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Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att dela ut årets ekonomipris till 
David Card (verksam vid University of California, Berkeley) ”för hans empi-
riska bidrag till arbetsmarknadsekonomi”, samt till Joshua Angrist (verksam 
vid Massachusetts Institute of Technology) och Guido Imbens (verksam vid 
Stanford University) ”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala 
samband”. Årets pristagare har visat att naturliga experiment kan användas 
för att besvara viktiga samhällsfrågor, som hur minimilöner och invandring 
påverkar arbetsmarknaden. De har även klargjort exakt vilka slutsatser om 
orsak och verkan som kan dras utifrån en sådan forskningsansats. Tillsammans 
har de revolutionerat empirisk forskning.

För att fatta bra beslut behöver vi förstå vilka konsekvenser olika val får. 
Detta gäller för såväl privatpersoner som för offentliga beslutsfattare. 
Ungdomar som ska påbörja sin utbildning vill veta hur detta kommer att 
påverka deras framtida inkomster. Politiker som överväger olika reformer 
vill veta vilka effekter dessa har på t ex arbetslöshet och inkomstfördelning. 
Men att svara på breda frågor om orsak och verkan är inte lätt, eftersom vi 
aldrig kan få reda på vad som hade hänt om ett annat val hade gjorts.

Ett sätt att undersöka orsakssamband är att använda randomiserade 
experiment där forskare låter slumpen avgöra vem som får en viss behand-
ling och vem som inte får det. Metoden används bl a när man ska undersöka 
hur verksam en ny medicin är. Men att genomföra randomiserade experi-
ment är knappast en framkomlig väg när det gäller att undersöka många 
relevanta samhällsfrågor – vi kan t ex inte låta slumpen avgöra vilka ungdo-
mar som ska få gå i gymnasiet och vilka som inte ska få det.

Årets pristagare har visat att det ändå är möjligt att besvara många av 
samhällets stora frågor trots de metodologiska utmaningar som finns. 
Deras lösning är att använda s k naturliga experiment – experimentlika 
situationer som uppstår i verkliga livet tack vare naturlig slumpvariation, 
institutionella regler eller policyförändringar. I några pionjärbidrag från 
början av 1990-talet analyserade David Card ett antal centrala frågor inom 
arbetsmarknadsekonomi – som effekterna av minimilöner, invandring och 
utbildning – på detta sätt. Resultaten från studierna utmanade vedertagna 
sanningar och ledde till ny forskning till vilken Card har fortsatt att ge vik-
tiga bidrag. Sammantaget har vi i dag en betydligt bättre bild av hur arbets-
marknaden fungerar än vi hade för 30 år sedan.

Naturliga experiment skiljer sig från experimentella kliniska studier i 
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ett viktigt avseende. I en klinisk studie har forskaren full kontroll både över 
vilka som erbjuds en behandling och i slutändan behandlas (behandlings-
gruppen) och vilka som inte erbjuds behandlingen och därför inte heller 
behandlas (kontrollgruppen). I ett naturligt experiment använder sig fors-
karen också av behandlings- och kontrollgrupper, men till skillnad från en 
klinisk studie kan individerna själva ha valt om de vill ta del av den behand-
ling som erbjuds. Denna valmöjlighet gör det mycket svårare att tolka resul-
taten från ett naturligt experiment. I en nydanande studie från 1994 visade 
Joshua Angrist och Guido Imbens vilka slutsatser om orsakssamband som 
kan dras från naturliga experiment där det inte går att tvinga personer att 
ta del av den åtgärd som man studerar (men inte heller förbjuda dem att 
göra det). Det ramverk som de skapade har radikalt förändrat hur forskare 
närmar sig empiriska frågor med hjälp av data från antingen naturliga expe-
riment eller randomiserade fältexperiment.

