader mellan länder

barn i barnomsorg eller mödrars arbetskraftsdeltagande

Sedan några decennier tillbaka tycks kvinnor i högre grad ha

uttala sig om huruvida en liten andel barn i barnomsorg

valt mellan arbete och barn. De första två kolumnerna i tabellen

är ett resultat av svag efterfrågan på barnomsorg eller om

(se sid 3) visar total fertilitet och förvärvsfrekvens för kvinnor i

det är begränsningar i utbudet av barnomsorg som avgör.

åldern 24–34 för en rad OECD-länder för perioden 1975–1980.

Högkvalitativ barnomsorg på marknadsvillkor är relativt

Som synes hade länder med hög kvinnlig förvärvsfrekvens

dyrt och det är därför föga förvånande att de länder med

relativt lågt barnafödande.1 De följande två kolumnerna

stora andelar barn i barnomsorgen också är de länder där

visar att det i dag råder motsatt förhållande. Länder som

subventionerna är kraftiga. I länder som Tyskland och Italien,

Island och Nya Zeeland har relativt högt barnafödande och

där barnomsorgskostnader är kraftigt subventionerade är

kvinnlig förvärvsfrekvens, medan de sydeuropeiska länderna,

platsbristen i stället stor (Del Boca, 2002). I Frankrike följer i

t.ex. Grekland, Italien och Spanien, kännetecknas av lågt

stället subventioner för barnomsorg barnet vilket möjligen gör

barnafödande och få yrkesverksamma kvinnor. Sverige och de

att andelen barn i barnomsorg där bättre speglar föräldrarnas

andra nordiska länderna ligger över OECD:s genomsnitt vad

faktiska efterfrågan på barnomsorg för de små barnen.

gäller både barnafödande och kvinnlig förvärvsfrekvens.

Det är alltså svårt att på basis av länderjämförelser uttala

En möjlig orsak bakom detta förändrade samband är

sig om sambanden mellan beteenden och politik. Ett alternativ

att många länder valt att införa åtgärder som underlättat

är därför att studera effekter av förändringar av olika typer

för kvinnor att kombinera karriär och barn. En sådan åtgärd

av politik och regelverk i ett enskilt land och därigenom dra

har varit att lagstadga rätt till föräldraledighet, en annan att

slutsatser om hur arbetskraftsdeltagande och barnafödande

subventionera kostnader för barnomsorg och att bygga ut

påverkas. Fördelen med detta är att förutsättningarna och det

skolväsendet till att omfatta även små barns utbildning.2 I sista

institutionella ramverket är mer likartat för de olika grupper

kolumnen finns siffror som visar hur stor andel av de små

som studeras. I den mån dessa reformer dessutom genomförs

barnen som tar del av organiserad barnomsorg. Sverige och

på ett sådant sätt att det går att finna grupper som påverkas och

1) För jämförelse finns manlig förvärvsfrekvens i kolumn 5. Variationen i den är som synes
betydligt mindre än variationen i kvinnlig förvärvsfrekvens.
2) Även skatte-, social- och utbildningspolitik kan ha inflytande över hur sambandet mellan
barnafödande och arbetskraftsutbud ser ut genom att på olika sätt påverka hur fördelaktigt
det är med specialisering inom familjen. Ett exempel är sam- och särbeskattning av makar.
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Tabell
Fertilitet

