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Anmeldt av Jon Ivar Elstad, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Counterfactuals and Causal Inference ble først utgitt i 2007. Min utgave fra
2010 er sjuende opptrykk. Interessen har altså vært stor. Mange samfunnsforskere strever jo med hvordan ”årsak” skal forstås og analyseres. Ikke bare
forskere etterspør årsaksanalyser. I debattene vrimler påstander om at
slankemetoder ”har effekt”, at private helsetilbud ”helt sikkert” reduserer
køene og at innstramninger ”garantert” vil overvinne krisa i økonomien. I dag
tør knapt noen politiker begrunne et forslag kun med verdistandpunkter. Instrumentell tenkning har hegemoniet. Alt skal vurderes med effekter som
målestokk, og media krever at forskningen skal dokumentere utvetydig hva
virkningene er av tiltak, inngrep og politikk.
Men er forskningen generelt, og samfunnsforskningen spesielt, i stand til
å levere? Da trengs klarhet i hva som ligger i en påstand om årsak og hva som
er egnete metoder for å besvare årsaksspørsmål. Her er Morgan og Winships
(M&W) bok god og lesbar. Skjønt lesbar – boka er også arbeidskrevende. Ikke
alt er like lett å få med seg, i hvert fall ikke for denne leser, men boka er bedre
enn mange andre tekster om temaet. Den er bygd opp rundt en overordnet
idé, den klargjør resonnementene bak tilnærmingene, og den er ikke utilnærmelig teknisk. Det er altså mye å hente her, både for å skjerpe ideene og
rent praktisk for samfunnsforskeren som leter etter egnete forskningsdesign.
Hva er den kontrafaktiske modellen? Den krever veldefinerte årsaker, i
den enkleste formen et ja eller nei til når en årsak foreligger (arbeidsløshet,
høyere utdanning, foreldrenes skilsmisse, mv.) eller når den ikke gjør det,
”treatment” eller ”control” som det heter i den engelsk-språklige sjargongen.
Hver enhet – hvert individ – har to potensielle utfall, et utfall om han/hun blir
eksponert for årsaken, og et annet om han/hun ikke blir det. I prinsippet er
årsakseffekten forskjellen mellom disse to potensielle utfallene, og denne for-
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skjellen forsøker den kontrafaktiske årsaksanalysen å bestemme. Men her ser
vi umiddelbart det som er kalt årsaksanalysens fundamentale problem. For ett
spesielt individ kan vi bare observere det ene potensielle utfallet. Det andre
potensielle utfallet, det kontrafaktiske, ikke-realiserte utfallet, forblir egentlig
ukjent. Om Petter lever 12 år etter hjertetransplantasjonen, kan vi aldri vite
om han ville levd tre år kortere eller tre år lengre uten nytt hjerte. Den kontrafaktiske analysen streber etter å overvinne dette problemet med metoder for å
beregne det ikke-observerte potensielle utfallet – ikke for Petter spesielt, men
det gjennomsnittlige kontrafaktiske utfallet for folk av Petters type. Vi kan
kanskje si at den kontrafaktiske årsaksanalysen er minst like opptatt av hva
som ikke skjedde, som av hva som faktisk fant sted.
I den kontrafaktiske modellen er fokus på effekten av en årsak og ikke på
det komplementære – på (alle) årsakene til en effekt. M&W er bare måtelig
begeistret for analyser som vil avdekke det samlete årsakskomplekset bak et
observert fenomen, gjerne i form av multivariate regresjonsligninger med et
stort antall prediktorer som hver får tildelt sin prosentandel av ”skylda”.
M&W hevder at veien framover heller bør være å få til gode analyser av
hvordan en spesifikk årsak påvirker et bestemt utfall, uten at vi gjør krav på
at akkurat denne årsaken forteller alt om hvorfor utfallet oppstår. M&W
framhever videre at en spesifikk årsak sjelden har samme effekt på alle individer
i en populasjon, av typen ”ett år mer utdanning øker IQ med 1,2 poeng”. Regresjonskoeffisienter presenteres ofte som om de representerer ”an invariant,
structural causal effect that applies to all members of the population” (s. 129),
men virkningen vil gjerne variere fra individ til individ og fra gruppe til
gruppe. Denne variasjonen – ”the heterogeneity of effects” – er interessant.
En vanlig målsetting for en kontrafaktisk årsaksanalyse vil være å finne ”the
average treatment effect among the treated”, altså effekten på dem som typisk
er målgruppen for et tiltak. Effekten på dem som ikke eksponeres kan ofte
være uten interesse. Vi vil vite om spesialundervisning hjelper de skolesvake,
ikke om hva slags effekt spesialundervisning ville hatt for skoleflinke.
Hvordan kan årsaksanalyser gis et design der effekten av en årsak – forskjellen mellom de to potensielle utfallene – blir (noenlunde) riktig estimert?
Problemet er at det naive estimatet, den lett observerbare gjennomsnittsforskjellen mellom den eksponerte og den ikke-eksponerte gruppen, i verste fall
kan bomme grovt. Barn i fosterhjem får bedre skolekarakterer enn barn på institusjon, men det er neppe tilfeldig at barnevernet har plassert noen i foster-
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hjem og andre på institusjon. Forskjellen mellom de to barnegruppenes forutsetninger er kanskje vel så viktig som forskjellen i oppvekstomgivelser etter
at barnevernet grep inn. Vi må derfor undersøke ”treatment assignment”, de
prosessene som gjorde at noen, og ikke andre, ble eksponert, for noen ganger
er det ikke den antatte årsaken, men disse prosessene og det de brakte med
seg som forklarer det naive estimatet.