1. Ett exempel på ett naturligt experiment
Låt oss illustrera hur naturliga experiment fungerar med ett konkret exem-
pel. En fråga som är relevant både för samhället som helhet och för ungdo-
mar som funderar över sin framtid är hur mycket högre inkomster man får 
om man väljer att studera längre. Ett första försök att undersöka denna frå-
ga kan vara att studera data som visar hur mycket personer med olika lång 
utbildning tjänar. I så gott som alla länder under alla tidsperioder finner 
man då att personer med längre utbildning i genomsnitt har högre inkom-
ster. Figur 1 visar sambandet mellan utbildning och inkomst för män födda 
i USA på 1930-talet. I denna population var lönen i genomsnitt drygt sju 
procent högre för de som hade ett års ytterligare utbildning.

Kan man då dra slutsatsen att ytterligare ett utbildningsår orsakar en 
sjuprocentig inkomstökning? Svaret på den frågan är nej, eftersom perso-
ner som väljer en lång utbildning förmodligen skiljer sig från de som väljer 
en kort utbildning på en massa olika sätt. Vissa personer kan t ex ha talang 
både för att studera och att arbeta. Det är troligt att dessa personer studerar 
vidare, men att de skulle ha haft en hög inkomst även om de inte gjort det. 
Det kan även vara så att endast personer som förväntar sig att utbildning 
verkligen kommer att löna sig väljer en lång utbildning. 

Liknande problem uppstår om man vill undersöka om inkomsten påver-
kar livslängden. I data kan vi se att de som har högre inkomst i genomsnitt 
lever längre. Men beror det verkligen på deras högre inkomst, eller är det 
någon annan egenskap hos personerna som gör att de både lever länge och 
har hög inkomst? Det är lätt att komma på många liknande exempel där 
det finns skäl att ifrågasätta om ett statistiskt samband faktiskt är ett reellt 
orsakssamband. 

Hur kan man då ta reda på hur längre utbildning påverkar framtida 
inkomster med ett naturligt experiment? I en banbrytande uppsats presen-
terade Joshua Angrist, och den numera bortgångne kollegan Alan Krueger, 
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hur detta kan gå till (Angrist och Krueger 1991). I USA har barn rätt att sluta 
skolan då de fyller 16, 17, eller 18 år (beroende på delstat). Eftersom alla 
barn som är födda ett visst kalenderår börjar skolan vid samma tidpunkt, så 
kommer barn som är födda tidigt på året att uppnå denna ålder tidigare än 
barn födda sent på året och alltså kunna hoppa av skolan tidigare. 

Figur 2 använder data från Angrist och Krueger (1991) för att illustrera 
sambandet mellan antalet utbildningsår och födelsekvartal. En jämförelse 
mellan individer födda i fjärde kvartalet (gråa cirklar) och individer födda 
i första kvartalet (svarta cirklar) visar att den första gruppen i genomsnitt 
har längre utbildning än den senare gruppen. Skillnaden mellan de som är 
födda i fjärde kvartalet och de som är födda i första kvartalet är 0,15 utbild-
ningsår.

Figur 3 visar motsvarande samband mellan arbetsinkomster och födel-
setidpunkt. Män som är födda i fjärde kvartalet har i genomsnitt högre 
arbetsinkomst än de som är födda i första kvartalet; skillnaden mellan de 
två grupperna uppgår till knappt 1,4 procent. I vuxen ålder hade män som 
var födda sent på året alltså både längre utbildning och högre inkomster än 
de som var födda tidigt på året.  

Eftersom det är slumpen som avgör exakt när en person är född kunde 
Angrist och Krueger med hjälp av detta naturliga experiment etablera ett 
orsakssamband som visade att längre utbildning leder till högre inkomster. 
Relationen mellan utbildning och inkomster för de som är födda i fjärde 
respektive första kvartalet kan användas för att uppskatta styrkan i samban-

Figur 1
Sambandet  
mellan utbildning 
och inkomst

Anm: Data täcker män födda 1930–39. Logaritmen av arbetsinkomster per vecka mäts i rela-
tion till inkomster för individer med 11 års utbildning. Personer med 12 års utbildning har 12 
procent högre inkomster än de med 11 års utbildning. Personer med 16 års utbildning har 65 
procent högre inkomster än de med 11 års utbildning.
Källa: Angrist och Krueger (1991).
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Figur 2
Antal utbildningsår 
och födelsetidpunkt

Anm: Data täcker män födda 1930–39. Svarta (gråa) cirklar visar genomsnittligt antal utbild-
ningsår för män födda i första (fjärde) kvartalet. Den genomsnittliga skillnaden mellan män 
födda i fjärde och första kvartalet är 0,1514 utbildningsår.
Källa: Angrist och Krueger (1991).

