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Har vi likestilling i dag? Det finnes fortsatt skjevheter i lønnsnivået som har sam-
menheng med kjønn, men lønnskjevhetene finnes stort sett mellom typiske manns-
og kvinneyrker, og bare i liten grad innenfor samme yrke (ref. Trond Petersen og
Eva M. Meyerson). Det kan være vanskelig å sammenligne lønnsnivået mellom
ulike yrker. Eksemplevis kan man nevne ingeniør og førskolelærer. Disse yrkene
har begge 3-årig utdannelse, men store forskjeller i gjennomsnittslønn. Kanskje
er spriket for stort, men det er flere faktorer som til dels kan rettferdiggjøre dette,
for eksempel ulik arbeidsbelastning og krav. Dessuten spiller hvor stor andel
som jobber i privat sektor inn.

For de fleste betyr begrepet “likestilling” at vi har de samme mulighetene uav-
hengig av kjønn. Og det har vi stort sett fått til. For andre er likestilling først
oppnådd når vi har lik kjønnsfordeling i alle yrker, og det har vi ikke. Men så
lenge de aller fleste kan velge yrke utifra sine ønsker, vil vi kanskje få en ujevn
kjønnsfordeling i enkelte yrker. Vi mener at tiden er moden for å ak-
septere det, og heller godta at det ikke er 50 % av hvert kjønn i
alle yrker. Dessuten kan for eksempel lenger permisjon være
vel så viktig for individet som høyere lønn. Men det er ikke det
samme som å godta forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Blant stipendiatene ved UiO er det omtrent lik fordeling av
kvinner og menn (ref. Universitas nr 6), mens blant viten-
skapelig ansatte på høyere nivå er det en klar overvekt av
menn. Det er sannsynlig at denne skjevheten blir mindre i årene
som kommer. Når vi har jevn kjønnsfordeling i rekrutterings-
grunnlaget for høyere vitenskapelige stillinger, vil det nok føre til en
utjevning senere. Men trenger vi kvotering? Kvotering fungerer jo
slik at man legger andre kriterier til grunn enn det å velge den faglig
beste ved ansettelse, for det finnes så godt som aldri to søkere som
er helt like. Og det å ha “blitt kvotert” er et stempel som de færreste
har lyst til å ha på seg senere.

Forskere regner med at mange typiske manns-arbeidsplasser  vil forsvinne i ti-
den framover, for eksempel industriarbeidsplasser som blir automatisert vekk.
Mens etterspørselen etter yrker hvor det er høy kvinneandel som hjelpepleiere og
annet helsepersonell vil øke i tiden framover, og er i langt mindre grad konjunktur-
avhengige. Blant universitetsstudentene er det en klar overvekt av kvinner. I
tillegg ligger gjennomsnittslønnen for nyutdannede fra DPH høyere for kvinner

enn menn, noe som viser at næringslivet ønsker en høyere andel kvinner
i databransjen. Dette er faktorer som kan gjøre at vi vil få helt andre
lønnsnivåer i mange yrker enn de vi kjenner fra i dag.

 I dag har mange av målene som en gang ble satt langt på  blitt vei
oppnådd. Kvinner er mer frigjordte, selvstendige og har mer kontroll
over eget liv. De kan velge de samme yrker og levesett som menn.
Hvorfor har vi da flere personer og institusjoner som i stor grad job-
ber med likestillingsspørsmål enn noensinne? For eksempel kvinne-
universitetet, kompetansesenter for likestilling,
likestillingsombudets kontor, sentre for kjønns- og kvinnefors-
kning og likestillingsansvarlige i kommuner, fylker, stat og in-
stitusjoner? Kanskje er svaret å finne i hva som er noe av byrå-
kratiets problem: Når man først har ansatt en gruppe men-
nesker til et arbeid for å utføre en oppgave, vil de etterhvert
begynne å beskytte sine egne stillinger når målet er opp-

nådd. Kanskje tiden er moden for å våge å si at det
har blitt oppnådd mye innen likestilling av kjønnene,
og redusere antallet stillinger. Og hvis initiativet
hadde kommet fra de likestillingsansvarlige selv,
hadde det stått respekt av det.
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Hvor ble det av forskningsformidlingen?
Det vi kaller media er etterhvert blitt et medium for kjendiser, heller enn for
eksperter og representative talsmenn. Det kan virke som om spesielt skjønnlitte-
rære forfattere har enerett på uttale seg til media. Er det fordi de er flinke til å
sette ord på følelser?

Til nød slipper en akademiker til så sant vedkommende har lettfattelige og poli-
tisk gangbare holdninger. Slike som Tor Erling Staff, Per Fugelli og Thomas Hyll-
and Eriksen som i egne øyne er kontroversielle og nytenkende, mens de i virke-
ligheten langt på vei utfyller tabloidavisenes verdensbilde.

Realistene har lenge klaget på manglende fokusering på naturvitenskapelige fag
i skolen, media og ellers i samfunnet. Og med god grunn: Det utgis nå langt færre
fagbøker innen realfag enn tidligere, og det er ikke ofte ny forskning på dette
området blir viet plass i massemedia. Men vi mangler ikke kokebøker, bøker om
selvutvikling/ litteratur om alternativ medisin, og kanskje en Monica Lewinsky-
biografi. Også dagspressen fylles mer og mer opp av stoff som dette.

Formidling av forskning skjer på medias premisser, men også forskerne selv har
et klart ansvar for å bevisstgjøre et bredere publikum.  Mange forskere, bl.a.
sosialøkonomer uttaler seg heller i prestisjefylte fagtidsskrifter enn å kommen-
tere dagsaktuelle problemstillinger i aviser og TV.  Kanskje flere burde tørre å
våge seg ut “på glattisen” og delta i den offenlige debatt, heller enn å heve seg
over den og gjemme seg bort med forskning på teorier som ikke alltid har så mye
med virkeligheten å gjøre. Nå finnes det enkelte hederlige unntak, men det er
altfor få. For mange er det behagelig å snakke et språk som gjør at kanskje 1
prosent av befolkningen forstår, og enda færre faktisk bryr seg om. Det er beten-
kelig at samfunnsfag ikke klarer å formidle sin viten til omverdenen.

I en leder i “Kapital” nr. 21/98 peker Trygve Hegnar på “sosialøkonomen Thomas
Malthus” feilslåtte fremtidspessimisme for å latterliggjøre de som idag advarer
mot den ressursmessige utarmingen som vekst i befolkning og forbruk kan med-
føre. Her hadde det vært på sin plass at en samfunnsforsker tok til motmæle. Ved
å lese Paul Ehrlichs: “Betrayal of Science and Reason: How Anti-Environmental
Rhetoric Threatens Our Future” finner man raskt ut hvilken tradisjon Hegnar
gjør seg til en del av. Men ingen samfunnsforskere ville nedlate seg til å svare
han, og Hegnars leder ble stående uimotsagt.  Det man bør huske på er at en
leder i “Kapital” har en mye sterkere opinionsdannende virkning enn et innlegg i
et fagtidsskrift. For det er ikke slik at det er de med best innsikt og forståelse som
får meddelt seg.

Avisene får offentlig støtte og momsfritak, så kanskje det offentlige burde få litt
tilbake, f.eks. i form av enkelte faste innslag med presentasjon av forskning.
Aviser har jo gjerne sportsredaktører og kulturredaktører. Så hva med en
forskningsredaktør?

Stjålet PC?
En uærlig sjel med tilgang til Henrik Wergelands kontorer stjal i juleferien
Observators PC. Det påførte en masse ekstraarbeid for oss, som for eksempel  at
vi måtte lage ny  layout på Observator. Dette er årsaken til at vi er sent ute i år.

Hvor skal vi kutte?
I disse budsjettkutt-tider må ubehagelige spørsmål stilles.Hvorfor
er det ikke utlyst noen stipendiatstillinger i år heller?  Et steinkast fra Blindern
ligger Norsk Treteknisk Institutt, et privat forskningsinstitutt med rundt 40 an-
satte. For å drive med nettverket og vedlikeholde datautstyr er det 1 person er
dataansvarlig på deltid. Hvorfor er det da 1-2 stillinger ved alle instituttene på
det samfunnsvitenskapelige fakultet, tillegg til at det jobber mange dataansvarlige
på både fakultets- og universitetsnivå?
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Side 6

I 1976 ble Observator-redaksjonen «kuppa» av
10 jenter fra Kvinnegruppa på instituttet. De ville
bruke faget sitt til å rette søkelyset mot proble-
mer kvinner sto overfor i samfunnet. Selv øn-
sket de å presentere stoffet objektivt, men når
artiklene leses i ettertid, kan en fornemme et
sterkt radikalt engasjement. Studentmiljøet på
’70-tallet ble gjerne splittet i to politiske leire: De
konservative mot de radikale, Høyre mot AKP.
Aktuelle temaer for Observator den gang var bl.a.
kvinner og sysselsetting, lønnsforskjeller, prosti-
tusjon, 8.mars, kvinnekonferanser og interna-
sjonal solidaritet.

For eksempel kan man lese i
Observator nummer 7
1976. En stor sak var au-
tomatiseringen av Tele-
verket. Redaksjonen
reagerte kraftig på
dette, siden det ville føre
til at flere tusen
s e n t r a l b o r d d a m e r
rundt om i landet mis-
tet jobbene sine. Telever-
ket blir her karakterisert
som ”den mest sentraliser-
ende og distriktsfiendtlige virk-
somhet vi har”. Arbeidsforholdene
og lønningene kritiseres. En timelønn på kr 3,75
for søndagsvakt var ikke mye penger den gang
heller. Observator skriver: ”Denne timebetalinga
er et slående eksempel på den utbyttinga av kvin-
nelig arbeidskraft som foregår (…) Uttalelser fra
ansatte på sentralene viser at de er engstelige
for å kjempe for bedre lønns- og arbeidsforhold
av frykt for at automatiseringa av deres arbeids-
plass skal bli ytterligere fremskyndet”. Organi-
sering i flere ulike forbund og spredt geografisk

beliggenhet vanskeliggjorde en sterk fagforening
for sentralborddamene. Redaksjonen gjorde føl-
gende analyse av Televerkets historie: ”Den vi-
ser at verket, og dermed også i siste instans sta-
ten, er skruppelløs når det gjelder skalting og
valting med arbeidskraft. Det kan brukes som et
godt eksempel på en ganske vanlig praksis: å
bruke kvinner som arbeidskraft så lenge de er
både nødvendig og billige – og så bli kvitt dem
siden”.

Over 20 år er gått siden disse Observator-jen-
tene var aktive på Blindern. Televerket er blitt

automatisert og sentralborddamene er forhå-
pentligvis i nye, spennende jobber. Men

hvordan gikk det med redaksjonsjuntaen?
Vi ringte to av Observator-jentene.

Hege Torp
Forsker ved institutt for samfunnsforskning. Hun har
blant annet skrevet Arbeidsmarkedsøkonomi-boka,
som nå står på pensum.

Hvordan ser du tilbake på
studietiden?

-Jeg var ferdig i ̀ 78.Vi var få jenter den gan-
gen, bare 10%. Jeg hadde det godt den tiden

og føler at vi ble tatt godt vare på. Studentene
var veldig engasjerteDet var AKP-ml. Mot de mer
konservative.Jentene ble forsøkt vervet i alle ret-
ninger.
Jeg var selv med i ”kvinnegruppa”, som var en
tverrpolitisk gruppe.Det var viktig for jentene som
hadde valgt utradisjonelt å stå sammen. Vi job-
bet mye for å rekruttere kvinner til økonomiske
fag. De fleste i jentegruppa så på teknologi som
”kvinnefiendtlig”.I Norge var verken foreleserne
eller faget generelt opptatt av kvinnens stilling. I
USA fantes det lærebøker om disse tingene. Vi

Visste du at Observator, bladet som oser
makt og maskulinitet, som assosieres med
arrogante økonomjævler og som leses av

statsministerspirer og kommende
sentralbanksjefer faktisk har fortid som en

feminismens  høyborg??
Vi har bladd i arkivet - og se hva vi fant.

ObservatorsObservatorsObservatorsObservatorsObservators

Av Bjørn Bergene og Kari Mykle - illustrasjoner fra gamle Observator numre



Side 7

var opptatt av å bruke faget vårt til å belyse
disse spørsmålene. Vi prøvde å se på kvinnens
stilling innen faget fra flere vinkler.
Så du på deg selv som feminist?
-Nei.
Hva mener du om utrykket ”rødstrømpe”?
-Det har en historisk bakgrunn. Ikke noe nega-
tivt om det.
Føler du at dagens unge ikke setter pris på
innsatsen dere gjorde?
-Jeg synes ikke unge kvinner skal ha dårlig sam-
vittighet, for at de ikke går rundt og er takknem-
lige for den jobben som ble gjort på –70 tallet.
Har kvinnene nådd dit de ville?
-Ikke alle steder. Kvinner prioriterer ofte problem-
fri arbeidsområder fremfor  velge leder verv.Mye
av grunnene til at det er få kvinnelige ledere kan
også komme av at mannlige ledere ofte rekrutte-
rer menn fremfor kvinner.
Hvor ligger utfordringene?
-Kvinner bør selv velg jobber som kan gi
utfordringer.De bør tørre å ta feil, og ikke velge
”problemfri” yrker.
Skal du i 8 mars tog?
-Nei.

ukjente fortidukjente fortidukjente fortidukjente fortidukjente fortid
Anne Birgitte Sveri,
Leder i Fiskeridepartementet

Hvordan ser du tilbake på studietiden?
-Det var en morsom tid. Vi var en gjeng med jen-
ter bl.a. i Observator som ønsket å ta opp en del
kvinnesaksspørsmål. Men det var mye mer enn
det.
Så du på deg selv som en feminist?
- Ja, det er jeg fortsatt. I ordets positive forstand,
vel og merke. Jeg føler “feminisme” ofte har en
negativ ladning.
Hva mener du om utrykket ”rødstrømpe”?
- Det har vel mistet sin betydnig som kraftut-
trykk. Det har ikke noe særlig ladning hverken
den ene eller andre veien lenger.
Føler du at dagens unge ikke setter pris på
innsatsen dere gjorde?
- Hvis de ikke ser hva vi gjorde og at det fremde-
les er et stort behov, må det være fordi de man-
gler erfaring. De vil trolig forstå hva jeg mener
når de får prøvd seg på karrierestigen.
Har kvinnene nådd dit de ville?
- Nei. Jeg har selv vært med på forsknings-
prosjekter som helt tydelig viser at det er for-
skjeller. Spesielt ved rekruttering til lederstillin-
ger er det skjevheter.
Hvor ligger i så fall utfordringene?
- Holdninger og motivasjon. Jeg har selv sloss
med at folk ikke ser på kvinnelig lederskap som
likestilt, og ikke minst lar være å innse det er
berikende med begge kjønn på en arbeidsplass.
Men, det blir nok bedre når dagens unge skifter
ut foreldregenerasjonen. Jeg setter min lit til
dere!!
Skal du i 8 mars tog?
- Det er jammen lenge siden. Kanskje jeg skulle
gå i år?!



