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Experimentell utvärdering av en
storskalig intervention för att främja
barns tidiga utveckling i Bangladesh1

Kan interventioner för att förbättra barns tidiga utveckling tillhandahållas 
effektivt i stor skala? Vi undersöker en storskalig humankapitalintervention 
med hembesök som infördes som en integrerad del av Bangladesh nationella 
nutritionsprogram, utan att extra ekonomiska incitament gavs till dem som 
tillhandahöll programmet. Vi finner att interventionen innebär att nutri-
tionsrådgivning delvis ersätts med rådgivning relaterad till barnens human-
kapitalutveckling. Vår utvärdering tyder på positiva effekter på barns upp-
fattningsförmåga, språk och socioemotionella färdigheter. Utfallen avseende 
nutrition förbättras också. Ökat inflytande för mödrarna (maternal agency), 
kompletterande föräldra investeringar och en högre utnyttjandegrad av det 
redan existerande nutritionsprogrammet är viktiga mekanismer. Vi beräknar 
en ansenlig intern avkastning på 18,9 procent. 

En viktig politisk utmaning för regeringar i låg- och medelinkomstländer 
(LMICs) är att finna hållbara och effektiva sätt att implementera kvalita-
tiva interventioner för barns tidiga utveckling (ECD)2 i stor skala. Att göra 
dessa interventioner mer storskaliga ställer emellertid stora krav på infra-
struktur och personal. En lösning är att integrera ECD-program i den exis-
terande infrastrukturen för offentliga tjänster (Richter m fl 2017). Medan 
detta kan bidra med skalfördelar, dra nytta av komplement från efterfråge- 
och tillgångssidan samt reducera kostnader, kan utmaningar med att leve-
rera programmet urvattna programmets effekter (Araujo m fl 2021). Sådana 
minskningar av effektens storlek (eller ”spänningsfall”) när man trappar 
upp har dokumenterats i andra sammanhang (List 2022). Vidare så kan oro 
för att göra många saker samtidigt bland tjänsteleverantörerna leda till att 
de omallokerar tid från sina vanliga uppgifter till de ytterligare uppgifter 
som ålagts dem, vilket potentiellt kan försämra resultaten i barns utveckling 
på områden som interventionen inte direkt riktar sig mot. Detta kan vara 
speciellt påtagligt när dessa leverantörer inte erbjuds kompensation för sina 
extra uppgifter.

1 Denna artikel är baserad på Bos m fl (2021). Vi tackar Världsbanken samt Lee Kuan Yew 
School of Public Policy, National University of Singapore, för finansiering. Vi tackar också 
AIR:s partners i Bangladesh, inklusive Rädda Barnen, Data International, BRAC University 
och the International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR,B), samt den hälso- 
och sjukvårdspersonal och de familjer som deltagit i utvärderingen.
Författarnas alfabetiska ordning är randomiserad genom att använda Author Randomization 
Tool of the American Economic Association. Översatt från engelska av Christina Lönnblad.
2  Early Childhood Development (ECD).
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Vi undersöker effekterna av en storskalig intervention för att främja 
barns tidiga utveckling som infördes som en integrerad del av Bangladesh 
nationella nutritionsprogram. En växande forskningslitteratur betonar vik-
ten av ECD för formandet av humankapital (Knudsen m fl 2006; Almond 
och Currie 2011; Black m fl 2017). Evidens tyder på att småskaliga riktade 
interventioner i den tidiga barndomen på Jamaica (Granthamn-McGregor 
m fl 1991; Gertler m fl 2014) och USA (Heckman m fl 2010) ger omfattande 
kortsiktiga och långsiktiga förbättringar i en rad av välfärds- och arbets-
marknadsutfall (Walker m fl 2011; Campbell m fl 2014). Investeringar 
tidigt i livet är speciellt viktiga för låg- och medelinkomstländer eftersom 
uteblivna investeringar under den tidiga barndomen kan leda till en lägre 
ackumulering av humankapital och överföring av fattigdom mellan gene-
rationer.