Figur 3
Arbetsinkomster och 

födelsetidpunkt

Anm: Data  täcker män födda 1930–39. Svarta (gråa) cirklar visar genomsnittlig (logaritmerad) 
arbetsinkomst för män födda i första (fjärde) kvartalet. Den genomsnittliga skillnaden mellan 
män födda i fjärde och första kvartalet är 0,0135, vilket svarar mot knappt 1,4 procent i relativa 
termer.
Källa: Angrist och Krueger (1991).
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det. En sådan jämförelse visar att effekten av ytterligare ett utbildningsår på 
inkomster är drygt nio procent.1 

Att den kausala effekten av utbildning på inkomster var starkare än det 
statistiska sambandet mellan utbildning och inkomst (som uppgick till sju 
procent) var förvånande. Om det är så att ambitiösa och talangfulla perso-
ner både har hög utbildning och höga inkomster (oavsett utbildning) så 
skulle resultatet snarare ha varit det omvända, dvs det statistiska sambandet 
borde ha varit starkare än orsakssambandet. Denna observation väckte nya 
frågor om hur man ska tolka resultaten från naturliga experiment – frågor 
som senare besvarades av Joshua Angrist och Guido Imbens (Imbens och 
Angrist 1994). 

Man skulle kunna tro att situationer som genererar naturliga experi-
ment är mycket ovanliga, särskilt sådana som kan ge svar på viktiga sam-
hällsfrågor. Den forskning som har bedrivits under de senaste 30 åren har 
dock visat att så inte är fallet – naturliga experiment uppstår gång på gång. 
De kan t ex uppkomma som ett resultat av policyförändringar i delar av 
landet men inte i andra, eller då individer hamnar på olika sidor om antag-
ningsgränser till högre utbildning eller om inkomstgränser i skatte- och 
bidragssystemen. De individer som ligger väldigt nära dessa gränser – exem-
pelvis sökande som saknar enstaka poäng för att komma in på ett högskole-
program och sökande vars poäng precis överstiger antagningsgränsen – kan 
sägas ha blivit behandlade med olika utbildning (eller olika skattesatser) 
som om de var med i ett verkligt experiment. Det inträffar alltså ständigt 
slumpmässiga händelser som, utan att det egentligen var meningen, delar in 
personer i kontroll och behandlingsgrupper och som på så sätt ger forskare 
möjligheter att analysera orsakssamband. 

2. Att förstå arbetsmarknaden

Effekter av minimilöner
I början av 1990-talet var det allmänt vedertaget bland ekonomer att högre 
minimilöner orsakar lägre sysselsättning eftersom högre löner gör det dyra-
re för företag att anställa. Denna slutsats vilade på studier av tidsseriesam-
band, som visade ett starkt negativt statistiskt samband mellan minimilö-
ner och sysselsättning. Men innebar detta verkligen att högre minimilöner 
ledde till fler arbetslösa? Orsakssambandet skulle ju också kunna vara det 
omvända: När arbetslösheten går upp kan arbetsgivarna sätta lägre löner, 
vilket i sin tur kan leda till krav på höjda minimilöner. 

Den vedertagna uppfattningen ifrågasattes i ett antal studier från början 

1  I vårt förenklade exempel har vi ett instrument (född i fjärde kvartalet) – modellen är alltså 
exakt identifierad. I en exakt identifierad modell ges instrumentalvariabelskattningen (IV-
skattningen) av kvoten mellan den ”reducerade formen” – relationen mellan inkomst och 
födelsekvartal – och ”första steget” – relationen mellan utbildning och födelsekvartal. IV-
skattningen är följaktligen 0,0135/0,1515=0,089, vilket i relativa termer svarar mot 9,3 pro-
cent. 
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av 1990-talet (Card 1992a, 1992b; Katz och Krueger 1992; Card och Krue-
ger 1994, 1995). Särskilt stor uppmärksamhet fick Card och Krueger (1994, 
1995). 

