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Det våras för experimenten: 
Erfarenheter från social- och arbets-
marknadspolitiken

Det klassiska experimentet har aldrig fått fäste inom den svenska utvärderings-
forskningen, trots höga ambitioner inom social- och arbetsmarknadspolitiken 
och trots negativa konsekvenser för kunskapen om den förda politikens effekter. 
Tecken finns emellertid på ljusning, då ett antal experiment inom arbetslöshets- 
och socialförsäkringen på senare tid har genomförts. I artikeln diskuteras varför 
experiment behövs och ett konkret exempel inom arbetsmarknadspolitiken 
redovisas, vilket indikerar att förväntningar om framtida deltagande i aktiva 
förmedlingsinsatser kan förkorta arbetslöshetstiden avsevärt. Artikelförfatta-
ren argumenterar också för att myndigheterna själva med hjälp av experiment 
borde ta ett större ansvar för att utvärdera sina verksamheter.

   
Med jämna mellanrum har röster höjts för behovet av kontrollerade och 
randomiserade experiment, s k klassiska experiment, inom den svenska 
samhällsvetenskapen. Orsaken är svårigheterna att med hjälp av ”vanliga”, 
icke-experimentella, metoder nå exakt kunskap om orsak och verkan. Trots 
experimentens dokumenterade fördelar har de emellertid – fram till helt 
nyligen – visat sig svåra, för att inte säga omöjliga, att få till stånd i Sverige. 
Konsekvensen har blivit att kunskapen om hur olika typer av politiska 
beslut påverkar ekonomin på olika nivåer alltför ofta är bristfällig.

USA brukar betraktas som ett föregångsland när det gäller sociala expe-
riment eftersom metoden där under 1960- och 1970-talet, men framför allt 
under 1980- och 1990-talet, användes frekvent på det socialpolitiska områ-
det. Bakgrunden till detta var en paragraf i Social Security Act (motsvarande 
Lagen om socialförsäkring) som infördes 1962 och som innebar att Depart-
ment of Health and Human Services (motsvarigheten till Socialdepartemen-
tet) kunde fatta beslut om att låta enskilda delstater bedriva försöksverk-
samheter inom ramen för det federala hjälpprogrammet Aid to Families with 
Dependent Children (se Harvey m fl 2000).

För att beviljas denna rätt ålades delstaterna att anlita en oberoende 
aktör för att utvärdera insatserna. Från att till en början ha uppmuntrat 
till användning av experiment i utvärderingarna övergick man från fede-
ralt håll i början av 1990-talet till att kräva att metoden tillämpades. Det 
fanns framför allt tre anledningar till det: 1) Experiment ansågs bland 
forskare vara den mest tillförlitliga utvärderingsmetoden. Detta skickade 
i sin tur en signal till lokala beslutsfattare om utvärderingarnas betydelse; 
2) med en gemensam metod för alla utvärderingar skulle resultaten från 
olika utvärderingar enklare kunna jämföras; och 3) experimentens intui-



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

32 pathric hägglund

tiva design ansågs göra resultaten enklare för beslutsfattare att ta till sig.
Till skillnad från USA har sociala experiment i Europa inte alls vunnit 

samma acceptans även om enskilda experiment finns rapporterade från bl a 
Storbritannien, Holland, Schweiz, Sverige och Norge.1 I Sverige ser vi nu 
emellertid tecken på ljusning, då flera olika experiment på senare tid genom-
förts. Ett exempel – som redovisats i Ekonomisk Debatt – är ett försök inom 
sjukförsäkringen där man i två län slumpmässigt lät dela in de sjukskrivna i 
två grupper som fick olika antal dagar på sig att uppvisa sjukintyg (Hesselius 
m fl 2006). Man fann där att den grupp som fick längre tid på sig också tog 
ut fler sjukfrånvarodagar.2 Ett annat exempel är ett experiment inom den 
s k TFP-förmånen (”tillfällig föräldrapenning”) där Engström m fl (2006) 
konstaterar att 22,5 procent av alla VAB-dagar (”vård av sjukt barn”) härrör 
från överutnyttjande.

Inom den arbetsmarknadspolitiska utvärderingsforskningen har beho-
vet av experiment länge påtalats, inte minst som en konsekvens av den 
kraftiga expansionen av arbetsmarknadspolitiska insatser under 1990-
talet. Sverige är i dag ett av de sju länder i världen som spenderar mer än 
en procent av BNP varje år på aktiv arbetsmarknadspolitik. Trots detta 
fanns länge endast ett genomfört experiment på området. Lennart Delan-
der, nationalekonom i Växjö, lyckades 1975 genomföra en utvärdering som 
studerade intensifierade förmedlingsinsatsers betydelse för långtidsarbets-
lösa (Delander 1978). Efter det dröjde det ända till 2002, dvs 27 år, innan 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i egen regi genomförde ett kontrollerat 
experiment i syfte att testa effekter av frivilliga jobbsökarkurser på internet 
(Hägglund 2006a). 

