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Experiment med välfärden

 

Förändringar inom den svenska välfärden styrs ofta av modevågor snarare 
än av noggranna utvärderingar. Experimentella metoder för att utvärdera 
verksamheten är ytterst ovanliga, trots att denna metodansats används allt 
oftare i forskningslitteraturen. Syftet med denna artikel är att kartlägga de ran-
domiserade fältexperiment som har genomförts inom välfärdssektorn i OECD-
länderna. Vår genomgång visar att experimenten har lett till en ökad kunskap i 
ett flertal frågor av stor betydelse för välfärdstjänsternas utformning. 

Utvärderingar av välfärdstjänster är ofta förknippade med svårigheter och 
stora kostnader. I regel har olika insatser utvärderats genom att utfallet 
efter en reform har jämförts med situationen före reformen. Denna utvär-
deringsmetodologi är problematisk eftersom den inte tar hänsyn till den 
kontrafaktiska situationen, dvs vad som hade hänt om reformen inte hade 
genomförts. Skulle exempelvis betygen i skolan ha förbättrats även om 
lärartätheten hade varit oförändrad? Skulle antalet döda i stroke ha mins-
kat även om den nationella informationskampanjen inte hade genom-
förts?    

En bättre metod för att utvärdera, inte minst olika offentliga satsningar, 
är randomiserade fältexperiment. Fördelen med dessa är att den slumpmäs-
siga indelningen i en interventions- och kontrollgrupp innebär att man med 
större säkerhet kan dra en slutsats om hur satsningen faktiskt påverkat den 
utfallsvariabel som man är intresserad av att studera. Ett exempel på meto-
dens användbarhet ges av utvärderingar av olika biståndsinsatser i utveck-
lingsländer.1 

Randomiserade fältexperiment saknas dock nästan helt när det gäller 
utvärderingen av svenska välfärdstjänster,2 trots att en svensk – professor 
Peter Bohm vid Stockholms universitet – var pionjär inom detta område.3 
Han anförde tidigt att randomiserade experiment kunde användas för att 
utvärdera välfärdstjänster och därmed leda till bättre beslut.  

Syftet med denna artikel är att studera i vilken utsträckning randomi-

1 Något av en föregångare i detta sammanhang är professor Esther Duflo från Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), som har genomfört ett stort antal randomiserade fältexperi-
ment i utvecklingsländer. För en bra översikt av hennes forskning, se Udry (2011). 
2 Försäkringskassan har genomfört ett par fältexperiment avseende sjukskrivning och har 
därigenom varit något av en föregångare i Sverige när det gäller att implementera experimen-
tella metoder som utvärderingsmetodik (Hesselius m fl 2005; Engström m fl 2012).
3 I en artikel om Peter Bohm efter hans bortgång benämner Dufwenberg och Harrison  
(2008, s 213) honom som ”de moderna fältexperimentens fader” (egen översättning); även 
List (2008) har lyft fram hans tidiga forskning i en översiktsartikel om fältexperiment. 
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serade fältexperiment har använts för att utvärdera välfärdstjänster i mer 
industrialiserade länder. Med välfärdstjänster menar vi i första hand vård, 
omsorg och skola, men vår översikt berör också studier av socialbidrag och 
skatteindrivning.4 

Vi anser att denna genomgång är av betydelse eftersom det under senare 
tid har skett omfattande omorganiseringar av välfärdssektorn i Sverige. 
Debatten kring SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med 
svensk välfärd? (Hartman m fl 2011) illustrerar det faktum att det finns få 
robusta studier i Sverige om hur välfärden kan organiseras på ett effektivare 
sätt. Även på områden där det finns åtskilliga regressionsbaserade studier 
vågar författarna sällan dra tydliga slutsatser, vilket ofta beror på att det är 
oklart hur olika selektionseffekter och andra ekonometriska felkällor har 
påverkat resultaten. 