Card och Krueger (1994) använde sig av ett naturligt experiment för att 
undersöka hur höjda minimilöner påverkar sysselsättningen. De fokusera-
de på sysselsättningen i snabbmatsrestauranger, som är en låglönebransch 
där minimilöner spelar stor roll. I början av 1990-talet höjdes minimilönen 
i New Jersey från 4,25 dollar till 5,05 dollar i timmen. Att bara studera vad 
som hände i New Jersey efter denna höjning ger dock inget trovärdigt svar 
på frågan. En rad andra faktorer kan ju påverka hur sysselsättningen föränd-
ras över tid. Precis som i randomiserade experiment behövdes en kontroll-
grupp, där lönen inte ändrades men där övriga faktorer var desamma som i 
New Jersey. 

Card och Krueger noterade att ingen höjning skedde i angränsande 
Pennsylvania. Det fanns förstås skillnader mellan de två delstaterna, men 
det är troligt att arbetsmarknaden var likartad nära gränsen. De studerade 
alltså effekten på sysselsättningen i två geografiskt angränsande områden 
– New Jersey och östra Pennsylvania – som i många stycken har en gemen-
sam arbetsmarknad, där minimilönen höjdes i den ena delen men inte i den 
andra (se figur 4). Inom detta område fanns det ingen uppenbar anledning 
att tro att någon annan faktor än höjningen av minimilönen (t ex konjunk-
turen) skulle göra att sysselsättningsutvecklingen skilde sig åt. Om man 
observerade en förändring i antalet anställda i New Jersey som skiljde sig 
från förändringen på andra sidan gränsen, fanns det alltså goda skäl att tolka 
detta som en effekt av just höjningen av minimilönen.

Tvärtemot den etablerade uppfattningen fann Card och Krueger att höj-
ningen av minimilönen inte hade någon effekt på antalet anställda. David 
Card (1992a, 1992b) hade kommit till motsvarande slutsats i ett par tidigare 
studier. Dessa pionjärstudier har lett till ett stort antal uppföljande studier. 
Den generella slutsatsen är att de negativa effekterna av en höjning av mini-
milöner är små och betydligt mindre än vad man trodde för 30 år sedan. 
Detta gäller både för USA och Europa (Dube 2019; Manning 2021). 

De studier som Card genomförde i början av 1990-talet inspirerade 
också till nya studier som försökte förklara frånvaron av negativa syssel-
sättningseffekter; se Manning (2021) för en utförlig redogörelse. En möjlig 
förklaring är att företag kan vältra över ökade kostnader på konsumenter 
i form av högre priser, utan stora minskningar i efterfrågan och efterföl-
jande minskningar i personalstyrkan. Denna förklaring är antagligen sär-
skilt relevant i tjänstesektorn då företag i tjänstesektorn framför allt möter 
konkurrens från andra lokala företag som påverkats på samma sätt av en 
minimilöneförändring. 

En annan förklaring är att företag som är dominerande på den lokala 
arbetsmarknaden har möjlighet att hålla nere lönerna; sådan ”monopson-
makt” kan bero både på att det finns få lokala företag och på sökfriktioner 
på arbetsmarknaden (Burdett och Mortensen 1998). Höjda minimilöner 



n
r 8

 2
0
2

1
 å

rg
å
n
g
 4

9

112021 års ekonomipris till david card, joshua angrist och guido imbens 

innebär då att fler vill jobba, vilket i sin tur bidrar till ökad sysselsättning. 
När företag har monopsonmakt kan vi inte på förhand avgöra hur syssel-
sättningen kommer att påverkas av ändrade minimilöner. 