Förvärvsfrekvens,
kvinnor 25–34 år

Fertilitet

Förvärvsfrekvens,

Förvärvsfrekvens

Förvärvsfrekvens,

Andel 0–3-åringar i

kvinnor 25-54 år

män, 25–54 år

småbarnsmödrar

organiserad barnomsorg

1975–80

1980

2000–2005

2004

2004

2000–2004

2004

Australien

2.0

49.8

1.8

68.8

86.2

56.7

24.6

Belgien

1.7

57.9

1.7

68.8

85.7

59.4

27.6

Danmark

1.7

78.4

1.8

80.6

87.3

76.5

83

Finland

1.7

78.4

1.8

78.1

83.7

52.1

35.7

Frankrike

1.9

63.5

1.9

72.2

86.6

49.5

27

Grekland

2.3

1.3

57.8

89.6

Irland

3.3

1.9

65.8

87.6

51.1

15

Island

2.5

2.0

83.6

92.4

Italien

1.9

1.3

57.8

86.5

45.2

18.7

Japan

1.9

1.3

65.0

92.1

Kanada

1.7

63.5

1.5

76.7

86.0

Korea

3.0

35.3

1.2

58.0

88.4

Luxemburg

1.5

1.7

66.2

92.2

Nederländerna

1.6

59.0

1.7

74.0

88.9

66.4

29

Norge

1.8

61.5

1.8

80.0

86.2

18

44

Nya Zeeland

2.3

2.0

72.7

89.4

Polen

2.3

1.3

62.7

74.0

Portugal

2.4

1.5

74.9

87.4

70.8

25

Schweiz

1.5

1.4

77.1

92.3

Slovakien

2.4

1.2

69.3

80.0

Spanien

2.5

1.3

58.9

86.1

Storbritannien

1.8

64.8

1.7

74.2

87.5

49.2

26

Sverige

1.7

79.5

1.7

80.8

85.0

72

66

Tjeckien

2.3

66.7

1.2

73.4

89.2

14.2

0.5

Tyskland

1.5

57.9

1.3

72.1

83.9

47.8

8.6

Ungern

2.1

55.0

1.3

67.0

80.5

30.5

9.3

USA

1.8

60.7

2.0

71.8

86.3

53.1

38

Österrike

1.6

1.4

75.8

89.4

30*

10

34.0

49.5

57.8

* officiell andel är 71.9, men den inkluderar föräldralediga. Källa OECD (2006a,b).
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en grupp som inte påverkas av reformen och att det dessutom

hushåll fick olika stora avgiftssänkningar beroende på var de

är troligt att slumpen avgjort viken grupp den enskilda

bodde, samt att den exakta taxestrukturen både före och efter

individen tillhör, är det möjligt att dra slutsatser om de kausala

reformen är känd. Vidare var kvaliteten i omsorgen tämligen

sambanden. Man brukar i denna situation tala om ett ”naturligt

homogen, samtidigt som priset lokalt inte tilläts variera med

experiment”; naturligt för att det uppstått som en konsekvens av

kvaliteten i omsorgen. Dessutom var tillgängligheten för

en reform i verkliga livet (till skillnad från i ett laboratorium) och

de grupper som studeras mycket god redan före reformen

experiment för att slumpen avgjort vem som påverkas.

vilket gör att studien, till skillnad från Baker et al (2005) och
Schlosser (2007), verkligen kan fånga effekten av pris snarare

Empiriska studier av barnomsorg och arbetskraftsdeltagande

än tillgång. Något förvånande finner författarna inte några

Blau och Currie (2004) sammanfattar resultaten från en rad

effekter på föräldrarnas arbetskraftsutbud. En möjlig förklaring

tidigare icke-experimentella studier på amerikanska data av hur

är att barnomsorgskostnaderna redan före reformen var

barnomsorgskostnader påverkar kvinnors arbetskraftsutbud.

kraftigt subventionerade och att arbetskraftsutbudet bland

De finner att även om dyr barnomsorg tycks minska kvinnors

småbarnsföräldrar redan var högt. Det är även möjligt att

arbetskraftsutbud, är det svårt att säga hur stor betydelsen är.

det faktiskt är tillgång snarare än pris som är av betydelse för

Detta beror delvis på att det är svårt att isolera relevansen av

föräldrars arbetskraftsutbud.

barnomsorgskostnader från vikten av tillgång till barnomsorg.
Även i Sverige har man tidigare funnit att tillgång och

Empiriska studier av barnomsorg och barnafödande

pris på barnomsorg varit positivt korrelerat med kvinnlig

Kunskapen om hur barnomsorgskostnader påverkar

förvärvsfrekvens. Gustafsson och Stafford (1992) studerar

barnafödandet är mycket mer begränsad. Icke-experimentella

daghemsutbyggnaden på 1980-talet och finner ett samband

studier finner i vissa fall en negativ och i andra fall ingen

mellan både tillgång och priset på barnomsorg och kvinnors

korrelation mellan barnafödande och barnomsorgskostnader

arbetskraftutbud.

(se t.ex. Blau och Robinson, 1989; och Del Boca, 2002).