Kan regeringarna i utvecklingsländer dra nytta av existerande platt-
formar för tjänsteleverans för att genomföra storskaliga ECD-interven-
tioner? Vi tar itu med denna fråga genom att genomföra ett randomi-
serat kontrollerat experiment (RCT) för att utvärdera effekterna av ett 
program för utveckling i den tidiga barndomen i Bangladesh. Tre nyck-
elegenskaper i denna intervention var: 1) den genomfördes i stor skala 
och riktade sig mot fler än 18 000 barn i flera delar av Bangladesh; (2) den 
integrerades i regeringens redan existerade flaggskeppsprogram National 
Nutrition Services (NNS) och genomfördes således av NNS-medarbeta-
re; och (3) det utgick inte någon ytterligare ekonomisk ersättning till de 
som genomförde programmet. Våra resultat visar att ECD-program som 
levereras genom att använda den existerande infrastrukturen i den offent-
liga sektorn kan åstadkomma avsevärda förbättringar i flera aspekter av 
barns utveckling. 

Vi bidrar till litteraturen på minst fyra sätt. Först studerar vi en inte-
grerad modell för att leverera storskaliga ECD-interventioner utan att till-
handahålla några extra ekonomiska incitament för de som levererar tjäns-
ten (Attnasio m fl 2022; Sylvia m fl 2020), vilket är ett avgörande politiskt 
övervägande för resursbegränsade regeringar i utvecklingsländer. För det 
andra bidrar vi till den bredare evidensbasen om beteende och produktivitet 
bland leverantörerna av hälso- och sjukvård i samhället i låginkomstländer 
(Deserranno 2019; Björkman Nyqvist m fl 2019; Ashraf m fl 2020). För det 
tredje bidrar vi till den växande litteraturen om storskaliga ECD-interven-
tioner i utvecklingsländer (Attanasio m fl 2014; Sylvia m fl 2020), samt till 
den litteratur som utforskar vilka faktorer som är avgörande faktorer för 
utvecklingen i den tidiga barndomen i låginkomstländer (Currie och Vogl 
2013). Slutligen bidrar vår artikel till kunskapen om ECD-relaterade inter-
ventioner i Bangladesh (se, exempelvis, Hamadani m fl 2019 och Nahar m fl 
2012).
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1. Sammanhang och programbeskrivning
Bangladesh erbjuder en idealisk miljö för att studera storskaliga ECD-
interventioner. Behovet av ECD-interventioner i landet är stort. Hela 42 
procent av barnen under fem år var hämmade i växten när denna studie 
genomfördes och endast 13,4 procent av de barn som är tre–fem år gamla 
erhöll någon form av utbildning i den tidiga barndomen (Bangladesh 
Bureau of Statistics and United Nations Children’s Fund 2015). Vidare dri-
ver regeringen flaggskeppsprogrammet NNS som främjar nutrition genom 
mikronutritionstillskott, kontroll av hur barnen växer, stöd genom rådgiv-
ning och månatliga hembesök av lokal sjuk- och hälsovårdspersonal. Denna 
utbyggda infrastruktur för NNS kan användas för att leverera ECD-tjäns-
ter i stor skala.

Det ECD-program som vi undersöker utformades och leddes av Rädda 
Barnen och var integrerat i det existerande NNS-programmet. Interven-
tionen riktades mot 3–18 månader gamla barn och bestod av två kompo-
nenter: utbildningsmaterial för hushållet och rådgivning till mödrar och 
andra vårdnadshavare. Materialet bestod av ett Child Development Card som 
rapporterar åldersspecifika rekommendationer för lek och kommunika-
tion, två bilderböcker som illustrerar objekt från hushållet och naturen och 
en Key Message Booklet som sammanfattar den information som delgivits via 
rådgivning. Child Development Card betonade betydelsen av daglig lek och 
kommunikation för barnets utveckling och erbjöd, via lätt tillgängliga visu-
ella hjälpmedel, idéer för att utöva dem. Dessa hjälpmedel inkluderades så 
att mödrar från samhällen med låg läskunnighet skulle kunna förstå och föl-
ja rekommendationerna. Bilderböckerna var utformade för att hjälpa möd-
rarna att lära sina barn nya ord och ge uppslag för kommunikation och lek. 
Böckerna innehöll namn på och illustrationer av 30 vanligt förekommande 
föremål i hushållet (t ex fönster, glas och stol) eller i naturen (t ex träd, ko 
och hund). Slutligen innehöll Key Message Booklet de övergripande ämnen 
som behandlades vid rådgivningssessionerna: kärlek och tillgivenhet, lek 
och spel, tal och kommunikation, positiv disciplin, omvårdnad under gra-
viditeten, engagerad matning, hälsa och hygien, och att dela kunskap med 
andra i och utanför hushållet.