1. Randomiserade fältexperiment – en metod 
med många fördelar
Ofta utvärderas en åtgärd genom att man jämför utfallet med det faktiska 
läget innan åtgärden sattes in. Slutsatsen av utvärderingen beror sedan på 
om det har skett en förändring efter det att åtgärden har genomförts. För 
analysen används deskriptiva statistiska metoder eller någon form av reg-
ressionsanalys, och det är inte ovanligt att den bygger på stora urval eller 
rentav på data för hela befolkningen.

Denna metod är dock problematisk eftersom åtgärden oftast är riktad 
mot en specifik grupp vars karaktär påverkar sannolikheten att erhålla 
åtgärden, men också det faktiska utfallet.  Detta innebär att utvärderingen 
har ett selektionsproblem. Interventionsgruppen kanske hade haft en mer 
gynnsam utveckling än kontrollgruppen, oavsett om åtgärden hade genom-
förts eller inte.

För att illustrera detta, låt oss anta att vi skattar följande ekvation i syfte 
att utvärdera effekten av klasstorlek (Z) på elevernas studieresultat (Y):

där X är en vektor av olika observerbara variabler som kan tänkas påverka 
elevernas studieresultat, t ex familjebakgrund, elevens karakteristika och 
skolmiljön. Problemet är att det kan finnas ytterligare en faktor (M) som är 
korrelerad med den observerade klasstorleken (Z), men som inte kan obser-
veras. Den korrekta ekvationen som skulle ha estimerats är således:

I detta fall kan det vara så att mer motiverade föräldrar väljer att låta sina 
barn gå i skolor med färre elever per klass och att dessa föräldrar hjälper 
sina barn mer med läxorna än föräldrar som inte är lika motiverade. Detta 

4 Vi har av utrymmesskäl valt att exkludera randomiserade fältexperiment på arbets-
marknaden.  
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innebär att det kan vara föräldrarnas motivation som påverkar elevernas 
studieprestationer och inte storleken på klassen.5 Resultaten kan därmed 
förklaras av en eller flera utelämnande variabler som inte är relaterade till 
åtgärden och slutsatser baserade på den skattade modellen blir missvis-
ande. 

Empiriska nationalekonomer är intresserade av att fånga orsakssam-
band, och experimentella metoder har visat sig ge insikter som är svåra att 
erhålla på annat sätt. Randomiserade fältexperiment går i korthet ut på att 
slumpmässigt välja ut två grupper, en interventionsgrupp och en kontroll-
grupp. Interventionsgruppen får en behandling, medan ingen behandling 
ges till kontrollgruppen. Effekten av åtgärden kan sedan utvärderas genom 
att undersöka om utfallet är annorlunda för interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 

Det finns ett flertal fördelar med randomiserade fältexperiment i jäm-
förelse med andra metodansatser (Burtless 1995). Den slumpmässiga för-
delningen innebär att man med relativt hög säkerhet kan dra en slutsats 
om hur interventionen faktiskt påverkat den utfallsvariabel som man är 
intresserad av att studera. Utfallsvariabeln kan i detta fall inte påverka san-
nolikheten att få en intervention, utan vi vet att det är interventionen som 
påverkar utfallsvariabeln. Den slumpmässiga indelningen innebär också att 
det inte finns något systematiskt samband mellan sannolikheten att tillhöra 
interventionsgruppen och observerbara samt icke-observerbara faktorer. 
Ytterligare en fördel med metoden är möjligheten att studera effekter av nya 
interventioner som tidigare inte har genomförts. Slutligen är experiment 
lätta att tolka och förstå för politiska beslutsfattare, vilket innebär att det är 
enklare för dem att i slutändan fatta ett beslut.    