Det finns också ett antal studier baserade på naturliga

Andersson, Duvander och Hank (2004) studerar situationen i

experiment som undersöker hur tillgång och pris på

Sverige men hittar inga effekter.

barnomsorg påverkar arbetskraftsutbudet. Baker et al

Det finns bara två studier av barnomsorg och barnafödande

(2005) visar att införandet av allmänt tillgänglig och kraftigt

som utnyttjar naturliga experiment. En av dessa är den ovan

subventionerad barnomsorg i Quebec avsevärt ökade mödrars

nämnda studien av Schlosser (2007). Schlosser finner på kort

arbetskraftutbud. Schlosser (2007) finner liknande stora effekter

sikt inte några effekter av ökad tillgång på barnomsorg på

i en studie av hur introduktionen av gratis förskola för 3–4-

barnafödandet bland dessa mödrar. Resultaten visar dock att

åringar i Israel påverkade arbetskraftsutbudet hos arabiska

de ökade sitt arbetskraftsutbud. Att tillgång till barnomsorg

kvinnor. Den kraftigaste effekten fanns bland välutbildade

i Israel framförallt påverkar arbetskraftsutbudet, snarare än

kvinnor som ökade sitt arbetskraftsutbud med hela 20 %.

barnafödandet, är kanske inte så förvånande med tanke på att

Denna ökning skedde dock från en initialt låg nivå på kvinnligt

dessa i genomsnitt välutbildade mödrar inte tidigare haft någon

arbetskraftdeltagande.

reell möjlighet att kombinera familj och arbete.

Lundin, Mörk och Öckert (2006) studerar effekter

Situationen för småbarnsmödrar i Sverige skiljer sig från de

på föräldrars arbetskraftsutbud av de förändrade

arabiska mödrarnas situation i Israel, bland annat eftersom de

barnomsorgskostnader som blev resultatet av den stora

flesta svenska småbarnsmödrar arbetar och nästan alla barn

maxtaxereformen inom den svenska barnomsorgen, som

går i förskola. Mycket riktigt finner studien av Lundin, Mörk

implementerades i januari 2002. Förutsättningarna att här

och Öckert (2006), som nämnts ovan, inte heller några effekter

studera det kausala sambandet mellan priset på barnomsorg

på arbetskraftsutbudet för de svenska mödrarna. I den andra

och föräldrars arbetskraftsutbud är synnerligen goda av

studien som utnyttjar naturliga experiment för att studera

en rad skäl. Ett sådant är att reformen innebar att likartade

sambandet mellan barnomsorg och barnafödande, undersöker
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vi därför om maxtaxereformen i stället kan ha påverkat svenska

Tyskland och Italien där tillgång till barnomsorg tidigare varit

kvinnors barnafödande (Mörk, Sjögren och Svaleryd, 2007).

begränsad och där den kvinnliga förvärvsfrekvensen är låg.

Denna studie är också den första som kan särskilja de kausala

Möjligen är den initiala effekten att kvinnorna börjar arbeta i

effekterna på barnafödandet av pris snarare än tillgång på

större utsträckning, precis som för de israeliska kvinnorna. Men

barnomsorg.

det är även möjligt att fertiliteten bland de grupper av kvinnor

Maxtaxereformen innebar att en familj i genomsnitt fick

som redan i dag arbetar kommer att påverkas positivt, på

en avgiftssänkning med drygt 800 kronor i månaden. Storleken

samma sätt som de svenska kvinnorna ser ut att ha reagerat på

på avgiftssänkningen varierade dock mellan hushåll, både

maxtaxereformen.

beroende på hur många och hur gamla barn de hade, hushållets

I den svenska familjepolitiska debatten diskuteras nu

inkomst och i vilken kommun de bodde. Denna variation gör

införande av gratis förskola från tre års ålder och regeringen

det möjligt att undersöka hur priset på barnomsorg påverkar

har nyligen infört vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus i

barnafödandet. Vår studie visar att barnafödandet för familjer

föräldraförsäkringen. Gratis förskola skulle innebära att de totala

med barn påverkades positivt av lägre avgifter. En genomsnittlig

barnomsorgskostnaderna för ett barn sänks ytterligare från redan

avgiftsminskning innebar att sannolikheten att skaffa ytterligare

internationellt sett mycket låg nivå. Hur stora ytterligare effekter

ett barn ökade med nästan 10 % jämfört med tidigare. I antal

en sådan sänkning har på barnafödandet är svårt att säga.