Ytterligare två år senare tog AMS återigen initiativ till ett antal försöks-
verksamheter, denna gång med inriktning mot mer traditionella förmed-
lingsinsatser. I denna artikel redovisas delresultat från tre av dessa experi-
ment som avser effekterna av förväntningarna om att delta i insatserna (se 
Hägglund 2006b). I den internationella forskningslitteraturen benämns 
dessa effekter pre-programme effects, motivation effects, eller ibland threat effects. 
Jag väljer att kalla dem ”anvisningseffekter” eftersom ”anvisning” är den 
formella benämningen på den kallelse som går ut till den arbetslöse före 
programstart. 

Innan presentationen av experimenten redogörs i nästa avsnitt för olika 
problem förknippade med genomförande av experiment, samt i vilka situa-
tioner den experimentella metoden är mest lämpad. I slutdiskussionen 
argumenteras kring fördelarna med att myndigheter själva blir mer aktiva 
i genomförandet av fältexperiment. Detta för att så långt som möjligt för-
säkra sig om att de tillämpade arbetsmetoderna och erbjudna insatserna har 
önskad verkan.

1 Samtliga exempel avser aktiv arbetsmarknadspolitik; se Björklund och Regnér (1996) för en 
närmare beskrivning av några av dessa experiment. 
2 Andra exempel på nyligen genomförda experiment är Carlsson och Rooth (2006) och Rooth 
(2007) som studerat diskriminering på arbetsmarknaden baserad på etnicitet respektive över-
vikt.
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1. Varför experiment?
Det som kännetecknar ett experiment är att urvalet till behandling sker via 
randomisering. På så vis klarläggs riktningen på orsakssambandet, något 
som inte alltid är helt enkelt att fastställa med icke-experimentella data: 
avvikelser i det genomsnittliga utfallet är resultatet av de skilda insatserna 
och inte tvärtom. Randomiseringen eliminerar också all systematisk kor-
relation mellan sannolikheten att ta del av en viss insats och andra observer-
bara och icke-observerbara faktorer av betydelse för utfallet. Med andra ord 
kan experimentet mäta effekten med större tillförlitlighet samtidigt som 
dess design gör resultaten lättare att ta till sig. De många erfarenheterna 
från USA visar att båda dessa faktorer fungerar gynnsamt för möjligheten 
för resultaten att få genomslag. 

Experiment är emellertid ingen universallösning på alla typer av pro-
blem i samband med utvärdering. Oförskyllt har metoden emellertid bli-
vit förknippad med ett antal utvärderingsproblem som i de flesta fall är 
lika relevanta för icke-experimentell forskning. En orsak kan vara experi-
mentets och den vanliga icke-experimentella metodens olika karaktär där 
experiment per definition är framåtblickande medan icke-experimentella 
studier i typfallet är bakåtblickande. Experiment genererar nya data att ana-
lysera medan icke-experimentella undersökningar analyserar observerade 
data. Givet en situation där nya data ska samlas in och valet står mellan att 
randomisera eller inte är problemen emellertid desamma oavsett utvärde-
ringsform. Emellertid tillkommer vid icke-experimentell forskning alltid 
risken att tillgängliga data inte fångar samtliga skillnader mellan behand-
lings- och jämförelsegrupp, varför beslutet att välja bort experimentet alltid 
är förknippat med ett underlag med större osäkerhet. 

Nedan följer en kortfattad redogörelse för de problem som särskilt upp-
märksammats i samband med genomförande av experiment.3

Så kallad randomiseringsbias uppstår då experimentet i sig påverkar poo-
len av potentiella deltagare. Om exempelvis en grupp arbetslösa har vetskap 
om att experimentet ska genomföras kan de välja att inte visa intresse för 
insatsen och därmed påverka poolen av sökande varifrån urvalet görs. Frå-
getecken uppstår då kring experimentets externa validitet och förmåga att 
generera representativa resultat för den tänkta målpopulationen, dvs den 
population som är aktuell vid fullt genomförande.4 Deltagarna skulle också 
under tiden i programmet, och med vetskap om att de studeras, kunna bete 
sig annorlunda än i vanliga fall (vilket benämns Hawthorne-effekten). Det-
samma skulle också kunna gälla programmets utförare eller ansvariga som 
antingen inte är representativa för dem som senare ska utföra tjänsterna, 
eller som anstränger sig extra när de vet att insatsen ska utvärderas (s k dis-
ruption bias). 