Minimilönestudierna av David Card och hans medförfattare från för-
sta halvan av 1990 förändrade synen på effekterna av minimilöner. De var 
också en viktig inspirationskälla till ny forskning om företagens betydelse 
för lönespridning (t ex Abowd m fl 1999; Card m fl 2013). Sammantaget 
tyder forskningen på att friktioner på arbetsmarknaden är viktigare än vad 
många trodde för 30 år sedan. Vår kunskap om hur arbetsmarknaden fung-
erar har därmed förbättrats avsevärt. 

Arbetsmarknadseffekter av invandring
En annan central fråga är hur arbetsmarknaden påverkas av invandring. 
För att besvara denna fråga skulle vi behöva veta vad som hade hänt om det 
inte hade funnits någon invandring. Eftersom invandrare sannolikt väljer 
att bosätta sig i regioner med en god arbetsmarknad så går det inte att bara 
jämföra regioner med och utan stor invandring för att kunna uttala sig om 
ett orsakssamband.

Två studier av David Card (Card 1990; Altonji och Card 1991) föränd-
rade forskningen om effekterna av invandring på sysselsättning och löner 
genom att, så gott som det var möjligt, hantera det faktum att bosättnings-
val ofta beror på den ekonomiska utvecklingen i området. 

Card (1990) utnyttjade en unik händelse i USA:s historia där invand-
rares bosättningsval kunde antas vara orelaterade till den ekonomiska 

Figur 4
Effekten av höjda 
minimilöner

Anm: Den vänstra delen av figuren illustrerar studiedesignen i Card och Krueger (1994). 
Figuren visar vart de snabbmatsrestauranger som inkluderades i studien var belägna. Den 
högra delen av figuren använder registerdata från Card och Krueger (2000) för att beskriva 
sysselsättningsutvecklingen i snabbmatsrestauranger i New Jersey och östra Pennsylvania.
Illustration: © Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien.
Källa: Card och Krueger (1995, 2000).



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

12 tommy andersson m fl

utvecklingen i mottagarområdet vid tidpunkten för invandringen. I april 
1980 gav nämligen Fidel Castro helt oväntat alla kubaner som ville lämna 
landet tillåtelse att göra det. Från maj till september emigrerade 125 000 
kubaner till USA. Många av dem valde att bosätta sig i Miami, där det redan 
fanns många kubaner. Castros oväntade beslut ledde alltså till ett naturligt 
experiment där arbetskraften i Miami på väldigt kort tid ökade med runt 
sju procent. Card jämförde löne- och sysselsättningsutvecklingen i Miami 
med motsvarande utveckling i fyra andra städer för att undersöka hur detta 
stora inflöde av arbetskraft påverkade arbetsmarknaden i Miami. Trots den 
enorma ökningen av arbetskraftsutbudet fann Card inga negativa effekter 
för lågutbildade i Miami. Lönerna gick inte ner och arbetslösheten ökade 
inte i relation till jämförelsestäderna. 

Studien tillsammans med Joseph Altonji (Altonji och Card 1991) har 
haft stor betydelse för hur forskare numera beaktar att invandrares val av 
bostadsort inte är slumpässigt. De noterade att det finns en hel del persis-
tens i de invandrades bosättningsmönster och använde därför bosättnings-
mönstret bland personer som invandrat tidigare för att prognosticera vart 
nya invandrare skulle bosätta sig. Altonji och Card fann ingen effekt av 
invandring på sysselsättningen bland de inhemskt födda; lönerna påverka-
des dock negativt.     

De två ovannämnda studierna av Card ledde till ny forskning som syf-
tade till att bättre förstå effekterna av invandring. Eftersom en generell 
ökning av storleken på arbetskraften leder till kapitalinvesteringar som gör 
att antalet jobb ökar, finns det ingen anledning att förvänta sig att effekterna 
är negativa för en genomsnittlig person. Det är dock naturligt att förvänta 
sig negativa effekter bland grupper vars kvalifikationer liknar de invandra-
des, vilket också är vad senare forskning har funnit; de negativa effekterna 
uppstår framför allt för personer som invandrat tidigare. Inhemskt födda 
anpassar sig till invandring genom att välja yrken där de inte möter lika stor 
konkurrens från nyinvandrade (se t ex Foged och Peri 2016). 