Det stora problemet med randomiserade fältexperiment är att det 
oftast är osäkert om resultaten för urvalet gäller även för hela populatio-
nen. För att illustrera detta, låt oss anta att vi genomför ett randomiserat 
fältexperiment i ett antal skolor i Borlänge för att undersöka om lärartät-
heten påverkar elevernas prestationer. Beror då resultaten på den speci-
fika kontexten eller kan resultaten generaliseras? Detta går inte att veta 
utan att göra om experimenten på ett stort slumpmässigt urval av skolor 
i hela Sverige. Ett annat problem är att det i slutändan är svårt att tvinga 
individer till de grupper som de slumpmässigt tilldelats för ett experimen-
tellt syfte. Peterson och Woessmann (2010, s F184) har träffande uttryckt 
detta dilemma på följande sätt: ”Hur kan de som tilldelas till kontroll-
gruppen bli nekade interventionsgruppens välsignelser?” (egen översätt-
ning). Detta problem är särskilt tydligt vid experiment med välfärdstjäns-
ter, vilket innebär att det ofta ändå förekommer en viss självselektion och 
att säkerheten i hur interventionen faktiskt påverkar urvalsgruppen då 
reduceras. 

5  Detta exempel på problemet med utelämnade variabler i traditionell regressionsanalys är 
hämtat från Webbink (2005).
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2. Randomiserade fältexperiment inom välfärds-
sektorn – några exempel
Få studier har använt sig av randomiserade fältexperiment för att analysera 
utvecklingen av välfärdstjänster i mer industrialiserade länder, med vilket 
avses de 34 medlemsländerna i OECD.6 I syfte att få en överblick över de 
studier som har genomförts har vi sökt i de högst rankade tidskrifterna i 
nationalekonomi under de senaste tio åren. Urvalet av tidskrifter bygger på 
ABS Academic Journal Quality Guide där 17 stycken nationalekonomiska tid-
skrifter får den högsta rankingen.7 Vi har använt oss av sökfunktionerna på 
respektive tidskrifts hemsida, och de sökord som användes var ”randomized 
field experiment” och ”field experiment”. Utifrån den sökningen valde vi 
sedan de experiment som har genomförts inom välfärdssektorn i OECD-
länderna. Vi gick också igenom alla titlar i dessa tidskrifter under de senaste 
tio åren för att i så hög utsträckning som möjligt säkerställa att vi inkluderar 
alla relevanta artiklar i vår litteraturgenomgång.     

Resultaten från litteraturöversikten visar att endast tio relevanta artik-
lar har publicerats under de senaste tio åren i de topprankade nationaleko-
nomiska tidskrifterna. Vi diskuterar alla dessa studier och ett fåtal kom-
pletterande studier i nästa avsnitt. De flesta studier är genomförda under 
slutet av tidsperioden, vilket troligen beror på att metoden har fått en allt 
större uppmärksamhet och används alltmer inom den nationalekonomiska 
forskningen. Merparten av alla studier är genomförda i USA, och det stora 
flertalet har använt sig av randomiserade fältexperiment för att analysera 
olika typer av policyinterventioner inom skolan.8

Skolan
En av de mest studerade frågeställningarna är om lärartätheten i klassrum-
met har någon effekt på elevernas prestationer. Resultaten från traditio-
nella studier, som med hjälp av observationsdata och regressionsanalyser 
har försökt svara på denna fråga, är oftast tvetydiga, motstridiga och svaga. 
Hanushek (1997) menar att detta tyder på att det inte finns något tydligt 
samband mellan skolresurser och studenternas prestationsgrad. Kostsam-
ma åtgärder som att öka antalet lärare per elev skulle således, tvärtemot vad 
många hävdar, inte ha någon större effekt på elevernas prestationer.