3 Se exempelvis Björklund och Regnér (1996), Burtless (1995) eller Heckman och Smith (1995) 
för en utförligare diskussion av dessa problem.
4 Den externa validiteten anger resultatens generaliserbarhet utöver den specifika undersök-
ningskontexten (Bryman och Bell 2005).
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Två brister som har varit vanligt förekommande i de fåtaliga arbetsmark-
nadspolitiska experiment som genomförts i Europa under de senaste åren 
är dels små urvalsstorlekar, dels bortfall i försöks- respektive kontrollgrupp. 
Nästan samtliga experiment som genomförts i Europa har varit småskaliga 
och sällan involverat mer än 1 000 personer.5 Skillnaden är stor jämfört 
med hur många observationer som används i studier baserade på icke-expe-
rimentella data där underlaget i typfallet är mångdubbelt. Småskaligheten 
ökar inte bara osäkerheten i analysen och gör att små effekter blir svårare att 
statistiskt säkerställa, små urval är vanligtvis också förknippade med min-
dre generaliserbara resultat.   

Problemet med bortfall, som i högsta grad är relevant också för flerta-
let av de amerikanska experiment som genomförts, innebär att personer i 
försöksgruppen av någon anledning, antingen helt (s k no-shows) eller del-
vis (s k drop-outs), inte får den behandling som från början var tänkt.6 Den 
av randomiseringen givna fördelen jämfört med icke-experimentet går då 
åtminstone delvis förlorad eftersom deltagar- och icke-deltagargrupp inte 
längre nödvändigtvis är helt jämförbara (se Heckman m fl 1999). Snarare 
än effekten av deltagande brukar man vid bortfall tala om effekten av att 
erbjudas deltagande som den ur policyhänseende mest intressanta estima-
torn, eftersom ett visst bortfall också kan förväntas vid genomförande i full 
skala.7

Inget av ovan nämnda problem kan sägas vara betingat av utvärderings-
form, exempelvis hade problemet med bortfall rimligen uppstått även om 
ingen randomisering föregått utvärderingen. Med noggranna övervägan-
den och förberedelser i form av genomtänkta utformningar av utvärdering-
arna ska de flesta problem också kunna undvikas, eller i vilket fall reduceras 
i betydelse. 

I valet mellan att genomföra experiment och att samla in nödvändigt 
beslutsunderlag på annat sätt finns emellertid faktorer som skulle kunna 
tala emot experimentet som utvärderingsmetod. Den vanligaste invänd-
ningen är att det är oetiskt att med slumpen som instrument fördela all-
männa resurser. Denna åsikt, som bygger på antagandet att insatsen har ett 
positivt mervärde för deltagarna, har i synnerhet bäring vid utvärdering av 
redan existerande insatser eftersom en grupp då förnekas service de annars 
skulle ha haft rätt till. Om, emellertid, utbudet av platser av någon anled-
ning skulle understiga efterfrågan tappar denna invändning i relevans. Ett 
exempel på en sådan situation är vid uppstart av nya insatser där nya arbets-

5 I ett holländskt experiment (van den Berg och van der Klaauw 2001) ingick 394 a-kassebe-
rättigade, i en norsk studie (Bratberg m fl 2002 ) ingick 560 sjukskrivna, medan Rosholm och 
Skipper (2003) baserade sin analys på 812 arbetslösa danskar som ansökte om deltagande i 
olika program. Därtill kan läggas Hägglund (2006a), 636 arbetslösa och de i denna artikel 
presenterade experimenten på svenska data.
6 Det kan också hända att personer i kontrollgruppen av misstag får ta del av den insats som var 
avsedd för försöksgruppen (s k cross-overs).
7 I forskningslitteraturen används begreppen average treatment effect on the treated för effekten av 
deltagande respektive intent to treat för erbjudandet att delta.
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metoder och program för första gången ska testas i form av en försöksverk-
samhet. Eftersom insatsen då testas i mindre skala, och antalet behövande 
kan förväntas överstiga antalet platser, skulle randomisering inte vara en 
orättvis urvalsprocedur. 

På samma sätt skulle platsbrist kunna uppstå även i redan existerande 
insatser, exempelvis på olika platser och för en viss typ av insats. Även här 
skulle man alltså kunna argumentera för att på marginalen välja ut deltagare 
på slumpmässig basis.