Det finns också studier som visar att företagen anpassar sina investe-
ringar i ny teknologi för att dra fördel av den förändring i arbetskraftens 
sammansättning som följer av invandring (Lewis 2011). Även på detta 
område blev alltså studierna av Card från början av 1990-talet startskottet 
till en stor empirisk litteratur som gör att vi i dag bättre förstår effekterna 
av invandring. 

Arbetsmarknadseffekter av utbildningsinvesteringar
David Card har också gjort viktiga bidrag om utbildningssystemets bety-
delse för elevernas framtida framgång på arbetsmarknaden. Återigen ifrå-
gasatte hans resultat den etablerade sanningen inom forskningen som var 
att ökade resurser till skolor inte spelade någon större roll – varken för elev-
ernas resultat eller för deras möjligheter att få ett välbetalt jobb senare i 
livet. Ett problem var dock att den tidigare forskningen inte hade tagit hän-
syn till att resurstilldelningen ofta är kompensatorisk. Det är t ex troligt att 
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beslutsfattare tilldelar mer resurser till skolor där det går dåligt för eleverna. 
För att undersöka om investeringar i utbildningens kvalitet leder till 

att eleverna lyckas bättre på arbetsmarknaden senare i livet jämförde Card 
och Krueger (1992) avkastningen på utbildning för personer som bodde i 
samma delstat i USA men som hade växt upp någon annanstans – exem-
pelvis individer som var uppväxta i Alabama och Iowa men som nu bodde 
i Kalifornien. Idén var att de som flyttat till Kalifornien, och som dessutom 
har samma utbildningsnivå, är jämförbara. Om avkastningen på utbildning 
skiljer sig åt mellan dessa två grupper av individer är det troligt att det beror 
på att Alabama och Iowa har investerat olika mycket i sina utbildningssys-
tem. Card och Krueger fann att resurser visst spelar roll: avkastningen på 
utbildning ökade med lärartätheten i den delstat där personerna vuxit upp. 

Även denna forskning inspirerade till en stor mängd nya studier och ny 
kunskap. Forskningen på amerikanska data har typiskt använt variation i 
skolresurser som uppkommit på grund av att domstolarna dömt ut delsta-
ternas skolfinansieringssystem som lagvidriga. Jacksons (2020) översikt 
av dessa studier visar ett relativt starkt empiriskt stöd för att olika typer 
av investeringar i utbildning påverkar både skolresultat och hur väl elever 
senare lyckas på arbetsmarknaden. Denna slutsats är särskilt tydlig för elev-
er med sämre förutsättningar. Det finns även studier av breda grundskole-
reformer som i praktiken inneburit att mer resurser satsats på elever med 
sämre förutsättningar. Meghir och Palme (2005) fann t ex att den svens-
ka s k enhetsskolereformen hade en positiv effekt på både utbildning och 
inkomster för individer med lågutbildade föräldrar. 

3. Ett nytt ramverk för studier av orsakssamband

Bakgrund
De tidiga applikationerna av naturliga experiment väckte nya frågor om 
exakt vilka slutsatser om orsak och verkan som går att dra utifrån naturliga 
experiment. En stor skillnad mellan naturliga experiment och experimen-
tella kliniska studier är att forskaren har full kontroll över vilka individer 
som tar del av en behandling i den senare typen av studier. Ett naturligt 
experiment däremot innebär ofta att en grupp av individer får möjlighet att 
ta del av en behandling medan andra, likvärdiga individer inte får det. Ta 
t ex Angrist och Kruegers studie om avkastning på utbildning där elever 
födda tidigt på året hade möjligheten att hoppa av skolan tidigare än de som 
var födda sent på året. Denna möjlighet kommer ju inte utnyttjas av alla, 
utan bara av dem som inte hade tänkt studera vidare. Det är dessutom tro-
ligt att avkastningen på utbildning för denna grupp inte är densamma som 
för andra grupper av elever. 