Side 8

Helga Forus, grunnfag filosofi, er den første vi fant
som sa ja til å stille opp som ”feminist”. Hun har
verken røde strømper eller skaut, hun ser ut som
en typisk selvbevisst HF studine. Det er vel slik
feministene ser ut nå til dags – de skiller seg ikke
ut ved første øyekast. I alle fall ikke som feminis-
ter. Vi er spente på utfallet..

Hvordan ser du på studietiden
– hvorfor studerer du?
”Jeg studerer for å bli klok. Studier skal være selv-
utviklende. Dessuten er de et middel for å oppnå det
man vil senere i livet”.

Hvilke ambisjoner har du så med studiene dine?
”Jeg kunne tenke meg å jobbe som skribent i et kvinne-
blad”, svarer Helga. Ahh, tenker vi – et skikkelig rød-
strømpeblad, kvinner mot år 2000 eller slikt. Men Helga
fortsetter: ”Vogue eller Cosmopolitan for eksempel”.
Alle våre håp om en stereotyp feminist rakner, og vi
stotrer frem et overrasket ’hvorfor?’.
”Jeg tiltrekkes av det glamorøse og dekadente. Det tren-
ger ikke være noen indirekte motsetning mellom det å
være feminist og skrive i slike blader, selv om det sik-
kert høres litt paradoksalt ut”.

Du ser på deg selv som feminst?
”Ja, det gjør jeg. Feministisk eksistensialist, for å være
helt korrekt. Jeg mener at kjønn skal være irrelevant
for dine valg og din livsførsel”.
Og det er ikke blitt oppnådd?
”Selvfølgelig ikke. Vi har tusenvis av års tradisjon med
aktive menn og passive kvinner. Slikt forsvinner ikke
på 30 år. Men jeg er optimist. Kanskje har vi fått full
likerstilling i praksis om 100 år. Slikt tar tid, det må ta
tid”.

Hvor ligger utfordringene?
”Holdninger og normer i samfunnet er vel den viktig-
ste årsaken til at vi ikke har likestilling. Gutter opp-
dras til å være trancedente subjekter, jenter til å være
immanente objekter – to motsetninger med andre ord”.
En stakkars sosøk’er spør om hun ikke kan bruke enda
flere ord, eller kanskje tegne opp en trancedentgraf
eller slikt…
"Holdninger og normer i samfunnet er vel den viktig-
ste årsaken til at vi ikke har likestilling. Gutter opp-

dras til å være
transcendente, jenter til å
være immanente – to mot-
setninger med andre ord".
En stakkars sosøk'er spør om
hun ikke kan bruke enda flere
ord, eller kanskje tegne opp en
t r a n s c e n d e n t - g r a f e l l e r
slikt…Helga smiler."En
transcendent livsførsel er ak-
tiv, man tar egne valg og
handler utover de gitte pre-
misser. Definerer sin egen
virkelighet kan du si. Simone
de Beauvoir bruker disse begrepene i sine feministiske
teorier. En immanent livsførsel er passiv, og forholder
seg kun til de premisser som er gitt utenfra". Helga
nevner også at det trengs enda et oppgjør med objektiv-
isering av kvinnekjønnet i for eksempel prostutisjons-
og pornografisammenheng. Dessuten fremhever hun
behovet for lik lønn for likt arbeid, høyere verdsetting
av typiske kvinneyrker – speielt omsorgsyrker. -"Jeg
mener kvinner og menn skal velge å drive med akku-
rat det de har lyst til", sier hun. "Det viktige er at de
verdsettes likt, når arbeidet de gjør faktisk er like vik-
tig for samfunnet".
Er dagens unge kvinner for lite opptatt av likestillings-
problematikken?
”Ja, helt klart. I og med at det offisielt er en ’selvfølge’
med likestilling legger man ikke merke til når man blir
’undertrykket’. For eksempel kan man bare kikke litt i
ex.phil.-pensum. De mannlige filosofene fremstilles
som ’kjønnsnøytrale’, mens kvinnelige filosofer ’bare’
er kvinner. Det skrives mer om hvem de var gift med
enn hva de tenkte og skrev. Dessuten fremstilles
feminstisk filosofi som en slags minioritetsgreie, selv
om det er høyaktuelt for halvparten av jordens befolk-
ning. Dette er et av mange eksempler på at kvinner
inndirekte blir fortalt at deres rolle ikke er like viktig
som menns rolle”.

Helga avslutter det hele med en liten påminnelse om
at det fatisk ikke engang er et ønske om likestilling i
de fleste land i verden. Men de må finne sin egen måte
å oppnå det på og de må selv finne ut at de trenger
det. Kvinner i vesten kan ikke fortelle kvinner i andre
kulturer hva de skal gjøre – de kan kun være solida-
riske og vise støtte.

For 20 – 30 år siden var nesten alle kvinnelige studenter på en eller annen måte
feminister. Alle unge kvinner var pliktig til å være opptatt av kvinnesaker og likestil-
ling. Slik er det ikke lenger. Men det finnes fremdeles studiner som bryr seg. Som
ikke mener nok er nok, men kanskje bare et steg på veien. Observator tenkte det

kunne være på sin plass å spore opp en ekte feminist anno 1999 for å sette
76’erne litt i perspektiv. At vi måtte helt bort på HF for å få tak i en sier kanskje litt.

Vi fant i alle fall ingen i Observatorredaksjonen.…

BLINDERNFEMINISTER
- fremdeles ? ?- fremdeles ? ?- fremdeles ? ?- fremdeles ? ?- fremdeles ? ?

Tekst: Christian Haugerud, ill: Bjørn Bergene
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Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for 1999. Det samme
koster et studentabonnement på sosialøkonomen.

Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger - generell
  informasjon om foreningens
  aktiviteter
- tidsskriftet Sosialøkonomen hjem i
  egen postkasse

Kontigenten inkluderer medlemskap
i studentforeningen Fredrik. Betalt
bankgiro gjelder som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et kalen-
derår av gangen, og løper til oppsigelse
foreligger

Kontigenten inkluderer medlemskap
i studentforeningen Fredrik. Betalt
bankgiro gjelder som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et kalen-
derår av gangen, og løper til oppsigelse
foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Sosialøkonomen

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Sosialøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 4132 90 Fax: 22 4132 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening
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Full likestilling i Norge eksisterer ikke. Fak-
tisk ikke på noe plan. Det er kanskje en depri-
merende påstand for noen, men for andre som
mener at likestillingen i Norge er gått for langt,
må fakta legges på bordet. At biologiske forskjel-
ler skal innebære at menn skal tjene mer enn
kvinner eller at menn er bedre ledere enn kvin-
ner hører ingensteds hjemme. At kvinnens plass
er i hjemmet bør også være et stadium i
likestillingsdebatten som for lengst er passert.
Problemet er at det er det ikke. Når vi har en
regjering som innfører kontantstøtte som re-
verserer likestillingen viser det at vi trenger en
ny og fremtidsrettet debatt.

Utdanning og likestilling
De tørre fakta viser at kvinner i dag er i flertall
på høyskoler og universiteter. I tillegg så viser
statistikken for aldersgruppen 25-39 år at kvin-
nene er i flertall av de som har fullført høyere
utdanning (31,8% kvinner mot 26,5% menn i
følge Statistisk Sentralbyrås utdannings-
statistikk nr. 3/98). Kvinner innehar mer kom-
petanse på flere fagområder enn for 20 –30 år
siden. Hvis man ser på fagområde så har ande-
len kvinner som utdanner seg innenfor industri,
naturvitenskap og teknikk økt med 16% mellom
1975 og 1993. Innenfor Administrasjon, øko-
nomi, samfunnsvitenskap og jus er økningen
enda større: 23%. Tallene viser at rekrutterings-
potensialet blant kvinner er stort. Men det er
fremdeles stor overvekt av kvinner på fagfelt som
humaniora og estetikk, undervisning og helse-
vern. Menn er fremdeles i flertall på fagfeltene
industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk.

Høyest kvinneandel på de laveste
utdanningsnivåene
Kvinnene stod for nesten 58 prosent av de av-
lagte eksamenene ved universiteter og vitenska-
pelige høgskoler studieåret 1996/97, men an-
delen varierer mye fra fag til fag og også en del
mellom de ulike nivåer. Kvinneandelen er høy-
est på de lavere nivåene. Kvinnene utgjorde nes-
ten 62 prosent av dem som fullførte grunnfags-
og mellomfagseksamener, og 59
prosent av dem som fullførte cand.mag.- graden.
På universitetsnivå III utgjorde kvinnene 63 pro-
sent av dem som oppnådde cand.philol.-graden
eller cand.polit.-graden. Nesten 54 prosent av de
nye medisinerne var kvinner, og likeledes 53 pro-
sent av de nyutdannede juristene. Kvinneandelen

er fremdeles lav på utdanninger som tradisjo-
nelt har vært mannsdominerte. Bare en av fem
uteksaminerte sivilingeniører var kvinner studie-
året 1996/97 og en av fire sosialøkonomer. Om
lag 41 prosent av dem som oppnådde
cand.scient.-graden var kvinner. Det var dobbelt
så mange menn som kvinner som fullførte en
utdanning på doktorgradsnivå, 429 menn mot
214 kvinner.

Arbeidsliv, ledelse og lønn: Har menn
og kvinner like muligheter?
Stadig flere kvinner søker til næringslivet, men
næringslivet makter ikke å ta utfordringen. Næ-
ringslivet har forsaket de mest kunnskapsrike
og kompetente kvinnene til fordel for dårligere
kvalifiserte menn. De unge og velutdannede kvin-
nene ”forsvinner” til offentlig sektor. Selv om næ-
ringslivet er ille, så er det ikke dermed sagt at
offentlig sektor er vinneren. Det legges til rette
for at kvinner skal kunne kombinere barn og kar-
riere i Staten gjennom fødselspermisjoner og flek-
sible arbeidstidsordninger, men andelen kvinne-
lige ledere er nesten like lav her som i privat sek-
tor. Disse tallene har ikke endret seg de siste 20
år, men det er fordi antall lederstillinger har økt.
Vi kan trygt fastslå at
antall kvinnelige le-
dere har økt, men
at andelen kvinne-
lige ledere har
holdt seg konstant
og på et meget lavt
nivå de siste 20
årene. Den har
riktignok økt fra
3,3% i 1995 til
5,2% i 1997. Et
fremskritt som
NHO betegner
som betydnings-
fullt, men som vi-
ser hvor ufattelig
tregt det går.
Norge henger etter
andre land som vi li-
ker å sammenlikne
oss med; Sverige, Spa-
nia, Italia og Frankrike
har alle flere kvinner i le-
derstillinger enn det vi
har her hjemme.

For myeFor myeFor myeFor myeFor mye

likestillinglikestillinglikestillinglikestillinglikestilling
Av Kristin Bergersen, rådgiver ved Kompetansesenter for likestilling
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I Norge har vi et av de mest kjønnssegregerte
arbeidsmarkedene blant OECD landene. Dette
er paradokset i Norge, likestillingens hjemland.
En OECD rapport fra i fjor viser at sammenlik-
net med gjennomsnittet for OECD landene, har
Norge en mye større konsentrasjon av kvinner i
de 10 mest kvinnedominerte yrkene. Kvinne
ratioen i Norge var 80%, mens OECD gjennom-
snittet var 60%. Norske kvinner jobber mer del-
tid enn sine medsøstre i andre land, 48% av ar-
beidende kvinner jobber deltid. Alt dette blir litt
paradoksalt i et land hvor de aller fleste mener
at full likestilling er oppnådd.

Store pengeforskjeller mellom menn
og kvinner
Gjennomsnittslønnen for kvinner i Norge er
104.892,-, mens den er 175.379,- for menn.
Gjennomsnittlig formue viser også store forskjel-
ler: 107.213,- for kvinner, for menn: 210.379,-
Penger og makt har en sammenheng, det vet vi
alle. Fremdeles er det slik at menn tjener mer
enn kvinner, også innenfor samme yrke, innen-
for samme nivå. Et eksempel fra NHO-området
viser blant annet at kvinnelige ansatte tjener 92,4
prosent av hva menn tjener innenfor samme yrke
(NHOs lønnsstatistikk).
Lønn sykepleiere og lærere like høyt som aksje-
meglere så skal vi se om det ikke blir fart på like-
stillingen. Menn søker dit pengene er, og så lenge
det ikke er pengene som lokker i barne– og
omsorgsyrker vil det kjønnssegregerte arbeids-
markedet vi har i Norge fremdeles bestå.