En annan invändning man kan anföra mot experiment är att det san-
nolikt är mer kostnadskrävande än alternativet, inte minst tidsmässigt. När 
beslut om en viss insats eller policyinriktning ska fattas finns sällan tid för 
utvecklande, implementerande, administrerande och slutligen analyseran-
de av nya data. För beslutsfattaren är det ofta enklare att analysera redan till-
gängliga data, alternativt luta sig mot redan genomförda utvärderingar av 
liknande insatser. Emellertid ska fördelen med den vanliga utvärderingen 
då ställas mot nackdelarna i form av ett underlag med större osäkerhet. Det 
ska i sammanhanget sägas att försöksverksamheter inte sällan föregår nya 
insatser och arbetsmetoder på arbetsmarknads- och socialpolitikens områ-
de. Ett exempel på detta är den omdiskuterade aktivitetsgarantin, fr o m 
juli 2007 ersatt med jobb- och utvecklingsgarantin, som riktade sig till lång-
tidsinskrivna arbetslösa. I praktiken fungerade denna försöksverksamhet, 
liksom andra försöksverksamheter, emellertid snarare som inkörningspe-
rioder där administratörer och handläggare fick en chans att vänja sig vid de 
nya rutinerna, än som regelrätta tester av insatsernas effektivitet. Genom 
att medvetet utelämna utvärderingsplaner i försöksverksamheterna und-
viks nämligen ytterligare en nackdel med experimentet: de kan visa på oön-
skade resultat.

Avslutningsvis brukar ibland påpekas att experimentet inte kan ge svar 
på många för beslutsfattaren viktiga frågor. Exempelvis analyseras i ett 
experiment endast den direkta effekten av deltagande (”mikroeffekter”) i 
ett specifikt utförande. Experimentet ger i typfallet inget svar på relevanta 
frågor som hur effekten av deltagande påverkas vid utförande i full skala, 
samt vilka indirekta effekter (”makroeffekter”) insatsen då skulle kunna ha 
på ekonomin i övrigt. Kritiken är relevant men berör i första hand experi-
mentresultatens representativitet och externa validitet. I dessa avseenden är 
experimentet som utvärderingsform varken bättre eller sämre än icke-expe-
rimentella metoder. Experimentets förtjänst består som bekant i att det rätt 
utfört säkrar analysens interna validitet, dvs det mäter det som avses mätas. 
Experimentförespråkarna brukar också påpeka att det är de direkta effek-
terna av deltagande som är mest policyrelevanta eftersom det är de som läg-
ger grunden till eventuella indirekta effekter. En insats med små effekter för 
dem som deltar har sannolikt negligerbara effekter på ekonomin i övrigt.8 

8 Vissa indirekta effekter, exempelvis undanträngning, kan under vissa förutsättningar också 
vara fullt accepterade om insatsen visar sig ha positiva effekter för en svag grupp på arbets-
marknaden.
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Genom att med hög precision mäta mikroeffekterna är man således i en 
bättre position att bedöma makroeffekterna.

Erfarenheterna från USA visar också att experimentet gör sig bäst när 
frågeställningen är enkel och tydligt avgränsad, exempelvis som i fallet med 
effektmätning av olika insatser. De ofta dyra, storskaliga och ambitiösa 
experiment som genomfördes under 1960- och 1970-talet, och som avsåg 
arbetskraftsutbudet hos låginkomsttagare vid olika generösa grundbidrag, 
präglades av en rad problem (se Moffitt 2003). Ett flertal av problemen kun-
de tillskrivas en viss orutin i användande av metoden, men en mer komplex 
frågeställning kräver en mer komplicerad utvärderingsdesign vilket i sin tur 
ökar risken för att problem uppstår. Den fördel randomiseringen ger riske-
rar då att gå förlorad. Alltför omfattande experiment där stora delar av mål-
populationen omfattas innebär också svårigheter att hålla kontrollgruppen 
”ren” från påverkan.

Sammantaget ger experiment inte lösningen på alla utvärderingspro-
blem och besvarar heller inte alla intressanta frågor för beslutsfattande. 
Däremot erbjuder metoden lösningen på det största hotet mot utvärdering-
ens validitet, dvs selektionsproblemet, och ger dessutom svar på de mest 
relevanta frågorna ur policysynpunkt. Jämfört med alternativet kan expe-
riment avsevärt reducera osäkerheten i analysen samtidigt som resultaten 
kan presenteras på ett för beslutsfattaren enkelt och intuitivt sätt. Därmed 
ökar metoden också förutsättningarna för resultaten att få genomslag i den 
praktiska politiken.

2. Experiment inom aktiv förmedlingsverksamhet 
I syfte att exemplifiera hur ett experiment kan genomföras och tolkas pre-
senteras här ett relativt nyligen genomfört experiment inom arbetsmark-
nadspolitiken. Det valda experimentet kan också ses som ett illustrativt 
exempel på hur en statlig myndighet på eget bevåg kan initiera och verk-
ställa experiment i syfte att förbättra sin verksamhet.