födda barn, innebar reformen att det i genomsnitt föddes 4,5–7

Är det möjligt att införandet av ett vårdnadsbidrag gör

ytterligare barn per 1 000 familjer under ett år. Ett problem med

det mindre stressigt och mer attraktivt att ha barn? Givet

studien är att vi inte helt kan utesluta att effekterna av reformen

att vissa föräldrar vill vara hemma med barnen ännu längre

i själva verket beror på tillfälliga förändringar i olika typer av

än föräldraledigheten tillåter betyder vårdnadsbidraget att

familjers barnafödande. Klart är att de familjer med små barn,

kostnaden för att vara hemma sjunker jämfört med i dag. Alltså

som var de som fick de största avgiftssänkningarna, också

skulle barnafödandet inom vissa grupper som gärna vill vara

ökade sitt barnafödande när reformen infördes. Vår tolkning

hemma längre med sina barn kunna öka. Å andra sidan är

av resultaten är därför att reformen hade en positiv effekt på

ersättningen låg och dessutom innebär inte vårdnadsbidraget

barnafödandet.

att föräldern sedan automatiskt får tillbaka sitt arbete, som i

Långsiktiga effekter är betydligt svårare att uttala sig om

fallet med föräldraförsäkringen. Det gör att kostnaden i form

eftersom det tar tid att mäta den så kallade kohort-fertiliteten

av uteblivna inkomster blir betydande, särskilt för den som får

(slutligt antal barn per kvinna i en viss årskull). Det är möjligt att

det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Det är alltså

barnafödandet totalt sett inte påverkades, utan att den ökning

inte säkert att man vill och har råd att ha fler barn trots att

som observeras snarare hänger samman med att familjer har valt

man väljer att vara hemma längre med vart och ett. Effekten på

att få de barn de ändå hade planerat skaffa med tätare intervall.

arbetskraftutbudet är dock klart negativ, framför allt under själva

Svårigheten att bestämma långsiktiga effekter gäller dock de

bidragstiden, men möjligen också på längre sikt som följd av

flesta studier av barnafödandet. Klart är dock att reformer

att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden igen. När Norge

som gör att familjer passar på att få sina barn tidigt öppnar för

införde vårdnadsbidrag ser effekten ut att ha blivit att mödrar

möjligheten att hinna få fler barn innan biologin sätter stopp.

stannade hemma längre med varje barn, samt att de för att
hinna kvalificera sig för föräldraförsäkring för nästa barn, valde

Slutsatser

att få barn med glesare intervall, vilket möjligen har negativa

Forskningsresultaten presenterade i denna översikt

konsekvenser för barnafödandet också på sikt (Hardoy och

stödjer hypotesen att allmänt tillgänglig barnomsorg är en

Schone, 2004).

viktig förklaring till att vissa länder både har hög kvinnlig

I debatten lyfts ofta tidsbrist fram som en faktor som gör

förvärvsfrekvens och högt barnafödande jämfört med andra

det svårt för svenska föräldrar att få livspusslet att gå ihop.

länder. Det är dock svårt att uttala sig om huruvida ökad tillgång

Det är därför möjligt att just tidsbrist och bristande flexibilitet

till barnomsorg kommer att öka barnafödandet i länder som

är det som i dag begränsar svenska föräldrars vilja att skaffa
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fler barn. En begränsning ligger i dag i svårigheten att förena

D’Addio, A. C. och M. Mira d’Ercole. 2005. ”Trends and

barnafödande med karriär under barnets första år. Under detta

Determinants of Fertility Rates in OECD Countries: The Role of

första år har Sverige en i ett internationellt perspektiv tämligen

Policies”, DELSA OECD.

outvecklad marknad för barnomsorgstjänster. Ser vi däremot

Del Boca, D. 2002. ”The Effect of Child Care and Part Time

till de länder som har högre barnafödande än Sverige, som

Opportunities on Participation and Fertility Decisions in Italy”,

Frankrike, USA och Danmark, finns där tillgång till barnomsorg

IZA Discussion Paper 427.

även för de riktigt små barnen. Den marknaden saknas så gott
som helt i Sverige i och med att barnomsorgssubventioner

Ermisch, J. F. 1989. ”Fertility Employment and Child-Care Costs”

endast utgår från ett års ålder. Drivkrafterna för att utveckla en

Demography 26 (2), 287–299.

privat barnomsorgstjänstemarknad är också svaga, delvis till

Gustafsson, S. och F. P. Stafford. 1992. ”Child Care Subsidies

följd av höga skattekilar och tillgång till föräldraförsäkringen,

and Labor Supply in Sweden”, Journal of Human Resources 27,

men kanske också p.g.a. de rådande normerna som påverkar

204–230.

hur länge vi anser att spädbarn behöver vara hemma med sina

Hardoy. I. och P. Schone. 2004. ”The Cash-for-Care Subsidy: Less

föräldrar.