De NNS-anställda förväntades erbjuda rådgivning och att distribuera 
materialet vid sina månatliga besök i hushållen (under programperioden 
skulle tre hembesök genomföras), liksom i anslutning till föräldrarnas 
besök på lokala hälsokliniker, andra hälsokontroller eller vaccinationspro-
gram. Vid dessa tillfällen skulle de NNS-anställda visa mödrarna eller andra 
primära vårdnadshavare hur man använder Child Development Card och de 
två bilderböckerna för att skapa en stimulerande hemmiljö. Rädda Barnen 
utvecklade riktlinjer för hembesök och klinikbesök för NNS-anställda och 
de anställda erhöll fyra dagars utbildning om tidig stimulans och engagerad 
omvårdnad. Utbildningen gav de anställda information om mekanismer-
na i barns utveckling, betonade vikten av tidig stimulans i hemmet utöver 
nutrition och hälsa och instruerade dem hur man ska ge råd till mödrar eller 
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andra vårdnadshavare för att göra de möjligt för dem att, genom att använda 
de tidigare nämnda materialen, ge sina barn bättre inlärningsmöjligheter.3 
De NNS-anställda fick inte någon ytterligare betalning, vare sig kontant 
eller in natura, för att genomföra ECD-interventionen.

Metod för att analysera experimentet
Vår studie utfördes i 78 upptagningsområden för lokala hälsokliniker i tre 
distrikt i områdena Barisal, Chittagong och Sylhet i Bangladesh.4 Vi tog 
stickprov bestående av 33 berättigade hushåll från vart och ett av dessa 78 
upptagningsområden för att få en total urvalsstorlek på 2 574 hushåll.

En s k baseline-studie utfördes under perioden november 2013–januari 
2014 som samlade in data över hushållens socioekonomiska villkor så väl 
som bedömningar av stimulans från föräldrarna och utfallen av barnens 
utveckling. Sedan utförde vi en klustrad randomisering på hälsoklinik nivå, 
där hälften av klinikerna (39) och deras upptagningsområden till delades 
behandlingsgruppen som erhöll både NNS- och ECD-program. Den andra 
hälften (39) – kontroll- eller business as usual gruppen – erhöll endast det 
redan existerande NNS regeringsprogrammet. Endline-studier genomför-
des sedan i september–november 2015. Dessa undersökningar upprepade 
alla frågor och antropometriska bedömningar som utfördes i baseline-studien 
samt ett ytterligare antal insamlade mått på barns utveckling. Vi samlade 
också in vissa uppgifter om de NNS-anställda som utförde programmet.

2. Resultat

Effekter på de NNS-anställda
Vi finner att utbildning inom ECD-programmet ledde till att de NNS-
anställda i behandlingssamhällena upplevde att barns tidiga utveckling var 
viktigare. ECD-inventionen ledde emellertid inte till att NNS-anställda 
ökade antalet hembesök och inte heller besökens längd. I stället omalloke-
rade de den tid som de tillbringade med föräldrar genom att delvis ersätta 
diskussioner om barnhälsa och nutrition med att spendera mer tid på ECD.

Hushållens mottagande och användning av programmaterial
En utmaning med att genomföra den storskaliga ECD-interventionen 
var bristande efterlevnad. Exempelvis erhöll endast hälften av hushållen i 
behandlingsgruppen minst tre av de fyra programmaterialen. Vi finner att 
3  Detta utbildningstillfälle lades till i utbildningen för NNS-programmet, som de anställda 
erhöll i såväl behandlings- som kontrollsamhällena.
4  Det finns totalt sju områden, eller s k divisioner. De tre distrikten som undersöks är Bari-
sal, Chittagong och Moulvibazar och de uppvisar stora skillnader i barns hälsa och utveck-
ling. Exempelvis varierar förekomsten av låg födelsevikt mellan 29–37 procent (nationellt, 26 
procent), andelen barn i åldern 36–59 månader som utvecklingsmässigt är i fas varierar mel-
lan 53–77 procent (nationellt, 64 procent), andelen läskunniga bland 15–24 år gamla kvinnor 
varierar mellan 74–95 procent (det nationella genomsnittet är 82 procent) (Bangladesh Bureau 
of Statistics och United Nations Children’s Fund 2015). 
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efterlevnaden är starkt negativt korrelerad med avståndet eller den tid det 
tar att ta sig till närmaste klinik. 