Ett flertal senare studier har dock påpekat att det är svårt att dra någon 

6 En lista över de 34 medlemsländerna finns på OECD (2011).
7 Tidskrifterna är Econometrica, Journal of Political Economy, American Economic Review, Quar-
terly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Journal of Economic Literature, Journal of 
Econometrics, Journal of Monetary Economics, Journal of Economic Theory, Review of Economics and 
Statistics, International Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Economic Journal, Jour-
nal of Environmental Economics and Managment, Games and Economic Behavior, Journal of Risk and 
Uncertainty och Journal of the European Economic Association (ABS 2010) 
8 Vi vill betona att det naturligtvis finns fler studier än de som rapporteras i denna artikel. Av 
resursskäl har vi endast genomfört en systematisk litteratursökning i de högst rankade natio-
nalekonomiska tidskrifterna, vilket innebär att vi exkluderar studier som är publicerade i lägre 
rankade tidskrifter. Vårt fokus innebär också att nyligen publicerade arbetsrapporter inte finns 
med i analysen. Slutligen finns det också en möjlighet att vi förbisett studier i de högst rankade 
tidskrifterna som är relevanta för vår analys. 
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slutsats från dessa studier eftersom val av skola och klass kan vara relate-
rade till icke-observerbara faktorer, t ex föräldrarnas engagemang, som i 
sin tur är relaterade till elevernas faktiska prestationer. Ett antal studier har 
därför använt sig av randomiserade fältexperiment där man slumpmässigt 
delat in eleverna i klasser med olika storlek. Det mest berömda experimen-
tet är ”The Tennessee Student/Teacher Achievement Ratio Experiment”, 
mer känt som projekt STAR. I detta projekt delades elever under sitt första 
skolår slumpmässigt in i tre grupper: (i) små klasser med 13−17 elever; (ii) 
standardklasser med 22−25 elever; och (iii) standardklasser med extra lärar-
resurser. Även lärarna delades slumpmässigt ut i de olika klasserna. Elev-
erna fortsatte sedan i samma klass under fyra år och utvärderades genom 
olika typer av tester i slutet av varje läsår. Under de fyra åren deltog totalt ca 
11 600 studenter från 80 olika skolor. 

Resultaten från STAR-experimentet (Krueger 1999, 2003) visar att 
eleverna i de små klasserna presterade bättre än de som gick i klasserna med 
22−25 elever, vilket tyder på att små klasser har en positiv effekt på elever-
nas inlärningsförmåga.9 En extra lärarresurs visade sig däremot ha endast 
marginellt positiv effekt på de observerade testresultaten. 

Lärarnas betydelse lyfts ofta fram som en annan viktig faktor för att för-
bättra elevernas prestationer. I den uppmärksammade tv-dokumentären 
Klass 9A, som har sänts i Sveriges Television, verkar det exempelvis som 
om elevernas prestationer kan höjas avsevärt om de får kvalificerade och 
engagerade lärare. En intressant fråga i detta sammanhang är om elevernas 
prestationer kan förbättras om lärarna får bättre villkor, alternativt en lön 
som är prestationsbaserad. Tanken är att en ökad kompensation motiverar 
lärare att lägga ned mer tid på att planera lektionerna samt på en bättre kon-
takt med föräldrar och elever. Långsiktigt kan också förbättrade villkor för-
bättra kvalitén på de personer som väljer läraryrket. Införandet av starkare 
incitament kan dock få oanade konsekvenser, såsom fusk och att lärarna 
fokuserar mer på specifika mål än på en mer generell utbildning. Starkare 
incitament kan också tänkas minska vissa lärares motivation och leda till en 
skadlig konkurrens där samarbete inte främjas.  

I syfte att studera detta samband valde Fryer (2011a) att genomföra ett 
experiment i New York där 233 skolor blev slumpmässigt utvalda, varav 198 
faktiskt deltog. Experimentet gick ut på att ge en klumpsumma i presta-
tionsbonus till skolor, som sedan fick distribuera denna summa till lärare 
hur de ville (dock inte enligt senioritetsprioritering). Bonusen grundades 
på nyckeltal som inkluderade elevernas resultat, förbättring och inlärnings-
miljö. Resultaten visade dock att de ökade incitamenten till lärarna inte 
förbättrade elevernas prestationer, snarare verkade de ha påverkat deras 
prestationer negativt. Det kan finnas många förklaringar till detta resultat, 
t ex att bonusar till lärare inte är effektiva för att förbättra elevers presta-

9 I en studie av de långsiktiga effekterna visar Krueger och Whitmore (2000) att de som gick 
i de mindre klasserna också hade en högre sannolikhet att under det sista året på high school 
delta i test för att börja på college. Denna positiva effekt var speciellt stor för afro-amerikanska 
studenter.
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tioner, att bonusen inte var tillräckligt stor, att gruppbaserade bonusar ger 
snedvridande incitament och därmed inte är effektiva, att programmet var 
för komplext och/eller att lärarna var okunniga om hur de skulle förbättra 
elevernas prestationer. 

