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Sammanfattning 

De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiska fältet, 

särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och Esther Duflo 

tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer. 

Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. Många forskare från olika 

fält, bland annat tidigare ekonomiprisvinnaren Angus Deaton, menar att det finns en övertro på 

vad dessa studier kan bidra med för kunskap. Författarna av denna studie anser därför att det 

finns ett behov av att reanalysera samhällsvetenskapliga experimentstudier för att undersöka 

slutsatserna de bidrar med. I denna studie reanalyseras Raghabendera och Duflos Women as 

policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. I den studien framhölls 

det att beslutsfattare är mer benägna att investera i infrastruktur som i högre grad efterfrågas 

av det egna könet. Vi kan däremot inte bekräfta denna slutsats när vi tillämpar Fishers exakta 

test på originaldatan. Det går inte att entydigt säga att effekten kvinnor har på beslutsfattande 

relativt män är statistiskt signifikant. I medel investerades det i signifikant fler 

vattenanläggningar i indiska byar med kvinnliga ledare, i likhet med vad originalstudien 

påvisade, men sett till median är skillnaden inte statistiskt signifikant. 

 

Nyckelord: Randomiserade studier, fältexperiment, utvecklingsekonomi, pålitlighet, validitet, 

Fisher, exakt test, behandlingseffekt, medelvärde, median, Neyman, Gosset, Duflo, Deaton 
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1. Introduktion 

På 80-talet hävdades det i en ledande nationalekonomisk skolbok att det inte går att göra 

experiment inom nationalekonomi. Därefter har fältexperiment brett ut sig inom detta 

forskningsfält. Hösten 2019 meddelades det att Michael Kremer, Abhijit Banerjee och Esther 

Duflo tilldelas ekonomipriset ”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”. 

Kungliga Vetenskapsakademins priskommitté lade till att dessa forskares “nya experimentella 

tillvägagångssätt förvandlat utvecklingsekonomin till ett blomstrande forskningsfält” på bara 

två årtionden. Denna typ av randomiseringsexperiment har däremot inte mötts av entydiga 

beröm. Bland annat har den tidigare ekonomipristagaren Angus Deaton varit kritisk mot 

övertron för vad dessa typer av studier kan bidra med för slutsatser. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

I och med polariseringen inom forskarkåren finns det ett behov av att reanalysera särskilda 

randomiserade studier. Genom reanalyser av studier där de statistiska metoderna är ifrågasatta 

kan pålitligheten av samhällsvetenskapliga fältstudier säkerställas. För att säkerställa 

pålitligheten genom reanalys krävs en lämplig statistisk metod. Med Fishers exakta test kan 

originaldatan användas för att bekräfta om det finns en effekt mellan de undersökta grupperna. 

Testet bestämmer inte graden eller storheten av effekten men kan pålitligt bekräfta om det finns 

en effekt eller inte. Genom att studera en välciterad studie från en av ekonomiprisvinnarna för 

2019 vill författarna undersöka om några brister kan påvisas avseende de statistiska 

slutsatserna. Artikeln som reanalyseras är Raghabendera och Duflos Women as policy makers: 

Evidence from a randomized policy experiment in India. I artikeln från 2004 framhålls att 

politiska ledare investerar mer i infrastruktur som är direkt relevant för behovet hos invånare 

av det egna könet. Vi testar om en reanalys med Fishers exakta test bekräftar effekten kvinnor 

har på beslutsfattande relativt män.  

 

I originalstudien användes Neymans angreppssätt som visade på den signifikanta skillnaden i 

medelvärde avseende investeringar i vattenanläggningar beroende på om kvinnor reserverats 

position som högsta ledare i lokala indiska råd eller inte. Med Fishers test går det att testa för 

signifikans även för andra statistikor, utöver medelvärde. I reanalysen testas även om 

skillnaden i median är signifikant. I likhet med originalstudien går det att påvisa att det i medel 

investerades i signifikant fler vattenanläggningar i indiska byar med kvinnliga ledare. Sett till 

median är skillnaden däremot inte statistiskt signifikant.  
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1.2 Avgränsning 

Avgränsningar som har gjorts för denna studie omfattar val av studie såväl metod. Studien som 

har valts ut är en av de äldsta som omnämns av Kungliga Vetenskapsakademin i 

bakgrundsdokumentet i samband med nobelprisannonseringen. Det är således en högst relevant 

studie att undersöka, för vilken vi även fått tillgång till originaldata. Tid är en annan 

begränsning som behövs ta i beaktning för en rimlig avgränsning. Vi har därför valt att fokusera 

på en studie istället för ett flertal. Vi anser det mer relevant att undersöka huvudslutsatsen i en 

nationalekonomisk studie då det tillåter för en mer djupgående reanalys. 

 

Likväl avgränsningen att endast utföra reanalysen på en studie är omfattningen av denna studie 

begränsad till ett test. Detta är på grund av framförallt två anledningar. Den första är 

tidsbegränsningen. Den andra och viktigare anledningen är innebörden av resultatet. Istället för 

att reanalysera datan med en mängd metoder som mest sannolikt visar på olika resultat väljer 

vi en klassisk metod som svarar på den betydelsefulla frågan om det finns någon effekt. 

 

Efter denna introduktion följer en bakgrund kring randomisering och en redogörelse kring 

kritiken mot detta tillvägagångssätt i del 2. Därefter kommer en fördjupning av det teoretiska 

ramverket i del 3. En sammanfattning av studien som reanalyseras och resultaten från 

reanalysen publiceras i del 4. En avrundning med diskussion och slutsatser återfinns i del 5. 

 

2. Bakgrund 

Randomiserade studier är ett flitigt diskuterat ämne bland såväl statistiker och 

nationalekonomer som bland forskare inom andra fält. Här redogörs för en del av historiken 

kring randomiseringens uppkomst och varför randomisering har varit och fortfarande är 

omstritt. Avsnittet presenterar exempel och en grundläggande förklaring av 

randomiseringstester, följt av fördjupad historik kring uppkomsten av dessa typer av test och 

varför dessa tester successivt brett ut sig inom flertalet forskningsfält under de senaste 

årtiondena. Därefter följer en redogörelse av vad som är omstritt kring 

randomiseringsförfarandet före det teoretiska ramverket presenteras i detalj i nästa del. 

 

2.1 Fishers tesmakartest 

De statistiska verktygen för randomiseringstest utvecklades på 1920- till 30-talet av R.A. Fisher 

(Dugard, 2014, s. 65-68). Fisher gav ett exempel med en kvinna som sade sig kunna känna 

skillnad på smaken av te baserat på om mjölken eller teet hade hällts i koppen först. Baserat på 
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hur väl hon faktiskt kunde peka ut vilka koppar som var vilka räknade han ut sannolikheten för 

att kvinnan kunde chansa sig till ett visst antal rätt, där alla rätt motsvarar 1 på 70 (
8!

4!∗4!
). 

 

2.2 Behandlad kontra obehandlad 

För att göra ett test i experiment behövs en statistiska. Det kan exempelvis vara ett medelvärde 

som betygssnitt för tio individer. Vissa av dessa individer får en behandling, till exempel en 

timme läxhjälp per vecka, medan övriga inte får någon läxhjälp (Edgington & Onghena, 2007, 

s. 1-5). Delas dessa tio personer upp i två lika stora grupper om fem personer vardera rör det 

sig om 252 olika kombinationer som personerna kan delas upp i (
10!

5!∗5!
= 252). Den generella 

formeln för antalet olika kombinationer av totalt antal deltagare (𝑛 = 𝑛1 + 𝑛0) utifrån faktiskt 

antal behandlade (𝑛1) och obehandlade deltagare (𝑛0) är (Imbens & Rubin, 2015, s. 50): 

 

(
𝑛 

𝑛1
)  =

𝑛!