Menns valg påvirker kvinners valg
En grunnleggende oppfattelse er at likestilling
er synonymt med kvinnekamp. Dette kommer
av syttitallets kvinnefrigjøring, som selvfølgelig
var både nødvendig og viktig, men likestilling er
så uendelig mye mer. Likestilling dreier seg i dag
i mye større grad om mennenes rolle og deres
valg i forhold til yrkesliv og familieliv. Vi trenger
flere menn i barnehagene, menn som lærere, og
ikke minst flere menn som hjemmeværende fe-
dre. 8 av 10 menn benytter seg av fedrekvoten.
Det betyr at menn er villige og ønsker seg større
familieforpliktelser. Det er ikke kult for menn å
ikke fikse livet på hjemmebane lenger. Men det
må legges til rette for at de også skal velge an-
nerledes. Det er ikke bare kvinner som må tørre
å velge utradisjonelt, menn må også tørre.

Samt id ig
må vi vel si
at menns
økning i
deltagelse i
husarbeid
har vært for
liten. Vi har
hatt en øk-
ning i
menns sam-
vær med
barn, men vi
er langt unna
lik innsats
hjemme og ute
for menn og
kvinner! Når det
gjelder husholds-
arbeid generelt og
inkludert barne-
omsorgen gjør
småbarnsmødrene
omtrent dobbelt så
mye som småbarns-
fedrene.

Det finnes ingen enkle
løsninger for å oppnå full likestilling. I politik-
ken har vi kommet langt Men er det fordi ar-
beidsforholdene er såkalt ”kvinnevennlige”?
Neppe. Politikeren har lange arbeidsdager og mye
reising, Beslutninger må fattes raskt, en må ta
ansvar for egne handlinger og tåle berettiget og
uberettiget kritikk. Belastningen er stor, og en
må gå hvis en ikke oppfyller kravene som settes.
Politikk ble heller ikke ansett som en særlig pas-
sende geskjeft for kvinner for et par, tre tiår si-
den. Likevel har vi i dag tilnærmet like mange
kvinner som menn i denne ”bransjen”. Hvorfor?
Politikken er blitt synliggjort som et sted hvor
kvinner er velkomne, enkelt og greit, samtidig
som at enkelte partier har tatt i bruk kjønnskvo-
tering. Et sterkt virkemiddel som er kontroversi-
elt, men som uten tvil har virket.
Vi trenger først og fremst en forståelse av at kvin-
ner og menn faktisk er likeverdige, deretter kan
vi begynne å diskutere hva vi skal gjøre. Ikke
bare i forhold til kvotering, men også om
permisjonsordninger, kontantstøtte, utdanning,
yrkesvalg og det mindre hyggelige husarbeidet.

i Norge?i Norge?i Norge?i Norge?i Norge?
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En Skikkelig

Det er blitt nesten obligatorisk i
cand. mag.-en med et semester i Asia.

Pensum er Lonely Planet, dietten er
malariatabletter og du vet at det er dette

som er livet. Du skal tilbake hit. Men så blir
det ikke sånn, vi blir noen trøtte, grå konto-
rister hele gjengen, som drømmer lengsels-
fullt om den skitne togturen mellom Lahore
og Madras, svartebørsmarkedene i Saigon

og de endeløse strendene på Phuket.
Observator har møtt en som aldri la fra seg

ryggsekken. Og spurt ham om han er en skik-
kelig mann.

MANN???

Av Bjørn Bergene og Christian Haugerud - foto: J. Haglund, tegning Bjørn Bergene

Johnny Haglund er freelansereporter, med opp-
drag blant annet for Vi Menn. Han lever av å
reise alene jorden rundt og skrive om steder du
ikke trodde eksisterte. Som 21-åring dro han som
førstereisgutt til Kashmir og 12 år senere har han
skrevet og fotografert seg gjennom alle kontinen-
ter. Mens Indiana Jones leter etter The Holy Grail,
søker Haglund stemninger, mennesker og histo-
rier. Fire ganger har han vært i jungelen på Ny-
Guinea, der 20 personer ble drept av kannibaler
i fjor og U.S. Marines styrer unna. Pentagon har
ikke engang kart over områdene.

Vi sitter på en cafe i Oslo’s grå hverdag og snak-
ker med denne mannen. Han er på mange må-
ter en representant for det vi ville kalle et skik-
kelig mannfolk. Kraftig, sporty, tøff, modig, sol-
brun og med skjeggstubbene perfekt distribuert
utover den kraftige haken. Alt toppet av en sær-
deles kledelig  maskulin stemme. Og han virker
i tillegg meget sympatisk. Vi har funnet det vi
ville ha.

Det var i siste liten Johnny rakk et kjapt inter-
vju. En månedes ørkenvandring i Libya har av-
reise i morgen. Muslimske land er det som trek-
ker mest om dagen. Irak er spesielt interessant,
i og med landets særstilte kulturelle isolasjon fra
den vestlige verden.
“Det er ikke mange hvite flekker igjen på kartet.
For meg er det mer spennende med kulturen enn
nødvendigvis ekstrem natur og istapper i skjeg-
get. For noen er det viktigst å gå raskest til
sydpolen med minst mulig hjelp fra andre. Jeg
er mer interessert i hva som befinner seg i mel-
lom start og mål - menneskene.”

Et naturlig spørsmål vil være hva som driver en
tilsynelatende intelligent nordmann til å bruke
livet sitt på å pendle overalt og bo i stråhytter
eller igloer og måtte leve av alt fra ingenting til
larver.
“Å reise er en lidenskap, nærmest et religiøst kall.
Jeg blir rastløs av å være for lenge på et sted.
Nysgjerrighet er kanskje den viktigste drivkraf-
ten - og ikke minst behov for spenning. Åtte-til-
fire-livet passer meg veldig, veldig dårlig. Kon-
trasten til å våkne opp hver dag og vite at du
kan dra nøyaktig hvor du vil, gjøre hva du vil og
ikke måtte ta hensyn til noen er gigantisk. Kall
det egoisme eller frihetstrang - det er slik jeg vil
ha det.”

Tilsynelatende oppfyller Haglund alle klisjeene
om den ensomme ulven som søker fare og spen-
ning. Men han vil ikke bli kalt macho.
“Macho er noe negativt. Arnold Scwarzenegger.
Bruce og Sylvester. Jeg forsøker ikke å fylle noen
rolle eller imponere noen. Jeg gjør akkurat det
jeg aller helst vil. Heldigvis er det noen som er
interessert i å betale for det”, betror Haglund oss.
“Folk har forskjellig spenningsnivå. Noen synes
det er nok med Derrick på fredagskvelden, an-
dre må ut og reise”. Haglund selger drømmer til
kontorister på Sinsentrikken.

Vi har skjønt for lenge siden at dette intervjuet
kunne ende opp i et sammensurium av reise-
skildringer. Det er på tide å ta spranget ut:
Hva mener denne mannen om kjønnsdebatt,
mannsroller og likestilling???
“Likestilling”, sier han og drar seg i de perfekte
skjeggstubbene. “Det er ganske langt unna min
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Jeg tror jeg tar litt mer
«glad i oppvask» og noe

 ekstra «hate fortball»

hverdag. Men jeg har møtt mange beintøffe kvin-
ner på de mest ekstreme steder”.
Det virker som om Haglund ikke ser noen stor
forskjell på menn og kvinner - selv ikke for det
sære yrket han innehar.
“På sånne reiser er psykisk styrke viktigere enn
det fysiske – og den styrken er ikke kjønns-
bestemt, det er individuelt. Ellers er jeg ikke el-
dre enn at lik lønn for likt arbeid er en selvfølge.
Men kvinner skal få lov til å være kvinner og ikke
måtte bli menn i skjørt for å lykkes i arbeidsli-
vet. Og menn må få lov til å være menn”.

Haglund vanker i eventyrermiljøer. Vi lurer litt
på om gutta presser seg selv til å bli mer ek-
streme, ettersom jentene begynner å ta innpå -
også på ekstremsport og ekspedisjonsfronten?
“Personlig gjør jeg ikke det. Men det er nok en
del som tenker slik. Ekstremiteten i en presta-
sjon avhenger jo alltid av hvem du sammenlig-
ner deg med og hva slags syn du har på dem.”

Hvordan tror så denne mannen, som tydeligvis
har funnet mye av seg selv, det er å vokse opp
som mannsspire i dag - har kvinnene rotet til
den maskuline identitet?
“På en måte tror jeg det er lettere å vokse opp i
dag - det finnes flere roller å identifisere seg med.
Idolene er mange og motsetningsfylte.”
Observators utsendinger ser levende for seg Mari-
lyn Manson og Bjørn Dæhlie på hver sin plakat
på samme gutterom og nikker anerkjennende.
“Det er større åpenhet og frihet. På den andre
siden har kvinner begynt å stille krav selv. De
sitter ikke lenger og venter på å bli bedt opp til
dans.” Vi ymter frempå om han mener magasi-
ner som ARENA, GQ og Men’s Health er et resul-
tat av kvinnenes kravstorhet - et forsøk på å de-
finere den myke og harde mann. Rypejakt og pil-
king byttet ut med tester av hudkremer, italien-
ske moter og tips om hvilke muskelgrupper du
bør trene for å få et bedre sexliv.
“Plastikkbladene??”, ytbryter
han. “Ja helt klart. Men
det er forsåget bra i
seg selv at menn
også får være
for fenge l ige . ”
Haglund har
egentlig mest
å si om kva-
liteten på
b l a d e n e .

Forsiden lover alt, men innehold er tomt.“De
selger mye mindre enn Vi Menn, noe som kan-
skje betyr at plastikken heller ikke treffer så
mange. Bortsett fra pene, rike gutter på Frog-
ner - de får sikkert det de vil ha”

Er da Vi Menn den tradisjonelle mannsrollens
siste bastion - et medium for den mannen de
fleste egentlig vil være?? Haglund svarer med å
illustrere hans erfaringer fra mannsmessen som
ble avholdt på Sjølyst tidligere i år. Her var mange
tusen kvadratmeter fylt med ølsmaking, raske
biler, enda raskere båter, fiskesluker, vadestøvler,
Erling Kagges eventyrhistorier og lettkledte da-
mer. Johnny Haglund sto på stand for Vi Menn
og syntes det kunne bli pinlig:
“Når gutta dro av seg skjorta og strammet mus-
klene for å bli fotografert ved siden av en Pamela-
look-a-like med 100 siklende mannfolk i kø, tok
jeg meg en lang tur. Det var flaut.”
Johnny ser faktisk litt brydd ut over dette frem-
deles.
“Det at det i det hele tatt er marked for en sånn
type messe tyder jo på at det sitter ganske mange
menn rundt om i landet med mye uforløst
testosteron. Jeg tror mange trenger å bryte ut av
en konform tilværelse. Det er det Vi Menn gir, en
testosteronfylt virkelighetsflukt”.

Og omtrent der stopper vi. Hva sitter vi igjen med?
Vi ville ha en mann som levde ut den “masku-
line” drømmen om frihet og eventyr, farer og
handlekraft. En mann som gjør som han vil, som
gir blaffen i om han er myk nok - eller tøff nok.
Som bare er en mann og gjør som han vil. Og det
fant vi. Kanskje ikke fullt så unøyansert som vi
ønsket. For Haglund har en datter, som betyr alt
for ham. Og ryktene sier han er en fantastisk
far. Så var han litt myk også. Johnny Haglund
ser ut til å være en mann uten identitetskriser
eller nykker. Han har funnet seg selv, mannen,

og mannen i seg selv.
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Vårt lille temanummer om likestilling og
feminismen og hvor den tok veien går mot slutten.
Ideen kom etter et lite dykk ned i gamle arkiver.
Observator hadde gamle tradisjoner med temaet,
så så vi kunne like gjerne ta opp tråden? Men etter
diverse intervjuer og innlegg – har vi blitt klokere?

Det som kanskje er mest slående er noe som illustreres
på siste side av dette nummeret. Jentene prøver å følge
opp sin plikt som kvinner mens gutta bare ler. Vi har
samme tendensen i artiklene som er presentert her.
De som mener kampen ikke på langt nær er over, ja
de er jenter. Det var de vi fikk tak i.

Noen fakta er imidlertid ubestridelige. Det er forskjeller
mellom kjønnene. Kvinner tjener mindre. De er i
mindretall som ledere. Og skifter flere bleier. Statistisk
sett - uten tvil.
Den enkleste forklaringen på forholdenes tilstand må
vel være at kvinnene velger det selv. Kvinner velger å
få barn, passe barn og jobbe som lavtlønnede
sykepleiere eller førskolelærere uten
karrieremuligheter. De kunne begynt på
ingeniørstudiet, polyteknisk høyskole eller BI, utsatt
barnefødselen noen år og jobbet 70 timer i uka til de
var godt i gang med karrieren sin. Kvinner kan ta den
utdannelsen de vil. Kvinner får jobb i det private
næringsliv. Imidlertid kan det lett gå på bekostning av
ønsket om tre søte unger og Pampers med vinger.
Kristin Bergersen proklamerer på side ti at likestilling
for all del ikke er oppnådd. Det er fremdeles store

forskjeller i lønn. Hun påstår videre at kvinner
fremdeles ikke får lik lønn for likt arbeid, selv om det i
det siste har kommet grundige forskningsrapporter
som viser at forskjellene er blitt så små at det ikke er
empirisk grunnlag for å hevde at diskriminering foregår
(bl.a. Trond Petersen et.al. “Within-Job Wage
Discrimination and the Gender Wage Gap: The Case of
Norway” , Eva Meyersen og Trond Petersen “Olika Betalt
för Lika Arbete - En Myt?”).