Experimentet, som i själva verket består av flera mindre experiment, har 
sin bakgrund i att landets länsarbetsnämnder under 2003 erbjöds möjlig-
heten att ansöka om anslag från AMS för att i pilotprojekt testa alterna-
tiva arbetsmetoder vid de lokala arbetsförmedlingarna. Metoderna avsåg 
främst aktiviteter inom ramen för aktiv förmedlingsverksamhet, dvs meto-
der av typen jobbsökaraktiviteter, aktiv vägledning, kontroll av sökinsats 
samt arbetsgivarkontakter.9 I ett antal av projekten beslutades att urval till 
deltagande skulle bestämmas med hjälp av randomisering; på så sätt skulle 
de bästa förutsättningarna ges till kvalificerade utvärderingar av insatsernas 
effektivitet. Till varje experiment utsågs en inom AMS utvärderingsansva-
rig som dels genomförde randomisering och dels ansvarade för att expe-
rimentens integritet upprätthölls genom hela uppföljningsperioden. Jag 

9 Att notera är således att aktiviteterna inte involverade insatser inom ramen för de arbets-
marknadspolitiska programmen, där ju insatserna bedrivs på heltid.
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utsågs, i egenskap av anställd på AMS utredningsenhet vid tillfället, som 
ansvarig för en handfull experiment.

De resultat som presenteras är inte effekterna av att delta i dessa insatser 
utan effekterna av att anvisas desamma. I tre av de regionala projekten, i Upp-
salas, Östergötlands och Jämtlands län, vidtogs nämligen särskilda åtgärder 
för att explicit kunna studera anvisningseffekterna. Dessa har under senare 
år rönt allt större uppmärksamhet i den empiriska arbetsmarknadslitteratu-
ren. Experimentstudier från USA (Black m fl 2003; Maryland Department 
of Labor, Licensing and Regulation 1997) och Storbritannien (Dolton och 
O’Neill 1996), har samtliga funnit belägg för att förväntningar om framtida 
deltagande i aktiva insatser kan ha en positiv inverkan på de arbetslösas 
benägenhet att avbryta arbetslöshet.10 Förklaringen är att aktiva insatser 
är tidskrävande vilket har en negativ inverkan på de arbetssökandes inställ-
ning till arbetslöshet. När den arbetslöse förutser insatserna sjunker värdet 
av arbetslöshet och benägenheten att lämna arbetslöshet ökar, antingen 
som ett resultat av en ökad ansträngning att finna en alternativ inkomst-
källa och/eller som ett resultat av lägre ställda krav på detta alternativ.

De tre projekten avvek från varandra avseende såväl målgrupp och akti-
viteter som tillämpade intagningsrutiner.11 Samtliga aktiviteter var obli-
gatoriska vilket innebar att om den arbetslöse uppbar arbetslöshetsersätt-
ning och inte följde anvisningen anmäldes detta till berörd a-kassa som i sin 
tur fattade beslut om eventuell sanktion.12 Noteras bör att experimentet i 
Jämtland hade två försöksgrupper där den ena försöksgruppen anvisades en 
insats bestående av en kombination av jobbsökarinsatser och utökad bevak-
ning av den arbetslöses sökinsats, och där den andra försöksgruppen anvi-
sades enbart den utökade bevakningen. Indelningen, som skedde via rando-
misering, möjliggjorde en analys av betydelsen av de olika aktiviteterna var 
för sig. Eftersom den huvudsakliga avsikten med projekten var att ta reda på 
huruvida de testade metoderna gav bättre resultat än de redan existerande, 
erbjöds kontrollgrupperna Arbetsförmedlingens ordinarie serviceutbud. 
Att arbetslösa i kontrollgruppen inte skulle nekas service de annars skulle 
ha varit berättigade till var också en förutsättning för att undvika eventuella 
etiska invändningar mot experimenten. 

Samtliga experiment var förhållandevis småskaliga och inkluderade 
mellan 517 och 1 003 arbetslösa med rätt till arbetslöshetsersättning, varav 
ungefär hälften i respektive projekt blev anvisade till de intensifierade insat-
serna.

