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Orsak är det som ger upphov till eller förklarar en viss verkan. Människan är en varelse som 
mycket tänker i termer av orsak-verkan, men ofta på ett förenklat och förhastat sätt. Vi 
uppvisar en mängd tankefel kring kausalitet, men tänker tydligen tillräckligt bra för att kunna 
ha hankat oss fram genom evolutionshistorien. Vi verkar också gärna fokusera på faktorer 
som rör sig/förändras snarare än fixa förhållanden när vi söker orsaker.  
 
Orsaksbegreppet har gett anledning till  bl.a. följande filosofiska problem: 
 
1. Vilken natur har det samband som  råder mellan orsak och verkan? 
En vanlig åsikt är att ett orsakssamband råder mellan två händelser  om de 
exemplifierar en allmän naturlag eller orsakslag.   
Inom juridiken räknar man med handling-effekt-samband. En person måste ha 
orsakat en händelse genom sin handling (eller icke-handling) för att kunna ställas 
till svars för den.  
Filosofen Hume kritiserade idén om ett nödvändigt samband mellan orsak och verkan. 
Det enda vi kan observera är att en orsak A följs av en effekt B, aldrig att det föreligger någon 
kraft e.d. hos A som framkallar B.  
Filosofen Russel menade att begreppet kausalitet bör elimineras och ersättas med resonemang 
om lagbundna sammanhang.  
I allmänt språkbruk talar man om orsakssamband även när verkan inte med säkerhet följer på 
orsaken, t.ex. när man säger att rökning med viss sannolikhet orsakar cancer på gruppnivå.  
På sannolikhetsberäkningar baserad kausalitet spelar en väsentlig roll i orsaksanalyser.  
Orsaker bedöms som mer eller mindre sannolika i enskilda fall. Styrkan hos olika orsaker 
kan vara mycket vansklig att bedöma.  
 
Enligt Berge (1995) finns fyra inslag i definitionen av kausalitet: 
1. Tidsaspekten: orsaken ligger före händelsen/symtomet 
2. Avgränsning: orsaken skall kunna avgränsas och hållas isär från verkan 
3. Lokal kausalitet: förbindelse söks i tid och rum mellan det som används för att förklara och 
det som skall förklaras 
4. Fasthet: fasthet i sambandet mellan orsak och verkan förutsätts; avser graden av säkerhet i 
sambandet; iakttagelse av samvariation kan krävas 
 
2. Hur väljs den viktigaste orsaken, dvs. huvudorsaken, ut ur ett samspel av flera  
medverkande faktorer?  
En teori är att vi väljer ut onormala faktorer. En eldsvåda anses t ex förorsakad av 
cigarrettglöd, men inte av syret (som dock var nödvändigt). Andra hävdar att urvalet är 
subjektivt, betingat av t ex personligt  intresse. En bilolycka som uppstått ur ett samspel av 
dåligt väglag, alkoholförtäring, bilens köregenskaper, skyltning m.m. kan ges olika 
förklaringar av ingenjörer, nykterister, körskolelärare eller trafikpsykologer.  
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3. Är förklaringar av mänskliga handlingar i termer av motiv eller avsikter 
orsaksförklaringar? 
Enligt en reduktionistisk uppfattning är motiv fysiologiska processer i hjärnan och därför 
jämställda med orsaker i naturen. Detta förnekas bl.a. i den hermeneutiska traditionen. 
Detta slags förklaringar används inom en del vetenskaper.  
 
Begriplighetsformer 
Berge (1995) talar om tre olika ”begriplighetsformer”. 
 