Frågan är om finansiella incitament direkt till eleverna kan påverka deras 
prestationer? Vid Universitet i Amsterdam klarade endast ca 20 procent av 
förstaårsstudenterna alla kurserna i nationalekonomi. I syfte att testa om 
finansiella incitament förbättrar prestationsgraden delades 249 studenter 
in i tre olika grupper: (i) en kontrollgrupp som inte fick någon belöning, (ii) 
en grupp som fick 227 euro om de klarade alla kurserna under det första året; 
och (iii) en grupp som fick 681 euro om de klarade alla kurserna. Resulta-
ten från experimentet visade att de grupper som fick finansiella belöningar 
inte hade en signifikant högre prestationsgrad än de studenter som inte fick 
någon belöning. En närmare granskning av resultaten visade dock att detta 
berodde på att låg- och högpresterande studenter påverkades olika av finan-
siella belöningar. De högpresterande studenterna förbättrade sina presta-
tioner när de fick en finansiell belöning, medan prestationsgraden för de 
lågpresterande studenterna sjönk (Leuven m fl 2010). En möjlig förklaring 
är att finansiella belöningar kan få negativa effekter på studiemotivationen 
för svagare studenter. 

Angrist m fl (2009) studerade också denna fråga, men kombinerade 
finansiella incitament med studiehjälp. I experimentet delades 650 studen-
ter slumpmässigt in i tre olika grupper, där en grupp fick studiehjälp, den 
andra gruppen fick en finansiell belöning och den sista gruppen fick både 
studiehjälp och en finansiell belöning. En kontrollgrupp (som inte deltog i 
experimentet) med drygt 1 000 studenter skapades och högpresterande stu-
denter exkluderades från undersökningen. Resultaten visade att studenter-
na i den grupp som hade tillgång till både studiehjälp och finansiella incita-
ment var mer benägna att använda studiehjälpen jämfört med studenterna 
i den grupp som fick enbart studiehjälp. Åtgärderna verkade dock inte ha 
någon som helst effekt på pojkarnas studieresultat, medan flickorna påver-
kades positivt av interventionen. Den största effekten uppmättes för flickor 
som ingick i den grupp som fick både studiehjälp och finansiella incitament. 
Det visade sig också att deras studieprestationer var bättre även under näst-
kommande år, trots att studiehjälpen och den finansiella belöningen då var 
bortplockade. 

Fryer (2011b) använde sig också av randomiserade fältexperiment för 
att se om kortsiktiga finansiella incitament har en effekt på elevernas resul-
tat. Fältexperimenten genomfördes på andraklassare i Dallas, New York och 
Chicago och den prestation som krävdes för att få pengarna skilde sig åt 
mellan städerna. Resultaten från denna studie visar att de kortsiktiga finan-
siella incitamenten i huvudsak inte har haft någon som helst effekt på stu-
denternas prestationer.

Randomiserade fältexperiment har också använts för att studera om 
elevernas prestationer kan förbättras genom att skolorna tillhandahåller 
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datorer till sina elever. Tidigare studier (Schmitt och Wadsworth 2006; 
Fairlie m fl 2010; Malamud och Pop-Eleches 2011) har funnit att de elever 
som har datorer hemma presterar bättre. Detta kan dock bero på att dessa 
studenter skulle ha presterat bättre även utan datorer, eftersom tillgången 
till dator kan vara positivt korrelerad med andra faktorer (t ex elevernas stu-
diemotivation och föräldrarnas utbildningsnivå) som påverkar elevernas 
prestationer. Fairlie och London (2012) undersökte denna fråga genom att 
slumpmässigt dela ut datorer bland 286 elever som sökte finansiell hjälp vid 
ett college i norra Kalifornien. Resultaten indikerade att de studenter som 
fick en hemdator visserligen presterade bättre än de studenter som inte fick 
någon dator, men storleken på effekten var relativt marginell. Detta tyder 
på att tidigare studier kan ha överskattat i vilken utsträckning hemdatorer 
förbättrar elevernas prestationer.