Uansett – likt eller ulikt arbeid - det er en helhetsmessig
forskjell. Og det er jo ikke så rart. Vi vet at kvinner ofte
jobber i lavtlønnede yrkesgrupper. Og der er vi ved
sakens kjerne, det evige spørsmålet om hvorfor nettopp
kvinner jobber i lavtlønnede yrker – eller den andre
veien rundt – hvorfor kvinneyrker er lavtlønnede – eller
hvorfor kvinner velger jobber og disse jobbene er dårlig
betalt.
Er det egentlig så merkelig – trenger dette virkelig ha
noe med kjønn å gjøre? Som gode sosialøkonomer har
vi lært i arbeidsmarkeds-økonomi at lønnen stiger hvis
det stor konkurranse om å få ansatt mennesker. I og
med at kvinner fortsetter å jobbe som sykepleiere og
strømmer til førskolelærerstudiet til tross for minimal
betaling er det ingen som helst grunn til å begynne å
sette opp lønna! Det er derimot private firmaer nødt til
å gjøre hvis de f.eks. skal klare å få tak i dyktige IT-
medarbeidere, som det for tiden er krampeaktig mangel
på, eller gode avdelingsledere, som heller ikke vokser
på trær. Konkurranse og markedskrefter styrer her som
alle andre steder.

kvinners

valg?
tekst: Christian Haugerud,  ill: Bjørn Bergene
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Menn går etter pengene, sies det. Et klart reultat
av denne mer eller mindre postitive egenskapen
er at menn tjener mer. Kvinner går ikke etter
pengene, noe som logisk nok fører til at de tjener
mindre penger. Og slik må det være - helt til
kvinnene pegynner å gå mer etter penger enn de
gjør nå. Lønn fastsettes ikke utifra hvor viktig
samfunnet mener at jobben er, men utifra hvor mye
arbeidsgiver må betale for at arbeidstaker ikke skal
jobbe et annet sted - og en førskolelærer får du
alltids tak i.

Hvorfor går så kvinner ikke etter pengene, kan man
spørre seg? Fordi kvinner generelt prioriterer
annerledes, det må da være et opplagt svar. Men hvorfor
gjør de så det? Kanskje på grunn av biologiske
forskjeller, men trolig mest på grunn av måten de
oppdras på. HF-studenten Helga Forus sa i intervjuet
tidligere i bladet at kvinner blir oppdratt til å være
immanente objekter. I tillegg er det jo en kjensgjerning
at de også oppdras til å være omsorgsfulle. Så da har
vi kvinner som ønsker å arbeide i omsorgsyrker og som
tar betingelsene for gitt. Derav lav lønn. Enkelt og greit.
Mange lesere vil sikkert mene at dette er forenklet og
bombastisk, noe de kan ha litt rett i. Men er ikke
likestillingsforkjempere til tider minst like
bombastiske? Personlig mener jeg at det er et godt
stykke igjen før samfunnet har nådd likestilling slik
det burde være. Det er imidlertid mange måter å

komme dit på, og man oppnår ikke nødvendigvis
noe ved å sette kvinner i en “offer”-stilling og skrike
høyt om diskriminering og forskjellsbehandling.

Skal man lykkes i å gjøre kvinner mer selvstendige,
egenrådige og “trancedente” (konstruere sine egne
premisser), er det ingen positiv sigaleffekt å fortelle de
oppvoksende generasjoner at jenter stiller med
handikap. Hvorfor er det slik at de fleste kvinner
tviholder på teorien om at de diskrimineres? Fordi de
er immanente objekter og definerer sin virkelighet utifra
de premissene de finner rundt seg - deriblant eldre
kvinners entydige budskap om at kvinner er
diskriminert.

Likestilling handler om like muligheter. I dag begrenses
både kvinner og menn av holdninger og normer både i
individet selv og i omgivelsene. Kvinner og menn
oppdras forskjellig og det stilles ulike forventninger.
Så hvordan få kvinner opp og frem? Forvent mer av
dem, la dem forvente mer av seg selv, la dem forvente
mer av sine omgivelser. For all del ikke fortell dem at
de blir diskriminert og stiller med handikap. Mennesker
har en fantastisk evne til å godta ytre premisser. At
staten sponser et helt byråkrati av forskere og
statistikere hvis jobb avhenger av at de kan fortelle at
halvparten av befolkningen er offer for den resterende
halvpart av kjønnsrasistiske maktsyke gærninger kan
umulig gjøre noe godt for noen. I alle fall ikke nå lenger.

“Kvinner velger selv å få
barn, passe barn og jobbe

som lavtlønnede
sykepleiere eller

førskolelærere uten
karrieremuligheter”
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Trofaste Observatorlesere har sannsynligvis fått
med seg at instituttet i fjor høst fikk i stand en
samarbeidsavtale med universitetet i Essex. Av-
talen innebærer at instituttet kan sende avgårde
to til tre 3. avdelingsstudenter hvert vårsemester
til dette universitetet. For studentene er forde-
lene åpenbare: De trenger i utgangspunktet bare
å forholde seg til instituttet hjemme, de trenger
ikke å ta formelle språktester, prisen på opphol-
det er relativt lav og studieopplegget er forhånds-
godtkjent. Så langt, så vel, men:
HVORDAN ER DET Å VÆRE I ESSEX?

Studiene
I skrivende stund er det en måned siden semes-
teret startet her nede, og tingene begynner så
absolutt å gå seg til. Vi tre som dro, Elisabeth,
Silje og undertegnede tar tre kurs i løpet av opp-
holdet, og oppsiktsvekkende nok har vi endt opp
med å ta omtrent de samme kursene. Kanskje
er det ikke så oppsiktsvekkende når det kom-
mer til stykket, for når en tross alt drar fra Blin-
dern har en gjerne lyst til å ta kurs som ikke
ligner altfor mye på dem en har mulighet for å ta
hjemme. De kursene jeg da snakker om, er sær-
lig «Economics of European Integration» og
«Economics of Transition». Det første handler ikke
overraskende om EU og denslags styggedom, det
andre tar for seg overgangen fra planøkonomi til
markedsøkonomi i tidligere kommunist-
republikker. Høres ikke dette fint ut? Det er for
øvrig et poeng at flere av de kursene som tilbys
ikke er like teoretisk vinklet som det vi er vant
med hjemmefra. For min egen del har ikke det
vært etnevneverdig minus. Det har ikke vært noe
poeng for meg å skulle forsure hverdagen min
mer enn nødvendig når jeg tross alt bare skal

være her et halvår!
Ellers må det bekjennes at forskjellen fra Blin-
dern kanskje ikke er så stor når alt kommer til
alt. (Den satt langt inne, Vislie!) Det blir mye selv-
studium her også, kanskje mer enn hjemme. En
ting er imidlertid forskjellig: lengden på pensum-
listene. I «Economics of Transition» har vi en
«reading list» som består av 134 titler! Jeg har
likevel inntrykk av at kjernepensumet er over-
kommelig. En forskjell fra opplegget hjemme er
at en her har mulighet for å levere inn såkalte
term papers som kan få betydning for den av-
sluttende karakteren, men det er ikke påkrevet
og blir tidvis frarådet. Jeg tror likevel jeg skal
forsøke å levere inn et par. Det må jo være et
poeng å prøve å forbedre engelsken sin mens en
er her.

Universitetsmiljøet
Universitetsområdet ligger et stykke utenfor selve
Colchester, i landlige omgivelser på en gammel
godseiendom. University of Essex er et
campusuniversitet, dvs. at de fleste studentene
bor på området. Hyblene varierer endel i pris og
kvalitet, men vi tre har i alle fall fått tildelt eta-
blissementer av høy klasse (og med ditto pris).
Studentmiljøt er svært internasjonalt: utlendin-
gene dominerer fullstendig på postgraduate level.
Jeg tror jeg studerer sammen med tre innfødte
på de tre kursene sammenlagt! Det er særlig
mange grekere her, rundt om tusen i følge ryk-
tene. Mange latinamerikanere er det også, så
miljøt er definitivt fargerikt. En av årsakene til
at det er slik, er kanskje det at University of Essex
ser ut til å ha et bedre rykte internasjonalt og
innad i fagmiljøene enn blant de brede lag av

En beretning om forhol-
dene på andre sida av

dammen

GRØØØØØNNERE

GRAS
Av Jostein Løvås, Økonomistudent på utveksling i Essex
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den engelske befolkning. Engelske
hjerter banker nok hardest for Oxford,
Cambridge og andre studiesteder med
lang tradisjon. Så det er kanskje der
engelskmennene oppholder seg? Her
er de i alle fall ikke.

Det er for øvrig et nokså klart skille
mellom studenter på postgraduate og
undergraduate level heromkring. Det
skyldes nok delvis det nevnte
nasjonalitetsaspektet foruten det selv-
følgelige faktum at vi viderekomne nok
er noe for oss selv. Uansett grunn, her
har vi i alle fall i praksis en egen
postgraduate bar og egne postgraduate
fester. Denne uttalte postgraduate-
fremmed i verden-rammen omkring
fellesskapet gjør det lett å bli kjent med
folk.
En viktig faktor i universitetsmiljøet er
de mange foreningene. The Student
Union har et utall av undergrupper
som skulle dekke de fleste interesse-
felter. Av disse vil jeg trekke fram
Filmsoc, filmklubben her på Campus,
som trekker horder av folk til sine tre
ukentlige visninger. Det beste av alt er
at filmene er relativt ferske: her vises
både «There’s something about Mary»
og «the Truman Show». Jeg må også
nevne sportsforeningen, som kan lokke
med imponerende fasiliteter både
innendørs og utendørs.

Omkringliggende herligheter
Onde tunger vil ha det til at den stør-
ste attraksjonen ved Colchester er et
skilt i en av de sentrale rundkjøringene
med påskriften «London 65 miles». Det
kan jeg ikke skrive under på, men det
er utvilsomt greit å ha den famøse ho-
vedstaden i umiddelbar nærhet. Det er
bare en time med tog inn til Liverpool
Street Station, så det kan fort bli noen
turer inn dit når livet i provinsen blir
for trykkende.

Summa summarum er det mange mu-
ligheter her nede, mye aa se og mangt
aa oppleve. Og til nå har jeg ikke en-
gang nevnt alt det billige ølet, den alt-
oppslukende fotballinteressen eller de
rare engelskmennene i sin alminnelig-
het. Attraksjoner er det nok av. Dessu-
ten er det mindre snoe her enn
hjemme. Graset er grønnere. Og det var
vel derfor vi kom?
Og du skal se at vi kommer til å angre,
alle som en, på at vi ikke ble et helt år
eller mer når vi først dro avgårde. For
det gir absolutt litt luft under vingene
å dra ut, beherske omgivelsene, se noe
nytt, få faget presentert fra andre
innfallsvinkler. Kanskje får en ideer til

Økonomi og næringsliv i Norge er (om vi er med i EU eller ikke) avhengig av
det som skjer i Europa og også resten av verden. Det er heller ingen
hemlighet at sudenter med jobberfaring eller utdannelse fra utlandet stiller
sterkest på det norske jobbmarkedet. AIESEC gir deg muligheten til å oppnå
denne kompetansen. AIESEC kan skaffe deg med økonomi- eller IT-utdan-
nelse jobb i ca. 90 land i verden – så mulighetene er mange!
 AIESEC UiO jobber for at IT og sosialøkonomi studenter på Universitetet i
Oslo skal kunne få jobb i en bedrift i utlandet med opphold fra 8 – 72 uker
– når som helst på året. For å delta i vårt utvekslingsprogram må du ha
studert økonomi eller IT i minst 2 år og du bør snakke engelsk eller et annet
språk godt.
Vår utveksling  bygger på bytteprinsippet. Det vil si at for hver  jobb AIESEC
skaffer til en utenlandsk student i Norge får en norsk student en tilsvarende
plass i utlandet. Erfaringen som denne studenten får vil komme norsk næ-
ringsliv til gode i fremtiden. AIESEC står for alt det praktiske; AIESEC tar
seg av kontakten med det offentlige ( arbeidstillatelse, helsemyndigheter
og fremmedpoliti), finner bolig og arrangerer faglig og sosiale aktiviteter
for studenten.

Hva er AIESEC?
AIESEC er verdens største internasjonale studentorganisasjon for studen-
ter med interesse for økonomi og ledelse. På  bakgrunn av sitt engasje-
ment har AIESEC vært ungdommenes representant ved flere av FNs konfe-
ranser.
AIESEC ble grunnlagt i 1948 av studenter fra 7 europeiske land – deriblandt
Norge. Formålet var, gjennom det enkelte menneske, å bidra til utviklingen
av samfunnet med fokus på internasjonal forståelse og samarbeid. Dette er
stadig den grunnleggende idé bak AIESECs aktiviteter.
Gjennom årene har AIESEC vokst til en verdens omspennende organisa-
sjon. I dag har AIESEC over 60.000 medlemmer og vi er representert på
alle kontinenter med over 740 lokalkomitéer  i ca. 90 land.
AIESEC er en upolitisk og nonproffit-drevet organisasjon. Gjennom aktiv
deltakelse oppnår medlemmene praktisk erfaring innenfor organisasjon og
ledelse.
AIESEC i Norge er representert på Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Ag-
der, Trondheim Økonomiske Høgskole, Norges Handelshøyskole, Norges
Markedshøyskole og Universitetet i Oslo.
Vi har møte hver onsdag klokken 18:30 på kontoret i 6. etg. Henrik
Wergelands Hus - følg med på sosøk-tavla i kjelleren på SV.