10 Icke-experimentella studier från Australien (Department of Employment, Workplace Rela-
tions and Small Business 2001), Danmark (Rosholm och Svarer 2004) och Sverige (Carling 
och Larsson 2005) finner liknande effekter. En dansk studie (Jensen m fl 2003) påvisar emel-
lertid inga effekter alls.
11 Se Hägglund (2006b) för en detaljerad beskrivning av experimenten.
12 Enligt reglerna skulle en första förseelse ge upphov till en reducering av arbetslöshetsersätt-
ningen med 25 procent under åtta veckor. Vid en andra förseelse skulle ersättningen sänkas 
med 50 procent under ytterligare åtta veckor. En tredje förseelse skulle föranleda helt indragen 
ersättning.
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Effekter av anvisningen till insatserna vid Af
Den slumpmässiga indelningen av arbetslösa i försöks- respektive kontroll-
grupp garanterar jämförbarhet mellan grupperna vilket innebär att effek-
terna av att anvisas de olika insatserna kan avläsas som den genomsnitt-
liga avvikelsen i andelen som avbryter arbetslöshet mellan anvisning och 
programstart. De arbetslösa följdes fr o m veckan då anvisningen mottogs 
t o m veckan då insatsen startade. Den främsta datakällan var arbetslöshets-
kassornas databas över utbetald arbetslöshetsersättning (A-stat). Även AMS 
händelsedatabas (Händel) användes för att till varje avbrott i mottagandet 
av ersättning koppla en avbrottsorsak.

Det bör betonas att resultaten, i strikt mening, inte mäter effekten av att 
anvisas projektinsatserna jämfört med att inte anvisas några insatser alls. I 
stället avser jämförelsen att anvisas projektinsatserna jämfört med att få ta 
del av Afs ordinarie serviceutbud vilket, med varierande sannolikhet, inne-
bar möjligheten att anvisas en reguljär insats. Eftersom mätperioden i de 
olika experimenten är förhållandevis kort, och sannolikheten att placeras i 
en reguljär insats följaktligen är liten, kan dessa olika effekter emellertid i 
hög grad förväntas överensstämma.13

Tabell 1 redovisar anvisningseffekterna uttryckt som avvikelsen i ande-
len i respektive försöks- och kontrollgrupp som avbröt arbetslöshet under 
anvisningsperioden. Effekterna redovisas såväl samlat som fördelat på olika 
avbrottsorsaker. De sistnämnda ska emellertid tolkas med viss försiktighet.

I projektet i Jämtland återfinns en stor positiv och signifikant avvikelse 
motsvarande 8,7 procentenheter (eller 23 procent) av att anvisas insatser-
na på sannolikheten att avbryta arbetslösheten. Effekten är förhållandevis 
jämnt fördelad mellan avbrott på grund av arbete och andra kända respek-
tive okända avbrottsorsaker. Intressant att notera är att i stort sett hela 
den positiva effekten kan härledas till de arbetslösa som anvisades kombi-
nationen av insatserna, dvs både jobbsökaraktiviteterna och den utökade 
bevakningen av sökinsatsen. Jämfört med kontrollgruppen lämnade 14,2 
procentenheter (eller 37,5 procent) fler i denna grupp arbetslöshet under 
mätperioden. Att enbart anvisas den senare insatsen orsakade endast en 
mindre icke-signifikant, positiv avvikelse motsvarande 3,3 procentenheter.

Varken projektet i Uppsala eller Östergötland uppvisar några effekter av 
anvisningarna till insatserna. I Uppsalaprojektet lämnade visserligen sig-
nifikant fler arbetslöshet för arbete under tiden fram till projektstart, men 
signifikant färre lämnade arbetslöshet av ”okänd orsak”. Resultatet är där-
för med största sannolikhet en effekt av bättre registeruppföljning för för-
söksgruppen. I projektet i Östergötland avbröt en signifikant högre andel 
av de arbetslösa i kontrollgruppen arbetslöshet för att påbörja ett reguljärt 

13 Hägglund (2006b) kontrollerar för kontrollgruppens övergångar till reguljära insatser i en 
varaktighetsmodell (Cox proportional hazard). Effekterna i en sådan modell kan i högre grad 
sägas representera effekterna av anvisningarna till projektinsatserna kontra inga anvisningar 
alls. Effekterna i analysen avviker som väntat endast i liten utsträckning från de effekter som 
redovisas här.
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program under anvisningsperioden, varför tolkningen av den enkla andels-
jämförelsen försvåras. Resultatet från skattningar av varaktighetsmodellen 
(se Hägglund 2006b) – där skillnaderna i utflödet till reguljära program 
beaktas – bekräftar emellertid den icke statistiskt säkerställda avvikelse 
mellan försöks- och kontrollgrupp som konstateras i tabell 1.