Det randomiserte eksperimentet er, i teorien, den overlegne løsningen på
denne utfordringen, men i samfunnsforskningen vil randomiserte eksperimenter aldri ha mer enn en perifer rolle. Vi er henvist til observasjonsstudier. Samfunnsforskningen må analysere intervjuer, registeropplysninger og
andre data som gjenspeiler hva som foregår – av seg selv, så å si. Sjelden kan
forskeren manipulere årsaken eller bestemme hvem som skal eksponeres for
den. Dessuten er det nær sagt uunngåelig at noe som kan være viktig, ikke er
målt. Deler av den sanne årsakskjeden er ofte ”unobserved” og noen ganger
til og med ”unobservable”.
Likevel er ikke årsaksanalyser umulige å få til, og M&W redegjør grundig
for tre hovedstrategier. Den første strategien er å estimere årsakseffektene med
”conditioning”. I praksis er dette å justere det naive estimatet ved hjelp av tilgjengelige bakgrunnsvariable. En velkjent framgangsmåte er regresjonsteknikken
der den unike effekten av en antatt årsak blir estimert etter å ha ”kontrollert for”
(eller ”holdt konstant”) verdiene på andre observerte variable. Teknikken har
dominert kvantitativ samfunnsforskning siden 1960-tallet – ”The Age of Regression” som M&W kaller det (s.10). Men teknikken er ikke uten problemer, og
M&W refererer det frustrerende i ”senseless regression estimates” (s. 286) der et
stort antall kontrollvariable inkluderes uten teoretisk begrunnelse. Den andre
sentrale framgangsmåten for ”conditioning” er matching, en slags etterligning av
det randomiserte eksperimentdesignet. Her brukes data for å konstruere en kontrollgruppe mest mulig lik den eksponerte gruppen når det gjelder alt relevant,
bortsett fra akkurat det å være eksponert eller ikke for den antatte årsaken. Matching fins i flere varianter (stratifisering, en-til-en matching, propensity-skårer) og
det er tydelig at M&W har mye sympati for denne framgangsmåten.
Men om ”conditioning”-strategien ikke duger, for eksempel på grunn av
alt for store hull i informasjonen om hva som foregikk før årsaken inntraff,
fins det andre muligheter. Den andre strategien er instrumentvariabel-teknikken, et velkjent verktøy for økonomer, men lite anvendt av sosiologer. I
korthet er idéen å finne en variabel som påvirker om den antatte årsaken inn-
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treffer eller ikke, men som ikke påvirker utfallsvariabelen uten akkurat via effekten gjennom årsaksvariabelen. Med slike data kan vi anslå betydningen av
den antatte årsaken uten ”conditioning” for bakenforliggende forhold. Om
vi ønsker å studere om å miste jobben fører til depresjon, kan en uforutsett,
plutselig bedriftsnedleggelse anvendes som instrument. Den tredje strategien
er å utforske mekanismene mellom den antatte årsaken og utfallet. At A
etterfølges av B betyr som kjent ikke nødvendigvis at A forårsaker B. Et alternativ til ”conditioning”-strategien er å studere mekanismene som kobler A
til B. Om vi kan vise at M genererer B og M produseres av A, kan vi si noe
om den kausale effekten av A på B. Dette minner om sosialepidemiologiens
krav om biologisk plausibilitet. Boligforhold og helseforhold samvarierer, men
er forbindelsen kausal? Det er sannsynlig om vi demonstrerer den biologiske
forbindelsen mellom helseproblemer og fukt, trekk og trangboddhet.
Etterspørselen etter årsaksanalyser, ikke minst i oppdragsforskningen, vil
ikke avta, og Counterfactuals and Causal Inference behandler temaet på en god
og lærerik måte. Mange av oss kjenner løselig til ulike typer årsaksanalyser,
men sammenhengen mellom dem er ikke alltid klar. M&Ws styrke er blant
annet at de viser hvordan de ulike formene kan integreres i den kontrafaktiske
modellen. Et avsluttende sukk er likevel at M&W kanskje kunne spandert
flere refleksjoner om når funn fra årsaksanalyser gir utvilsomme rettesnorer
for politiske tiltak. Handlingsmønstre har ikke alltid den stabiliteten som
kreves for at en tydelig påvist kausaleffekt vil reproduseres i nye settinger. Folk
er oppfinnsomme og kan finne på å nekte å innordne seg veletablerte
sammenhenger. Ta skattepolitikken som eksempel. Om en studie viser at et
tiltak forårsaker økt skatteinngang, vil velbetalte skattejurister snart pønske ut
metoder for å undergrave den vitenskapelig dokumenterte årsakseffekten. I
dynamiske sosiale felt som dannes i samspill mellom strategiske aktører, kan
nok prediksjoner fra elegante og overbevisende kontrafaktiske årsaksanalyser
likevel vise seg å ha begrenset gyldighet.

