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Denne artikkelen drøfter hvordan naturlige eksperiment kan benyttes som
svært nyttige hjelpemiddel innen samfunnsforskningen for å undersøke om
endringer i strukturelle rammebetingelser forårsaker endringer på individnivå.
Vi illustrerer dette gjennom å vise til hva som kjennertegner gode naturlige
eksperimenter og hvordan tidligere forskning benytter kontrollerte og naturlige eksperimenter for å finne kausale sammenhenger. Mer konkret viser vi
til reformer knyttet til nye regler for sykemelding og undersøker om disse har
hatt betydning for arbeidstakeres sykefravær fra jobben. Videre gis det en kort
introduksjon av relevante metodiske teknikker som difference in difference
og regression discontinuity analyse.

Nøkkelord: naturlig eksperiment, kausalitet, sykefravær.

Innledning1
Sosiologer er dyktige til å lage gode beskrivelser av samfunnsmessige forhold.
Men vi er også opptatt av å forklare sosiale fenomen, og dette er vanskeligere
å gjøre på en tilfredsstillende måte.2 I denne artikkelen skal vi drøfte hvordan
naturlige eksperiment kan brukes i sosiologiske analyser. Naturlige eksperimenter har blitt et populært og svært nyttig hjelpemiddel innen samfunnsforskningen for å undersøke om endringer i strukturelle rammebetingelser
forårsaker endringer på individnivå. Vi skal illustrere dette gjennom å under-
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søke om politiske reformer kan endre folks handlingsvalg. Konkret skal vi se
på reformer knyttet til nye regler for sykemelding og undersøke om disse har
hatt betydning for arbeidstakeres sykefravær fra jobben.
På 1960-tallet drev sosiologer med laboratorie-eksperimenter hvor de
studerte sosial interaksjon i smågrupper. Men fra 1970-tallet la sosiologene
eksperimentene på hyllen, blant annet fordi resultatene fra laboratorie-eksperimentene vanskelig kunne generaliseres (lav ekstern validitet). Andre analysetilnærminger, eksempelvis kontrollvariabelmetoden, ble mer utbredt.
Kontrollvariabelmetoden prøver å etterligne eksperiment-designet gjennom å
kontrollere for faktorer som kan forstyrre den kausale effekten man er interessert i. Metoden har imidlertid en del åpenbare svakheter, særlig med hensyn
til skillet mellom kausale og ikke-kausale effekter, og sosiologer har de senere
årene – i likhet med andre samfunnsforskere – igjen blitt mer opptatt av de
mulighetene som ligger i gode eksperiment.
Logikken knyttet til et sosiologisk eksperiment er ganske enkel. Individer
fordeles på to grupper. Det skal være tilfeldig hvem som havner i de to
gruppene (randomisering), slik at gruppene er sammenlignbare med hensyn
til alle egenskaper (observerte og uobserverte) som har betydning for utfallet
av eksperimentet. Den ene gruppen tildeles et gode (generelt: utsettes for en
stimulus)3 som den andre gruppen ikke får. Deretter måles respons i en utfallsvariabel i begge gruppene. Hvis det er merkbare gruppeforskjeller i utfall,
kan dette kausalt forklares av godet (stimulus). Det finnes mange typer eksperimenter (se under). Når vi snakker om naturlige eksperiment er det forhold
utenfor forskernes kontroll som forårsaker eksperimentet. Ved et naturlig eksperiment er den tilfeldige tildelingen av et gode eksogent gitt, dvs. forårsaket
av en naturlig oppstått hendelse.
En politisk reform er ikke iverksatt med tanke på å lage et eksperiment
som kan brukes av forskere. Men rammebetingelsene for individene endres
(eksempelvis nye regler for sykemelding). For at en politisk reform skal være
interessant å studere må vi ha en teoretisk antakelse om at den er betydningsfull for folks hverdagsliv. En politisk reform kan påvirke individers handlinger
hvis reformen gir dem nye muligheter, enten ved å åpne for noen og/eller ved
å stenge for andre handlingsvalg. Dessuten kan individers preferanser og oppfatninger endres på grunn av de nye handlingsmuligheter (Birkelund 2010).
Hvis forskere sammenligner hvordan individer oppførte seg før og etter reformen og finner merkbare endringer i folks handlingsvalg, så kan forskerne
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– gitt visse betingelser som vi kommer tilbake til, konkludere med at reformen
har forårsaket disse endringene.
Sykefravær – et stort problem i Norge
Det har lenge vært et uttalt politisk mål å få ned sykefraværet. Sammenlignet
med andre land ligger Norge høyt med hensyn til sykefravær: På en typisk
arbeidsdag er omlag 6 prosent av de yrkesaktive borte fra jobb på grunn av
sykdom. En ny reform introdusert i 2004, ga en klar oppfordring til legene å
foreskrive gradert sykemelding4 fremfor fulltidssykemelding. Tanken bak reformen har vært at sykemelding holder folk borte fra arbeidslivet over lengre
tid mens aktivisering gjør dem friskere oslik at de kommer raskere tilbake i
jobb. Spørsmålet er om en slik reform virker. Med andre ord, kommer folk
med gradert sykemelding fortere tilbake til jobb enn de ville gjort med fulltidssykemelding? Dette er et typisk kontrafaktisk spørsmål: en og samme
person kan ikke samtidig ha tilgang til gradert- og fulltidssykemelding.
En politisk reform omfatter vanligvis hele befolkningen, og vi kan ikke
vite hva som ville skjedd med arbeidstakeres sykefravær dersom reformen ikke
var innført. Med andre ord, den kontrafaktiske situasjonen er uobserverbar. I
mangel på eksperimentelle data analyserer forskere vanligvis effekten av en
politisk reform ved hjelp av regresjonsanalyse og en rekke kontrollvariabler.
Kontrollvariablene er viktige å ta med fordi man prøver å fjerne heterogenitet
knyttet til individuelle egenskaper som kan ha betydning for utfallet. For eksempel er helse viktig for om folk tar ut sykemelding, og alder samvarierer
med helse, slik at både alder og helse blir viktige kontrollvariabler i slike regresjonsmodeller. Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og utdanning har
også betydning. Men det er en rekke andre forhold som også har, eller kan ha,
betydning for om folk tar ut sykefravær eller ikke. Noen er robuste og går på
jobb selv om de ikke er helt friske; andre tar ut egenmelding selv om de kanskje
ikke er så syke. Noen melder seg syke fordi de har hodepine dagen etter en
fest, andre vil kanskje ta en tidlig start på helgen og melder seg syke på
fredagen. Det er rimeligvis ikke mulig å måle alle disse forholdene. Derfor er
det strengt tatt ikke mulig å identifisere årsakssammenhenger knyttet til politiske reformer i ikke-eksperimentelle data. I mangel på eksperimentelle data
brukes vanligvis regresjons-baserte analysedesign som bygger på en rekke –
ofte urealistiske – forutsetninger, samt sofistikerte analyseteknikker for å identifisere om reformen har hatt betydning for folks handlingsvalg.
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Akilleshælen for forskere som ønsker å studere endringer i individers handlinger som respons på politiske reformer er derfor at det kontrafaktiske utfallet
er ikke-eksisterende. Hvordan skal vi da kunne fastslå hvilke rammebetingelser
som er mest effektive for å få ned sykefraværet i Norge? Det er her eksperimenter kommer inn som et viktig hjelpemiddel for samfunnsforskere.