Eller henvend deg til oss:
AIESEC UiO har kontor i 6. Etg. i Henrik Wergelandshus – rom 617.
Post adresse:  Sosilaøkonomisk institutt
                       Postboks 1095, Blindern
                       0317 Oslo

Telefon: 22 85 53 71
E-mail: aiesec@econ.uio.no

Kunne du tenke deg å oppleve andre kulturer på nært hold – få
venner fra alle verdenshjørner og delta på konferanser i
utlandet og samtidig få noe faglig tilbake?
Og hva med å skaffe deg et nettverk innenfor norsk næringsliv,
få erfaring i organisasjonsarbeid og samtidig bruke mer prak-
tiske sider av deg selv. Vil du gjennom dine erfaringer bidra til
større kulturell forståelse i  ditt nærmiljø? Eller kanskje du er
interessert i studierelatert jobbpraksis i utlandet?
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Noe av det tidligste en sosialøkonomistudent
lærer seg her i verden, er at det teoretisk finnes
muligheter for omfordelig som ikke medfører
effektivitetstap. Han blir raskt introdusert til det
andre velferdsteoremet og ordlyden «enhver
paretooptimal allokering kan realiseres som en
markedslikevekt», og han får tidsnok servert re-
sultatet i en Edgeworth bytteboks, vakkert og rent
som elg i solnedgang. Det går imidlertid ikke lang
tid før det helles kaldt vann i blodet på vår venn
sosialokonomistudenten, for en omfordeling som
ikke medfører velferdstap, en såkalt lumpsum-
eller koppskatt, regnes ikke som et praktisk bruk-
bart virkemiddel. Det er imidlertid interessant å
merke seg at begrunnelsen for dette er rent ikke-
økonomisk, det blir som regel referert til det etisk
forkastelige i å belaste rik og fattig like tungt osv.

Det er nettopp denne forestillingen om det etisk
forkastelige ved koppskatter denne artikkelen vil
forsøke å gripe fatt i. I den forbindelse vil under-
tegnede introdusere det han vil kalle
Caligulaprinsippet og forklare hvordan dette kan
brukes til å berettige implementering av kopp-
skatter i stor skala.

Først er det imidlertid på sin plass med en presi-
sering av hva som menes med begrepet «kopp-
skatt». En slik skatt er ikke, som mange synes å
tro, nødvendigvis en «lik» skatt, dvs. at hver og
en skal betale like mye, uavhengig av inntekt og
formue. Poenget med begrepet er snarere at en
slik skatt i en viss forstand er individorientert,
og at den enkelte med sine handlinger eller til-
pasning ikke kan vri seg unna belastningen.
Skattlegging etter alder er et godt eksempel på
en koppskatt, og i samme slengen også et godt
eksempel på beskatning som vi med våre folke-
lige fordommer gjerne betegner som etisk ufor-
svarlig.

Nærmere om Caligulaprinsippet
Caligula (lat: liten feltstøvel) var en romersk kei-
ser som i all ettertid har vært beryktet for den
grusomme vilkårlighet og dekadanse som rådde
i de siste årene av hans styre. Undertegnede vil
imidlertid ikke referere så mye til den historiske

Et banebrytende arbeid til fremmelse av lumpsum-
beskatning også i den verden

som befinner seg utenfor modellene

Kåseri av Jostein Løvås

Caligula som til den Caligula Albert Camus
framstiller i sitt stykke ved samme navn, for
øvrig oppført på Det Norske Teatret høsten 98.
Jeg vil i det følgende referere til ulike replikker
fra dette stykket, for siden å summere opp hva
jeg mener med «Caligulaprinsippet».
Det første sitatet er hentet fra en scene der
Caligula i møte med finansråden skisserer et
banebrytende politikkforslag: «Vi skal gjøre en
stor forandring i vårt økonomiske system... Det
første skrittet er dette: Hver patrisier, hver og en
i imperiet som innehar kapital - lite eller stort,
det er likegyldig - beordres til å gjøre sine barn
arveløse og skrive et nytt testamente der alle hans
penger overlates til staten... Og som behovene
oppstår, lar vi disse menneskene dø; Vi trekker
navnene og lager en liste over den rekkefølge
dødsfallene skal forekomme i.»
Senere forklarer Caligula filosofien sin slik:
«Skjebnen er ikke forståelsesfull; Derfor bestemte
jeg meg for å spille skjebnen. Jeg bærer det
dumme, tåpelige ansiktet til en profesjonell gud...
enhver mann kan ta del i Den Guddommelige
Komedie og bli en gud. Alt som kreves er at han
forherder hjertet sitt.»
Mot slutten av stykket får vi så begrunnelsen for
Caligulas nye innstilling: «Til nå har mitt styre
vært altfor sorgløst. Det har ikke vært noen
verdensvid plage, ingen religiøs forfølgelse, ikke
engang en oppstand - faktisk ingenting som kan
gjøre oss uforglemmelige. Det er derfor, skjøn-
ner dere, at jeg har tatt på meg å kompensere for
skjebnens bløthjertethet.»
På dette tidspunkt skulle det nærmest være over-
flødig å utdype hva Caligulaprinsippet består i,
men jeg vil for ordens skyld definere det slik:
«Caligulaprinsippet er et prinsipp for fordeling
av skattebyrden i et samfunn. Byrdefordelingen
bestemmes av et offentlig kontor på basis av til-
feldig utvelgelse og tilfeldig tilordning av indivi-
duell belasting.»
Jeg vil med en gang understreke at jeg ikke gjør
meg til talsmann for den samme tilfeldighet når
det gjelder godefordelingen. Jeg vil også tilråde
at tilfeldigheten i beskatningen begrenses ved at
det settes et minimums- og maksimumsbeløp for
hva den enkelte kan settes til å betale.

- OG DETS ANVENDELSER INNENFOR
BESKATNINGSTEORIEN

CALIGULAPRINSIPPET

kåseriet fortsetter på side 21......
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Valgmulighetene på 3.avdeling
ser ut til å bli dårligere fra og
med høsten 1999.
Instituttstyret drøftet nylig
hvordan man skal endre kurs-
tilbudet på 3.avdeling i sam-
svar
med fakultetets retningslinjer
for drift av instituttet.
Sosialøkonomisk Institutt får
nemlig mindre penger fra SV-

fakultetets budsjetter fremover,
noe som betyr innsparinger ved instituttet, og
da slipper heller ikke studietilbudet unna spare-
kniven.
Innstramningene skyldes i hovedsak at det så-
kalte ” timeregnskapet ” er overskredet dvs. at
de ansatte har vært litt for ivrige og undervist for
mange timer overtid, slik at de i en periode frem-
over må undervise mindre og forske mer, for å få
timeregnskapet tilbake i balanse.
Vi tok en liten prat med professor Ragnar Nymoen
om denne nye situasjonen, som verken profes-
sorer eller studenter synes er spesielt hyggelig.
“Vi håpet at de endringene vi gjorde på 2.avde-
ling, ved å la 5. og 6.semester ha noen
forelesningsrekker samlet, skulle være nok”, for-
klarer Nymoen. “Men vi blir nå nødt til å stramme
inn på 3.avdeling også for å redusere underskud-
det. Det er fakultetet som bestemmer dette, og vi
må følge deres beslutninger”.
3.avdeling har til nå vært lagt opp slik at stort
sett alle kurs går annenhvert semester, slik at
man skal få størst mulig valgfrihet i de tre se-
mestrene man tar 3.avdelingskurs. Stort sett alle
kurs som har hatt flere enn 5 deltagere har blitt
gjennomført fram til i dag.
Det er ikke vanskelig å skjønne at hvis det er
mange kurs med bare 5-6 deltagere, så blir dette
et dyrt tilbud å opprettholde for instituttet.
Den foreløpige løsningen er å tilby kurs hvert
tredje semester, og ikke annenhvert, som tidli-
gere. Dette gjelder ikke for de obligatoriske mi-
kro- og makrokursene, samt økonometri-kur-
sene, som vil gå som før.
“Valgfriheten er lik, frekvensen på hvor ofte kur-
sene gis er blitt litt lavere”, konkluderer
Nymoen, som synes det er beklagelig at studiet-
ilbudet har blir noe dårligere.
Vi er ikke fullt så sikre.

Hva med f.eks et populært kurs som “Finans-
teori”. Skal det gå hvert tredje semester også ?
Nymoen er enig i at dette må vurderes, “Det er
mulig at vi vil ta mer hensyn til hva studentene
ønsker av kurs, og forsøker å tilby de mest po-
pulære kursene litt oftere”.
Vi er litt beroliget.
Men, det finnes andre problemer som oppstår
ved en slik endring også.
For eksempel, vil de som tar hovedfag ikke få
tilbud om mer enn 2/3 av kursene, siden de kun
har to semestre med valg av kurs. Dette vil gan-
ske sikkert virke negativt på interessen for å ta
hovedfag i sosialøkonomi.
Utenlandsopphold vil bli mer problematisk for
oss, da vi går glipp av mange kurs her på Blin-
dern , og utenlandske studenter som tar Mas-
ter-graden sin her på instituttet vil også få et
dårligere tilbud med det nye systemet, ved at det
kan blir færre kurs på engelsk.

Nymoen er enige med oss i disse punktene, og
sier:
“Jeg ser jo en fare for at dette kan virke negativt
på rekrutteringen til faget”.
“Men”, legger han til nok en gang “Vi må jo spare,
det er vi jo pålagt fra fakultetet , og da må vi bare
prøve å gjøre tilbudet så bra som mulig med de
ressursene som er”.
“Dessuten er dette ikke noe endelig vedtak, det
vil først bli gjort under instituttstyrets møte den
15.april”.

Observator vil følge den videre situasjonen nøye,
og vi kan love flere artikler om innsparingene på
instituttet.
Vi takker Ragnar Nymoen for praten, slenger
noen meldinger om favorittklubben hans, og lar
ham gå tilbake til arbeidet.

Dårligere
studietilbud

på 3.avdeling?
Intervju av Jon Andresen

Tilbud på tredjeavdeling
Høsten 1999

SOØ 411 Makro videregående
SOØ 420 Makro åpne
SOØ 460 Finansteori
SOØ 485 Økonomiske systemer (engelsk)
SOØ 500 Naturressursøkonomi (engelsk)
SOØ 545 Helseøkonomi

Professor
Ragnar Nymoen
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I år er det 20 år siden Jon Strand avla sin
embedseksamen i sosialøkonomi, og siden den
gang har han stort sett holdt til på sosialøkono-
misk institutt der han bl.a. har ansvaret for
3.avd. kurset i arbeidsmarkedsøkonomi.  Det er
derfor på høy tid at han kommer til orde i denne
spalten.

Etter embedseksamen gikk han rett løs på ar-
beidet med Dr. Philos-avhandlingen, og fikk sin
doktorgrad i 1983. Oppgaven dreide seg om
implisitte kontraktsforhold innenfor arbeidsmar-
kedet. Strand gir et eksempel:  Mange bedrifter
er redde for å si opp ansatte, og beholder kan-
skje flere enn de burde av frykt for å få «rykte» på
seg for å lett si opp folk. Et slikt rykte kan være
en ulempe i neste omgang når nye krefter skal
ansettes og de beste arbeidstagerne nesten kan
velge hvor de vil jobbe.

-Ellers var arbeidet med Dr.philos graden gan-
ske krevende. I forhold til Dr.polit studiet som er
blitt mer vanlig nå, var det lite veiledning og or-
ganisert studium. Det var stort sett å skrive en
oppgave og få den bedømt.
Iløpet av sin tid som doktorgradsstudent rakk
Strand også ett år i utlandet, nærmere bestemt
ved Stanford i USA. Han mener det var en stor
fordel å komme seg litt ut, få nye impulser og
vinklinger. Nye impulser fikk han også i ’87 ved
Verdensbanken i Washington, og i ’93-94 da han
dro tilbake til Stanford.

Vi spør Strand om han vil reklamere litt for kur-
set i arbeidsmarkedøkonomi på 3.avdeling, og
han griper sjansen:
-Det er et viktig kurs. Arbeidskraft er den abso-
lutt viktigste produksjonsfaktoren vi har, vi er jo
alle arbeidskraft. Og ikke bare er det en viktig
faktor, den er også langt mer interessant og kom-
plisert enn andre. For når det gjelder arbeids-
kraft er det ikke bare å trykke inn ON-knappen,
det er mer komplekse forhold som avgjør hvor
effektiv en arbeider er. Vi ser også litt på
utdanningsøkonomi, blant annet prinsipper for
optimal utdanningslengde. Kurset er bra å ha
med seg fordi det gir et grunnleggende binde-

ledd mellom mikro- og makroøkonomien, og
sveiser de to delene sammen.

-Skal man være attraktiv på arbeidsmarkedet
holder det nok ikke med en spesialisering innen-
for arbeidsmarkedsøkonomi. Det er viktig å kom-
binere med noe annet. Arbeidsmarkedsøkonomer
havner ofte i Finansdepartementet, SSB, Arbeids-
direktoratet eller Arbeids-og Administrasjonsde-
partementet hvor oppgavene kan variere en god
del.

Hvis en har planer om å komme seg ut og hente
nye impulser, hvor vil du anbefale en vordende
arbeidsmarkedsøkonom å dra?
-Det finnes flere universiteter i utlandet som har
gode miljøer rundt forskning på arbeidsmarke-
det, f.eks. Princeton, MIT, Harvard, Berkely,
Stanford og LSE. Ellers er Stockholm, Uppsala
og Madison i Wisconsin litt rimeligere alternati-
ver.