Begriplighetsform I. Kausalteoretisk: ”X ger/gav upphov till Y” 
I denna enkla formulering är detta en mycket vanlig, alltför vanlig och enkel 
begriplighetsform. Verkligheten är ofta mer komplex kausalteoretiskt sett. 
Låt oss se på några principiella exempel: 
 
 
”X1, X2, X3…Xn gav upphov till Y” (multipel kausalitet, multifaktoriell etiologi, dvs. 
                                                                flera orsaker ger en effekt; t.ex. kan stress, 
                                                                sjukdom och mobbning ge upphov till en depression) 
 
”X gav upphov till Y1, Y2, Y3…Yn” (flera effekter av en orsak, t ex kan ett engångstrauma 
                                                             ge flera effekter/symtom) 
 
”X1, X2, X3…Xn gav upphov till Y1, Y2, Y3…Yn” (flera orsaker ger flera effekter/symtom) 
 
”X ger upphov till Y, som i sin tur påverkar X” (återkoppling/återverkan/”feedback”; 
                                                                             t ex stress ger  
                                                                             försämrat fungerande på jobbet, vilket i sin  
                                                                             tur ger upphov till mer stress)  
 
”X ger upphov till Y1, Y2, Y3…Yn, vilka i sin tur alla eller några påverkar X” (se föreg.      
                                                                                                                               exempel) 
 
”X påverkar Y”, ”X påverkar Z”, ”Y och Z har ett statistiskt samband” (Y och Z har ej  
                                                       kausalt samband, men ibland kan det verka så, en vanlig  
                                                        feltolkning när media återger forskningsresultat) 
 
System: Det föreligger påverkansrelationer i ena eller båda riktningarna mellan en uppsättning 
faktorer A, B, C, D, E, dvs. ett system föreligger. Påverkar vi en av faktorerna kommer också 
de andra att påverkas. (systemtänkande; att t ex vid behandlingsarbete gå in och påverka ett 
mänskligt system kan ge noll förändring, positiv förändring, negativ förändring eller blandad 
förändring (positiv + negativ)). Det går också att ändra system genom flera alternativa 
ingångar var för sig eller  genom flera ingångar samtidigt, t.ex. psykofarmaka (kemisk 
ingång) + psykoterapi (tanke- och/eller känslomässig ingång) + 
promenader (kropprörelse ingång).  
 
Orsaksbegrepp att beakta kan vara följande:  
 
- uppkomstorsak/er/, utlösande orsak/er/ 
 
- vidmakthållande orsak/er/ 
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- nödvändig/a/ orsak/er/ 
 
- tillräcklig/a/ orsak/er/ 
 
- kontextuella faktorer (givet kontext K1 så ger x upphov till y; givet kontext K2 så ger x 
upphov till z ) osv.   
 
- explanans (förklaring)  
 
- explanandum (det som ska förklaras) 
 
- slump, tillfällighet, t.ex. A råkar möta B på gatan utan att någon planerat eller manipulerat 
fram mötet 
 
-  interaktiva förlopp (A:s inverkan på Y påverkas av att B också påverkar Y; Eller orsaker 
    ingriper i varandras verkningar och har också effekter på varandra) 
 
Begriplighetsform II. Klassificering: ”X är Y” 
 
X inordnas under ett begrepp, i en kategori, i en klass av fenomen.  
 
Exempel: X är en hallucination, X är en läkemedelsbiverkan, X är både en hallucination 
och en läkmedelsbiverkan, dvs. ”X är både Y och Z”.  
X kan tillhöra flera kategorier samtidigt, t.ex. är det fallet vid multipla diagnoser.  
 
Exempel: X1, X2, X3…Xn är Y (t.ex. symtom) 
                 N1, N2, N3…Nn är icke-Y (dvs. icke-symtom, normalvariation) 
 
Exempel: M1, M2, M3….Mn är A (alkoholmissbrukare) 
Det är ett misstag vad gäller representativitet eller homogenitet att hävda att t.ex. M2 eller 
några få kategorimedlemmar är representativa för kategorin eller att alla i kategorin är  
likadana.   
 
Ett flertal grunder för klassificering förekommer. 
- ett eller flera avgränsande kriterier 
- mer eller mindre likhet mellan medlemmarna 
- familjelikhet, dvs. det saknas någon eller några gemensamma egenskaper för alla 
medlemmar (t.ex. begrepp som vård, terapi) 
- exempelbaserad klassificering, dvs. jämförelseexempel används 
- prototyp-baserad klassificering, dvs. jämförelse sker med ett kärnfenomen, ett ideal, ett 
genomsnitt eller liknande 
- teoretiskt övervägd klassificering (klassificera t ex i två grupper: ”människa”, ”docka”, 
”mask”). Det går att välja på klasser som ”levande” kontra ”icke-levande” eller ”mänsklig 
form” kontra ”icke-mänsklig form”.  
 