Hva er et naturlig eksperiment?
Naturlige eksperiment favner vanligvis store befolkningsgrupper, eventuelt
hele befolkningen, og muliggjør grundigere testing av kausale sammenhenger
enn de fleste andre forskningsdesign i samfunnsfagene. Utgangspunktet er at
individer fordeles tilfeldig inn i ulike grupper på grunn av naturlige forhold
som er helt utenfor forskerens kontroll. Remler og Ryzin (2011: 429) beskriver
et naturlig eksperiment slik:
Researchers do not create natural experiments – they find them. In this way,
natural experiments resemble observational studies – studies in which the
world is observed as is, without any attempt to manipulate or change it.
I et naturlig eksperiment har den eksogene variasjon (randomisert tildeling av
et gode) oppstått uten forskerens innblanding. Naturlige eksperimenter er
lykketreff for samfunnsforskere (DiNardo 2008). Forutsetningen om
eksogenitet antar at de to gruppene er like på alle observerte og uobserverte
egenskaper som kan ha betydning for utfallet man er interessert i, eller at det
eksisterer kjente, observerte forskjeller som det kan kontrolleres for. Det er
vanlig å kalle gruppen som tildeles et gode (stimulus) for treatment-gruppen
og gruppen som ikke tildeles et gode (stimulus) for kontrollgruppen.
Randomisering hjelper oss altså å håndtere uobserverbare egenskaper ved individene. Hvis disse forutsetningene er oppfylt antas det at en sammenlikning
av de to gruppene vil identifisere den kausale effekten av treatment (tildeling
av et gode) på utfallet (Sekhon og Titiunik, 2012). Ofte er man interessert i å
måle forskjeller i utfall relativt raskt etter påvirkningen fant sted, men det er
også en rekke eksempler på at man undersøker om påvirkning knyttet til et
eksperiment har langtidseffekter. Gitt randomisering, dvs. tilfeldig fordeling
av individene på de to gruppene, kan eventuelle forskjeller i utfall mellom
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gruppene kausalt knyttes til den/de uavhengige påvirkningsvariablene. Det er
imidlertid en hake: Det er vanskelig å finne gode naturlige eksperimenter:
…most observational studies are not natural experiments. Finding a good
natural experiment is a bit like finding a nugget of gold in a creek bed. It
happens sometimes, but there are a lot more ordinary pebbles in the creek
than gold nuggets. (Remler & Ryzin 2011: 429).
Alle eksogene sjokk, for eksempel en betydelig endring i tilbud eller etterspørsel av arbeidskraft, kan betraktes som naturlige eksperiment hvor man
kan sammenligne tilstanden før og etter det eksogene sjokket. Kravet om
tilfeldig fordeling er imidlertid sjelden oppfylt, selv om mange forskerne har
argumentert med denne forutsetningen er tilfredsstilt (Sekhon og Titiunik
2012). Inndeling etter treatment- og kontrollgrupper skjer sjelden i samsvar
med en ønsket inndeling sett fra et forsknings-synspunkt, noe som betyr at
man ofte må prøve å sammenligne to grupper som ikke nødvendigvis er
sammenlignbare.
Når forskerne ikke kan måle det kontrafaktiske utfallet er man stadig på
jakt etter situasjoner som har de samme karakteristika som naturlige eksperiment. Kvasi-eksperimenter ligner på naturlige eksperimenter fordi fordelingen av individer i treatment- og kontrollgruppen er bestemt av forhold
utenfor forskernes kontroll, som for eksempel innføringen av en politisk reform. Når forskerne ikke kan styre allokeringen til treatment- og kontrollgruppe bør man forsikre seg om at fordelingen av individer til de to gruppene
er tilfeldig eller så godt som tilfeldig betinget på andre variabler.5 Ved å
sammenligne utfall (eksempelvis sykefravær) for de som måtte forholde seg til
den nye reformen (treatment-gruppen) med de som ikke måtte forholde seg
til reformen (kontroll-gruppen) kan vi se om reformen har forårsaket endring
i adferdsmønstre.
I et kontrollert eksperiment kan forskerne selv dele individer inn i en
treatment- og en kontrollgruppe. For at dette skal fungere optimalt må
gruppeinndelingen bestemmes ut fra en tilfeldighetsmekanisme, for eksempel
ut fra prinsippet om ”krone eller mynt”. Alle individer som får mynt får tilgang
til et gode. De utgjør treatment-gruppen. Mens alle individer som får krone
ikke får tilgang til dette godet. De utgjør derfor kontrollgruppen. Når dette
gjentas en rekke ganger, vil en slik tilfeldig inndeling av individer sørge for at
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treatment-gruppen og kontrollgruppen er like på andre relevante forhold,
unntatt i tilgangen til et gode.
Kontrollerte eksperimenter, både laboratorie- og felt-eksperimenter, er de
senere årene i økende grad blitt tatt i bruk av sosiologer (Ridgeway 2009;
Midtbøen og Rogstad 2012; Birkelund, Midtbøen, Rogstad, Ugreninov 2013).
Men selv om en del studier er relativt omfattende, vil det være for kostnadskrevende å inkludere store befolkningsgrupper i slike eksperiment.6 Derfor er
naturlig eksperimenter viktige å analysere, der de finnes. Før vi drøfter dette
nærmere skal vi se nærmere på eksempelet vårt, nemlig sykefravær.

Blir man friskere av å gå på jobb?
Forestill deg at du skal studere om gradert sykemelding eller fulltidssykemelding gir positiv effekt på friskhet. Det optimale ville være å undersøke de samme
individene med fulltidssykefravær og gradert sykefravær og sammenlikne utfallene på et senere tidspunkt. Altså, først måles utfallet ved heltidssykemelding. Så går vi tilbake i tid og måler det samme utfallet for samme individ med
gradert sykemelding. Dette vil være det kontrafaktiske utfallet for et individ.
Det observerte utfallet kan forklares slik:
Di= { D1i hvis Di=1
D0i hvis Di=0