𝑛1! (𝑛 − 𝑛1)!
=

𝑛!

𝑛1! 𝑛0!
                          (1) 

  

I det fall läxhjälpen inte har betydelse för snittbetyget bör inte skillnaden mellan gruppernas 

två medelbetyg vara bland de absolut högsta av de 252 möjliga utfallen (Edgington & Onghena, 

2007, 1-5). Skulle det vara bland de 12 största möjliga skillnaderna indikerar det ett p-värde på 

under 0,05 eftersom det är mindre än fem procents sannolikhet att slumpmässigt få denna 

uppdelning av elever. Detta grundläggande exempel (med 252 möjliga utfall) skulle ta lång tid 

att beräkna för hand men vore inte omöjligt. Ytterligare individer blir fort svårt att hantera utan 

dator eftersom antalet kombinationer ökar snabbt i takt med antalet experimentdeltagare. Det 

dubbla antalet (20 individer) uppdelade i två jämnstora grupper ger knappt 185000 möjliga 

kombinationer. På Fishers tid blev det fort ett problem att göra dessa beräkningar, medan 

nutidens kraftfulla datorer och statistiska program avsevärt underlättat denna process. 

 

2.3 Systematik kontra randomisering 

Fisher tog 1919 anställning inom brittisk jordbruksindustri för att förbättra de statistiska 

undersökningsmetoderna som användes (Hall, 2007, s. 297-301). Till sin hjälp fick han en dyr 

kalkyleringsmaskin kallad “Millionaire” inköpt och han arbetade inom denna industri i 14 år. 

Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skedde det i stor skala fältstudier inom 

brittisk jordbrukssektor. Ansvariga för experiment hade systematiskt försökt att kontrollera för 

skillnader genom att använda olika delar av en åker som bedömdes var jämförbara avseende 
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bördighet. I början av 1900-talet väcktes oro kring experimentella fel i de systematiska studier 

som genomfördes, på grund av en stor variation i resultat. Oron var att de skillnader som 

påvisades snarare än att handla om olika gödselmängder eller gödseltyper i själva verket 

berodde på icke-bedömda skillnader mellan olika delar av en åker. Icke-kontrollerade faktorer 

som skillnad i dränering, solljus och vind mellan olika delar av en åker föreföll medföra en 

relativt stor variation även mellan två delar av en åker som hade bedömts vara jämbördiga. 

 

2.4 Fishers randomisering 

Fisher framhöll att det alltid kommer att finnas ett okontrollerbart antal latenta faktorer som 

kan inverka vid experiment. I stället för att försöka kontrollera för alla faktorer framhöll han 

att en randomiserad tilldelningsprocess, där varje typ av gödsel och gödselmängd har samma 

chans att testas varsomhelst på en åker, säkerställer ett tests validitet. Detta då en tilldelning av 

behandling utifrån en slumpprocess tar bort behovet av att tänka på och estimera samtliga 

faktorer som kan ha påverkat datan. Fishers statistiska metoder, däribland randomisering, 

gjorde det möjligt minska systematiska experimentella fel i fältstudierna. Det vill säga biasen 

föreföll minska, variansen kunde däremot öka då ingen hänsyn alls tas till kovariater vid 

komplett (enkel) randomisering. 

 

Fisher började samtidigt att publicera artiklar rörande randomisering på mitten av 20-talet för 

att sedan släppa boken The Design of Experiments 1935. Randomiserade studier hade skett 

inom det psykologiska forskningsfältet redan på slutet av 1800-talet. Fisher var dock den första 

som talade om ett exakt test, rörande effekt eller inte mellan en behandlad och icke-behandlad 

grupp (Imbens & Rubin, 2015, s. 57). Det kommer tas upp i större detalj i följande teoridel. De 

förändringar som Fisher stod för rörande randomisering är det som ligger till grund för 

experiment i många forskningsfält i dag (Hall, 2007, s. 297). Det är med ursprung från Fishers 

arbete med jordbruksdata för 100 år sedan som en stor mängd av dagens nationalekonomiska 

fältstudier är utformade (Ziliak, 2014, s. 168). 

 

2.5 Tekniska förutsättningar 

De stora tekniska framstegen under den andra hälften av 1900-talet, som ökad datorkapacitet 

och utveckling av statistiska program, underlättade genomförandet av randomiseringstest 

(Dugard, 2014, s. 65-68). Det medicinska forskningsfältet tog snabbt tillvara på dessa nya 

möjligheter. I denna typ av kliniska prövningar får en behandlingsgrupp det nya preparatet 
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medan en kontrollgrupp får placebo. Dessa randomiserade kontrollstudier fick snabbt en hög 

status inom det medicinska forskningsfältet och har kommit att kallas för en guldstandard.  

 

De tre forskare som tilldelades ekonomipriset 2019 var ledande i att ta denna ansats till det 

nationalekonomiska fältet utvecklingsekonomi (Nevelius, 2019). Redan före randomiserade 

experimentstudier vunnit mark inom nationalekonomin hade miljardbelopp spenderats på 

sådana studier inom samhällsvetenskapliga fält vid mitten av 90-talet (Burtless, 1995, s. 63).  

Numer är experimentella forskningsmetoder helt dominerande i studier rörande 

utvecklingsekonomier (Roine, 2010). Merparten av de ekonomiska studier som blir välciterade 

avseende bistånd eller annan policy bygger på någon form av experiment. Även inom andra 

sociala forskningsdiscipliner har randomiseringstester vunnit mark under de senaste 

decennierna (Dugard, 2014, s. 65). Då kursmaterial tillkommer och bidrar med kunskap 

samtidigt som erforderliga statistiska mjukvaror blir alltmer lättillgängliga kan 

randomiseringstester fortsätta att breda ut sig bland samhällsforskare framöver. 

 

2.6 Guldstandard eller ej – oeniga nationalekonomer 

Medan randomiserade studier började breda ut sig inom nationalekonomi fick ekonomen 

Vernon Smith samt psykologen Daniel Kahneman 2002 ekonomipriset för forskningsresultat 

som primärt erhållits utifrån experiment (Bohm & Dufwenberg, 2003, s. 19-20). Det har 

således skett en kraftig gir i förhållningssättet från tidigare konsensus att det inte är möjligt att 

genomföra experiment inom nationalekonomi. Denna åsikt grundades i problematiken med att 

i mindre skala testa effekten av finanspolitiska beslut. Benämningen guldstandard har, liksom 

inom medicin, börjat dyka upp avseende randomiserade studier inom utvecklingsekonomi 

(Duflo, 2016; Webber & Prouse, 2017; Kvarngraven, 2019). Samtidigt finns det i dag en 

oenighet bland nationalekonomer kring vad randomiseringsstudier kan bidra med för slutsatser. 

 

2.6.1 Levitt & List vs Ziliak – behov av balansering? 

Levitt och List (2009, s. 1-3) framhåller att Fishers tillvägagångssätt med randomisering lade 

grunden för en bra utformning av samhällsekonomiska experiment. Med hjälp av 

randomisering anser dessa författare att flertalet problem som annars uppstår i samband med 

fältexperiment undviks. Randomisering lyfts fram som det enda sättet att närma sig standarden 

för andra forskningsområdens laboratorieexperiment i verkliga sociala miljöer. Ziliak (2014, s. 

168-173) svarar dessa författare att Fisher fått kritik redan på 1920-talet från ”Student” 

(William Gosset). Gosset framhöll att randomisering ger en lägre tillförlitlighet till resultaten 



9 

   

vid det fall observerade värden korrelerar och påverkas av andra variabler. Det vill säga att 

variansen ökar om, som vid randomisering, ingen hänsyn alls tas till väsentliga kovariater.  