Work for the Stork”, ISF Paper 2004:003.
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Johan almenberg

Kontraktformens inverkan på patent
Förståelsen för hur kommersialiseringsprocessen för patent fungerar är ännu mycket begränsad. I en ny studie av
Roger Svensson, IFN, mäts vilka faktorer som påverkar ett patents framtida potential.

Ett patent kan utvecklas såväl inom som utanför det företag

kommersiella potential. Patent som visar sig ha föga

som avser att kommersialisera det. Det kan finnas fördelar med

kommersiellt värde kan antas förnyas i mindre utsträckning än

att göra det utanför företaget, exempelvis kan innovationer

patent som visar sig ha god kommersiell potential.

stimuleras av små, flexibla, informella miljöer. Men att
kontraktera utomstående för patentutveckling är förenat

Samband mellan kontraktsform och patent

med svårigheter. Det råder ofta stor osäkerhet om patentets

Genom s.k. överlevnadsanalys mäter Svensson vilka faktorer

kommersiella värde på sikt. Kommersialiseringsprocessen

som påverkar sannolikheten att ett patent förnyas från ett

kan vara utdragen och eventuella intäkter kan ligga långt fram

år till ett annat. Genom informationen om kontraktsformen

i tiden. Det finns också informationsasymmetrier mellan

mellan uppfinnaren och det kommersialiserande företaget

patentets upphovsman och det kommersialiserande företaget,

får man indirekt en inblick i sambandet mellan kontraktets

vilka kan utnyttjas strategiskt av parterna.

form och sannolikheten att ett patent förnyas. Det framgår att
uppfinnarens inblandning i patentets kommersialisering går

Kontraktens utformning

hand i hand med i vilken usträckning uppfinnarens arvode

En rad faktorer påverkar hur ett kontrakt ska utformas för

består av en rörlig del som påverkas av patentets utveckling

att hantera dessa problem. En central avvägning är hur stor

– konsekvent med vad teorin skulle peka på. Denna intressanta

del av uppfinnarens arvode som ska utgå omedelbart och

observation väcker följdfrågan om hur uppfinnare skiljer sig

hur stor del som ska utgå över tid. Att betala ut arvodet över

från företag i kommersialiseringsprocessen. Uppfinnaren

tiden minskar likviditetsbelastningen på beställaren men

kan ha information som är av central vikt för patentets

har motsatt effekt för innovatören. En annan avvägning är i

kommersialisering. Samtidigt kan man fråga sig i vilken

vilken grad arvodet ska kopplas till patentets kommersiella

utsträckning patentens upphovsmän förmår göra objektiva

utveckling. Om uppfinnarens fortsatta medverkan är av

bedömningar av ett patents framtida potential.

stor vikt kan det vara olämpligt att köpa patentet i ett tidigt
stadium i kommersialiseringsprocessen. En rörlig del i

Innovationers kommersiella värde

uppfinnarens arvode kan bidra till att minska diskrepansen

De empiriska resultaten i studien är inte entydiga. Detta är

mellan uppfinnarens och företagets incitament när

i sig intressant eftersom det indikerar, med hänsyn taget till

kommersialiseringsprocessen väl har satt igång.

den höga kvalitén på datamaterialet, att vår förståelse av
kommersialiseringsprocessen för patent ännu är mycket

Empirisk forskning om kontrakt

begränsad. En svaghet hos forskningslitteraturen som studerar

Det finns i dagsläget ytterst lite empirisk forskning om hur

värdet av olika typer av strategier för innovationsinvesteringar

kontrakt mellan patentutvecklare och kommersialiserande

är att man sällan fångar innovationers kommersiella värde utan

företag är utformade. En nyutkommen studie av Roger Svensson,

endast huruvida innovationsstrategin lett till patent. Svenssons

IFN, nyligen presenterad vid IFN Stockholm Conference 2007,

studie är ett viktigt steg mot att mäta det kommersiella värdet

”Firms in the Innovation Process: The Effects of Ownership,

av dessa investeringar. Man kan räkna med att datamaterialet

Legislation and Taxation”, tar ett viktigt steg i denna riktning. I

kommer att tilldra sig stort intresse och att studien kommer att

studien används en unik databas, sammanställd av Svensson,

följas av en rad andra, både empiriska och teoretiska.