= D0i+(D1i - D0i)Di
D1i - D0i vil være den kausale effekten av heltidssykemelding på individets tid
til friskmelding. Ettersom ett og samme individ ikke kan observeres i to forskjellige tilstander på samme tid, vil ikke slike kontrafaktiske utfall finnes i
den virkelige verden. En mye brukt fremgangsmåte (kontrollvariabelmetoden) for å håndtere manglende sammenliknbarhet mellom treatmentog kontrollgruppen er å benytte en trinnvis inkludering av kontrollvariabler.
Relatert til vårt eksempel vil det bety at vi sammenlikner personer med gradert
sykemelding med personer med fulltidssykemelding samtidig som vi kontrollerer for en rekke variabler (som kan ha betydning for hvor lenge de er
sykemeldte), for deretter å måle tiden det tar før de er friske. Tanken er da at
vi sammenlikner individer som er så like som mulig og det som da står igjen som
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uforklarte forskjeller mellom de to gruppene til en viss grad kan relateres til
type sykemelding (fulltids- eller gradert). Men vil bruk av kontrollvariabler
kunne identifisere en kausal effekt av sykemeldingstype? Under hvilke antagelser vil kontrollvariabel-metoden gi koeffisienter som kan tolkes kausalt?
For å illustrere dette nærmere kan vi ta utgangspunkt i en enkel regresjonsmodell:
Di = αSi + βXi + φ i J + θi Li + ηi
Relasjonen utrykker dager (Di) til friskmelding (eller friskhet) til individ i. Di,
bestemmes av følgende forhold: type sykemelding (Si), enten fulltidssykemelding
eller gradert sykemelding; observerbare kjennetegn ved individet (Xi), det kan
være kjønn, alder, sivilstatus, antall barn, innvandrerbakgrunn, utdanningsnivå,
bosted etc.; observerbare kjennetegn ved jobben (Ji), slik som arbeidstid, sektor,
yrke, sammensetning av kollegaer, ledelse etc.; observerbare forhold ved legen
som skriver ut sykemeldingen (Li), det kan være kjønn, alder, erfaring etc.; og
et restledd (ηi). Parameteren α representerer effekten av sykemeldingstype på
individets antall dager til friskmelding, hovedsakelig er det denne parameteren
vi er interessert i. Parameterne β, φ og θ viser til effektene av henholdsvis individuelle-, jobbrelaterte og legerelaterte kjennetegn på dager til friskmelding.
Hvis denne modellen estimeres med en vanlig OLS (ordinary least squares =
minste kvadraters metode)7 og ingen viktige variabler er utelatt fra modellen, vil
OLS gi et konsistent anslag på den kausale effekten av type sykemelding (α).
Men kan vi være helt sikre på at alle relevante variabler er med i modellen? Her
finnes det bare ett svar: nei, det kan vi ikke være sikre på. Hverken registerdata
eller spørreundersøkelser kan inneholde alle relevante forklaringsvariabler. Det er
praktisk umulig å fange opp alle forhold som predikerer type sykemelding og
som er korrelert med sykefravær, og selv om det i teorien kunne vært mulig å
samle inn all relevant informasjon så ville det vært så ressurskrevende at det neppe
ville skjedd. Det er derfor overveiende sannsynlig at ikke-observerbare forhold8
varierer systematisk med forklaringsvariablene. Resultatet blir da at estimatene
ikke bare fanger opp den kausale effekten, men også effekten(e) av utelatte variabler i modellen. Når det er grunn til å tro at relevante forklaringsvariabler ikke
er inkludert i modellen, vil estimatene avvike fra den kausale effekten av Si på
Di. Da er det vanskelig å fastslå om den kausale effekten av type sykemelding på
tidsforløp frem til friskmelding blir overvurdert eller undervurdert.
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Så hvordan kan vi da løse problemet? I virkeligheten vet vi at det ikke er
tilfeldig hvem som mottar ulike typer av sykemelding. Det er altså en helseseleksjon inn i type sykemelding, de som i utgangspunktet er sykere får i
høyere grad fulltidssykemelding. Det er derfor problematisk å benytte personer
med gradert sykemelding som treatment-gruppe og dem som er på fulltidssykemelding som kontrollgruppe. Dessuten har diagnose betydning for
hvilken type sykemelding som gis, og diagnose vil også påvirke tiden til
friskmelding. En strategi som kan løse dette seleksjonsproblemet er å få legene
med på et kontrollert eksperiment, hvor de tilfeldig tildeler fulltids- eller
gradert sykemelding til sine pasienter. Legene kan for eksempel tildele type
sykemelding ved å slå kron eller mynt: fulltidssykemelding gis til alle pasienter
som får kron, gradert sykemelding gis til alle pasienter som får mynt. Dette
vil forhindre at legene selekterer pasienter inn til ulike typer sykemelding hvor
han/hun tar hensyn til kjennetegn ved pasienten, sykdomstegn og pasientenes
egne ønsker om type sykemelding. En slik fremgangsmåte vil sørge for at type
sykemelding blir tilfeldig fordelt mellom pasientene, og vil dermed identifisere
en kontrollgruppe som er sammenliknbar med treatment-gruppen. På grunn
av etiske og praktiske hensyn finnes det imidlertid svært få kontrollerte eksperimenter som omfatter store befolkningsgrupper i Norge. Sverige har derimot andre regler for å gjennomføre kontrollerte eksperimenter. I neste avsnitt
gjengis en svensk studie hvor det benyttes et kontrollert eksperiment for å
måle effekten av kort eller lang egenmelding på antall fraværsdager.

Kontrollert eksperiment
Formålet med det kontrollerte eksperimentet gjengitt i Hesselius, Johansson
og Larsson (2005) var å teste ut hvorvidt egenmeldingsdager påvirker antall
fraværsdager. Kort oppsummert fikk alle innbyggere født på partallsdato i
Göteborg og Jämtland mulighet til en utvidet egenmeldingsperiode, som
innebar at de ikke behøvde å kontakte lege før etter 14 dagers sykefravær.
Personer født på oddetallsdato, fortsatte med de eksisterende reglene hvor
kravet var å besøke lege etter 7 dagers sykefravær dersom de trengte mer sykefravær fra jobben. Ved å dele inn treatment- og kontrollgruppen etter hvorvidt
man er født på partall- eller oddetallsdato tilfredsstilles kravet om en tilfeldig
(randomisert) gruppeinndeling. Det er ingen grunn til at personer født på
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Figur 1. Betinget tilbakevendingssannsynlighet (hazard rate) for treatmentgruppe (14 dager) og kontrollgruppe (7 dager), etter dager med sykefravær.

Figur 2. Andelen som fortsatt er hjemme på grunn av sykdom etter antall
dager, treatment- og kontrollgruppe.

Note: Figurene er hentet fra Hesslius, Johansson og Larsson (2005). Den øverste figuren viser
sannsynligheten for å komme tilbake i jobb per dag, betinget at man har vært borte frem til
denne dagen. Den nederste figuren viser andelen som fortsatt er hjemme på grunn av sykdom
etter antall dager. ”Control” er gruppen med én ukes egenmeldingsperiode. ”Treatment” er
gruppen med to ukers egenmeldingsperiode.
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oddetall skiller seg fra personer født på partall med hensyn til observerbare og
ikke-observerbare kjennetegn. Selv om det ikke er mulig å måle det kontrafaktiske utfallet (det vil si hvordan de samme personene hadde oppført seg
ved to ulike sykemeldingsregler), så vil den tilfeldige tildeling av type
egenmelding i denne studien kunne fastslå den kausale effekten av type
sykemelding på antall fraværsdager. Det geniale med et slikt eksperiment er
at en tilfeldig tildeling av et gode (egenmeldingsperiode) eliminerer seleksjonsskjevhetene slik at resultatene kan sammenliknes med et tilnærmet kontrafaktisk utfall.9
Figur 1 og 2 viser at den betingede tilbakevendingssannsynligheten for
kontrollgruppen (dvs. de med 7 dagers egenmeldingsperiode) hadde en klar
topp ved dag 7, altså dagen før legen måtte kontaktes, mens den betingede
tilbakevendingssannsynligheten for eksperimentgruppen hadde en klar topp
på dag 14, som er dagen før de måtte kontakte lege dersom de trengte forlenget fravær fra jobb i form av sykemelding.