Alla studier som beskrivs ovan har undersökt olika typer av insatser för 
att förbättra elevernas prestationer, men det finns också studier som har 
använt randomiserade fältexperiment för att undersöka vad som påverkar 
val av skola. I USA har det visat sig att familjer med låga inkomster inte 
verkar välja skolor med bättre studieresultat till sina barn, trots att de har 
möjligheten att göra detta. En förklaring kan vara att kostnaderna för att 
inhämta denna typ av information är mycket högre för dessa familjer och att 
de därför i stället väljer en skola nära hemmet. I syfte att testa detta delade 
Hastings och Weinstein (2008) slumpmässigt ut ett förenklat informa-
tionsmaterial till föräldrarna så att de kunde jämföra testresultaten för sko-
lor som var möjliga val för deras barn. Resultaten visade att det förenklade 
informationsmaterialet ledde till att signifikant fler familjer valde skolor 
med bättre testresultat. Vidare indikerade resultaten att det aktiva valet av 
skola också förbättrade elevernas studieprestationer. I artikeln argumente-
rar författarna för att den förenklade informationen också kan få positiva 
effekter på de skolor som tappar elever eftersom det hårdare konkurrens-
trycket tvingar dem att förbättra kvalitén på undervisningen. 

I USA kostar en universitetsutbildning också relativt mycket, vilket 
innebär att många individer med lägre inkomster inte påbörjar en sådan 
utbildning trots att de har förutsättningarna för att klara av den. Field 
(2009) visar att finansieringsformen kan ha en avgörande betydelse både 
för valet att påbörja en högre utbildning och för valet av karriär efter exa-
men. I studien jämförs juridikstudenter, som erbjöds betalning av termins-
avgifter under studietiden som konverterades till ett lån om de valde att 
inte arbeta i den lägre betalda offentliga sektorn, med studenter som fick ett 
finansiellt ekvivalent studielån som betalades tillbaka efter examen om de 
valde att arbeta i den offentliga sektorn. Resultaten visar att de studenter 
som fick terminsavgifterna betalda hade en betydlig högre sannolikhet att 
faktiskt arbeta i den offentliga sektorn efter examen, vilket indikerar att 
finansieringens utformning påverkade studenternas yrkesval. Resultaten 
visade också att en delbetalning av terminsavgifterna (i stället för ett lån) 
signifikant ökade sannolikheten för att studenterna sökte till och skrev in 
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sig vid universitetet, vilket tyder på att den här typen av stöd kan leda till att 
fler som har förutsättningar för att klara av en högre utbildning också väljer 
att påbörja universitetsstudier.  

Experiment för övriga välfärdstjänster
Ett uppmärksammat randomiserat fältexperiment initierades i Mexiko år 
1997 (Behrman m fl 2005; Behrman och Skoufias 2006). Experimentet 
syftade till att ta fram kunskap som skulle kunna möjliggöra en mer träff-
säker bekämpning av fattigdom. I experimentet erbjöds familjer utbild-
ningsstöd, näringstillskott och olika typer av hälsorelaterade tjänster, men 
bidragen gavs bara om familjerna också uppfyllde krav på motprestation. 
I syfte att öka antalet barn som deltog i skolarbetet gavs exempelvis ett 
utbildningsstöd till barnets mamma, men stödet betalades endast ut om 
barnet också deltog i undervisningen regelbundet. Valet av de samhällen 
som deltog i experimenten skedde slumpmässigt för att kunna skapa inter-
ventions- och kontrollgrupper som möjliggjorde trovärdiga slutsatser av 
effekterna av åtgärderna. Resultaten visade på mycket positiva effekter av 
programmet. Utbildningens längd ökade exempelvis med i genomsnitt ca 
10 procent till följd av programmet, barnarbetet för pojkar minskade med 
15−25 procent, barnens hälsa förbättrades signifikant etc. Experimentet 
har fått ett stort genomslag i många länder och har under senare år utvid-
gats kraftigt.