Hvordan er mulighetene for å få en stipendiat-
stillinger?
-Om man får en stilling som stipendiat kommer
i stor grad an på hvor mange andre som søker
og hvor gode disse er. Karakterene veier tungt
ved stipendiatansettelser, og siden det ofte er de
beste som søker disse stillingene bør man nok
ha 2.2 eller bedre for å ligge godt an.

Hvilke aktuelle prosjekter jobber du med for ti-
den?
-De siste årene har jeg jobbet mest med ressurs-
og miljøøkonomi, men jeg holder på med et ar-
beid der vi ser på virkningene av progressiv be-
skatning på tilbud og etterspørsel etter arbeids-
kraft. Vi har bl.a. funnet ut at mer progressive
skatter fører til at lønnskravene i forhandlingene
minskes fordi arbeidernes forhandlingsposisjon
på en måte svekkes. Det ser også ut til at pro-
gressive skatter vil føre til at folk reduserer leng-
den på sin utdannelse.

Når en ser på dagens arbeidsmarked, med stor
mangel på f.eks. lærere og sykepleiere samtidig
med rekordmange SV-studenter, kan det være

Professoren

 svarer
Av Remy Åserud og Vegard Skirbekk
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Caligulansk beskatning kan
i første omgang gjerne fun-
gere som et supplement til
det ordinære skattesystemet,
selvfølgelig etter at en har
fjernet de mest vridende ele-
mentene fra dette. Et annet
interessant poeng ved
Caligulansk beskatning, er at
det med slik lovpålagt vilkår-
lighet åpnes nye og interes-
sante markeder for
forsikringsbransjen. Jeg har
imidlertid valgt ikke å gå dy-
pere inn i denne problema-
tikken i herværende artikkel.

Konklusjon
I det overstående har jeg
forsnnnkt å argumentere for
at lumpsum-beskatning fak-
tisk kan være etisk forsvar-
lig, vel og merke om vi legger
statistisk tilfeldighet til grunn
for utvelgelse og tildeling av
belastning. De fleste av oss
aksepterer allerede at tilfel-
digheter spiller en stor rolle i
menneskelivet: Alle kan vi til-
feldigvis bli truffet av en bil
på gaten, bli slått ned av en
trønder på vei hjem fra cup-
finalen eller tape hjertet vårt
til en tilfeldig forbipasserende
på gaten. Likeledes kan ingen
gardere seg mot å dø ung og
vakker av en eller annen
mystisk sykdom. Mitt poeng
er at om vi har akseptert at
tilfeldighetene til en viss grad
råder (og at ikke alt f.eks. er
guddommelig predeter-mi-
nert), kan lumpsumbe-
skatning av den typen som er
skissert IKKE kalles etisk
uforsvarlig.
Og videre: Det må være et
langsiktig mål å gjøre den
økonomiske tankeverden fri
for urenheter av denne type,
og i stedet rendyrke den
rasjonalitet som i bunn og
grunn er fagets styrke og
ekstistensberettigelse. Denne
artikkelen vil forhåpentilgvis
bringe debatten et lite skritt
framover.

en fare for at mange tar feil ut-
dannelse i forhold til behovene?
-Dagens arbeidsmarked i Norge
fungerer bra, den lave ledigheten
er et godt tegn på dette. Det at folk
tar noe anderledes utdannelse
enn der hvor det er flest ledige job-
ber tror jeg kun er et problem på
kort sikt. Markedet vil justere
dette over tid. Jeg er likevel noe
overrasket over absorbsjonen av
statsvitere i arbeidsmarkedet og
tror nok de kan få større proble-
mer etter hvert. Psykologer og
sosialøkonomer vil ha lettere for
å få jobb fordi dette er mer
embedsrettede utdanninger.

Tør du spå om fremtidens arbeids-
marked?
-Jeg tror vi vil se en enda sterkere
grad av spesialisering av arbeids-
kraften, det vil blir mer nisjepreget
marked. Antageligvis får organi-
sasjonene mindre å si, fellesska-
pet blir mindre viktig. Individuelle
forhandlinger og egne avtaler er
vanlig i dag for de høyest lønnede,
men i det siste har slike
ansettelsesforhold blitt mer van-
lig også i Staten. Denne utviklin-
gen vil i fremtiden kunne spre seg
til grupper med lavere lønn. Jeg
tror vi vil gå i retning av noe mer
”amerikanske” tilstander.  Ame-
rikanerne har et svært fleksibelt
arbeidsmarked, noe som har ført
til at flere kommer i arbeid, også
de med lav produktivitet. Land
som Tyskland og Frankrike hol-
der mer på den kollektive linjen
og der har ledigheten lenge ligget

betraktelig høyere enn i USA.

Så du mener ikke som noen at
globaliseringen vil gjøre halvpar-
ten av oss overflødige?
-Nei, jeg tror ikke på mange le-
dige i fremtiden. Vi blir stadig flin-
kere til å organisere samfunnet,
og det er jo nok av oppgaver i
samfunnet vi burde gjort noe
med. For noen grupper, kanskje
særlig eldre, kan det bli et pro-
blem at den tekniske utviklingen
går så raskt at det stadig blir van-
skeligere å følge med. Dersom det
i fremtiden skulle bli mindre be-
hov for arbeidskraft, vil førtids-
pensjonering og videreutdanning
kunne ta av en god del før det blir
snakk om massearbeidsledighet.
Det er også store muligheter for
at produktivitetsveksten i fremti-
den i større grad vil bli tatt ut i
mer fritid, og dette vil igjen kunne
øke behovet for flere ansatte.

Men vi ser jo allerede i dag at det
i mange tilfeller er vanskelig for
bedriftene å få tak i den riktige
kompetansen. Dette blir vel et
enda større problem hvis hver og
en skal jobbe mindre?
- Det kan hende, men antallet
godt utdannede mennesker stiger
stadig, så det er også en mulig-
het for at det blir letter å få tak i
kompetent arbeidskraft fremover.

Observator takker for intervjuet
og håper professor Jon Strand får
rett i sin optimistiske framtids-
visjoner.

Caligulaprinsippet,
fortsettelse fra side 18

JonJonJonJonJon     SSSSStrandtrandtrandtrandtrand
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Kåre Bævre begynte på sin doktorgrad i januar i
år, og er dermed ennå bare i startfasen av sitt
arbeid som han tror vil ta 3-4 år.
Han hadde først lyst til å bli fysiker eller meteo-
rolog, og han startet sine studier på matnat. Der
ble det en cand.mag.grad i matte og statistikk
før en sosialøkonomiutdanning fristet. Har så
bakgrunnen som ivrig mattestudent hjulpet ham
i sosialøkonomistudiene?
Bævre svarer med å si at matten ikke er så viktig
som mange tror. Selvfølgelig er det viktig å be-
herske matematikken i faget, men det er ikke
det tekniske ved matematikken han legger mest
vekt på. Han trekker heller frem betydningen av
å forstå matematikk som et eget språk.
- Det er viktig å forstå “hva matte egentlig er”.

Demografisk økonomi
Bævres arbeid omfatter fire artikler som skal
kunne publiseres internasjonalt.
Doktorgraden er demografisk rettet. Den er et
forsøk på å knytte demografi og økonomi sammen
til en slags økonomisk geografi, der migrasjon
(flytting) står sentralt.
Arbeidet er et forsøk på å gi en økonomisk og
demografisk forklaring på migrasjon, da særlig
emigrasjon (utvandring). Det er forklaring av flyt-
ting snarere enn virkningen av flytting som står
sentralt i arbeidet.
Bævre tillegger potensiell migrasjon stor betyd-
ning. Hvilke aldersgrupper er mest tilbøyelig til
å flytte på seg i fremtiden og hvorfor? Ved bruk
av dynamiske modeller vil arbeidet gi kunnskap
om utvikling over tid.

Bævre holder for tiden på med en historisk av-
handling om utvandring fra Norge til USA i pe-
rioden 1870-1914.
- Det er en betydelig jobb å skaffe gode data (mye
brunt papir og sirkelskrift), men selv om data-
ene fra 100 år tilbake ikke er helt topp, er denne
statistikken viktig for å belyse mine problemstil-
linger. For eksempel emigrerte ca. 600-700 000
nordmenn til USA i perioden 1870-1914. Dette
krever en forklaring.

Vitenskapsassistent
Bævre begynte for noen år siden som vitenskaps-
assistent hos amanuensis Tore Thonstad og da-
værende professor ved UiO Christian Riis. De to
holdt den gang på med et prosjekt om utvand-
ring til USA. Dette vekket interessen hos Bævre
og han skrev sin embedsoppgave i emnet. Der-
med var grunnlaget for doktoravhandlingen lagt.
Bævre trekker frem erfaringen fra tiden som
vitenskapsassistent som verdifull og god. Han
forteller at Thonstad var veldig flink til å bruke

økonomi

Observator har besøkt en av
rekruttene til forskermiljøet ved
sosialøkonomisk institutt
forskerstipendiat Kåre Bævre (26).

ham faglig i denne tiden og dette mener han
var veldig lærerikt. Bævre roser ordningen med
vitenskapsassistenter. Han mener ordningen er
tillitskapende og et bra tiltak for å rekruttere nye
stipendiater til forskermiljøet ved UiO, og han
anbefaler alle som tenker på en forskerutdanning
å jobbe som vitenskapsassistent.

Motivasjon og trivsel
Hvordan trives en forskerstipendiat? Bævre for-
teller at han trives veldig godt i forskermiljøet
ved sosialøkonomisk institutt, et forskermiljø som
han karakteriserer som problemfritt og åpent.
Han føler han har blitt tatt godt i mot av de høy-
ere rekker. Bakgrunnen som forskningsassistent
gjorde også at han var litt inne i miljøet fra før,
noe som gjorde en ankomst til forskermiljøet let-
tere.
Motivasjonen til en forskerstipendiat kommer og
går, og Bævre innrømmer at det noen ganger blir
mye stirring i veggen.
- Det kan også være litt skremmende av og til å
vite at det bare er opp til deg selv og at du må
skape noe eget. Det at du er helt overlatt til deg
selv og at det bare er deg som holder på med
akkurat den tingen kan også gjøre at du til tider
føler deg litt ensom. Det er da det gjelder å søke
kontakt med folk på instituttet og være aktiv. Da
kommer resultatene.

Fremtiden
Bævre forteller at han i fremtiden har veldig lyst
til å arbeide som forsker ved et byrå, ved UiO
eller ved UiB. Han trives veldig godt ved UiO, og
en fremtidig jobb ved instituttet her frister. Det
er i dag ingen sosialøkonomer blant demogra-
fene ved instituttet, og Bævre innrømmer at han
har en  drøm om å bygge opp et godt økonomisk
demografimiljø ved instituttet. Et halvt til et år i
utlandet frister også.
- Dette er viktig fordi det er et så lite miljø for
demografisk økonomi ved UiO. England frister
mest, men Pennsylvania i USA er også aktuelt.

Tekst og foto Monica Walle

og deog deog deog deog demografimografimografimografimografi
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ECON er en av Norges største arbeidsplasser
for sosialøkonomer, og i stadig vekst. Derfor
er vi interessert i å komme i kontakt med dyk-
tige sosialøkonomer for fast ansettelse. Vi har
også ofte behov for å engasjere økonomi-
studenter for deltids
eller kortvarige oppdrag som prosjektassisten-
ter.

ECON er først og fremst et sosialøkonomisk
miljø, men andre faggrupper er også represen-
tert i vår stab. Ved oppdrag som krever høy grad
av tverrfaglig kompetanse inngår vi gjeme sam-
arbeid med komplementære fagmiljøer i inn og
utland.

ECONs virksomhet omfatter ti forretnings-
områder: Elektrisitet, energi, gass, miljø, ar-
beidsmarkedet, næringsøkonomi, bygg
 og boligmarkedet, utvikl ingsøkonomi,
transportøkonomi og makroøkonomiske ana-
lyser. De aller fleste forskerne arbeider med
prosjekter innen flere forretningsområder. Vår
arbeidsform gir derfor både muligheter for å

utvikle og utnytte spisskompetanse, og å ar-
beide på et bredt felt for dem som ønsker det.

ECON rekrutterer dyktige fagpersoner med
varierende grad av erfaring, alt fra seniorer
med bred erfaring, til nyutdannede. Dette bi-
drar til et inspirerende og dynamisk arbeids-
miljø. For nyutdannede legger vi særlig vekt
på individuell oppfølging og tilrettelegging
for å utvikle faglige og personlige egenska-
per av betydning for en gunstig karriere-
utvikling. Vår prosjektorienterte arbeidsform
gir gode muligheter for personlig utvikling
og kompetanseoppbygging.

Våre konkrete behov for nyansettelser og
studentengasjementer varierer over tid, men
vi er alltid interesserte i kontakt med dyktige
økonomer. Spørsmål kan rettes til Jan Mor-
ten Torrisen eller Ivar Pettersen, tlf. 22 98 98
50. Alternativt kan du sende en kortfattet hen-
vendelse til oss med vedlagt CV og karakter-
utskrift, så vil vi ta kontakt for en avtale om
samtale.

SENTER FOR ØKONOMISK ANALYSE

ECON Senter for økonomisk analyse a.s. er en uavhengig kompetansebedrift innen økonomisk
rådgivning, utredning og forskning. Våre oppdragsgivere omfatter bedrifter, organisasjoner og
myndigheter både i Norge og internasjonalt. ECON har kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm og
Paris, og har for tiden 50 ansatte. Hovedkontoret ligger i det nye Ibsenkvartalet i Oslo Sentrum.