Kort om analysemetoder
Som nevnt tidligere er det av praktiske grunner sjelden mulig å gjennomføre kontrollerte eksperimenter som omfatter store befolkningsgrupper. Skal eksperimentet fungere må individene være uvitende om at de er med på et
eksperiment. Derfor er det også etiske grunner til at slike eksperiment sjelden forekommer. De fleste ideelle eksperimenter er derfor hypotetiske, så vi må ty til
andre virkemidler enn omfattende kontrollerte eksperimenter for å finne kausale
sammenhenger. Er man opptatt av å studere effekten av politiske reformer må
man vanligvis forholde seg til at politikerne har vedtatt en reform som omfatter
hele befolkningen og som gjøres gjeldende for hele befolkningen samtidig. Da
blir alle utsatt for et gode (treatment) samtidig (eksempelvis nye regler for
sykemelding), og det er ikke enkelt å finne ut hvordan treatment-gruppen ville
sett ut dersom den ikke var tildelt dette godet (evt onde, dersom det er snakk om
innstramming i rettigheter). Like fullt er det mulig å finne analysestrategier som
muliggjør en studie av kasale effekter av reformen. Det er særlig to statistiske
metoder som brukes mye for å studere kausale effekter av slike kvasi-naturlige
eksperimenter: difference in difference og regression discontinuity analyse.10
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Difference-in-difference (DiD)
I gode kontrollerte og naturlige eksperimenter vil alt annet enn utfallsvariabelen
(den avhengige variabelen) være likt mellom treatment- og kontrollgruppen.
Denne forutsetningen kan sjelden oppfylles. Hvis vi tror, eller vet, at det er
uobserverte forskjeller mellom gruppene, er forutsetningene knyttet til det vanlige eksperiment-designet brutt. Dersom vi imidlertid kan anta at de
uobserverbare forskjellene mellom treatment- og kontrollgruppen er de samme
over tid kan vi benytte en Difference-in-Difference strategi. Grunnprinsippene
i DiD metoden er at vi kan benytte data for å beregne hvordan forskjellen mellom treatment- og kontrollgruppen hadde sett ut før en eksogen hendelse inntreffer (”normal” differansen mellom de to gruppene), og sammenlikne dette
med den faktiske differansen mellom gruppene etter at den eksogene hendelsen
har inntruffet. For å gi et bedre innblikk i grunnprinsippene viser vi til en figur.

Figur 3. Illustrasjon av DiD designet
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Distansen mellom AC viser til observert forskjell i for eksempel sykefraværsdager mellom treatmentgruppen og kontrollgruppen før den eksogene hendelsen
inntreffer, og/eller hvordan forskjellen ville vært gitt at den eksogene hendelsen
ikke hadde inntruffet. Distansen mellom BC er den observerte forskjellen sykefravær mellom treatment- og kontrollgruppen etter at den eksogene hendelsen
har inntruffet, altså det vi faktisk måler. Det vi derimot ønsker å beregne er effekten av den eksogene hendelsen på treatmentgruppen som vil være distansen
AB, altså måle antall sykefraværs dager for individer fra treatmentgruppen med
og uten en eksogen hendelse, dette vil være ”treatment effekten”. I og med at vi
ikke kan beregne differansen i sykefraværsdager (distansen A-B) må vi gjennomføre noen andre regneoperasjoner. Hvis vi antar at utviklingen i sykefraværsdager for både treatment- og kontrollgruppen hadde vært den samme uten den
eksogene hendelsen, altså at differansen i sykefraværsdager som måles før den
eksogene hendelsen er tilnærmet lik hva differansen i sykefraværsdager hadde
vært uten den eksogene hendelsen, kan vi beregne ”treatment effekten” slik:
Før
T

Treatmentgruppen

ÿ

Kontrollgruppen

ÿK 1

1

Etter
T

Differanse

2

ÿT2 – ÿT1

ÿK2

ÿK2 – ÿK1

ÿ

Difference in difference:
(ÿT2 – ÿT1) - (ÿK2 – ÿK1)

«treatment effekten»

Mer konkret kan vi tenke oss at DiD estimatet viser til forskjellen i antall dager
det tar før en person som omfattes av en sykefraværsreform er frisk, før og etter
reformen, minus antall dager det tar før en person som ikke omfattes av en sykefraværsreform er frisk. Med utgangspunkt i en enkel OLS vil en likning se slik ut:
Y = $ 0 + $1R + $ 2T + $ 3[R *T] + %

I modellen vil Y vise til antall dager det tar før personen er frisk. R vil ha verdien 0 for personer som ikke omfattes av reformen og verdien 1 for de som
omfattes av reformen. T vil ha verdien 0 før reformen og 1 etter reformen.
Estimatoren av interesse er β3 som viser koeffisienten til samspillsleddet. Dette
leddet har verdien 0 for kontrollgruppen (fordi R=0 for kontrollgruppen).
Samspillsleddet vil derfor bare ha verdi for treatment-gruppen, og bare etter
reformen. Modellen kan med fordel utvides til å ha med flere kontrollvariabler.
For å finne effekten av reformen må vi beregne DiD estimatoren. ÿTi viser
til predikert Y for treatment-gruppen, ÿKi viser til predikert y for kontroll-

e

(
e

(
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gruppen, i vil ha verdien 0 før reformen og verdien 1 etter reformen. Effekten
av reformen regnes ut slik:
(ÿT2 – ÿT1) - (ÿK2 – ÿK1) eller slik: (ÿT1 – ÿK1) - (ÿT2 – ÿK1)

Grunnprinsippene i DiD metoden er at vi kan eliminere observerbare og
uobserverbare forskjeller mellom to eller flere grupper som er konstante over tid
ved å beregne differansen over tid innen gruppen minus forskjellene over tid mellom gruppene. I hvilken grad den beregnede forskjellen, distansen AB, er en kausal
effekt av den eksogene hendelsen avgjøres av hvorvidt trenden i Y, eller utviklingen
i sykefraværet, ville vært den samme for både treatment- og kontrollgruppen uten
reformen. Hvis trenden i Y er høyere for treatment-gruppen vil den beregnede effekten bli overestimert. Problemet knyttet til DiD estimering er at vi sjelden kan
teste eller identifisere antakelsen om at trenden ville vært lik hvis den eksogene
hendelsen ikke hadde inntruffet, slik at vi må forutsette at trenden for treatment11
og
) kontrollgruppen ville vært den samme uten introduksjonen av en reform.
)

)

)