 

En rad experimentella forskare och statistiker utöver Gosset, såsom Neyman och Pearson, har 

i och med detta genom åren framhållit behovet av och fördelarna med balanserade i stället för 

helt randomiserade studier. Gosset jämförde på 1920-talet randomiserade och balanserade 

studier på brittiska jordbruksfält (ibid., s. 185). Han fann att en symmetrisk ABBA-design vid 

test av gödsel minskar experimentfelen. Den symmetriska allokeringen minimerar risken för 

snedvridna resultat till följd av plantering på ojämnbördiga delar av en åker.  

 

Randomisering har däremot inte, mer än genom tillfällighet och slump, en process som medför 

denna utjämning (ibid., s. 192-193). Detta kan illustreras med en åker där bördigheten 

successivt ökar åt öster. Randomisering kan exempelvis ge en allokering likt i exemplet som 

följer, där 1 står för en behandlad del medan 0 står för en obehandlad åkerdel. Högerut (→) 

avser i exemplet östlig riktning: 

 

00011110 

00001111 𝑒𝑡𝑐 

      ö𝑠𝑡 →  

 

I och med att bördigheten ökar i östlig riktning kommer denna väderstrecksskillnad, i exemplet, 

att bidra till skillnaden som uppmäts för behandlad kontra obehandlad åkerdel. Detta kan 

jämföras med en allokering enligt ABBA-förfarande som i följande exempel. Här är A:n och 

B:n utbytta mot 0:or och 1:or för att mer efterlikna notationen i nutida randomiseringsstudier 

och för att vara synonymt med randomiseringsexemplet ovan. 

 

01100110 

01100110 𝑒𝑡𝑐 

ö𝑠𝑡 →  

 

Med en sådan allokering skulle inte en väderstrecksskillnad från väst mot öst få samma 

genomslag som vid föregående exempel med komplett randomisering. Förespråkare av 

balansering kontra randomisering framhäver att en ABBA-allokering maximerar korrelationen 
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mellan närliggande fluktrationskällor (ibid,. s. 195). Dessa tankar ligger till grund för 

stratifiering (blockning), ett förfarande för att ta hänsyn till väsentliga kovariater vid 

randomiserade studier. Det begreppet återkommer i teori-delen. 

 

2.6.2 Deatons kritik 

Den tidigare ekonomiprisvinnaren Deaton för tillsammans med Cartwright (2018, s. 2-4) fram 

liknande kritik som Gosset, Neyman och Pearson. De påpekar att randomiserade studier inte 

tar bort det faktum att det krävs att ta eventuella kovariater i beaktning. Enligt dem går det inte 

heller att bortse från extremvärden (“outliers”) vid bedömningar av eventuella 

behandlingseffekter då extremvärden kan dra upp bedömningen av den genomsnittliga 

behandlingseffekten (ATE, se vidare i teoridelen).  

 

De tillägger att asymmetrisk fördelning och extremvärden kan föranleda felaktigt statistiskt 

signifikanta resultat avseende skillnader i medelvärden (ibid., s.8-9). De påpekar att detta inte 

minst tenderar att vara ett problem när utfall rör pengar. De exemplifierar med att de flesta 

individers utgifter på sjukvård under en viss tidsperiod kan tänkas ligga nära noll medan ett 

fåtal individers belopp kan stå för en stor andel av de totalt observerade utgifterna. I denna typ 

av fall riskerar samma asymmetri att skönjas även på andra håll i eventuella replikationsstudier. 

Risken är då att det snarare är den felaktiga signifikansen som replikeras än att ytterligare 

indikationer för den replikerade studiens slutsatser som erhålls. 

 

2.6.3 Överdriven tilltro till resultat? 

Dessa forskare anser vidare att resultaten från randomiserade kontrollstudier i för hög 

utsträckning tenderar att extrapoleras (ibid., s. 2-4). De menar att allmänheten och ibland även 

forskare lägger en för stor tilltro till randomiserade experiment och vad dessa visar för resultat 

jämfört med andra undersökningsmetoder. Deaton (2009, s. 2) har sedan tidigare påpekat att 

“experiment inte har en särskild förmåga att producera mer trovärdig kunskap än andra 

metoder”. Enligt Deaton har en rad randomiserade experiment underliggande problem som 

underminerar påståendet om att dessa skulle vara överlägsna ur såväl statistiska som 

kunskapsbidragande perspektiv. Deaton & Cartwright (2008, s. 8) pekar på att många 

randomiserade studier baseras på få till ett ytterst fåtal observationer. Trots allt väcker det inte 

någon oro för missledande inferens hos exempelvis Banerjee & Duflo i boken Poor Economics 

– A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. Denna bok från 2012 sammanfattar 

okritiskt resultat från flera utvecklingsekonomiska studier trots att vissa av resultaten som det 
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refereras till går emot nationalekonomisk teori. Även om det finns beteenden hos folk som inte 

är förenliga med ekonomisk teori anser Deaton & Cartwright samtidigt att det är bra att vara 

misstänksam mot statistiskt signifikanta resultat innan en oväntad upptäckt accepteras.  

 

Denna del av kritiken, som avser intern och extern validitet, har lyfts fram i flera ekonomers 

kommentarer (Bryan, 2019; Kvarngraven, 2019; Reddy, 2019) efter korandet av ekonomipriset 

under hösten 2019. Medan intern validitet avser de effekter som uppmätts i undersökningen, 

rör extern validitet frågan om dessa effekter går att applicera på en annan tid eller miljö. I teori-

delen sker ytterligare genomgång av dessa begrepp. 

 

Deaton & Cartwright (2018, s. 17-18) framhåller samtidigt att de inte är ensidigt kritiska. De 

påpekar att indikationer från randomiserade kontrollstudier, om de är väl utformade, kan vara 

till hjälp för att få bättre förståelse och kunskap. Forskare kan samtidigt inte bara gömma sig 

bakom trovärdigheten för randomiserade studier. Det krävs alltid antaganden, att resultat sätts 

in i en kontext och att de underliggande mekanismerna bakom resultaten tolkas. Det vill säga 

att finna varför saker fungerar på ett visst sätt, inte bara finna att en behandling är bättre än en 

annan. Baserat på Deatons inlägg i debatten framhäver Roine (2010) att “experimentvurmen” 

inom nationalekonomi kan leda till att det endast är hypoteser som kan studeras genom 

randomiserade experiment som ses som riktiga forskningsfrågor. Detta medför en risk att 

forskare snarare letar efter sätt att gå tillväga med den typen av ansats än att fundera på om 

något är en viktig fråga att på något sätt försöka besvara. 

 

2.7 Etiska dilemman? 

Den etiska aspekten avseende randomiserade experiment diskuteras också. Reddy (2019) 

framhåller att så kallade randomistas, forskare som förespråkar och tillämpar randomisering, 

ger knapphändig information om huruvida etiska protokoll förs med syfte att förhindra att 

deltagare i experiment tar skada. Statsvetaren Rothstein (2019) påpekar att experimentella 

studier tillåts genomföras i u-länder trots att de antagligen inte skulle godkännas i exempelvis 

Sverige. Det etiska dilemmat i utförandet av randomiserade studier är något som sedan längre 

tid debatterats avseende kliniska försök av exempelvis Royall (1991). Burtless (1995, s. 74-75) 

diskuterade vidare potentiella etiska dilemman när samhällsekonomiska experiment sker.  