Nyutdannede sosialøkonomer
og studentengasjementer

ECON Senter for økonomisk analyse a.s.

Postboks 6823 St. Olavs pl., 0130 Oslo

Telefax 22 11 00 80, e-post: firmapost@econ.no

Annonse
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Knut Anton Mork har en lang akademisk karri-
ere bak seg, med blant annet 16 år i USA som
akademiker. Nå er han sjeføkonom i Handels-
banken og figurer stadig i media med til dels
meget sterke meninger.
Hva var grunnen til at du reiste hjem fra USA?
-Det var en sak av veldig mange sider, veldig mye
personlig lå  i det. Uten å dra det for mye ut, så
følte jeg at jeg etterhvert hadde problemer med å
identifisere meg med USA slik det hadde blitt.
Jeg kan riktignok ha blitt kjent her i landet som
en frimarkeds profet, men jeg fikk problemer med
den vulgærkapitalismen som Ronald Reagen sto
for, og den umenneskeliggjøring av det ameri-
kanske samfunnet som dette førte til.
Knut Anton synes ikke det er så voldsomme
kulturforskjeller mellom USA og Norge i dag. Men
han sier at nordmenn på mange måter har over-
tatt mye av det dårlige ved amerikansk  kultur
og gått glipp av det beste. Han sier at det i USA
er mye interessant intellektualitet, kunstner-
miljøer og kulturmiljøer som man ser lite til i
Norge. Han mener også at vi i Norge er veldig lite
opptatt av forskningsmiljøene i Amerika som er
av verdens absolutt beste, og at han savner dette
i Norge fordi han føler at våre hjemlige Universi-
teter og Høyskoler ikke når opp i denne sammen-
heng.
Er det store forskjeller på utdanningssystemet i
Norge kontra USA?
- Forskjellen er at i Norge skal alle gjennom det
samme. Vi har ikke tillatt oss å  tolerere at noen
skoler er elite skoler, mens andre er masse-
utdanningssteder. De amerikanske lærestedene
er også mye klarere delt mellom lavere og høyere
grads utdanning. På lavere grad studerer du
masse forskjellig fag om hverandre. Det er ikke
slik at man bruker et år på hver av dem og da får
som Ole Brumm sier;” greie på en hel del om en
hel del”.
Når man er ferdig som Undergraduate, begynner
man på Graduate, noe som kan sammenlignes
med hovedfag her i Norge, men forskjellen er at
som Graduate er du i gang med Doktorgraden.
Knut Anton mener at vi i Norge prøver å kjøre
alle igjennom systemet til og med hovedfag. En
amerikansk Bachelor er en utdannelse til å få en
jobb med  mer enn cand.mag“en i Norge.  Det er
ikke gjort noe forsøk på at en Bachelor skal være
en spesialist. På hovedfagsnivå savner han imid-
lertid empiriske ferdigheter. Knut Anton forteller

at han har vært i kontakt med tredjeavdelings
studenter på sosialøkonomisk institutt  om
oppgaveskriving. Og at han har fått som reak-
sjon at ; ” det er vel for de som har tatt økonemetri
”. Han har problemer med å se hvordan man
kan få embetseksamen i Sosialøkonomi uten å
være skikkelig skolert i økonemetri .
-Jeg føler det er behov for restrukturering  av
Universitetsmiljøet. Da tenker jeg først og fremst
på mere interaksjon på det personlige plan mel-
lom studenter og professorer. Da jeg var profes-
sor 2 på Blindern, så viste jeg ikke navnet på
dem jeg hadde som studenter. I USA får du en
klasseliste og du som professor har ansvaret for
å lære elevene det de skal og også teste at de har
lært det. Studentene kom og snakket med meg i
tide og utide, men det var det vi var der for.
Hva tror du er grunnen til at Sosialøkonomisk in-
stitutt på Blindern er så fraværende i media?
-    Generelt i norsk sosialøkonomisk kultur så
er det et element at du skal få din belønning av
dine egne, og ikke nødvendigvis stå frem for of-
fentligheten. Men samtidig har det vært perso-
ner som har vært meget fremtredende, da ten-
ker jeg spesielt på Ragnar Frisch som var ivrig
nok på å skulle styre Norge. Kanskje ikke norsk
sosialøkonomisk kultur har vært helt innstilt på
at kolleger skulle gå ut i offentlig debatt med
hverandre. På MIT sitter Paul Krugman og Les-
ter Thurow  tyve meter fra hverandre i hvert sitt
kontor, og ”inderligen hater hinannen ” , for å
sitere Kielland, selv om de står for det samme
når man kommer til stykket. De er meget offent-
lige figurer begge to.
Knut Anton mener det var mer forsøk på å delta
offentlig debatter tidligere. Han sier at så sent
som i EU kampen  i 94 og også i forbindelse med
EØS avtalen så var det et opprop av norske sosial-
økonomer mot den avtalen. Knut Anton mener
også det er et resultat av at norske sosial-
økonomer som hovedtyngde har bevegd seg litt
bort fra de underdisiplinene som media og sam-
funnsdebatten  er interessert i.
 -  Spillteori er et utmerket redskap, men det er
ikke det som lettest faller inn i en samfunnsde-
batt. Jeg føler også at det er alt for lite empirisk
forskning blant norske sosialøkonomer. Selvføl-
gelig så mener jeg ikke at vi ikke har det, men
det er for lite av det sett i forhold til teoretisk
forskning.
Når du nevner Fricshøkonomer, er det da et nega-
tivt ladet begrep?

KNUT ANTON  MORK
Intervju av Stian Holter
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- Frisch var et geni, det er det ingen tvil om.
Problemet med Frisch og hans etterfølgere var
vel to ting. Det ene var en veldig hard tro på
planøkonomi og det andre som ikke hadde noe
med Frisch i seg selv å gjøre var at de som kom
etter han ikke har hatt den samme autorite-
ten, selvfølgelig med unntak av Leif Johansen.
Påfølgende generasjoner har kanskje blitt tyn-
get under disse store som gikk foran.
Hva med Haavelmo?
- Haavelmo opplever jeg som en del på siden av
Norsk Sosialøkonomisk miljø, fordi store deler
av hans karriere var på Amerikansk jord.
Du blir oppfattet som veldig pessimistisk når du
fremstiller Norges økonomiske fremtid?
- Først og fremst er jeg skeptisk ovenfor lettvint-
het når det gjelder optimistiske spådommer, dette
fordi verden alltid er veldig komplisert. Når det
gjelder norsk økonomi føler jeg at vi har noen
grunnleggende problemer som enda ikke er løst,
og vi får nye etterhvert. På grunn av oljen har vi
ikke tatt opp de grunnleggende problemene ved
velferdsstaten og statens rolle som andre euro-
peiske land har blitt nødt til. Oljen har på mange
måter gjort norsk økonomi til en eventyrøkonomi;
men som et amerikansk ordtrykk sier;” if
something sounds too good to be true, it probably
is”. Jeg tror på ærlig og åpen debatt. Vi må ikke
la oss støte av at noen gir uttrykk for en ærlig
mening. Å si at en beslutning er feilaktig er ikke
det samme som personlig kritikk av den perso-
nen som tok den.
Pengepolitikken i Norge?
- Pengepolitikken har blitt veldig forvirrende. Vi
har et offisielt direktiv som sier at Norges Bank
skal holde stabil valutakurs. Vi vet alle at det
ikke er en fastkurs politikk. Og vi vet at det har
blitt prentet inn lenge at NB skal tolerere avvik
fra utgangsleiet fra dag til dag, men innrette vir-
kemidlene slik at kursen bringes tilbake til
utgangsleiet ”etterhvert”. Så har vi alle lurt på
hvor lenge dette etterhvert er. At det ikke er over
natten det har vi forstått. Men det som ikke er
nevnt med et eneste ord  i direktivet er at det
skal være andre kriterier for rentesetting enn
valutakursen. Dette er et direktiv som jeg har
kritisert. Det er en kritikk som jeg i høyeste grad
står for, for jeg føler dette for Norge som olje na-
sjon gir en prosyklisk  pengepolitikk som
destabiliserer norsk økonomi. Derimot har vi nå
siden nyttår fått en ny tolkning av dette direkti-
vet, som bringer andre kriterier som inflasjon og

· Associate Professor ved Vanderbilt University,
Owen Graduate School of Management, 1983–90

· Seniorforsker og forskningssjef ved SNF 1990–92
· 2 ½ år som professor ved BI og

professor stilling på Blindern 1992–94
· Sparebanken Nor 1995–96
· Handelsbanken, sjeføkonom for Norge 1996–

konjunkturer når det gjelder rentesetting. Den
tolkningen er svært mye på linje med det jeg
skulle ønske å ha sett i stedet for  direktivet,  det
som kort kan kalles et inflasjonsmål eller altså i
litt lengere forstand å ta hensyn til både inflasjon-
stendenser og konjunktur svakheter i innen-
landsk økonomi. Men det som jeg opplever som
veldig forvirrende er at dette nå bringes inn som
en ny tolkning uten at direktivet forandres, og
jeg føler denne tolkningen  ikke har dekning i
direktivet. Og da må jeg spørre meg selv til en
hver tid hva har jeg å forholde meg til.
Det gløder av Knut Anton når han snakker om
dette, det er ingen tvil om at vi er inne på et felt
hvor han er tydelig engasjert. Han hevder videre
at Sentralbanksjefen nå i stor grad ser bort ifra
direktivet.
- ”Krona” er fremdeles svak, gjør det noe? Vi be-
gynner å få oppsigelser, er det det som skal bety
noe, eller er det konsumprisindeksen som vi skal
se på? Hvilke faktorer teller hva og til hvilken
tid? Denne typen uklarhet tror jeg er veldig uhel-
dig og betyr at for markedsaktørene blir det van-
skelig å føle seg trygg på hva som skal komme.
Dette vil antagelig føre til et pengemarkedsnivå
som ligger unødig høyt i gjennomsnitt over tid i
forhold til Norges Bank renter.
Hva skjer med renten i løpet av 99?
-Vi har sagt i Handelsbanken at den kommer
ned med 2.5 prosentpoeng til i løpet av 99. «Tim-
ingen» oppleves som veldig usikkert fordi vi ikke
føler at vi har fått noen klare    signaler på hva
NB egentlig  vil.
Blir lønnsforhandlingene viktige på hvor renten
går?
- NB sier den ikke har noen interesse av å på-
virke lønnsforhandlingene, men derimot kommer
det kanskje en reaksjon på lønnsforhandlingene.
Hvis det skulle komme høye tillegg igjen, så er
det ikke sikkert at renten kommer til å gå ned
noe særlig. Får vi et nulloppgjør så kommer kan-
skje renten ganske kjapt ned.
Knut Anton sier at pengemarkedsrenten i dag
har innebakt sterke forventninger om rentekutt.
Markedsrenten ligger langt under Norges Banks
foliorente og at det er den store risikopremien til
den  NKR som holder den norske renten så høy
som den er i dag.

(Intervjuet ble gjort før NB satte ned renten 0,5
prosentpoeng den 3.mars)

BAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNN· Bibelskole med mellomfag i Kristendom fra Blindern 1968
· Siviløkonom fra NHH 1972
· Høyere avdeling i samfunnsøkonomi fra NHH 1974
· Doktorgrad fra MIT, USA 1977
· Forskningsstilling på MIT,

ved Energy Laboratory 1977–81
· ”Visiting assistent Professor” ved

University of Arizona 1981–83
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Siv i farta!!
Nettavisen hadde for en stund siden Siv Jensen
som intervjuobjekt , slik at alle nettbrukere kunne
sende inn spørsmål  til norsk politikks mest blonde
finanstalskvinne.
Et av de bedre spørsmålene var om hun synes det var
rettferdig med lavere rente for studielån enn for van-
lige lån. “ Nei, dette er ikke greit ! Hvorfor skal vanlige
folk ha høyere renter enn studenter! ”, svarte BI-øko-
nomen med minst 2 vekttall mikroøkonomi kontant.
“Helt enig”, jubler Observators utvalg for dyre vaner “
alle må da skjønne at lån til en ny bil  eller en ny
parabol  bør være billigere å skaffe seg enn et lån til
utdannelse ?
Observators fraksjon for eksterne effekter orket ikke
å komme med noen kommentar.

Victor D.Norman, nylig valgt rektor ved Handels-
høyskolen i Bergen viser en litt annen side av seg
selv i boka si
“ Næringsstruktur og utenrikshandel ” som de fleste
av oss sikkert har lest.
Norman skriver nemlig på side 161 at :  “..innbyg-
gerne i ulike land har forskjellig smak - noen liker ake-
vitt, andre foretrekker sølvpuss” - SØLVPUSS !!  Vi har
hørt om elleville nachspiel på instituttets julebord her
på Blindern, men jeg er redd for at “ dagen derpå ”
etter en fest med  Victor D & Co. i Bergen er litt verre
enn at du blir kvalm av å høre ord som “whiskey ”,
eller at du hallusinerer : “ Nei, Olav, ikke mer påfyll til
meg nå...”
Vi kontaktet derfor Observators avdeling i Trondheim
for mer info om sølvpuss som rusmiddel, og fikk til
svar at: “Sølvpuss e’ itj så gæli, det sjø’ - Så læng’ det
e’ blankt e’ det drikkandes’!” - «Dessuten e’ det
nyyydelig sammans’ med kaffe, krem og litj’ av gård-
agens produksjon i garasjen, ja!»
Da er vel den saken grei.

En sjelden gang tar jeg meg tid til å grave meg
ut av haugen med pensumlitteratur for å se
meg om i den virkelige verden. Det hender jeg
blir overrasket over hvor godt vår kjære øko-
nomiske teori faktisk kan beskrive verden der
ute. -Dog ikke alltid. Vi har jo som kjent det
berømte unntaket som skal bekrefte regelen.
Forleden dag så jeg et slikt unntak i levende
live.