Medlemmar i kategorier behöver inte vara lika – det förekommer andra grunder för 
klassificering.  
Klassificering behöver ej vara knuten till orsaksteori om hur kategorin uppkommer.  
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Ibland kan orsaksteorier figurera. Ett fenomen kan utdefinieras från en kategori då det bedöms 
ha en icke acceptabel orsak, t.ex. läkemedelsbiverkan vid  ställande av diagnos. Exempelvis 
tillhandahåller DSM-IV-klassificeringen inte orsaksteorier för kategorierna. Forskare kan ofta 
ange olika forskningsresultat och olika orsaksteorier/orsakshypoteser för kategorier.  
 
Begriplighetsform III. Kolligation: ”m, n och o bildar tillsammans p” 
Exempel: ”symtom S1, S2, S3…Sn bildar tillsammans diagnos D” 
S1 och S2 kan vara nödvändiga symtom.  
Dessutom kan krävas några symtom som är valfria ur en specificerad grupp.  
Exempelvis: alltid S1 och S2 samt valfritt 5 st av 9 st uppräknade symtom.  
Detta innebär ett slag flexibelt förfarande, där fenomenen/medlemmarna i diagnoskategorin  
inte är helt likartade.  
 
 
Ändamålsförklaringar 
Innebär inte regelbundenhet i samma mening som kausalförklaringar. 
Bygger på tolkning av aktörers subjektiva värld. Förutsätter ”mål” och  
”bedömningar” hos aktörer.  
Handlingsbegreppet används. 
 
Motiv leder till handling eller icke-handling 
 
Orsaker behöver inte vara aktiva.  
 
Funktionalistiska förklaringar 
I en del förklaringar anges funktionen hos något. Exempelvis:  
”Psykologers användning av test kan i en del fall ha funktionen 
att avleda från en problemanalys eller funktionen att minska  
psykologens osäkerhet och ångest.” 
”Regndanser stärker stammens sammanhållning.” 
Värdet av detta slags förklaringar är omstritt. De förekommer dock 
i vetenskaper som biologi, antropologi, sociologi och evolutionspsykologi. 
Ett problem med dessa förklaringar är att en saks verkan inte kan förklara dess tillkomst. 
Det behövs även en teori om återkoppling mellan verkan och orsakens fortbestånd.  
 
Prognos/förutsägelse 
Individer är psykologiskt unika i världshistorien och svåra att förutsäga. 
Mänskliga kreativa processer är ej förutsägbara. 
Aktörer påverkas av prognoser och påverkar vad som händer. 
Framtida kunskapstillväxt är okänd (annars är det inte kunskapstillväxt). 
Det är logiskt omöjligt att förutse mänsklighetens historia (Popper).  
           Exempel: vem förutsåg datorer och internet 
Men förklaring i efterhand kan vara möjlig.  
 
Tankefel om orsaker/kausalitet 
Som bl.a. påpekats av kognitionsforskaren Gärdenfors (2000) har människor en stark 
benägenhet att söka och tänka i termer av orsaker – något som kan förmodas ha gett 
överlevnadsfördelar under evolutionen och alltjämt. Detta innebär dock inte att vi är fria från 
tankefel kring orsaker. Det förekommer flera tankefel som innebär att orsak-verkan-samband 
hävdas utan att det föreligger tillräcklig saklig grund.  
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- En felaktig tanke är att om två händelser inträffar samtidigt så måste ett orsak-verkan-
samband råda. Det är möjligt att den ena händelsen förorsakat den andra, men det finns många 
andra möjligheter, t.ex. slump eller att en eller flera andra faktorer skapat båda de inträffade 
händelserna som är oberoende av varandra.  
 
- Ett liknande fel är när två händelser inträffar i tidsföljd och den första hävdas vara orsak till 
den senare därför att den kom först. Men det finns även andra möjligheter, t.ex. kan båda 
händelserna ha en eller flera bakomliggande gemensamma orsaker eller de kan ha olika 
bakomliggande orsaker. Det figurerar en berättelse om tuppen som gol strax före att solen 
gick upp och trodde att hans galande var orsak till solen uppgång. Men en morgon försov han 
sig och solen gick upp ändå….(grandiositetstänkandet sprack).  
 