Regression discontinuity (RD)
Et RD design utnytter foreliggende informasjon (for eksempel om tid) for å
definere treatment- eller kontrollgruppe. Hovedsakelig kan RD deles inn i
”sharp” (tydelig) eller ”fuzzy” (utydelig) design, her vil vi kun gi en kort introduksjon til RD med et ”sharp” design.12 Også i dette analysedesignet er tidsforløpet viktig for å fastlegge kausalitet. En ”sharp” RD kan benyttes hvis en
gruppe kommer forskjellig ut etter en hendelse har inntruffet. Dette kan vi se
dersom treatment-status er en diskontinuerlig funksjon av en variabel, for eksempel tid. For eksempel kan treatment-status bestemmes av en gitt dato for
innføring av en reform. Når utfallsvariabelen måles fortløpende, for eksempel
hver før og etter reformdato, kan forskjeller før og etter reformdato vise til en
kausal effekt av reformen. Hvis vi viderefører eksempelet over kan vi anta at
antall dager borte fra jobb grunnet sykdom, Y, kan beskrives som en lineær
modell. Med utgangspunkt i en enkel OLS regresjon vil modellen se slik ut:
Yi = $ 0 + $1Di + $ 2Ti+ %

hvor datoen, D, er en kontinuerlig variabel og treatment-status, T, får verdien

1
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1 hvis datoen er større eller lik 0, hvor 0 refererer til den dagen reformen i
sykemeldingspraksis ble introdusert. T får verdien 0 ellers.
Ved å benytte et ”sharp” RD design hvor treatment-status ses som en
deterministisk og diskontinuerlig funksjon av datoen, D, kan dette beskrives
slik:
Treatmenti= { 1 hvis Di ≥0

0 hvis Di <0

Yi = $ 0 + $1Di + $ 2Ti + $ 3[Di **T]
T] + %

Ved å inkludere et interaksjonsledd mellom dato, Di, og treatment, Ti, kan vi
undersøke om helningen til koeffisientene er forskjellig på hver side av reformdatoen.
Verdien til koeffisienten, 3, er den kausale effekten vi ønsker å finne. En viktig
Ddesignet til RD og OLS er at T er korrelert med D , samtidig
forskjell mellomD
i
i
som Ti også er en funksjon av Di. Dermed vil RD analysen fange opp den kausale
effekten ved en eventuell signifikant endring på og etter reformdato. Det å inkludere et samspillsledd vil være det samme som å estimere to separate modeller:
Yi = k 1 + $1Di + $ 2Ti + %
Yi = k 2 + $1Di + $ 2Ti + %

hvor vi kan beregne forskjellen mellom konstantleddet i modellene (k1 – k2).
En viktig forutsetning for bruk av RD er at reformen er eksogen slik at
observasjoner rundt reformdato ikke påvirkes av for eksempel en strategisk
utsettelse eller fremsyning av den hendelsen vi ønsker å måle (her: sykefravær).
Altså, individene må ikke kunne påvirke treatment-status uansett hvor nær i
tid de er reformdatoen.
Politiske reformer gir nye rammebetingelser for folk – i form av for eksempel nye regler for sykemelding. Spørsmålet er om folk endrer adferd på
grunn av nye rammebetingelser eller ikke. Med andre ord, vi kan ikke være
sikre på at det er mulig å måle en kausal effekt av en slik reform. For å få en
bedre forståelse av hvordan politiske reformer kan brukes som verktøy for å
finne kausale sammenhenger vil vi kort gjengi to studier som benytter DiD
og RD analyser. Studiene benytter naturlige eksperimenter som i utgangspunktet ikke er optimale med hensyn til inndeling av en treatment- og kontrollgruppe. Forskerne må derfor benytte mer sofistikerte analyseteknikker for
å studere eventuelle kausale sammenhenger.
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Eksempel 1. Endret sykemeldingspraksis hos fastlegene
1.juli 2004 ble regler for fastlegers sykemeldingspraksis endret, hvor fastlegene
sjeldnere skulle benytte aktiv sykemelding (hvis arbeidstakeren en dag ikke
orker å gå på jobben skal han/hun kunne være hjemme uten flere formaliteter),
gradert sykemelding oftere og ved fulltidssykemelding ble fastlegene pålagt å
dokumentere behovet for inaktivitet når sykemeldingen varte mer enn åtte
uker. Prinsippet for reformen var at gradert sykemelding skulle lette arbeidet
for arbeidstakere med helsevansker som ønsket yrkesaktivitet, samtidig som
forholdene ble vanskeligere for arbeidstakere som manglet arbeidslyst, de
såkalte skulkerne.13 Resultatet var et fall i det legemeldte sykefraværet på over
23 prosent. Et viktig spørsmål er om dette fallet skyldes reformen, altså om
det var en kausal effekt av 2004-reformen på sykefraværet? Før vi kan svare
på dette spørsmålet må vi diskutere omstendighetene i forkant av reformen,
selve innføringen av reformen, samt empirisk strategi for analysene og robusthetstester.

Innføring av reformen
En viktig forutsetning for å kunne benytte en reform som et naturlig eksperiment er at reformen blir implementert slik at individer ikke kan påvirke
hvorvidt de omfattes av reformen eller ikke (ved for eksempel å utsette og ta
ut sykefravær til etter reformen ble innført og man kunne bruke egenmelding).
I dette tilfellet ble endringen i legers sykemeldingspraksis implementert relativt
raskt og uten særlig offentlig oppmerksomhet. Forberedelsene til denne reformen startet i desember 2003, og første utkast ble sendt ut til høring hos
relevante organisasjoner og interessegrupper 13. februar 2004, med svarfrist
5. mars samme år. Det endelige utkastet ble sendt til Stortinget 26. mars og
ble godkjent 18. juni 2004. Reformen ble innført 1. juli 2004. I den grad vi
kan snakke om en offentlig debatt i forkant av reformen startet den med et
innlegg av en medisinstudent fra Trondheim 2. februar, i de påfølgende
månedene fikk imidlertid reformen relativt liten oppmerksomhet. Vi har ingen
grunn til å tro at reformen har påvirket spesielle pasientgrupper som har utsatt/og/eller fremskyndet å ta ut sykefravær i perioden rundt innføring av reformen.
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Kan andre forhold enn reformen påvirke sykefraværet?
En av de viktigste forutsetningene for å finne en eventuell kausal effekt av en
reform er at det ikke finnes andre eksogene faktorer som kan påvirke sykefraværet på samme tidspunkt. Tidligere forskning har for eksempel vist at sykefravær er syklisk og påvirkes av forhold i arbeidsmarkedet (Arai og Skogman
Thoursie, 2005; Askildsen med flere, 2005; Nordberg og Røed, 2006). I så
måte er selve datoen for innføringen noe uheldig i og med at mange nordmenn
starter sommerferien rundt 1. juli slik at sykefraværet av den grunn reduseres
av naturlige årsaker. Ellers var arbeidsmarkedet relativt stabilt i perioden 2003,
2004 og våren 2005, noe som taler for at slike forhold ikke har påvirket sykefraværet. I en artikkel om sykefraværet etter 2004-reformen argumenterer
Markussen (2009) for at hverken egenmeldt-sykefravær, arbeidsledighetsraten
eller sysselsettingsraten i årene rundt reformdato har påvirket legemeldt sykefravær rundt reformdato. Det er også en mulighet for at sammensetningen av
arbeidsstyrken kan påvirke legemeldt sykefravær. Hvis det er slik at yrkesaktive
rundt reformdato har bedre helse sammenliknet med yrkesaktive for andre år
kan sykefraværet rundt reformdato være lavere uavhengig av reformen. Forfatteren viser til deskriptiv statistikk av den yrkesaktive befolkningen rundt
reformdato og konkluderer med at heller ikke befolknings-sammensetningen
kan ha påvirket det legemeldte sykefraværet rundt reformdato.

