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Årsak og virkning?
Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er kausalitet: årsak og virkning.
Kausale prosesser er essensielle for mennesker. Faktisk må du som leser av denne
teksten allerede ha mestret de grunnleggende begreper omkring kausalitet. Som
Miguel Hernan og Jamie Robins skriver i sin kommende bok Causal Inference,
ville de som ikke kan skille årsak/virkningsforhold fra spuriøse sammenhenger
ikke overleve særlig lenge i denne verden.
Sosiologer gir i sine arbeider mange gode beskrivelser av samfunn, men
bør orientere seg mer mot kausalitet. Hovedgrunnen til dette er at sosiologiske
forskningstema og teorier har kausale elementer som sine kjerner. Arbeid med
utvikling av teori innenfor sosiologifaget betyr svært ofte arbeid med ideer og
bevismateriale om årsak-virkningsforhold. I de siste tiårene har det vært en
oppblomstring i interessen for kausalitet i kvantitativ samfunnsvitenskap. Nye
metoder og verktøy er utviklet. Eldre metoder tas opp igjen i forbedret form.
Nye og rikere data blir gjort tilgjengelige og åpner muligheter for nye analyser.
En annen grunn til å rette oppmerksomheten mot kausalitet er at Norge
er en skattkiste når det gjelder kvantitative data. Det ligger muligheter i f.eks.
norske registerdata som svært mange andre samfunnsforskere misunner oss.
For å utnytte disse data til analyser av årsaksforhold er det nødvendig å tenke
på kausalitet og mulige metodeproblemer så tidlig som mulig i et forskningsprosjekt, og aller helst i arbeid med forskningsdesignet. Dette temanummeret
bidrar med artikler som beskriver og illustrerer bruk av bestemte metoder særlig egnet for kausalanalyse, samt en artikkel som gir en mer overgripende
drøfting av tilnærminger til kausalitet.
”Potential outcomes”-modellen er et begrepsapparat for statistiske analyser
av årsakssammenhenger og er resultatet av statistikerne Jerzy Neymans og
Donald Rubins arbeider. De senere år har også informatikeren Judea Pearls
innsats fått mye oppmerksomhet. Pearl har bidratt med en rekke verktøy for
å avklare årsakssammenhenger med utgangspunkt i teori. Kjernen i Pearls bidrag er bruken av kausale grafer (såkalte ”directed acyclical graphs” eller
”DAGs”) og ”bakdørkriteriet”, en regel for å avgjøre om en årsakssammenheng
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kan identifiseres. Den første artikkelen i dette nummeret har to hovedbidrag.
Ferdinand A. Mohn og Are Skeie Hermansen presenterer først den kontrafaktiske modellen og deretter Judea Pearls grafiske teori om kausalitet. Målet
deres er å vise hvordan kausale grafer kan være et hjelpemiddel til å avklare
hvor langt man kan komme med årsaksslutninger basert på observasjonsdata.
Nicolai Borgen gjør i andre artikkel rede for en av grunnmetodene for
kausale slutninger fra observasjonsdata, bruk av instrumentvariable. Modeller
med instrumentvariable er en tilnærming som økonomer lenge har brukt for å
nærme seg kausale slutninger. Kort fortalt innebærer den at man inkluderer en
variabel i sin statistiske modell som har en sammenheng med årsaksfaktoren,
men ikke har noen uavhengig sammenheng med virkningen. Få sosiologer har
tatt i bruk instrumentvariable. Dette skyldes nok også at det henger høye krav
til gode instrumentvariable. Nordiske sosiologer bør merke seg at de har gode
muligheter her: Registerdataene tilgjengelige i Norge og andre nordiske land
muliggjør bruk av en rekke instrumentvariable som for de fleste andre forskere,
er utenfor rekkevidde.
I tredje artikkelbidrag skriver Elisabeth Ugreninov og Gunn Elisabeth
Birkelund om naturlige eksperimenter. Som de skriver i artikkelen drev
sosiologer på 1960-tallet med laboratorieeksperimenter hvor de studerte sosial
interaksjon i mindre grupper. Denne virksomheten avtok fra 1970-tallet og utover, blant annet fordi laboratorieeksperimentene vanskelig kunne generaliseres.
De siste årene har sosiologer, i likhet med andre samfunnsvitere og epidemiologer, blitt mer opptatt av mulighetene som ligger i gode eksperimenter.
Dette gjelder både felteksperimenter, laboratorieeksperimenter og naturlige eksperimenter. Sistnevnte type er studier som utnytter det at ulike hendelser (f.eks.
politiske vedtak og lovendringer) kan føre til en naturlig randomisering (eller
tilnærmet randomisering) av personer eller organisasjoner til eksperiment- og
kontrollgrupper. Naturlige eksperimenter finnes det ikke mange av, og alle uforutsette lovendringer blir gjort til gjenstand for alle mulige studier. Eksempelvis
gjelder dette innføringen av fedrekvoten, som det nå finnes mange studier av.
Den fjerde og siste artikkelen, forfattet av Per Arne Tufte, er en overgripende drøfting av kausalitetsbegrepet i kvantitative studier. Ulike utfordringer den statistisk orienterte student står overfor blir redegjort for og
kontrastert.
Litteraturen om kausalitet har etter hvert blitt nokså stor. Det finnes
mange bøker om emnet og enda flere artikler. Det kan være vanskelig å orientere seg i denne litteraturen, især for nybegynnere. Alle ønsker nok ikke å
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gi seg i kast med Causality av Judea Pearl som første skritt. Jon Ivar Elstad anmelder i dette nummeret en bok som har fått mye oppmerksomhet som mulig
innføringsbok om kausalitet i sosiologi, Counterfactuals and Causal Inference
av Stephen Morgan og Christopher Winship.
Nummeret inneholder også ytterligere tre bokomtaler. Boken Helsesosiologi, en antologi redigert av Aksel Tjora, anmeldes av Rannveig Dahle.
Familiesosiologisk nestor Kari Wærness anmelder antologien Velferdsstatens
familier, som er redigert av Anne-Lise Ellingsæter og Karin Widerberg. Avslutningsvis følger Ida Nafstads anmeldelse av Den globale drabantbyen –
Groruddalen og det nye Norge av Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas
Hylland Eriksen.