- Tillskrivning av orsaker sker ofta på självgynnande sätt hos individer, grupper, 
organisationer, partier etc. Om en terapeuts patient blir bättre så tycker terapeuten att det beror 
hans/hennes förträfflighet som terapeut eller på den suveränt bra metod som terapeuten är 
förtjust i. När patienten blir sämre så förläggs orsaken hos patienten eller hos yttre störande 
faktorer som en påstått elak morsa/farsa. Orsaker till försämringar förläggs inte hos 
terapeuter.  
 
- Ett vanligt kausalitetsfel är att utan närmare utredning godtyckligt hävda att en  händelse 
eller ett förhållande beror på en viss orsak. En del bedömare kör frekvent med en egen 
favoritorsak, en kulturellt eller politiskt korrekt orsak etc. De möjliga orsakerna behöver 
sökas, listas upp och prövas som hypoteser mot befintliga, rimligt säkerställda uppgifter.  
 
- Vid uppgörande av en lista över tänkbara orsaker kan det vara så att en eller flera orsaker 
som inverkar inte kommer med (förbises) på listan, tankefelet imperfecta enumeratio 
(ofullständig uppräkning). Det är antagligen så att sådana orsaker som är väl inarbetade i den 
aktuella kulturen eller subkulturen, som är vanligt förekommande (betydande basfrekvens) 
och som lätt låter sig iakttas (synlighet) lättare kommer med på listan. Orsaker som är mer 
ovanliga, svåra att iaktta eller är dolda eller okända kommer inte så lätt med på listan.Men om 
t.ex. en psykolog har en favoritteori med en viss sällsynt orsak så kan denna komma att 
anföras i nästan varje läge.    
 
- Ett annat fel är att inte hålla reda på tidsföljden. Händelse A hävdas vara orsak till händelse 
B. Men B fanns redan före A inträffade för första gången. Felet är populärt bland de utredare 
som inte bryr sig om att hålla reda på eller efterforska tidpunkter för händelser och 
tidsperioders exakta utsträckning.  
 
- Den verkliga orsaken till något kan vara dold och till och med okänd. Exempelvis kommer 
Kalle och uppvisar en depression som av vad Kalle säger att döma verkar bero på att han 
blivit illa behandlad på jobbet. Men den viktiga orsaken till depressionen kan vara en annan, 
t.ex. en bruten relation eller en sjukdom hos Kalle, något som inte Kalle själv nödvändigtvis 
är medveten om eller förnekar inför sig själv.  
 
- En viktig och påverkbar orsak O till att något händer behöver inte nödvändigtvis finnas i 
närheten av händelsen, utan den kan ha skapats genom en orsakskedja med ett antal 
mellanled, dvs. O påverkar a, som påverkar b, som påverkar c, som ger upphov till verkan V. 
Det kan bli en alltför begränsad analys att då hävda att c ger upphov till V och bortse från de 
föregående faktorerna/händelserna.   
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- Ett mycket utbrett tankefel i pseudovetenskapliga sammanhang är att hävda orsak-verkan-
samband när det föreligger enbart ett statistiskt samband (ofta ett lågt sådant) i form av t.ex. 
korstabell eller andra sambandsmått såsom korrelationskoefficient.  
Att t.ex. två faktorer i någon mån ökar och minskar tillsammans behöver inte innebära något 
orsak-verkan-samband. Det kan vara en slump, resultat av mätfel eller relaterat till att en eller 
flera bakomliggande faktorer påverkar de två faktorerna utan att de påverkar varandra. 
Exempelvis kan tänkas att drunkningsolyckorna ökar, när glasskonsumtionen ökar. 
Nu är det ju knappast så att människor drunknar därför att de ätit glass. Båda fenomenen ökar 
med ökad utetemperatur (den s.k. tredje faktorn. Ett annat exempel är att studenter som haft 
hög närvaro på undervisningen kan tänkas få högre skrivningspoäng. Om ett sådant statistiskt 
samband finns, så behöver det inte nödvändigtvis bero på att undervisningen ger mer 
kunskaper än att enbart läsa litteraturen. Det kan finnas en tredje faktor i form av motivation 
som ger upphov till både högre närvaro och högre skrivningspoäng.  
 