Identifisering
I utgangspunktet skulle alle yrkesaktive bli omfattet av reformen på samme
tidspunkt. Det er imidlertid en viss mulighet for at fastlegene forskjellsbehandlet pasientene ut fra hvor de var i sykefraværsforløpet. Noen var på vei
til å avslutte sykefraværet, noen var midt i et forløp eller i startfasen av en sykefraværsperiode, og for dem er det ingen klare forskjeller i tildelingen av
sykemelding ”rett før og rett etter” reformdato. Et klart mål for 2004-reformen
var at gradert sykemelding skulle foretrekkes fremfor fulltidssykemelding, noe
som også kompliserer identifiseringen fordi individene kan endre type sykefravær innenfor samme sykemeldingsperiode. Slike forhold kompliserer
mulighetene for å dele inn i en tydelig treatment-gruppe og en kontrollgruppe.
Dette problemet løses ved å sammenlikne fraværet før og etter reformen ble
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iverksatt ved å studere fraværsutviklingen blant alle norske sysselsatte i alderen
20–65 år i perioden 2002 til og med 2005. Mer spesifikt måles såkalt insidens,
dvs. sannsynligheten for å starte en ny fraværsperiode, varigheten av fraværsperioden og sannsynligheten for å avslutte en pågående fraværsperiode på ulike
tidspunkt. Dette måles for tre typer sykefravær, aktiv sykemelding, gradert
sykemelding og fulltidssykemelding. Som nevnt tidligere er det store sesongsvingninger i sykefraværet som kan tenkes å påvirke vårt utfallsmål, som er effekten av reformen. Selv om den beskrivende statistikken ikke viste at 2004
skilte seg vesentlig ut er det viktig å ta hensyn til dette i modellen og estimere
tids- og sesongeffekter.
Korttidseffekten fanges opp ved å estimere separate års- og månedseffekter
slik at en eventuell kausal effekt av reformen i 2004 fanges opp som sesongjusterte forskjeller i sykefraværet seks måneder før og seks måneder etter innføringen av reformen, altså i reformåret.
Langtidseffekten fanges opp ved å estimere månedseffekter og en års-trend
ved å sammenlikne utviklingen i fraværet årene før og etter reformen (2002 –
2005). Også her justeres det for sesongsvingninger. For å fange opp eventuelle
sammensetningseffekter av arbeidsstyrken som kan tenkes å påvirke sykefraværet beregnes uttak av sykemelding (insidens-raten) med faste individeffekter slik at det kun er endringene over tid for enkeltindivid som studeres.

Resultater
Figur 4 viser utviklingen i sykefraværet 2000–2009. Kort fortalt ble aktive
sykemeldinger redusert etter reformen, samtidig som vi fikk en økning i antall
graderte sykemeldinger. Dette var et av hovedmålene med reformen, aktiv
sykemelding skulle erstattes av gradert sykemelding.
Reformen ser også ut til å ha en effekt på varigheten, ettersom både fulltidssykemeldinger og graderte sykemeldinger fikk kortere varighet. Resultatene
tyder også på en kraftig reduksjon i fulltidssykmeldinger i perioden frem til
2009. Analysene som viser sannsynligheten for friskmelding indikerer at
friskmeldingssannsynligheten økte de første åtte ukene av fulltidssykemeldinger. Så langt tyder derfor resultatene på at reformen hadde en kausal negativ
effekt på sykefraværet (dvs. reformen fikk ned sykefraværet), men for å være
helt sikker bør en gjennomføre en rekke robusthetstester.
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Figur 4. Utviklingen i sykefraværet 2000-2009.
Kvartal-vise tall for samlet sykefravær (legemeldt og egenmeldt)
!

Note: Figuren er hentet fra Markussen (2009)

Placeboanalyser
Placeboanalyser er et viktig hjelpemiddel for å se om endringene finner sted
der de bør, som for eksempel på eller like etter reformdato. Kort fortalt later
man i slike analyser som om reformen inntreffer på et annet tidspunkt enn
den faktisk gjør. I studien ble det benyttet en reform-dummy med verdien 0
frem
til 1. juli 2004 og verdien 1 fra og med 1. juli 2004. I placeboanalysene
!
ble ulike reform-datoer
benyttet (en om gangen). Hvis endringene fant sted
!!
på et annet tidspunkt enn reformdatoen vil dette fanges opp av en ”uekte” reP
form-dato.
Resultatene fra placebo-analysene indikerer at reformen kun hadde
en effekt på uttak av graderte sykemeldinger og sannsynligheten for å komme
tilbake til jobb blant de med gradert sykemelding. Placeboanalysene viser også
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at endringer i uttak av fulltidssykemelding inntreffer i januar 2004, nesten et
halvt år før reformen implementeres. Også uttak av aktiv sykemelding og endringer i sannsynligheten for å komme tilbake til jobb relatert til dette endret
seg før implementeringen av reformen (for en nærmere beskrivelse, se
Markussen 2009). Dette tyder på at fastlegene endret sin sykemeldingspraksis
før reformen trådde i kraft. Slike funn understreker hvor viktig det er å gjennomføre robusthetstester. Sannsynligvis er det riktig å si at reformen hadde
en kausal effekt på sykemeldingsmønsteret, men forventningen om at den skulle
komme gjorde at legene begynte å tilpasse sin praksis nesten et halvt år før reformen
ble implementert. Noen år etter reformen steg sykefraværet igjen. Hvorvidt
dette skyldes at reformen ”sluttet å virke” eller ikke er vanskelig å konkludere.
Det er ikke mulig å skille en eventuell langsiktig virkning av reformen fra alle
andre mulige forhold som kan påvirke sykefraværet, men i Figur 4 ser det ut
til at stigningen har en mindre bratt kurve etter reformen.
Eksempel 2. Endrede insentiver for arbeidsgiver
En annen studie som også benytter en reform som et naturlig eksperiment
søker å måle effekten av endrede insentiver for arbeidsgivere med hensyn til
tilrettelegging for at gravide arbeidstakere skal stå lengre i jobb. 1.april 2002
ble det innført en ny sykefraværsreform som medførte at alt svangerskapsrelatert sykefravær ikke skulle belastes arbeidsgiver. Tidligere måtte arbeidsgiver
betale de første 14 dagene. Motivasjonen for reformen var å redusere arbeidsgivers risiko ved å ansette kvinner i fertil alder som kunne tenkes å få høyere
sykefravær enn andre arbeidssøkende.14