Viktigt är att nästan alla behandlingshushåll som fick materialen använ-
de dem (94–99 procent). Mammorna var de dominerande användarna 
(mer än 90 procent) men även pappor och svärmödrar deltog (mer än 25 
respektive nio procent). De använde dem också frekvent: andelen av mot-
tagarhushållen som använder något av materialen minst tre, fem och sex 
dagar under en vecka är 94, 67 respektive 41 procent. Den tid som spen-
derades vid ett sådant tillfälle var för medianhushållet tjugo minuter eller 
mer. Nära 40 procent av hushållen spenderade minst en halvtimme med 
att använda materialet med sina barn. I de mottagarhushåll där barnet hade 
något syskon som var under fem år rapporterade mammorna att de använde 
materialen även med dessa syskon. Sammantaget visar dessa siffror att både 
förekomsten av och intensiteten i användningen av programmaterialet var 
påtagligt hög bland mottagarhushållen.

Effekten på barnens utveckling
Trots de utmaningar som implementeringen innebar visar våra resultat 
att ECD-programmet ledde till avsevärda förbättringar över en hel rad av 
utfall när det gäller barns utveckling. Beräkningar av ”avsikt att behandla”-
effekter (intention-to-treat) tyder på förbättringar av barnens kognitiva (0,17 
standardavvikelser), språkliga (0,23 standardavvikelser) och socioemotio-
nella utveckling (0,12–0,14 standardavvikelser (figur 1))

Figur 1
Effekter på barns 

kognition, språk och 
socioemotionella fär-

digheter

Anm: Varje romb markerar ”avsikten att behandla”-estimatet för ett givet utfall, där den mot-
svarande linjen utgör det 95 procentiga konfidensintervallet. Standardfelen är klustrade per 
klinik. Varje utfallsvariabel har standardiserats genom att använda medelvärde och standard-
avvikelse för kontrollgruppen vid endline.
Källa: Egna beräkningar, baserade på Bos m fl (2021).
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Vidare finner vi positiva effekter på sannolikheten att gå i skolan för de 
äldre syskonen i de hushåll som fick ta del av ECD-programmet. Samman-
taget var programmet synnerligen kostnadseffektivt givet att kostnaden per 
barn var 6,84 USD (i 2014 års värde). 

Vi finner att omfördelningen av tjänsteleverantörens tid från barnets 
nutrition och till ECD inte ledde till negativa effekter. Vi finner i stället 
att ECD-interventionen ledde till bättre nutritionsutfall, och att graden av 
undervikt i förhållande till längd och ålder minskade med 4,8 respektive 
2,9 procentenheter (figur 2). Detta överensstämmer med modeller med 
multipla investeringsinsatser i produktionsfunktionen för skapandet av fär-
digheter, där insatserna uppvisar minskande marginalavkastning (se exem-
pelvis Cunha m fl 2010). Vi finner även bevis på kompletterande föräldra-
investeringar, där föräldrar i behandlingsgruppen ger sitt barn en avsevärt 
större variation i lekmaterial och inlärningsaktiviteter (figur 3). Förbätt-
ringar av det senare drivs enbart av mammorna. Interventionen ledde till 
att mammorna blev mer involverade i hushållets beslutsfattande, speciellt 
inom områdena barnhälsa och stimulering. Interventionen ledde också till 
komplementariteter på efterfrågesidan i form av en högre upptagning av 
det redan existerande NNS-programmet vars personal levererade ECD-
interventionen. Det var mer sannolikt att föräldrar i behandlingssamhällen 
hade och visade NNS utvecklingskort (under endline-studien) och tog även 
med sina barn till ett större antal NNS utvecklingskontroller.

Ytterligare analyser visar att de kompletterande föräldrainvesteringarna 

Figur 2
Effekter av 
 nutritionsutfall

Anm: Varje romb markerar ”avsikten att behandla”-estimatet för ett givet utfall, där den mot-
svarande linjen utgör det 95 procentiga konfidensintervallet. Standardfelen är klustrade per 
klinik. Varje utfallsvariabel har standardiserats genom att använda medelvärde och standard-
avvikelse för kontrollgruppen vid endline.
Källa: Egna beräkningar, baserade på Bos m fl (2021).
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spelade en betydande roll för att förklara behandlingseffekterna. Vi finner 
också bättre programeffekter för barn i samhällen där tjänsteleverantörerna 
hade mer utbildning men mindre erfarenhet (och därmed sannolikt var mer 
öppna för att förändra sin interaktion med föräldrarna).