 

Fyra nationalekonomer (Bengtsson m.fl., 2019) svarar angående kritiken från Rothstein att 

både universitet och länder har etiska praxis för hur forskning får bedrivas. Tre ledamöter i 
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ekonomipriskommittén (Fredriksson m.fl., 2019) framhåller att samtliga pristagarnas projekt 

har “blivit etiskt granskade och godkända” i de tre prisvinnarnas hemvist USA utöver i de 

länder där de bedrivit själva forskningen. Då en prövning skett även i USA kan den inte vara 

svagare bara för att forskningen skett i låginkomstländer, påpekar dessa. 

 

I kommande teoridel kommer vi att djupare gå in på den matematiska bakgrunden kring 

randomisering. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt ges en djupare redogörelse för randomiseringens teoretiska ramverk. Nedan 

förklaras varför det krävs observationer från flertalet individer för att dra slutsatser utifrån 

experiment och relaterade antaganden avseende stabilitet. Dessutom redogörs för varför själva 

randomiseringsförfarandet har en central roll för att kunna dra sannolikhetsmässiga slutsatser i 

denna typ av studier. 

 

3.1 Saknade observationer 

Trots att definitionen kring behandling kan röra inverkan på en enskild individ behövs det 

flertalet personer för att bedöma en behandlingseffekt (Imbens & Rubin, 2015, s. 8). Detta 

beskrevs av Holland (1986, s. 947) som det fundamentala problemet med kausal inferens. Låt 

𝑌𝑖(1) vara det potentiella utfallet om individ i får behandling och 𝑌𝑖(0) vara det potentiella 

utfallet om samma individ inte får behandling (Imbens & Rubin, 2015, s. 13). Låt B𝑖 vara 1 om 

individ i fått behandling via slumpen och B𝑖 vara 0 om individen inte fått behandling. 

Informationen vi har tillgång till är 𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 (ekvation 2) medan informationen som saknas från 

individerna i=1,…,n, är det kontrafaktiska utfallet. Detta kan benämnas 𝑌𝑖
𝑚𝑖𝑠, se ekvation 3: 

 

𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 =  𝑌𝑖( B𝑖) =  { 

𝑌𝑖(0) 𝑜𝑚 B = 0

𝑌𝑖(1) 𝑜𝑚 B = 1
                          (2) 

 

𝑌𝑖
𝑚𝑖𝑠 =  𝑌𝑖(1 −  B𝑖) =  { 

𝑌𝑖(1) 𝑜𝑚 B = 0

𝑌𝑖(0) 𝑜𝑚 B = 1
                          (3) 

 

utifrån ett exempel med sex individer illustreras detta i tabell 1 på kommande sida: 
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Tabell 1: Visualisering av observationer som inte går att observera. 𝑌𝑖
𝑚𝑖𝑠 benämnda med ?. 

 

Det faktum att den informationen saknas medför att det behövs göras antaganden avseende 

stabilitet bland de individer som ingår i en randomiserad kontrollstudie, vilket redogörs för 

härefter. 

 

3.2 SUTVA 

De viktiga antagandena avseende stabilitet som måste göras i samband med randomiserade 

kontrollstudier kallas för SUTVA (Stable Unit Treatment Value Assumption) (Imbens & Rubin, 

2015, s. 9-13). Dessa antaganden måste hålla för att bedömda behandlingseffekter ska vara 

tillförlitliga. Grunden i SUTVA-antagandena är att utfall för någon enskild individ i 

experimentet inte får påverkas av andra deltagande individers behandling (inga interaktioner). 

Därutöver får det inte finnas olika versioner av en enskild behandling som kan riskera att 

innebära olika utfall av en enskild behandling. Dessa antaganden exemplifieras nedan. 

 

3.2.1 Möjliga interaktioner 

En klassisk interaktion mellan individer i experiment är tidiga test av aids-mediciner där 

deltagande patienter delade på tabletter för att minska risken att enbart få placebo. Så länge 

som deltagare inte delar på mediciner kan en tablett som en individ tas däremot inte tänkas 

inverka på någon annan än själva deltagarens tillstånd. I jordbrukstester kan däremot en 

gödseltyp tänkas påverka bördigheten i närliggande delar av en åker och därmed ge upphov till 

en interaktion mellan vad som är tänkt att vara olika gödsel-behandlingar. Generellt sett är 

denna exklusivitet i behandlingseffekt inte självklar i samhällsekonomiska studier. Effekten av 

INDIVID 𝒀𝒊(𝟎) 𝒀𝒊(𝟏) 

1 ? 2 

2 ? 3 

3 ? 1 

4 5 ? 

5 6 ? 

6 4 ? 
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storskaliga policyåtgärder kan skilja sig mot den behandlingseffekt som uppmäts i en mindre 

studie. Detta benämns allmänna jämviktseffekter1 inom nationalekonomi. 

 

3.2.2 Oantagna behandlingsskillnader 

Rörande olika effekt av samma tilltänkta läkemedelsbehandling kan olika gamla tabletter ha 

olika effekt. En nationalekonomisk lärobok (Kauffman & Tallon, 2014, s. 69-71) kallar denna 

andra del av SUTVA mer subtil då det rör skillnader i behandling som inte antas i modellen2.  

 

3.2.3 ”Blindning” 

För att förhindra att deltagare i experiment agerar på onaturliga sätt pekas det inom det 

medicinska fältet ofta på att det är önskvärt att göra själva experimentet dubbelblint (Strong 

III, sid 237-238). Det vill säga att varken den som övervakar deltagare eller själva deltagarna 

vet huruvida de får aktiv behandling eller placebo. Om både övervakare och deltagare är 

ovetande om grupptillhörighet förhindras risken för att deras ageranden ger upphov till 

snedvridna resultat. Inom samhällsvetenskapliga experiment är det dock per se svårt att göra 

ett dubbelblint test avseende en tilltänkt policyåtgärd (Bohm & Dufwenberg, 2003, s. 28-29). 

Samtliga deltagare som inte får behandling kan nämligen märka att de endast behöver svara på 

frågor medan behandlade individer kan notera att de utsätts för något nytt. En risk är att 

deltagare som inte får behandling hoppar av studien. Risken är samtidigt att de som märker att 

de får en behandling reagerar på ett annorlunda sätt jämfört med om det vore ett 

policyinstrument som faktiskt tillämpades. 

 

3.2.4 Bias utan SUTVA 

I och med svårigheterna till blindning inom socialvetenskapliga studier skapas i sin tur 

svårigheter att uppfylla SUTVA-antagandena (Hong & Raudenbush, 2013, s. 12). Till skillnad 

mot i kliniska studier tenderar således dessa stabilitetsantaganden i lägre grad vara uppfyllda i 

                                                 

1 En allmän jämviktseffekt är att allt annat inte längre kommer att vara lika utan att exempelvis konkurrensen om jobb ökar 

mellan de som utbildats om en stor mängd arbetslösa utbildas (Imbens & Rubin, 2015, s. 11). Storskaliga satsningar på 

utbildning kan således ge en lägre effekt än vad som uppmäts vid småskaliga experiment där vissa arbetslösa erbjudits 

utbildning, se exempelvis Heckman m.fl (1999) för vidare läsning. Deaton (2009, s. 42) belyser att effekten av så gott som 

samtliga policyåtgärder som införs kommer att skilja sig åt från resultat som uppmätts i experiment. 

 

2 I bakgrunden gavs ett exempel med en behandling i form av läxhjälp, rörande en sådan eventuell behandling finns det studier 

(Nye m.fl., 2004, s. 237) som visat att själva läraren kan ha en stor inverkan på en elevs resultat. Effekten av en timmas läxhjälp 

kan således tänkas variera beroende på vem som utför själva läxhjälpen, vilket inte observerade data kommer att belysa. 