- Det har vid experiment påvisats att vi kan uppfatta kausalitet när det inte finns någon. 
Michotte (1946/1963) gjorde experiment med punkter som rörde sig på en skärm. När en 
punkt närmade sig en annan och berörde den och den andra punkten rörde sig bort uppfattade 
människor det som att en punkt var orsak till att en annan rörde sig.  
 
- Vid det fundamentala attributionsfelet förlägger eller överbetonar en bedömare orsaker till 
en aktörs beteenden i form av dispositionella (relativt oföränderliga) egenskaper hos aktören 
själv.  Aktören själv är mer benägen att uppfatta egenskaper hos miljö och situation som 
orsaker till aktörens egna beteenden.  
 
- Vid generaliseringsfel kan orsakstänkandet generaliseras mellan situationer, händelser, 
personer etc. Om orsak O ledde till händelse X, så kan vi felaktigt generalisera nästa gång X 
inträffar att det är orsak O som gett upphov till den, när det i realiteten är orsak R som skapat 
händelsen. Det kan också innebära en felaktig generalisering att hävda att en orsak O får 
samma effekt i framtiden. Om t.ex. Kalle blir arg när han får kritik idag, så behöver 
detta inte nödvändigtvis bli fallet i framtiden.  
 
- Vid olika kontext (sammanhang) behöver inte kausalsambanden vara likartade. Exempelvis 
kan hårt arbetstryck ge upphov till sjukskrivningar i en kontext, medan det i en annan kontext 
(kanske med bättre sammanhållning och stöd) inte får den effekten.  
 
- Det tänkande som kan betecknas som ”doktrinen om nollpåverkan” och är vanligt i 
utredningssammanhang innebär att bedömaren, utredaren etc. bortser från sin egen inverkan, 
förhandsuppfattning, övertygelse, förväntan etc. på vad som händer, vad som sägs etc. 
Fenomen som utredaren själv medverkat till att skapa kan därmed komma att anföras i 
utredningen. Utredare kan själva orsaka en del som händer i utredningsprocesser.  
 
- Att räkna med endast en, kanske i och för sig korrekt, orsaksfaktor kan vara missvisande 
eller överförenklat. Det kan vara frågan om inverkan av flera faktorer, s.k. multipel kausalitet 
(multifaktoriell etiologi).  
 
- En orsak eller flera orsaker och en eller flera verkningar kan ingå i ett system, där det t.ex. 
kan vara så att en verkan påverkar en eller flera orsaker, dvs. verkan blir en orsak till att dess 
egen orsak påverkas. Termen ”feedback” (återkoppling) används ofta. Exempelvis: Kalle 
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ändrar sitt sätt att tänka, vilket påverkar hans sociala liv, vilket i sin tur får återverkan på hans 
tänkande, som ytterligare ändras.  
 
- Vi  kan inbilla oss orsak-verkan-samband som ö h t inte existerar.  Exempelvis: Kalles pappa 
anser att socialtjänsten är en samling korrupta maktmissbrukare, något som enligt 
socialtjänstens sätt att tänka gör honom till en sämre förälder. (inga belägg finns för något 
sådant samband mellan kritiska åsikter och omsorgsförmåga rörande eget barn, varför 
nollsamband bör antas) 
 
- Vid magiskt tänkande söker vi via olika tankar, beteenden, ritualer, besvärjelser, 
lyckoföremål etc. påverka vad som kommer att hända. Vi tänker att våra tankar 
kan vara orsaker.Man kan kanske här tänka sig att vi generaliserar från att vi kan  
påverka omvärlden med våra handlingar till att det skulle räcka med tankepåverkan…?  
 
Det förekommer många andra slags tankefel än just fel kring kausalitet -  se t.ex. Edvardsson 
(2003, 2009) och Reisberg (2007).  
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