som bygger på en enkät till de småföretag och individer som
förnyade svenska patent under 1998.
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Robin Douhan

Spelar vd någon roll?
Spelar vd:n någon roll för ett företags resultat? Frågan har stor aktualitet i den allmänna debatten där bland annat en kritik
av höga ersättningsnivåer till vd:ar har förekommit. Ett ännu opublicerat manuskript av Bennedsen, Péres-González och
Wolfenzon är ett viktigt bidrag till forskningen om betydelsen av ägare, vd och styrelse för ett företags utveckling.
I uppsatsen utnyttjar författarna en innovativ analysmetod

Ett problem med undersökningen är att dödsfallen

för att belysa vd:ns betydelse. Man undersöker hur företags

kan vara förväntade. De borde då avspegla sig i en negativ

resultat påverkas av att deras vd avlider eller genomgår en

effekt på företagens avkastning redan tiden före den tragiska

personlig kris i samband med att en nära anhörig avlider.

händelsen. De estimerade effekterna av dödsfallen skulle

Under perioden kring en sådan händelse kan man förvänta att

i sådana fall underskatta de verkliga eftersom man jämför

vd:n ägnar företaget mindre uppmärksamhet och om denne har

avkastning åren efter dödsfallet med åren före. För att testa

en betydelsefull roll borde detta avspegla sig i företagets resultat.

denna möjlighet undersöks hur företagens avkastning utvecklas

På samma sätt borde vd:ns egen död påverka företaget negativt

åren före dödsfallen. Man finner dock inga indikationer på en

om denne spelade en betydelsefull roll och inte direkt kan

neråtgående trend före händelsen. Det kan dock noteras att

ersättas av en likvärdig person.

de fall där vd:n väljer att avgå före dödsfallet inte omfattas av

Uppsatsen löser en rad metodologiska problem i den

studien.

tidigare litteraturen om sambandet mellan ett företags vd och

Storleken av förlusterna som studien pekar på indikerar att

dess utveckling. Denna har huvudsakligen belyst hur företag

vd:n har en central betydelse. Att använda resultaten som ett

påverkas då deras vd byts ut. Men eftersom sådana byten ofta

argument för höga ersättningsnivåer är dock problematiskt av

sker under turbulenta förhållanden, antingen inom företaget

flera skäl. Exempelvis visar studien att effekterna är störst när

eller på marknaden, blir det svårt att identifiera vd:ns inverkan.

vd:n haft sin position länge. Det kan bero på att vd:n gradvis

Genom att studera oplanerade händelser som drabbar vd kan

utvecklas och kan tillföra allt mer över tiden. Men det kan t.ex.

studien av Bennedsen et al. bättre fånga den korrekta effekten

även bero på att vd:n gör företaget allt mer beroende av sin

av vd-avgången.

närvaro, på ett sätt som inte är till gagn för företaget. Det är även

Studien baserar sig på data för samtliga danska aktiebolag

svårt att avgöra hur stor del av de observerade effekterna som

mellan 1994 och 2002. Företagens prestation definieras som

beror på vissa individers specifika egenskaper och hur mycket

operativ avkastning på tillgångar. I en första del undersöker

som inte är individspecifikt utan återspeglar organisationernas

författarna hur företag påverkas när deras vd avlider. Justerat

förlust av ledning. Sammanfattningsvis ger dock studien stöd för

för industrispecifika trender minskar avkastningen med i

tesen att vd:n fyller en viktig funktion.

genomsnitt 1,8 procentenheter vid en sådan händelse det
år då dödsfallet inträffar och nästföljande år. I de företag där
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en närstående till vd:n avlider minskar avkastningen med i

Bennedsen, Morten, Francisco Péres-González och Daniel

genomsnitt 0,7 procentenheter. Minskningen är störst när barn

Wolfenzon. 2007. ”Do CEOs Matter?” (ännu ej publicerat)

avlider (1,7 procentenheter) och när en make/make till vd:n
avlider (1,1 procentenheter). Samtliga resultat är signifikanta
på åtminstone tioprocentsnivå. Man finner även att effekterna
är störst i de företag där vd:n arbetat länge och som har en hög
investeringsgrad.