15 

   

sociala studier. Den bedömda behandlingseffekten som påvisas i fall där dessa antaganden på 

något sätt brutits är snedvridet (biased) och kan ligga ganska långt ifrån ”sann” effekt. 

 

3.3 Intern vs extern validitet 

I samhällsvetenskapliga experiment har deltagare sällan valts ut slumpvis ur själva 

populationen (Cramer, 1998, s. 3). Det är däremot av yttersta vikt att deltagarna, även om dessa 

inte är slumpvis utvalda, på något sätt delas in slumpvis i grupperna av behandlade kontra 

obehandlade individer. Anledningen till att detta krävs är för att skillnaderna som påvisas för 

behandlingen annars kan ha att göra med indelningen och inte den behandling som testas. 

 

Den lägsta nivån av förklaring som går att få från ett experiment är intern validitet (Campbell 

& Stanley, 1966, s. 5). Gav behandlingen en skillnad i det faktiska experimentet? I det fall 

gruppindelningen varit snedvriden går det inte att påvisa intern validitet. Därutöver finns frågan 

kring extern validitet, huruvida det som påvisas är generaliserbart på en större population 

utöver de testade individerna. Såväl intern som extern validitet är viktiga frågor där frågan om 

potentiell extern validitet samtidigt dock aldrig helt säkert kan besvaras. Oavsett validitet, för 

intern liksom för extern, är utformningen av experimentet viktigt3. 

 

3.4 Randomiseringssätt 

Det finns olika sätt att slumpa deltagarna i grupper med syfte att undvika en snedvriden 

fördelning. Vi kommer här kortfattat gå igenom olika sätt att säkerställa den slumpvisa 

fördelningen mellan grupper och börjar med den enklaste formen av indelning vilket är enkel 

randomisering, för att sedan även förklara stratifierad- (blockning) och parvis randomisering. 

 

3.4.1 Enkel randomisering 

Enkel randomisering går till som så att någon form av slumpteknik såsom slantsingling, 

tärningskast eller kortdragning används för att bestämma varje deltagares grupp  (Suresh, 2011, 

s. 8-9). Exempelvis att en person får behandling vid händelse av klave men inte krona eller vid 

jämnt eller högt tal men inte udda eller lågt antal tärningsprickar i ett kast. Denna enkla typ av 

indelning på individnivå kan på grund av slumpen samtidigt medföra att de två grupperna blir 

olika stora. Med olika stora grupper minskar styrkan i test av statistiskt signifikanta skillnader. 

                                                 

3 Vilket framkom i bakgrunden rör en del av kritiken mot randomiserade studier eventuella brister i intern/extern 

validitet. 
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Detta blir särskilt ett problem i studier med färre än 60 deltagare (Shibasakia & Martins, 2018, 

s. 604). För att undvika olika stora grupper bör, framför allt i studier med ett färre antal 

deltagare, även antalet deltagare i grupperna av behandlade och obehandlade balanseras. 

Genom blockning blir bland annat grupperna jämstora. 

 

3.4.2 Blockning 

Stratifierad randomisering (blockning) är ett sätt som, utöver att ge upphov till jämstora 

grupper, även tar hänsyn till eventuella kovariater4 såsom ålder mellan försökspersoner 

(Suresh, 2011, s. 10-11). Detta sker genom att mindre separata block om runt fyra till sex 

personer skapas utifrån särskilda kombinationer av kovariater. Randomisering till grupper sker 

sedan utifrån dessa mindre block. Grupperna blir jämstora eftersom det sker en slumpvis 

dragning av hälften av individerna per block. Då antalet strata växer fort blir det snabbt ett 

problem med för många block i förhållande till antalet försöksdeltagare (Altman, 1999, s. 703-

704). I studier med ett mindre antal deltagare blir det på grund av detta svårt att använda mer 

än en till två variabler (kovariater) för stratifiering. 

 

3.4.3 Parvis randomisering 

Ett sätt för att maximera stratifieringen är parvisa randomiserade experiment, där samtliga 

deltagare paras ihop med den för övrigt mest lika försöksdeltagaren (Imbens & Rubins, 2015, 

s. 52-53). Om det exempelvis gäller försök på skolelever kan detta uppnås med en ranking av 

ett förprov. Därefter slumpas det ut vilken person i paret som ska få behandling.  

 

3.5 Fishers exakta test 

Utifrån Fishers tankar om ett exakt test går det att ställa upp en nollhypotes om att en 

behandling inte har någon effekt (Imbens & Rubin, 2015, s. 57-58). Individerna i den 

behandlade gruppen skiljer sig enligt denna nollhypotes inte åt från kontrollgruppen, se 

ekvation 4 samt 5 för noll- respektive alternativhypotes: 

 

𝐻0:  𝑌𝑖(0) =  𝑌𝑖(1)                          (4) 

𝐻𝑎: 𝑌𝑖(0)  ≠ 𝑌𝑖(1)                          (5) 

 

                                                 

4 I bakgrunden redogjordes för oenigheten mellan Fisher och Gosset huruvida komplett randomisering eller 

ABBA-allokering av gödsel gav mest tillförlitliga resultat i fall där observerade värden korrelerar. ABBA-

förförandet kan ses som en stratifiering kontra Fishers enkla randomisering.  
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I och med antagandet i nollhypotesen om att behandlingseffekten är noll för samtliga individer 

har vi utifrån nollhypotesen inga okända värden (Imbens & Rubin, 2015, s. 60-61). Det vill 

säga 𝑌𝑖
𝑚𝑖𝑠 = 𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠, på det sätt som åskådliggörs i tabell 2. Därmed håller SUTVA-antagandena 

i denna nollhypotes (Rubin, 1986, s. 961). 

 

Tabell 2: Exempel inom parantes på hur potentiella utfall (𝑌𝑖
𝑚𝑖𝑠) kan fyllas i under Fishers 

nollhypotes om ingen behandlingseffekt och varför ingen information då saknas. 

 

3.5.1 Fishers exakta P-värde 

Distributionen av statistikan är så kallad randomiseringsfördelning och härleds från själva 

randomiseringen som det stokastiska elementet (Imbens & Rubin, 2015, s. 57-58). Olika 

statistikor för skillnaden mellan gruppen av behandlade och obehandlade såsom medelvärde, 

median, kvartiler eller logaritm-värden kan testas (ibid, s. 76-78). I ekvation 6 ges exempel 

utifrån med skillnad i medelvärde (𝑀𝑑𝑖𝑓) (ibid, s. 65): 

 

𝑀𝑑𝑖𝑓 = |�̅�1
𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0

𝑜𝑏𝑠| = |
∑ (𝑌𝑖(1)𝑛1

𝑖=1 )

𝑛1
 −  

∑ (𝑌𝑖(0)𝑛0
𝑖=1 )

𝑛0
|                          (6) 

 

Observerad behandlingsskillnad jämförs med i hur många av samtliga möjliga kombinationer 

som skillnaden mellan grupperna åtminstone så pass stor som den uppmätta. Tanken med 

kombinationer är den som angavs i bakgrunden med tesmakartestet samt exemplet med 

läxhjälp. Sannolikheten för observerad skillnad ger upphov till ett p-värde kallat FEP (Fishers 

exakta p-värde) (ibid, s. 75-77). Ordet exakt kommer från att det testas i exakt hur många 

kombinationer som skillnaden åtminstone är lika stor som den uppmätta.  