Avgörande för den ekonomiska betydelsen av att människor lämnar 
arbetslöshet är tiden som hinner förlöpa innan de återvänder till arbets-
löshet. Om de arbetslösas ökade benägenhet att lämna arbetslöshet före 
start i Jämtlandsprojektet enbart var en konsekvens av relativt fler tillfälliga 
avbrott i arbetslöshetsperioden, skulle den positiva effekten vara mindre 
betydelsefull. En beräkning av det genomsnittliga antalet arbetslöshets-
veckor under det halvår som följde ett avbrott under anvisningsperioden 
visar överlag relativt små skillnader mellan försöks- och kontrollgrupper 
i de olika experimenten. Det ökade utflödet bland deltagarna i Jämtlands-
projektet förefaller exempelvis inte vara resultatet av i genomsnitt kortare 
avbrott, även om de arbetslösa i försöksgruppen i genomsnitt var arbetslösa 
i en vecka mer (ej signifikant skillnad).14 Slutsatsen är således att ingenting 

Tabell 1
Anvisningseffekter. 
Procentenheter 

Not: Med anvisningseffekt avses effekt av kallelse till arbetslösa före programstart. Standardfel 
inom parentes. JSA=jobbsökaraktiviteter. Antal observationer, Jämtland (samtliga): 1 003, 
Jämtland (JSA+övervakning): 753, Jämtland (övervakning): 757, Uppsala: 517, Östergötland: 
736. a) Inkluderar även deltidsjobb. b) Inkluderar pension, reguljära studier och tillfälliga 
avbrott av kända orsaker enligt Händel. c) Inkluderar avbrott kodade i Händel som ”okänd 
orsak”, samt avbrott utan tillhörande avbrottsorsak i Händel inom 14 dagar efter avbrutet 
uppbärande av a-kassa. d) Avser avbrott på grund av start i reguljär programverksamhet, t ex 
arbetsmarknadsutbildning och subventionerat arbete. *, **, *** anger signifikans på 10-, 5- 
respektive 1-procentsnivån.
Källa: Hägglund (2006b). 

Jämtland Uppsala Öster-
götland

Samtliga JSA +
övervakning

Över-
vakning

Avbrott (totalt) 0,087***
 (0,031)

0,142***
  (0,039)

0,033
  (0,038)

–0,007
   (0,042)

0,010
 (0,032)

Varav:

     Jobba 0,030   
(0,024)

0,054* 
(0,031)

0,006
  (0,029)

0,051**
    (0,024)

–0,008
 (0,022)

     Annan känd  orsakb 0,021* 
(0,012)

0,019   
(0,016)

0,022
  (0,016)

0,013
   (0,013)

0,027*
 (0,014)

     Okänd orsakc 0,037   
(0,026)

0,069**  
(0,033)

0,005
  (0,031)

–0,071*
   (0,037)

–0,009
 (0,024)

Reguljära programd –0,031
  (0,020)

–0,022 
(0,025)

–0,040
  (0,024)

0,001
   (0,013)

–0,061**
 (0,027)

14 Notera att dessa resultat inte kan tolkas som effekter av anvisningarna eftersom de arbets-
lösa som lämnade arbetslöshet under anvisningsperioden i respektive experiment inte nöd-
vändigtvis är jämförbara.
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tyder på att den konstaterade anvisningseffekten i Jämtlandsexperimentet 
är orsakad av att fler arbetslösa valde att tillfälligt upphöra att lyfta a-kassa.

Slutsatser från experimenten
Resultaten är de första i sitt slag som med svenska data och med hjälp av 
unika experimentdata belyst betydelsen av förväntningar att delta i aktiva 
insatser vid Arbetsförmedlingen för de arbetslösas benägenhet att lämna 
arbetslöshet. En kombination av jobbsökarinsatser och utökad bevak-
ning av sökinsatsen genererade för arbetslösa i Jämtland en ökning av det 
genomsnittliga utflödet från arbetslöshet motsvarande två veckors kortare 
arbetslöshetstid. Resultatet kan nästan uteslutande härledas till anvisning-
arna till jobbsökarinsatserna eftersom effekten av anvisningarna till enbart 
den utökade bevakningen inte var signifikant skild från kontrollgruppens 
utflöde. Resultatet skulle kunna bero på att jobbsökarinsatserna, till skill-
nad från uppföljningen av sökinsatsen, anordnades i grupp vilket av vissa 
arbetslösa kan ha uppfattats som stigmatiserande.

I de övriga två experimenten, i Uppsalas och Östergötlands län, kunde 
inga effekter av anvisningar till olika typer av jobbsökarinsatser konstate-
ras. På basis av tre olika experiment utförda på olika lokala arbetsmarknader 
och riktade till olika grupper av arbetslösa är generella slutsatser om anvis-
ningseffekternas omfattning och betydelse inte möjliga att dra. Emellertid 
kan det slås fast att en aktiv arbetsmarknadspolitik i sig kan fungera motive-
rande för de arbetslösa och att ett alltför ensidigt fokus på effekterna under 
och efter tiden i en insats sannolikt inte till fullo fångar den aktiva politikens 
förtjänster.