Introduktionen av incitament har också använts för att studera om de 
kan öka antalet blodgivare eftersom brist på blod vara livsavgörande vid en 
akut situation. Ett problem är dock att en betalning kan tränga undan den 
inneboende motivationen att ge blod eftersom dessa individer inte vill ha 
ekonomisk ersättning för att göra gott. Lacetera m fl (2012) genomförde ett 
randomiserat fältexperiment i norra Ohio där de slumpmässigt delade in 
72 blodstationer i en kontrollgrupp (ingen betalning) och tre olika inter-
ventionsgrupper med olika nivåer på den monetära ersättningen (varierade 
mellan 5−15 dollar i presentcheckar). Resultaten visade att antalet blodgi-
vare och mängden donerat blod ökade när en ersättning gavs till blodgivare 
och att effekten var tilltagande med ersättningens storlek.10 

Hur information påverkar individer har också studerats med hjälp av 
randomiserade fältexperiment. Kling m fl (2012) genomförde ett randomi-
serat fältexperiment i USA för att studera om mer lättillgänglig information 
om kostnaderna för mediciner kunde leda till att fler patienter bytte till ett 
billigare alternativ. Subventioneringen av mediciner utgör en stor kostnad 
för samhället och patienter har visat sig ovilliga att byta originalläkeme-
del mot billigare generika, trots att de är likvärdiga. Resultaten visade att 
patienter som fick enkel kostnadsinformation (som de inte var tvungna att 
själva leta reda på) var betydligt mer benägna att byta till billigare medici-

10  Blodgivare verkar också ändra sitt val av blodgivarstation från stationer som inte ger någon 
monetär ersättning till dem som gör det. Detta innebär att den totala effekten på blodgivning 
kan överskattas om man inte tar hänsyn till att vissa givare endast ändrar sitt val av blodgivar-
station (Lacetera m fl 2012).
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ner jämfört med kontrollgruppen, som inte fick någon sådan information. 
Studien uppskattade att de som ingick i interventionsgruppen i genomsnitt 
sparade 5 procent av sina totala medicinkostnader enbart genom att få till-
gång till enklare information om de faktiska kostnaderna.    

Kleven m fl (2011) analyserade i stället om information om kontroller 
kan få skattebetalarna att ge mer korrekt information till Skattemyndig-
heten och därmed öka statens skatteintäkter. De valde slumpmässigt ut 
42 800 danska skattebetalare, varav hälften blev granskade oannonserat 
och hälften inte valdes ut för granskning. Inför nästa års deklaration dela-
des skattebetalarna in i tre grupper. En grupp fick ett brev med besked om 
att deras deklaration med 100 procents säkerhet skulle granskas, en annan 
grupp fick information om att hälften av deklarationerna i deras grupp skul-
le granskas och till den sista gruppen skickades inga brev överhuvudtaget. 
Resultaten visade att kontroller signifikant ökade den inkomst som skat-
tebetalarna själva rapporterade till skattemyndigheten i sin nästkommande 
deklaration. Hotet om kontroll ledde också till att självrapporteringen av 
inkomster ökade och effekten var större i den grupp som fick beskedet att de 
med 100 procents säkerhet skulle kontrolleras. 

3. Diskussion
Svenska välfärdstjänster har ofta förändrats på mycket lösa grunder, ofta 
till följd av rena modevågor och först efter många år har reformer visat sig 
vara verkningslösa. Några exempel på detta är att Skolverkets (2011) utvär-
deringar av antimobbningsprogram visat att dessa inte fungerar – många 
år efter det att programmen spritts i hela landet. Ett annat exempel är att 
ett program för prevention av alkoholmissbruk spritts till många kommu-
ner innan en rad studier visade att det var helt verkningslöst (Strandberg 
och Bodin 2011). Listan över sådana missriktade reformer som hade kunnat 
undvikas med tidiga experiment kan göras lång och med ett evidensbaserat 
arbetssätt hade mycket engagemang i verkningslösa initiativ kunnat riktas 
mot förbättringar som faktiskt fungerar.