 

 

INDIVID 𝒀𝒊(𝟎) 𝒀𝒊(𝟏) 

1 (2) 2 

2 (3) 3 

3 (1) 1 

4 5 (5) 

5 6 (6) 

6 4 (4) 
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3.5.2 FEP-approximering 

Då kombinationerna växer snabbt när antalet försöksobjekt ökar kan det skapa svårigheter även 

för datorer att räkna ut det exakta p-värdet. Ett approximativt p-värde går dock att få fram 

genom simulering av exempelvis 10.000 eller 100.000 potentiella utfall. Varje utfall har en 

sannolikhet om 1/(
n!

n1!n0!
) att dras som jämförelse. Observerad medelvärdesskillnad, 

𝑀𝑑𝑖𝑓 (𝑜𝑏𝑠), jämförs med de simulerade utfallen för att se hur extrem denna skillnad är. Vi kan 

benämna det totala antalet simuleringar för K, där varje enskilt simulerat utfall ger upphov till 

ett jämförelsevärde 𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑘 som i ekvation 7: 

 

𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑘 = �̅�1
𝑘  −  �̅�0

𝑘   𝑓ö𝑟 𝑘 = 1, . . . , 𝐾                          (7) 

 

Ett approximativt FEP-värde beräknas med hjälp av de K antalet simuleringarna enligt en 

indikatorfunktion, se ekvation 8: 

 

 

𝐹𝐸�̂� =
1

𝐾
 ∑ 𝟏

𝐾

𝑘=1

 𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑘 ≥ 𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑜𝑏𝑠                          (8), 

 

i ekvation 8 antar 𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑘 värdet 1 om det är åtminstone lika extremt som 𝑀𝑑𝑖𝑓,𝑜𝑏𝑠, annars 0. 

Detta approximativa förfarande är något som utnyttjas i kommande reanalys. 

 

3.6 Neymans ATE 

Istället för att testa det skarpa antagandet huruvida en behandling överhuvudtaget har någon 

effekt fokuserade sig Neyman i samma tid som Fisher på metoder och inferens av genomsnittlig 

behandlingseffekt (ATE - Average Treatment Effect) (Imbens & Rubin, 2015, s 83). Fisher 

och Neyman var oeniga kring relevansen av de olika sätten att testa för en behandlingseffekt 

(ibid., s. 63-64). Neyman strävade efter att ta fram väntevärdesriktiga punktskattningar. Som 

en av få likheter med Fishers tillvägagångssätt utnyttjades randomiseringsfördelningen, ofta i 

kombination med upprepade stickprov för att härleda konfidensintervall för estimatet.  

 

Utifrån skillnader i medelvärden mellan grupperna av behandlade och obehandlade och 

variationen (standardavvikelsen) inom de båda grupperna kan en t-statistika erhållas. Neymans 
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noll- och alternativhypotes kan ställas upp som följer i ekvation 9 samt 10 härunder (ibid., s. 

97-98): 

𝐻0: ATE = 0                          (9) 

𝐻𝑎: ATE ≠ 0                        (10) 

 

ATE är medelvärdesskillnaden mellan behandlade och obehandlade individer. För ett stickprov 

om n individer kan en estimand skrivas som i ekvation 11: 

 

𝐴𝑇𝐸 =  
1

𝑛
 ∑(𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0)

𝑛

𝑖=1

)                          (11) 

 

Utifrån att behandlade individer valts ut slumpmässigt går det att skatta denna estimand. Vi har 

𝑛1 antal behandlade individer (𝐵 = 1) samt 𝑛0 obehandlade individer (𝐵 = 0) och kan 

observera en bedömd genomsnittlig behandlingseffekt från observerade värden i ett 

randomiserat stickprov utifrån ekvation 12 (ibid., 18-19): 

 

𝐴𝑇�̂� = �̅�1
𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0

𝑜𝑏𝑠  =  
∑ 𝑌𝑖(1)𝑛1

𝑖=1

𝑛1
 −  

∑ 𝑌𝑖(0)𝑛0
𝑖=1

𝑛0
                          (12) 

 

Själva teststatistikan för bedömning av sannolikheten att nollhypotesen stämmer blir det t-

värde som uppmäts enligt ekvation 13: 

 

𝑡 =
�̅�1

𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0
𝑜𝑏𝑠 

√𝑉𝑎𝑟
,                          (13) 

 

i vilken standardavvikelsen (√𝑉𝑎𝑟) skattas utifrån variansen i grupperna (ibid., s. 107). 

Skattningen av variansen sker som följer i ekvation 14: 

 

𝑉𝑎�̂� (�̅�1
𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0

𝑜𝑏𝑠) =
𝑆1

2

𝑛1
 +

𝑆0
2

𝑛0
 −  

𝑆0,1
2

𝑛
                          (14) 

 

Då behandlingseffekten antas vara konstant kan 
𝑆0,1

2

𝑛
, från ekvation 14, bedömas vara 0. Därmed 

behövs endast estimatorer för variansen i grupperna av behandlade och obehandlade för en 
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väntevärdesriktig bedömning av variansen för �̅�1
𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0

𝑜𝑏𝑠. Eller med andra ord medföra en 

estimator som ses i ekvation 15: 

 

𝑉𝑎�̂� (�̅�1
𝑜𝑏𝑠  −  �̅�0

𝑜𝑏𝑠) =
𝑆1

2

𝑛1
 +

𝑆0
2

𝑛0
                          (15) 

 

Variansen skattas således i Neymans tillvägagångssätt (ibid., s. 98). Ytterligare en skillnad mot 

Fishers exakta tillvägagångssätt är att skillnaderna i medelvärden antas vara approximativt 

normalfördelade i och med att t-fördelningen används för beräkning av p-värde. Båda dessa 

antaganden håller i undersökningar med ett stort antal deltagare. Hur stort antal deltagare som 

krävs beror på antalet extremvärden. Med ett flertal sådana är risken större att dessa 

approximeringar är otillräckliga.  

 

Fokus i reanalysen ligger på test utifrån Fishers filosofi. Neymans alternativa angreppssätt 

nämns också eftersom det är den inferens som användes i ursprungsartikeln. 

 

4. Reanalys av originalstudien 

I denna del kommer resultaten från reanalysen med Fishers exakta test redovisas att presenteras. 

Detta efter en sammanfattning av Raghabendera & Duflos studie. 

 

4.1 Indisk politisk reform undersöks 

Raghabendera & Duflo (2004) framhöll att politiska ledare investerar mer i infrastruktur som 

är direkt relevant för behovet hos invånare av det egna könet (s. 1409-1414). Forskarna drog 

nytta av det faktum att Indien under 1992-1993 beslutade om en förändring i sitt politiska 

system för att öka möjligheterna för att fatta beslut på mer lokal nivå samt för att få fler kvinnor 

som beslutsfattare. I och med förändringen gavs byråd en ökad möjlighet till att kunna investera 

i lokal infrastruktur som offentliga byggnader, vatten och vägar. Dessa lokala råd kallas för 

Gram Panchayat, hädanefter GP, och representerar cirka 10000 personer från flertalet byar 

(normalt mellan 5-15 byar). Medlemmarna i dessa råd utses genom val av invånarna i byarna. 

 

Det utvalda rådet utser sedan en Pradhan, vilket är chef- och den enda heltidspositionen i rådet. 

Varje GP fick i och med den förändrade lagstiftningen ansvar att ta fram en utvecklingsplan 

och identifiera behovet avseende infrastruktur i deras områden. Samtidigt som dessa GP fick 

en ökad beslutsrätt bestämdes det att en tredjedel av chefspositionerna (Pradhan) skulle 
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reserveras till kvinnliga ledare. Vilka GP som skulle styras av en kvinna valdes ut 

slumpmässigt. I och med den randomiserade naturen av implementeringen av den nya policyn 

anser forskarna att skillnaden i investeringsbeslut mellan olika GP:s tillförlitligt kan hänföras 

till könet hos Pradhan (ibid., s. 1425-1426). 