Motsvarande problem kan uppstå vid studier som bygger på regelrät-
ta experiment, eftersom vi oftast inte kan tvinga individer att ta del av en 
åtgärd. Den delgrupp som i slutändan väljer att göra det kommer sanno-
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likt att bestå av personer som själva bedömer att de kommer ha nytta av 
åtgärden, dvs det finns ett selektionsproblem. Forskaren som får data att 
analysera vet dock bara vilka som har tagit del av en åtgärd, inte varför. Det 
finns ingen information om vilka som deltog enbart för att de fick möjlig-
heten till det tack vare det naturliga experimentet (eller det randomiserade 
experimentet) och vilka som hade gjort det oavsett. Hur ska man i ett sådant 
scenario tolka resultaten? Det var detta problem som Joshua Angrist och 
Guido Imbens tog sig an och löste.

 
Det nya ramverket
Innan Angrist och Imbens bidrag hade forskare framför allt undersökt 
under vilka antaganden som det går att skatta den genomsnittliga effekten 
av en åtgärd bland de som tagit del av den (se t ex Heckman 1997). Dessa 
antaganden var starka och troligtvis inte uppfyllda. Till exempel går det att 
skatta en genomsnittseffekt av en behandling om individer inte känner till 
hur de påverkas av behandlingen, men detta är förmodligen inte en realis-
tisk utgångspunkt i många sammanhang. Imbens och Angrist (1994) tog 
sig an problematiken på ett annorlunda sätt, genom att vända på frågan: 
Vilken behandlingseffekt kan estimeras om man inte vill lägga på starka 
antaganden om t ex individers beteende? Hur kan en sådan effekt skattas 
och hur ska den tolkas? 

För att besvara dessa frågor, utvecklade Angrist och Imbens ett nytt 
ramverk som kombinerade instrumentalvariabel-ansatsen (Wright 1928) 
med en modell för potentiella utfall (Neyman 1923; Rubin 1974). Låt oss ta 
ett exempel för att illustrera ramverket. Anta att en forskare är intresserad 
av att undersöka hälsoeffekter av cykling. Att bara jämföra personer som 
cyklar med personer som inte cyklar kommer knappast ge ett bra svar på 
denna fråga då man kan tänka sig att de som väljer att cykla generellt lever 
mer hälso samt än andra. Forskaren behöver ett naturligt experiment. Ett 
sådant skulle kunna vara om det finns två väldigt lika företag med liknande 
anställda, men där personalen i det ena företaget fick en cykel i julklapp med 
en uppmaning att börja cykla till jobbet. I detta fall är behandlingen cykling 
medan julklappen motsvarar möjligheten att ta del av behandlingen.

Julklappen kommer att påverka olika personer olika, de finns de som 
redan cyklade till jobbet och fortsätter med det, det finns några som nu 
kommer att börja cykla, medan andra låter cykeln stå och fortsätter att ta 
bilen. På motsvarande sätt finns det i kontrollgruppen, dvs i företaget som 
inte gav bort en cykel, sådana som ändå cyklar, sådana som aldrig tänker 
börja cykla även om de får en cykel och sådana som skulle göra det om de 
fick en cykel. Det finns alltså tre typer av individer: de som alltid cyklar (typ 
A för always-takers), de som aldrig cyklar (typ N för never-takers) och de som 
påverkas av julklappen (typ C för compliers).

I tabell 1 har vi delat upp individerna utifrån om de fått möjlighet till 
behandling (en cykel i julklapp) (Z=1) eller inte (Z=0) och om de behand-
lats (cyklat) (D=1) eller inte (D=0). Denna uppdelning av data i tabell 1 
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visar tydligt att variationen i möjligheten till behandling vare sig påverkar 
typ N eller typ A individer. Den grupp som framför allt är intressant här är 
alltså gruppen av typ C individer, dvs de som påverkades av det naturliga 
experimentet. 