Vi menar att avsaknaden av experimentella metoder är kopplade till 
insikter, attityder och politisk vilja. Cook (2001, s 64) skriver i en tänkvärd 
artikel att de flesta utbildningsexperter ogillar experiment därför att ”de 
flesta utvärderare inom utbildningssektorn ser sig själva som fanbärare av 
en post-positivistisk, demokratisk och yrkesbaserad kunskapsmodell som är 
överlägsen den elitistiska, vetenskapliga modellen, som de anser har miss-
lyckats med att leverera användbara resultat för att förbättra skolor” (egen 
översättning). Det är också möjligt att många på beslutsfattande poster 
inte har känt till randomiserade fältexperiement och/eller haft tillräckligt 
mycket kunskap för att kunna använda dessa metoder. Insikterna om ran-
domiserade fältexperiment kanske ändå kan komma att ändras i takt med 
att metoden används oftare och allt större delar av samhället genomsyras av 
krav på vetenskaplighet. 
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Den andra sortens bromskloss handlar om attityder gentemot expe-
riment som ofta är kopplade till praktiska restriktioner och hur dessa ska 
hanteras. Den slumpmässiga indelningen i en interventions- och kontroll-
grupp kan exempelvis stöta på motstånd hos användarna. Det kan exempel-
vis upplevas som orättvist att vissa individer får en förmån för att de ham-
nar i en interventionsgrupp, medan de som ingår i kontrollgruppen inte 
får del av den förmånen. Attityderna gentemot experiment kan också vara 
negativa eftersom de kan kräva undantag från regleringar och bli dyra att 
genomföra. 

Slutligen saknas ofta den politiska viljan att genomföra experiment för 
att utvärdera olika välfärdsprogram. De som beslutar om reformer är ofta 
övertygade om deras fördelar, vilket innebär att de inte ser något behov av 
systematisk uvärdering. Politiker kan också oroa sig för de politiska kon-
sekvenserna om utvärderingarna påvisar brister i välfärdsprogrammens 
utformning. 

Nedan beskriver vi en strategi för evidensbaserad utvärdering av svens-
ka välfärdstjänster  som också beaktar det motstånd som kan uppstå mot 
randomiserade fältexperiment.

Metoder som kan användas för att med hög precision utvärdera effek-
ten av olika typer av åtgärder ska vara vara inbyggda i verksamheten. Mot-
ståndet mot utvärdering blir lätt oöverstigligt om resurserna måste tas från 
verksamheten. Resurskostnaden består emellertid för det mesta av att få till 
en duglig mätning av olika kvalitetsdimensioner. Samtidigt ägnar de flesta 
välfärdstjänster betydande resurser åt kvalitetsmätningar som inte duger 
för evidensbaserad utvärdering

En strategi för innovation bör införas hos landsting, kommuner, SKL 
och staten. En strategi för innovation innebär en uttalad ambition att 
löpande pröva och evidenstesta nya arbets- och organisationsformer och att 
någon är ansvarig för att dessa ambitioner också genomförs. 

Olikhet på grund av innovativa försök måste uppmuntras. Det har blivit 
något av ett mantra att välfärdstjänster bör tillhandahållas lika över hela 
landet. Om man tar det bokstavligt är det också ett dråpslag mot innovation 
och utveckling. En alternativ och bättre linje vore att uppmuntra avgrän-
sade nya försök trots att dessa leder till olikheter, förutsatt att de är upplagda 
så att de kan utvärderas ordentligt. 

Randomiserade fältexperiment kritiseras oftast för att utfallet av ett 
experiment inte går att generalisera, men faktum är att de kan genomföras 
på nytt i andra sammanhang och varje gång ger experimentet ny informa-
tion som ökar generaliserbarheten. I USA används experimentella metoder 
alltmer frekvent för att öka välfärdens effektivitet, medan svenska välfärds-
tjänster i extremt liten utsträckning har utvärderats evidensbaserat genom 
randomiserade fältexperiment. Här torde det finnas en stor potential. 
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