 

Forskarna genomförde en ingående undersökning av investeringarna i lokal infrastruktur i ett 

urval av byar i de två indiska distrikten Birbhum i västra Bengal samt Udaipur i Rajasthan 

(ibid., s. 1410-1411). De jämförde de investeringar som genomfördes i områden där kvinnor 

styrde med investeringar i områden som inte blivit reserverats åt kvinnliga ledare. I båda dessa 

regioner var investeringar i vattenanläggningar bland det som var mest efterfrågat bland 

kvinnliga invånare (ibid., s. 1429-1430). Forskarna påvisar dessutom att detta var mer 

efterfrågat bland kvinnor än bland män. I fall där en kvinna hade tilldelats posten som Pradhan 

förefaller investeringsbesluten till större grad reflektera dessa önskemål från kvinnliga invånare 

(ibid., s.1431). Forskarna baserar sina slutsatser på data från 261 GP:s, 161 från Birbhum och 

100 från Udaipur (ibid., s. 1414). Av de förstnämnda 161 GP:s var 54 chefsposter reserverade 

för kvinnor mot 40 av 100 i det andra fallet. 

 

Det framhålls att grundläggande statistiska karaktärsdrag inte signifikant skiljer sig åt mellan 

GP:s styrda av kvinnor respektive män (ibid., s. 1423-1425). De granskar då sådant som 

genomsnittsstorlek på byar, andel läs- och skrivkunniga invånare och täthet av olika former av 

skolor. I stort sett ingen by hade tillgång till kranvatten. De påvisar samtidigt att investeringarna 

i vattenanläggningar - nybyggda eller reparerade faciliteter för vatten - i genomsnitt var högre 

i GP:s styrda av kvinnor (ibid., s. 1431-1434). I medel investerades det enligt studien i drygt 

nio (9) fler vattenanläggningar i byar reserverade för kvinnliga ledare i Bengal samt 

motsvarande knappt tre (3) fler i reserverade byar i Rajasthan. I medel skedde det investeringar 

i knappt 24 vattenanläggningar i reserverade byar i Bengal, mot knappa 15 i byar utan sådana 

reserverade chefspositioner. Motsvarande medelvärden i Rajasthan var drygt 7 och knappa 5. 

 

4.2 Datainsamling 

Forskarna samlade in datan i två steg (ibid., s.1423-1425). Dels skedde en intervju med själva 

ledaren inkluderat frågor om vilka aktiviteter som företagits i dennes region sedan denne valts. 

Detta kombinerades med en insamling av officiell dokumentation avseende dessa åtgärder. 

Vidare genomfördes en enkätundersökning i tre olika byar under varje GP, två slumpvis 
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utvalda samt även ledarens hemby. Tio till 20 byinvånare fick svara på frågor om bland annat 

vilken infrastruktur som nyligen tillkommit i byn. 

 

Data till grund för reanalysen kommer från en statistisk lärobok (Imai, 2017). Detta dataset 

inkluderar samtliga forskarnas observationer från Bengal. Däremot inkluderas ingen data från 

Rajasthan, data som för övrigt samlades in först efter att det första utkastet av forskarnas artikel 

färdigställts (Raghabendera & Duflo, 2004, s. 1425). I den data som reanalyseras är således 

samtliga 322 observationer inkluderade, det vill säga 161 x 2 stycken, från den datainsamling 

som skedde i två steg i Bengal (s.1431-1433). 

 

4.3 Tillämpad metod  

För att undersöka effekten som ovan nämnda studie påvisade avseende investeringar i 

vattenanläggningar i Bengal appliceras Fishers exakta test. Då det är ett randomiseringstest 

krävs inga antaganden angående variabelfördelningen för att genomföra testet då 

randomiseringen är det stokastiska elementet till grund för statistikan. Ett antagande som 

däremot behöver göras för eventuell genomsnittsbedömning är som tidigare nämnt SUTVA. 

 

Med Fishers exakta test undersöks skillnaden i investeringar i dricksvattenanläggningar utifrån 

både medelvärde och median. Medelvärdet är ett bra mått då man undersöker hela populationen 

(Statistiska centralbyrån, 2019). Medianen är ett mer robust mått och kan vara att föredra då 

den fördelning man använder är skev eller har många höga eller låga värden.  

 

För både medelvärde och median görs 100000 slumpmässiga, hypotetiska, allokeringar av 

behandlade och kontroller. Det medelvärde och median som beräknades vid den ursprungliga 

randomiserade tilldelningen jämförs mot hela fördelningen (skapad av de 100000 

slumpmässiga men hypotetiska allokeringarna) för att se om någon av dessa statistikor är 

extrema. Om observerat medelvärde eller median tillhör de 2,5 procent mest extrema i båda 

svansana på fördelningarna kommer vi att dra slutsatsen att det finns en effekt. 

 

Signifikansnivån som används är således 5 procent. En lägre signifikansnivå används när 

konsekvenserna för ett typ 1-fel är stora eller variationen i datan liten, som inom medicin eller 

fysik. Inom samhällsvetenskapen används allt som oftast en signifikansnivå på 5 procent och 

därmed anser vi det rimligt att följa denna praxis och att det resulterar i en acceptabel risk för 

ett typ 1-fel. 
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4.4 Resultat 

Nedan följer resultaten utifrån Fishers exakta test. Först presenteras skillnaden i medelvärde 

och median mellan de olika grupperna. Därefter presenteras skillnaden i medelvärde och 

median för de randomiserade grupperna samt dess fördelning i histogram. Sist kommer en 

genomgång av det p-värde vi erhållit för de respektive statistikor vi undersökt.  

 

I reanalysen blir punktskattningen för skillnaden i medelvärde 9.25. Slutsatsen i 

originalstudien, att GP:s i Bengal med reserverade platser byggt i genomsnitt drygt nio fler 

vattenanläggningar än GP:s utan reserverade platser, förefaller således vara korrekt. Forskarna 

fokuserade samtidigt endast på medelvärdet men med Fishers test går det att testa för 

signifikans i skillnad mellan grupper med olika statistikor. Skillnaden i median mellan 

grupperna är 1. För att undersöka signifikansen för den skillnad i medelvärde och median som 

påvisas utförs Monte Carlo-approximeringar av möjliga skillnader mellan grupperna. 

Resultatet av dessa simulationer visualiseras i figur 1 samt 2. 

 

 

Figur 1: Fördelning av de 100000 simuleringarna av skillnader i medelvärde avseende 

investeringar i vattenanläggningar mellan grupperna. 
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Figur 2: Fördelning av de 100000 simuleringarna av skillnader i median avseende 

investeringar i vattenanläggningar mellan grupperna. 

 

Utifrån simuleringarna kan även respektive p-värde beräknas. Enligt en visuell observation av 

fördelningen för medelvärdet (figur 1) ser en skillnad på drygt 9 ut att ligga relativt långt ut i 

svansen på fördelningen. Detsamma är inte sant för fördelningen av medianen vilken är snävare 

(figur 2). Efter att ha beräknat p-värdet på för medelvärdet och medianen kan detta konstateras 

statistiskt. Nedan, i tabell 3, framgår p-värde för medelvärdet samt medianen. 

 

Tabell 3: Statistisk signifikans per statistika. 