Hur kan man då använda indelningen ovan för att beräkna hälsoeffekten 
av cykling? Det enklaste sättet att göra detta är att tillämpa ett förfarande i 
två steg. I ett första steg undersöks hur möjligheten om behandling (julklap-
pen) – instrumentet – påverkar sannolikheten att faktiskt behandlas (cyk-
la). I det andra steget tar man sedan hänsyn till denna sannolikhet när man 
utvärderar effekten av cykling. Givet ett fåtal antaganden,2 som Imbens och 
Angrist tydliggjorde och diskuterade, kan forskaren på detta sätt uppskatta 
hur stora hälsoeffekterna av cykling är även när det saknas information om 
vilka personer som faktiskt påverkades av julklappen. En viktig slutsats är 
att det bara är möjligt att uttala sig om effekten bland dem som påverkades 
av det naturliga experimentet, dvs complier-gruppen (Typ C). Det går som 
sagt inte att avgöra exakt vilka individer som ingår i denna grupp, men man 
kan avgöra hur stor gruppen är (storleken på gruppen motsvaras av skatt-
ningen i det första steget) och även beskriva gruppens egenskaper (Angrist 
2004; Marbach och Hangartner 2020). Effekten för complier-gruppen kall-
lade Angrist och Imbens Local Average Treatment Effect (LATE).

Detta resonemang gäller förstås även för andra situationer när vi har ett 
instrument som påverkar den variabel som vi är intresserade av. När Angrist 
och Krueger (1991) använde födelsetidpunkt för att beräkna avkastningen 
på utbildning så innebar det att de skattade effekten för den del av popula-
tionen som valde att hoppa av skolan tidigare på grund av att de var födda 
tidigt på året snarare än sent på året. Effekten på inkomsten av ytterligare 
ett utbildningsår – som de uppskattade till nio procent – gäller alltså i strikt 
mening bara för denna del av populationen.3 

Joshua Angrist och Guido Imbens visade alltså att det går att skatta en 
väldefinierad kausal effekt med hjälp av naturliga experiment. Deras analys 
är också relevant för randomiserade experiment där man inte har fullstän-

2  Ett viktigt antagande kallas för monotonicitetsantagandet, vilket utesluter existensen av 
defiers, som i vårt konkreta exempel innebär att det t ex inte får finnas individer som brukade 
cykla till jobbet men som nu slutar med det på grund av att de fått en cykel i julklapp.
3  Angrist och Imbens (1995) visade hur LATE-resonemanget kan generaliseras till en diskret 
variabel med många värden, som antalet utbildningsår.

Tabell 1 
Möjlighet till behand-
ling och behandlings-
status

                  Möjlighet till behandling

Behandling Nej (Z=0) Ja (Z=1)

Nej (D=0) Typ N och Typ C Typ N

Ja    (D=1) Typ A Typ A och Typ C

Anm: Uppdelningen av populationen i always-takers (typ A), never-takers (typ N) och compliers 
(typ C) följer Angrist m fl (1996).
Källa: Angrist m fl (1996).
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dig kontroll på vilka personer som tar del av åtgärden, vilket t ex är typfallet 
i alla former av fältexperiment. Det ramverk som Angrist och Imbens tog 
fram har anammats brett av forskare som arbetar med observationsdata. 
Genom att tydliggöra vilka antaganden som måste vara uppfyllda för att det 
ska gå att fastställa ett orsakssamband, har deras ramverk också ökat trans-
parensen – och därmed trovärdigheten – i empirisk forskning. 

4. En revolution inom empirisk forskning
Pristagarnas bidrag från början av 1990-talet visade att det är möjligt att 
besvara viktiga samhällsfrågor om orsak och verkan med naturliga expe-
riment. Deras arbeten kompletterar och förstärker varandra: Angrist och 
Imbens metodinsikter kring naturliga experiment och Cards tillämpningar 
på viktiga frågeställningar visade vägen för andra forskare. Vi har numera en 
sammanhållen analysram som bl a gör att vi vet hur resultaten från sådana 
studier ska tolkas. Deras gemensamma bidrag har revolutionerat empirisk 
forskning inom samhällsvetenskaperna. Som ett resultat av denna revolu-
tion har forskarsamhällets förmåga att besvara relevanta frågor av stor vikt 
för oss alla avsevärt förbättrats.
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