3. Avslutande diskussion
Till skillnad från i USA har den experimentella metoden aldrig fått fäste 
vare sig i Sverige eller i resten av Europa trots väsentligt större investeringar 
i aktiva insatser för svaga grupper, och trots ett rimligen större behov av 
kunskapsunderlag som visar på insatsernas förtjänster. I USA blev experi-
ment en integrerad del av en politisk reformprocess i synnerhet under 1980- 
och 1990-talet. En mängd experiment genomfördes inom ramen för fram-
för allt social- och arbetsmarknadspolitik varav många låg till grund för den 
nya lagstiftningen kring försörjningsstöd (welfare reform) som kom 1996, 
Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. 

En intressant slutsats från exemplet USA är att experimenten inte kom-
mit till stånd utan engagemanget från politiker och höga tjänstemän. Att 
experiment skulle användas i utvärderingarna blev med tiden ett villkor för 
möjligheten att få avvika från det federala programmet och testa alternativa 
utformningar av politiken. Utan detta villkor hade ett flertal delstater otvi-
velaktigt valt icke-experimentella metoder i sina utvärderingar. En inte allt-
för orimlig slutsats är att det är bristen på motsvarande engagemang bland 
svenska beslutsfattare som har förhindrat en liknande utveckling här. 
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Som exemplet i denna artikel visar finns emellertid inget som hindrar 
att myndigheter som exempelvis AMS och Försäkringskassan själva tar ini-
tiativ till att genomföra experiment. Med tanke på hur mycket dessa verk-
samheter årligen omsätter är frågan snarare om man inte t o m skulle kunna 
hävda att de har ett ansvar att aktivt agera för ett effektivt resursutnyttjande. 
Jämfört med traditionella forskningsinstitutioner har myndigheter också 
klara fördelar vid genomförandet av fältexperiment. Förutom nödvändig 
metodkunskap bör nämligen också kunskap om hur verksamheten i prakti-
ken bedrivs vara värdefull i sammanhanget. God insyn i verksamheten ger 
rimligen bättre möjligheter att identifiera såväl utvecklingsområden som 
lämpliga experimentsituationer. Närheten till verksamheten innebär också 
att man på berörda myndigheter kan iscensätta försöksverksamheter utan 
kostsamma ledtider. Med metodkunskap inom myndigheterna skulle ruti-
ner finnas till hands för att löpande testa nya arbetsmetoder som en naturlig 
del av verksamheten. På samma sätt skulle i situationer där antalet sökande 
överstiger antalet tillgängliga platser i redan befintliga insatser expertis 
finnas tillgänglig för att med hjälp av randomisering välja ut deltagare på 
marginalen. Kombinationen av praktisk och akademisk kompetens samt 
närheten till verksamheten gör med andra ord myndigheterna väl lämpade 
att genomföra experiment. 

En invändning är att forskningsinstitutioner rimligtvis har komparativa 
fördelar när det gäller metodkunskaper. Detta må vara ett faktum, men en 
annan realitet är att antalet metodutbildade (inte minst nationalekonomer) 
utanför institutions- och forskningssamhället i dag är så stort att nödvändig 
kompetens för att genomföra exempelvis kontrollerade experiment redan 
finns på många myndigheter. Om man därutöver beaktar det stora behov 
som finns av kunskap om den förda politikens effekter – inte minst på arbets-
marknads- och socialpolitikens område – skulle fler initiativ och ett större 
ansvar bland berörda myndigheter både vara ett naturligt och välkommet 
inslag. Viktigt att poängtera är att den inom myndigheten bedrivna analys-
verksamheten inte bör syfta till att utveckla metod och teori utan i stället 
fokusera på att med hjälp av vedertagna vetenskapliga metoder utvärdera 
existerande insatser samt utveckla och testa nya insatser. Eftersom forska-
rens främsta meritering är att nå publicering i forskningstidskrifter märks här 
också en tydlig diskrepans i forskarens respektive byråkratens målfunktion.  

Ytterligare en invändning mot att myndigheter utvärderar sig själva är 
att resultatens trovärdighet skulle kunna ifrågasättas. En risk är exempelvis 
att resultaten används i syfte att påverka omfattningen av tilldelade medel. 
Det finns emellertid sätt att lösa trovärdighetsproblemet. Ett sådant vore 
att de utvärderingar som ligger till grund för medelstilldelning rutinmäs-
sigt kvalitetsgranskades av utomstående expertis. En annan lösning vore att 
myndigheternas analys- och utvärderingsavdelningar svarade under myn-
digheternas styrelse och inte under verksledning. På så vis skulle verksled-
ningarnas inflytande över såväl utvärderingarnas inriktning som resultat 
kraftigt begränsas. 
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