 

 

För en signifikansnivå på 5 procent kommer vi därmed fram till att effekten är signifikant för 

medelvärdet men inte medianen. Det är en stor skillnad i p-värde som påvisas (se tabell 3) och 

för att komma fram till varför det skiljer sig för de två statistikorna behöver datan studeras 

vidare. I figur 3 åskådliggörs deskriptiv statistik genom ett lådagram där 0 representerar byar 

där inte kvinnor reserverats chefspositioner och 1 är byar med sådana reserverade 

chefspositioner för kvinnor. Figuren innehåller bland annat information om extremvärden. 

Statistika            Genomsnitt             P-värde 

Medelvärde 9.2524 0.0126 

Median 1.0000 0.3940 
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Figur 3: Investeringar i vattenanläggningar för råd med säten med och utan reserverad plats 

för en kvinnlig Pradhan (bredden för lådorna är relativa stickprovsstorlekar). Medianer och 

kvartiler är markerade medan enskilda punkter utgör extremvärden i de båda grupperna. 

 

Den deskriptiva statistiken för stickproven i figur 3 bidrar till förståelsen om varför en skillnad 

i slutsatsen kan dras beroende på statitsiska. Medianen samt den tredje kvartilen för de olika 

grupperna är till synes lika. Däremot innehåller de båda grupperna flertalet extremvärden, vilka 

i detta fall endast kan vara dragna uppåt då investeringarna inte kan vara negativa. Det är även 

tydligt att det finns många extremvärden i de byar där kvinnor reserverats chefspositioner. 

Denna skevhet i fördelningen förefaller medföra signifikansen avseende medelvärdesskillnad. 

 

5. Diskussion 

I denna del följer en diskussion om skillnaden i resultat för de två centralmåtten, medelvärde 

och median, extrapolering och pålitligheten av resultatet. Därefter presenteras slutsatsen av 

studien där vi besvarar frågeställningen. 

 

I bakgrunden redovisades viss kritik mot fältstudier som genomförs i utvecklingsekonomier. 

Den etiska aspekten är en av de frågor som polariserar forskarkåren avseende randomiserade 

studier. I studien som reanalyserats var det inte forskarna som slumpade ut vilka byar som 

skulle styras av kvinnor respektive män. Jämlikhet mellan könen är en känslig fråga men 
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beslutet avseende reservering av chefspositioner i indiska byråd utifrån kön var ett politiskt 

beslut. Eventuella etiska dilemman avseende denna könskvotering rör i så fall konstitutionellt 

indiskt beslutsfattande och inte forskarnas undersökning. 

 

En annan del av kritiken avser att pålitligheten av resultat från randomiserade studier 

överskattas jämfört med andra studier. Deaton & Cartwright (2018) för bland annat fram att 

asymmetrisk fördelning och ett fåtal extremvärden kan föranleda felaktigt statistiskt 

signifikanta resultat avseende skillnader i medelvärden. I den studie som reanalyseras kan en 

skillnad i signifikans skönjas beroende på val av centralmått. Den skillnad i medelvärdet 

avseende investeringar i vattenanläggningar som var i fokus i originalstudien går att påvisa. En 

stor skillnad i p-värdet observerades däremot när Fishers exakta test genomfördes utifrån 

medianen. Detta gick att förvänta då några av de byar med absolut störst antal nya 

dricksvattenanläggningar (de högsta extremvärdena) återfanns i byar där kvinnor hade 

reserverade chefspositioner. I och med antalet extremvärden i båda grupperna kan skillnaden i 

median tänkas vara ett mer tillförlitligt mått än medelvärdesskillnader. Detta visar att det utöver 

att lägga en tilltro till den genomsnittliga behandlingseffekten även krävs att underliggande 

data studeras mer i detalj. Förlitan på medelvärdet förefaller i Raghabendera & Duflos studie 

ha medfört ett sådan felaktig signifikans som Deaton & Cartwright (2018) berörde i sin artikel. 

 

Efter dessa resultat och med tanke på den presenterade kritiken kan man fundera på hur mycket 

värde och kunskap studien verkligen bidrar med. Resultatet är i det bästa scenariot opålitligt 

att extrapolera utanför det indiska politiska system (GP) som studerades. Dessutom är resultatet 

i själva experimentet tvetydigt och effekten som bevisades går snabbt att ifrågasätta beroende 

på vilket centralmått som testas. För att dra slutsatsen att de kvinnliga ledarna legat bakom de 

relativt stora investeringarna i vissa byar skulle kontroller av hur dessa investeringsbeslut 

kommit till kunnat genomföras. Forskarna genomförde intervjuer i de studerade byarna. 

Ytterligare intervjuarbete med fokus på vad som givit upphov till extremvärdena skulle kunna 

ha bidragit till förståelsen varför relativt stora investeringar skedde i vissa byar. 

 

För ytterligare tecken på att den högsta politikerns kön påverkar beslutsfattandet i det indiska 

politiska system som undersöktes vore det dessutom möjligt att göra liknande test i byar i andra 

regioner i landet. Om sådana test ger liknande resultat som i Bengal och Rajasthan skulle det 

ge tecken till förmån för Duflo & Chattopadhyays slutsatser. Eventuella replikationer skulle 

alltså kunna bidra med ytterligare information. Samtidigt undantar inte resultat i replikationer 
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att, som Deaton & Cartwright (2018, s.9) framhåller, samma asymmetri som i en originalstudie 

kan skönjas även på andra håll. Påvisas motsvarande extremvärden avseende investeringar i 

vattenanläggningar även i andra indiska regioner skulle det i så fall snarare vara den felaktiga 

signifikansen som replikeras än att ytterligare indikationer för författarnas slutsatser erhålls. 

 

5.1 Slutsatser 

Det kan därmed konkluderas att vi inte entydigt kommer fram till samma slutsats som 

författarna av Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in 

India. Extremvärden förefaller medföra signifikansen för medelvärdet och belyser vad tidigare 

ekonomiprisvinnaren Deaton tillsammans med Cartwright (2018) flikat in i debatten. Det gäller 

att undersöka varför saker fungerar på ett visst sätt, inte bara skatta en effekt och testa för 

statistisk signifikans.  

 

Det finns ett behov av fler reanalyser, exempelvis ytterligare granskning av Chattopadhyay och 

Duflos hela dataset. Den studien är dessutom bara en av ett 50-tal studier som den Kungliga 

vetenskapsakademin refererade till avseende publicerade artiklar från de tre 

ekonomiprisvinnarna 2019. Därutöver finns en stor mängd andra fältexperiment som 

genomförts i samhällsekonomiska forskningsfält som är möjliga att reanalysera.  

 

Med stöd av den tekniska utvecklingen, där allt kraftfullare datorer förenklar de komplicerade 

beräkningarna, kan randomiseringstest tänkas fortsätta att vinna mark framöver. I och med det 

är det som Deaton och Cartwright (2018) framhåller viktigt att forskare inte bara förlitar sig på 

randomiseringen. Den data som ligger till grund för eventuella statistiskt signifikanta resultat 

behöver också undersökas, vilket denna reanalys påvisat. Roine (2010) belyser denna 

problematik på ett träffande sätt med sitt inflikande att det är viktigt att forskare inte vurmar 

för mycket för experiment. Det betydelsefulla är att anpassa sin metod efter forskningsfrågan 

och inte vice versa (för att finna sätt att genomföra en randomiseringsstudie).  

 

När randomiseringsstudier används på rätt sätt, med slutsatser som dras i rätt kontext, så kan 

dessa studier utan tvivel vara en guldstandard. Det förhindrar inte att resultat som påvisas från 

sådana studier av olika anledningar, såsom fördelning, SUTVA och randomiseringsförfarande, 

kan vara osäkra både avseende intern och extern validitet. Randomistas-kritiken riskerar att 

växa om inte dessa forskare granskar sin data före resultaten publiceras.  
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