Identifisering
I denne studien definerer forskerne (Fevang, Markussen og Røed, 2012) alle
kvinner som ble gravide mellom mai 2001 og mai 2002 som treatmentgruppe. Reformen ble innført på samme tid for alle yrkesaktive. Det finnes
derfor ikke noen opplagt kontrollgruppe i denne studien (gravide som ikke
omfattes av reformen), og å benytte ikke-gravide som kontroll-gruppe i en
studie av sykefravær er i utgangspunktet ingen naturlig sammenligning. Dessuten kan det være en seleksjon inn i graviditet slik at gravide avviker fra ikkegravide på en rekke ikke-observerbare forhold.
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I mangel av en naturlig sammenligningsgruppe prøver forfatterne å løse
dette problemet med å benytte matching av gravide mot ikke gravide innen
samme arbeidsplass, samme tidsperiode, nærliggende alder og samme inntektsnivå. Videre benyttes hovedsakelig to analyseteknikker, Difference-inDifference (DiD) og Regression Discontinuity (RD) for å identifisere den
kausale effekten av reformen på gravides sykefravær.15 Kort fortalt identifiseres
den kausale effekten av reformen ved å måle forskjellene i sykefraværet til de
gravide kvinnene før og etter reformen relativt til forskjellene i sykefraværet
til de matchede ikke-gravide kvinnene før og etter reformen (DiD). Kontrollgruppen representerer her de kontrafaktiske trendene i sykefravær gitt at reformen ikke hadde funnet sted. Den andre analyseteknikken (RD) går ut på
at den daglige sykefraværsraten blant de gravide måles 90 dager før reformen
og 90 dager etter reformen. Når man slik har kartlagt mønsteret over tid kan
man identifisere om den daglige sykefraværsraten endres på den eksakte dagen
som reformen innføres. Kort fortalt indikerer resultatene fra begge analyseteknikkene at fraværet øker blant de gravide etter reformen sammenliknet med
de ikke-gravide (RD), og at forskjellene i fraværet til de gravide er større relativt
til forskjellene til de ikke-gravide før og etter reformen (DiD).

Resultater og robusthetstester
Som nevnt tidligere er det ofte vanskelig å identifisere en god kontrollgruppe.
I utgangspunktet virker valget av kontrollgruppe i denne studien fornuftig
fordi kontrollgruppen jobber på samme arbeidsplass slik at vi kan anta at den
ikke skiller seg fra treatment-gruppen med hensyn til arbeidsmiljø og arbeidsmarkedsforhold som kan påvirke sykefraværet. Imidlertid er denne
sammenlikningen ikke problemfri, og det er en viss fare for at det økte sykefraværet til de gravide fører til at arbeidspresset på de ikke-gravide øker.
Dersom dette skjer kan det resultere i en økning i sykefraværet for arbeidstakere innen samme bedrift som ikke er gravide. Det er også en mulighet for
at de ikke-gravides sykefravær øker på grunn av en såkalt kollega-effekt. Slike
smitte-effekter er dokumentert i tidligere studier, se for eksempel Ichino og
Maggi (2000), Bradley, Green og Leeves (2007), og Hesselius, Johansson og
Nilson (2009). Slike forhold kan ”nedjustere” den kausale effekten av reformen på sykefraværet til gravide.
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Som en robusthetstest identifiserer forfatterne en ny kontrollgruppe fra
en annen arbeidsplass som er matchet ut fra samme yrke og sektor, samt de
samme kjennetegnene som tidligere. Funnene fra robusthetstesten viser klart
at forskjellene ved å sammenlikne gravide med ikke-gravide fra forskjellige
arbeidsplasser indikerer en større differanse i sykefravær, noe forskerne tolker
som støtte for at reformen har en kausal effekt på sykefraværet til gravide, men
denne effekten er positiv, og ikke negativ som man ønsket. Med andre ord: et
velment politisk tiltak resulterte i ikke-intenderte og ikke-ønskete utfall.

Ekstern validitet
Naturlige eksperimenter gjør det lettere å identifisere gode kontrollgrupper,
og kan derfor benyttes for å identifisere kausale effekter av politiske reformer.
I denne studien ga reformen arbeidsgiverne endrete incentiver ved at svangerskapsrelatert fravær ikke skulle belastes bedriften. Men det er ikke sikkert at
de endrete incentiver for arbeidsgivere kan generaliseres til andre arbeidsgivere
i andre situasjoner. Med andre ord: det er ikke sikkert at studien har høy ekstern validitet. Dette var en spesifikk og konkret politisk reform, og forskerne
må argumentere for om de mener funnene kan generaliseres til andre
situasjoner, og eventuelt hvorfor. I en studie med høy ekstern validitet kan
funnene generaliseres over tid og rom til andre situasjoner og andre individer.
Da kan man trekke kausale slutninger med større trygghet om sammenhengen
mellom endrete incentiver for arbeidsgiverne og endret adferd.

Oppsummering
Har politiske reformer noen betydning for folks hverdagsliv? I den senere
tid har også sosiologer blitt mer oppmerksomme på mulighetene – og utfordringene – knyttet til å identifisere kausale effekter av politiske reformer.
Hvis formålet er å undersøke om politiske reformer har noen betydning, er
ikke deskriptive analyser tilstrekkelige. Påvisning av kausale sammenhenger
er en nødvendig betingelse for å bidra med policy-orientert kunnskap slik
at riktige og kostnadseffektive reformer kan implementeres. Det er også
viktig for å utdype vår sosiologiske forståelse av samspillet mellom aktør og
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struktur: nye rammebetingelser åpner for noen og stenger for andre
muligheter og dette kan påvirke individers preferanser, oppfatninger og
handlingsvalg/væremåte.
Det er imidlertid vanskelig å identifisere kausale sammenhenger. Den
kanskje mest brukte analyseteknikken blant sosiologer, er å benytte observasjonsdata med mange kontrollvariabler. Kontrollvariablene blir ofte inkludert
trinnvis for å vise hvilke forhold som påvirker mer enn andre og for å gi et innblikk i eventuelle samspill, bakenforliggende variabler, med mer. Gitt at vi har
alle variabler som kan ha en effekt på utfallsvariabelen kan den kausale effekten
identifiseres. Imidlertid vil en slik antakelse være høyst teoretisk; det er praktisk
helt umulig å inkludere alle relevante variable.
En annen – og bedre – strategi for å identifisere kausale effekter er å benytte kontrollerte eksperimenter hvor individer fordeles tilfeldig (randomisert)
på en treatment- og kontrollgruppe, slik at inndelingen av gruppene er
eksogent gitt. En slik analysestrategi er unik hvis formålet er å estimere kausale
sammenhenger, ulempen er som oftest at den er vanskelig å gjennomføre av
etiske og praktiske grunner.
En tredje metode er å benytte naturlige eksperimenter som ligger nært
opp til prinsippet om en tilfeldig inndeling i treatment- og kontrollgruppe,
og hvor de uavhengige variablene skal være eksogent gitte. Bruk av naturlig
eksperiment er ikke en spesifikk metode, men kan forstås som en strategi hvor
man kan benytte en rekke analyseteknikker for å identifisere kausale
sammenhenger. Selv om ikke alle forutsetningene for et godt naturlig eksperiment er til stede, vil som oftest resultatene gi langt mer overbevisende estimater enn studier som introduserer en rekke kontrollvariabler i mangel av
en god kontrollgruppe. Hvilken analyseteknikk som benyttes er derimot avgjørende for hvorvidt effekten kan karakteriseres som kausal eller ikke.
Dessuten bør vi legge til at også analyser av naturlige eksperimenter bør
bygge på en god handlingsteoretisk modell. Gode data er en nødvendig men
ikke tilstrekkelig betingelse for en god analyse. Selv om naturlige eksperiment
muliggjør bedre kausalanalyser enn for eksempel kontrollvariabelmetoden gjør,
så er det fremdeles slik at empiri trenger gode teoretiske modeller for å forstå
den kausale betydningen av endrete rammebetingelser for sosial handling.
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Noter
1. Vi vil gjerne takke Sosiologi i dags to anonyme fagfeller for gode kommentarer og innspill.
2. Se Hedström 2005; Elster 2007 for diskusjon av forklaring versus beskrivelse av sosiale
fenomen.
3. Vi kommer til å bruke den positive termen ‘tildeling av et gode’ i stedet for det mer
generelle begrepet ‘stimulus’. Det bør imidlertid gjøres oppmerksom på at eksperimenter
også kan innebære negative stimuli.
4. Gradert sykmelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som
benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Hensikten med gradert sykmelding er at
den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert
aktivitet, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig.
5. Jo mindre troverdig dette er, jo mer fjerner man seg fra den eksperimentelle metode og
nærmer seg logikken i den såkalte ”kontrollvariabel-metoden i regresjonsanalyse”.
6. I laboratorie-eksperimenter har forskerne full kontroll over selve eksperimentet, fordi det er
designet av dem. Slike eksperimenter er interessante, men kan kritiseres for manglende overførbarhet til reelle samfunnsfenomen (lav ekstern validitet på grunn av kunstige omgivelser),
dessuten er det ofte er studenter som er forsøkspersonene (det er ikke gitt at de er representative
for folk flest, etc.). Vanligvis omfatter laboratorie-eksperiment et lavt antall individer.
7. Valg av estimeringsmetode er ikke avgjørende. Dette er kun tenkt som et illustrerende eksempel.
8. Dette vil være alle egenskaper ved individene, jobbene og/eller legene som forskerne ikke
kjenner til, men som er relevante for hvor lang tid det tar før personen blir friskmeldt/frisk.
9. Totalt var mer enn 237 000 personer med i eksperimentet. En nærmere utdypning av eksperimentet og fremgangsmåte finnes i Hesselius, Johansson og Larsson (2005).
10. En tredje mye brukt metode er beregning ved hjelp av instrument-variabel/ler.
11. For en nærmere beskrivelse anbefales: Angrist og Pischke (2008), Bertrand, Duflo og
Mullainathan (2004) og Card og Krueger (1994).
12. For mer informasjon kan Angrist og Pischke (2008) anbefales.
13. Reformen i 2004 består egentlig av et sett med endringer i Folketrygdloven (Ot.prp 48
2003–2004). For en nærmere beskrivelse anbefales Markussen (2004, 2009).
14. En utilsiktet bieffekt av reformen var at arbeidsgivers insentiver for tilrettelegging av
arbeidsforholdene for gravide ble redusert, noe som kunne ha en ugunstig virkning, slik at
sykefraværet kunne antas å stige.
15. En nærmere beskrivelse av disse analyseteknikkene finnes i Angrist og Pischke (2008).