Vi beräknar att programmet har en intern avkastning på 18,9 procent. 
Detta är signifikant högre än avkastningen av ECD-program som imple-
menterats i andra länder. Exempelvis beräknar Heckman m fl (2010) att 
High/Scope Perry Preschool-programmet i USA hade en beräknad intern 
avkastning i spannet sju–tio procent, medan García m fl (2019) beräknar 
att Carolina Abecedarian-projektet (ABC) och Carolina Approach to Responsive 
Education (CARE) hade en intern avkastning uppgående till 13,7 procent. 
Deming (2009) beräknar en intern avkastning uppgående till 7,9 procent 
för Head Start-programmet i USA.

3. Diskussion och avslutning
Människans hjärna utvecklas fortlöpande under de första fem åren i livet och 
komplexa neurala framsteg och samband formas av en myriad av faktorer 
inklusive nutrition, hemmiljö och exponering för stimulans (Almond och 
Currie 2011; Shonkoff m fl 2012; Black m fl 2017). Investeringar av reger-
ingar och föräldrar är därför nödvändiga för att lägga grunderna för att acku-
mulera humankapital från tidig ålder. Tillhandahållandet av ECD-interven-
tioner i större skala i utvecklingsländer förblir en politisk nyckelutmaning.

Figur 3
Mekanismer

Anm: Varje romb markerar ”avsikten att behandla”-estimatet för ett givet utfall, där den mot-
svarande linjen utgör det 95 procentiga konfidensintervallet. Standardfelen är klustrade per 
klinik. Varje utfallsvariabel har standardiserats genom att använda medelvärde och standard-
avvikelse för kontrollgruppen vid endline.
Källa: Egna beräkningar, baserade på Bos m fl (2021).
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Vi genomför en experimentbaserad utvärdering av ett storskaligt 
ECD-program i Bangladesh. Programmet genomfördes genom att en 
ECD-intervention lades till regeringens redan existerande nutritionspro-
gram och genomfördes således av den befintliga personalen utan att de fick 
någon ytterligare ekonomiska ersättning. I likhet med andra program i den 
offentliga sektorn som levereras i större skala i utvecklingsländer så stod 
genomförandet av programmet inför flera operationella och efterlevnads-
utmaningar (Sylvia m fl 2020). Trots dessa utmaningar påvisar våra utvär-
deringar förbättringar i barnens utfall längs flera dimensioner av kognitiv, 
språklig och socioemotionell utveckling. Interventionen ledde även till för-
bättrad nutrition.  

Vi finner att den här typen av interventioner, som integreras med ett 
redan existerande program, erbjuder ett sätt att kostnadseffektivt genomfö-
ra storskaliga program. De positiva effekterna på syskon och avsaknaden av 
skadliga utträngningseffekter (ett vanligt bekymmer med integrerade pro-
gram) stärker ytterligare nyttan med synergierna samtidigt som de minime-
rar kostnaderna.

En begränsning med studiens utformning är att vi inte kan särskilja 
effekterna av ECD-materialet från effekterna av besöken. Även om vi inte 
ser någon skillnad i antalet besök kan de besök som följer efter att mate-
rialen har distribuerats tjäna som övervakning eller påminnelser att använ-
da dem. Besöken kan även förstärka budskapet om komplementariteter i 
investeringar i stimulans och nutrition, vilket vår analys visar är en nyckel-
mekanism. Detta ger konkreta riktlinjer för ny forskning som experimen-
terar med utformningen av sådana program (Cunha m fl 2013; Attanasio 
m fl 2020).

Vår studie visar lovande möjligheter att öka omfattningen på ECD-
program i utvecklingsländer och öppnar upp flera områden för framtida 
forskning. Ytterligare arbete behövs för att förstå de utmaningar som avser 
efterlevnaden av programleveranserna. Förbättringen av ECD-interven-
tionerna genom att använda infrastrukturen i den offentliga sektorn, alter-
nativa modeller för programleverans och att inrikta sig på de mest utsatta 
barnen förblir viktiga områden för framtida arbete.
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