Referanser
Angrist, J., D. og Pischke, J.-S. (2008). Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press.
Arai, M og Skogman, P.T. (2001). Incentives and selection in cyclical absenteeism.
FIEF Working paper 167/2001, Trade Union Institute for Economic Research, Stockholm
Askildsen, J.E, Bratberg, E. og Nilsen, Ø.A. (2005). Unemployment, labor

SID 3-2013 ombrukket4_SID 03.10.13 11:36 Side 88

88

ELISABETH UGRENINOV & GUNN ELISABETH BIRKELUND

force composition and sickness absence: A panel data study. Health Economics 14 (11): 1087–1101
Bertrand, M, Duflo, E. and Mullainathan, S.(2002). How Much Should We
Trust Differences-in-Differences Estimates? National Bureau of Economic
Research Working Paper No. 8841.
Birkelund, G.E. (2010). Die Kontextualisierung von Akteuren und ihren Präferenzen. I: Thomas Kron & Thomas Grund (red.), Die Analytische Soziologie in der Diskussion. VS Verlag für Sozialwissenschaften. side 153–164
Birkelund, G.E., A. Midtbøen, J. Rogstad og E. Ugreninov (2013). ”Did the
Terror Attacks in Norway Change Oslo Employers’ Hiring Preferences?
Evidence from comparing two field-experiments before and after
22/7/2011” Paper presentert på ”Migration: Global Development, New
Frontiers”, NORFACE conference, University College of London, 10–
13 April 2013.
Bradley, S., Green, C & Leeves, G. (2007). Worker absence and shirking: Evidence from matched teacher-school data, Labour Economics, Elsevier,
vol. 14(3), pages 319–334.
Card D, Krueger AB. (1994). Minimum wages and employment: a case study
of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review 84: 772–793.
DiNardo, J. (2013). Natural experiments and quasi-natural experiments. The
New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N.
Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan.
Elster, J. (2007). Explaining social behavior. Explaining Social Behavior: More
Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge University Press.
Fevang, E., Markussen, S. og Røed, K. (2012). The Sick Pay Trap. (kommer
i) Journal of Labor Economics.
Harrison, G.W. og J.A. List (2004). Field Experiments. Journal of Economic
Literature, 42: 1009–1055.
Hedström, P. (200). Dissecting the social. On the principles of analytical sociology.
Cambridge University Press.
Hesselius, P., Johansson, P., Nilsson, J.P. (2009). Sick of your colleagues’ Absence? Journal of the European Economic Association, 7, 583–594.
Ichino, A., Maggi, G. (2000). Work environment and individual background:
Explaining regional shirking differentials in a large Italian firm, Quarterly
Journal of Economics, 115, 1057–1090.

SID 3-2013 ombrukket4_SID 03.10.13 11:36 Side 89

NATURLIGE EKSPERIMENT

89

List, J.A. (2006). Field Experiments: A Bridge between Lab and Naturally Occuring data. Advances in Economic Analysis & Policy, 6: Article 8: 1–45.
Markussen, S. (2004). Da sykefraværet falt som en stein. Samfunnsøkonomen.
Nr. 3
Markussen, S. (2009). How physicians can reduce sick-leaves, – evidence from a
natural experiment. Memorandum 19/2009
Midtbøen, A. Haagensen og J.Rogstad (2012). Diskrimineringens omfang og
årsaker: Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Oslo: Institutt for
samfunnsforskning.
Nordberg, M og Røed, K. (2003). Absenteeism, health insurance, and business
cycles. Working paper 2003/17, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk
forskning, Oslo
Remler, D.K., og Ryzin, G.G. (2011). Research Methods in Practice, Strategies
for Description and Causation. SAGE Publications, INC.
Ridgeway, C. et al. (2009). How Easily Does a Social Difference Become a
Status Distinction? Gender Matters, American Sociological Review, 74: 44–
62.
Rosenzweig, M.R. og K.I. Wolpin (2000). Natural ”Natural Experiments” in
Economics. Journal of Economic Literature, 38: 827–874.
Sekhon, J.S. og Titiunik, R. (2012). When Natural Experiments Are Neither Natural nor Experiments. American Political Science Review. Volume 106: 35–57.

Summary
This article discusses how we can use natural experiments as a useful tool in
social research to examine whether changes in contextual conditions may cause
changes at the individual level. We illustrate this by discussing the
characteristics of good natural experiments, and how previous research have
used controlled and natural experiments to determine causal relationships.
More specifically, we refer to a reform, which changed the rules for sick leave
absence, and examine whether the reform have had an impact on employees’
sick leave absence. Then we provide a brief introduction of relevant
methodological techniques such as difference in difference regression and
regression discontinuity analysis.
Keywords: natural experiment, causality, sick leave absenc