Jeg hadde akkurat forlatt Lesesal F (som kjent
bare for sosialøkonomer). Jeg fant ut at en li-
ten realinvestering i goder fra agrikultur-
sektoren ville maksimere min nyttefunksjon -i
hvertfall gitt de preferansene jeg hadde der og
da. Jeg satte stø kurs mot ICA på Ullevål sta-
dion. Etter å ha samlet sammen de ulike mat-
varene, stilte jeg meg i en av køene for å betale
for godsakene. Foran meg stod det en tilsyne-
latende uskyldig prisfast kvantumstilpasser
akkurat som deg og meg. Individet presenterte
to 1/4 liter kremfløtekartonger for ekspeditø-
ren. Ved hjelp av moderne teknologi (som jeg
forutsetter gitt) kom han frem til at herlighe-
ten ville koste kunden 28 kroner. Kremjegeren
presenterte en blank 20-krone og smilte for-
siktig. ICA-mannen forklarte i et noe roligere
tempo at den nette sum for denne type inves-
teringer var 28 kroner. Kunden puttet varene
fornøyd i lommene og spaserte mot utgangen.
Ungutten i kassa roper fortvilet «28 kroner?!?»,
vantro over det som utspiller seg foran øynene
hans. Kunden kommer tilbake, stirrer uforstå-
ende på den butikkansatte. «Har du ikke åtte
kroner til?» Stillheten brytes av ordene «OK,
bare gå, da!». I dette øyeblikk bryter min ver-
den sammen. Følger ikke aktørene spillere-
glene? Han skulle da unektelig ha tilpasset
kvantumet -i dette tilfelle kremfløte- ikke få til-
passet prisen etter kvantumet. Oppgitt betaler
jeg for mine varer, fremdeles usikker på om
jeg skulle forsøke å prute på totalsummen el-
ler ei.

Nå vet jeg bedre. Jeg stiller ikke spørsmåls-
tegn ved de økonomiske dogmer lenger. Jeg
bare lærer meg de relasjoner og forutsetninger
som pensumlister og eksamenssensorer vil jeg
skal prente inn i hjernebarken. Ferdig med det.
Når jeg en sjelden gang våger å titte opp fra
haugen med pensumbøker og stikker innom
en eller annen butikk, prøver jeg å unngå å
legge merke til alle «uregelmessighetene». De
gjelder ikke. Den virkelige verden er jo tross
alt inne på lesesal F...

Om prisfOm prisfOm prisfOm prisfOm prisfasteasteasteasteaste
kvantumst i lpasserekvantumst i lpasserekvantumst i lpasserekvantumst i lpasserekvantumst i lpassere

Observert og skrevet av Torbjørn Tråholt Siv i farta!!

Sølvpuss ?!

Observert og skrevet av Jon Andresen
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Ukens Sitat
“ La oss nå feie kjet-
teriet under teppet,
og bevege oss tilbake
til ortodoksien ”

en ordkunstner ved navn
Aanund Hylland

Eksamen
Grunnet manglende ressurser, er
eksamen slik vi kjenner den idag
blitt den eneste testen på faglig nivå
for studentene. Eksamensresultatet
skal fortelle noe om hvilket nivå den
enkelte student ligger på – beher-
sker han pensum, forstår og kan han
bruke det, eller har han pugget uten
å egentlig skjønne hva det handler
om. Det sier seg selv at med en slik
eksamensform som vi har på sosøk,
spørs det vel om disse skillene kom-
mer godt nok frem, ideelt sett burde
en nok testet studentene anderledes
enn en 6 timers 10 vekttalls-eksa-
men, men i mangel av penger etc, er
dette det mest praktiske. Det man
imidlertid må være meget nøye med,
er at denne ordningen stiller harde
krav til utformingen av eksamens-
settene. Relevans til pensum, vanske-
lighetsgrad, samfunnsaktualitet, alle
er momenter som må vurderes nøye
når oppgavene skal lages og godkjen-
nes. I lys av et litt ”spesielt” resultat
på matte-eksamen (semesteremnet)
i høst, ønsker jeg å få klargjort fra
instituttet hvordan de ser på dette te-
maet.

Sensur etter matte-eksamen viser
som oftest en ”to-topps” fordeling.  En
har ”supergruppa”, med ca 5 – 10
stykker som får 2,0 eller bedre (og
gjerne en toppkarakter mot 1,0 tal-
let), og ”resten” som ligger fra 2,7 og
utover (selvfølgelig med noen imel-
lom). Ved siste eksamen var det 6 –
seks – stykker med 2,9 eller bedre.
Beste karakter var 2,3, og det var to
stykker som fikk laud. Med andre ord
et svært dårlig resultat om en sam-
menligner med tidligere. Der en er
vant til 20-30 % laud, var tallet nå
under 5%! Beste karakter var en hel
karakter dårligere enn ved i vår!
Spørsmålet blir selvfølgelig: Hvordan
kan dette skje? Hvordan kan det ha
seg at på et semester blir resultatene
så mye dårligere? Vel nok varierer det
litt fra år til år, men dette er jo latter-
lig/tragisk!
Jeg kan se for meg fire alternative
svar:
1. Dette er en trend i tiden når det

gjelder matte, i tråd med den dis-
kusjon som pågår i skoleverket
om realfagenes plass.

Leserinnlegg av Knut Haugan

2. Kullet som hadde matteeksamen i
høst er vesentlig dårligere i matte
enn sine forgjengere.

3. Eksamensformen er endret, en øn-
sker ikke lenger to topper, men en
”normalfordeling”, og lager derfor
oppgavene slik at de fleste skal få
til litt, mens ingen/svært få skal få
til alt

4. Eksamensoppgaven var alt for van-
skelig.

Punkt 1 kan sikkert ha noe for seg, men
en slik dramatisk forskjell som det tross
alt var gjør at denne må avvises. Punkt
2 forkastes umiddelbart uten videre
kommentar. Når det gjelder nr 3, en
eventuell forandring av eksamenssett,
er dette en egen diskusjon som jeg ikke
skal gå særlig inn på nå. Det er nok
både fordeler og ulemper med slik set-
tene har vært frem til nå – dersom en
ønsker å endre dette må det være fordi
en mener at nye metoder vil komme
studentene til gode. Uansett tror jeg
ikke det er spesielt smart å begynne å
lage eksamener der det er svært van-
skelig å få laud – poenget er vel å få
sjekket hva studentene kan i forhold
til pensum og forelesninger? Dersom en
klarer brorparten av oppgavene i bø-
kene, bør en vel ha mulighet til å få en
akseptabel karakter? Dessuten spørs
det vel om en øker rekrutteringen til
faget ved å innføre en ”umulig” eksa-
men.

Tilbake står jeg, ikke overraskende,
med en teori om at eksamen var for
vanskelig. Dette må bety at noe har
slått feil når disse oppgavene ble laget
og godkjent. Mine spørsmål til institut-
tet blir derfor: Hvordan blir eksamene
laget, og hvilke ”mekanismer” er ment
å skulle forhindre svingninger i van-
skelighetsgrad? Hvordan ”kvalitets-
sikrer” en arbeidet med å utforme ek-
samen, slik at den blir det en forhå-
pentligvis ønsker – en metode for å be-
stemme studentens nivå best mulig?
Er instituttet enig i at dette er/kan være
et problem? Hvilke løsninger ser en
eventuelt for seg?

Jeg vil sette stor pris på at noen vil finne
det bryet verdt med å besvare disse
spørsmålene, da de nok betyr mye for
oss studenter. Spesielt kunne jeg tenkt
meg et svar fra ”matte-gutta”  i 11. an-
gående denne eksamen.

- bingo eller testing av faglig nivå

Klara Klok

Hei Klara !

Jeg er en stakkars
mellomfagstudent som har et
problem som er litt spesielt.
På makroeksamener har jeg
veldig lett for å gjøre en
regnefeil tidlig i oppgaven, slik
at alle konklusjonene mine
senere i oppgaven blir konse-
kvent omvendt av det som var
planen.
Er det noe jeg kan gjøre hvis
jeg oppdager dette igjen (jeg
bruker nemlig å oppdage feilen
like før eksamenstiden er
ute!)?

«Feil Fortegn»

Hei «Feil Fortegn» !

Problemet du beskriver er
mer vanlig enn du aner. Det
har til og med skjedd med meg
selv engang for lenge siden !
Jeg foreslår at neste gang
dette inntreffer så setter du
rett og slett en stor parantes
rundt
hele oppgaven din, og deretter
fører på et minustegn foran
hele greia.
Det  vil nok gjøre susen !
- Lykke til !

Klara K.
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Det ble ikke solgt mange “dagens middag” til
sosøk’ere torsdag 28.januar. Mange vil kanskje
tro at grunnen var at SiO hadde overgått seg selv
nok en gang når det gjaldt menyvalg, men denne
gang var det ikke “ Bolognesesuppe m/ ris ” som
fikk store deler av økonomistudentene til å unngå
kantina.
Lyden av alle magene som skrek etter mat ved
17-tiden i auditorium 3 var framprovosert av helt
andre grunner, nemlig et løfte om gratis pizza og
brus til alle som kom og stemte inn nye fjes til
Fagutvalget og festforeningen Fredrik.
Denne halvårlige seansen gir studenter med litt
fritid til overs en sjanse til å få påvirke hverda-
gen sin på Blindern, ved å stille til et av de to
valgene.
Så veldig mange styringslystne studenter var ikke
på plass denne gang, faktisk klarte man ikke å

få fylt opp mer enn 2 av de 4 plassene i Fredrik-
styret.
Dette på tross av at avtroppende leder Thomas
Felde holdt et godt foredrag om hva foreningen
hadde foretatt seg i høstsemesteret.
Hva kan vi så vente oss fra Fredrik i det nye se-
mesteret ?
Den nye lederen Eirin Schille kunne fortelle om
både weekend til Hemsedal (for de skiinteresserte)
planer om teatertur (for kulturelskerne), og nye
4 fester i løpet av vårsemesteret (for de alkohol-
interesserte).
Datoer for de gjenstående fester er 4.mars, 25
mars og 22.april.
Det mer prestisjetunge Fagutvalget var det ikke
så vanskelig å få kandidater til.
Her skulle 5 representanter utgjøre det nye sty-
ret sammen med den ferske lederen
Kaja Jansen.
Bjørnar Kvinge (han må jo snart ha instituttets
lengste CV !  red.anm) sa takk for seg etter at

kommer kommer kommer kommer kommer pizzapizzapizzapizzapizza’n ?’n ?’n ?’n ?’n ?
Tekst og foto Jon Andresen

han på en fin måte hadde redegjort for høsten
98’s utførte saker, og gjort det klart for alle at “
er det noen dere ikke er fornøyd med - kom til
oss  ! ”, i beste mafioso-stil.
Fagutvalget kunne videre fortelle at en næring-
livsgruppe er dannet, og at denne skal jobbe
med å skape kontakt mellom instituttet og næ-
ringslivet. Et spennende prosjekt !
Videre kunne man opplyse om at 2.avdelings-
utvalget som ble nedsatt i fjor, har jobbet
for å få flyttet eksamen i empirisk metode fra 6.
til 5.semester, noe de fleste som har tatt 2.avde-
ling sikkert ser poenget med.
3 eksamener i løpet av en uke, i tre forskjellige
emner på 6.semester, slik det er idag, gjør
2.avdeling til en unødig hard bøyg å komme igjen-
nom, og er nok ikke akkurat med på å øke re-
krutteringen av studenter til sosialøkonomi på

Blindern.
Dagens høydepunkt (nei,
ikke pizzaen... ) var da man
måtte velge 5 styremedlem-
mer fra de 7 som stilte til
valg.
Kandidatene fortalte litt om
seg selv, og hvorfor du
burde stemme på akkurat
dem til
Fagutvalget. Ryktene sum-
met rundt om at Nils An-
dresen og Steinar Aksnes
var favoritter, og de ble da
også valgt inn med god
margin. Den noe mer
ukjente kandidaten Helle
Stensbakk, ble valgt inn

etter å ha holdt valgets klart beste innlegg om
hva hun ville endre på, hvis hun fikk
bestemme.Opptellingen viste at også Christian
Gahre og Erik M.Dugstad fikk nok stemmer til å
bli med i styret denne våren.
Dermed var alt det offisielle unnagjort. Nå gjen-
sto kun litt fotografering og overrekkelser av ga-
ver til avtroppende representanter før vi var helt
ferdige etter 1 time og 17 minutter.
På dette tidspunktet begynte ganske mange å
bli fryktelig sultne, og på sedvanlig måte
var folk veldig kjappe med å komme seg ut av
auditoriet, og opp i 12.etasje hvor alle pizzaene
skulle befinne seg.
Etter 10 minutters venting kom de etterlengtede
pizzaene på bordet, men ble ikke liggende spesi-
elt lenge der, for å si det sånn... Under pizza-
orgien klarte dessuten Fredrik å skaffe seg et sty-
remedlem til. Om vedkommende først fikk pizza
etter at han hadde svart ja, vites ikke...
Alle var enige om at det hadde vært en fin etter-
middag...

pizza`n kom til
slutt,
og Jostein ble
glad
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Fagutvalget

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) og Frederik har igjen hatt general-
forsamling, og fagutvalget fikk fire nye medlemmer.
Totalt er vi åtte representanter som velges for ett
år, med valg av fire nye medlemmer hvert semester.
Denne gangen trengte vi fem nye medlemmer, da
noen av de gamle medlemmene bl.a er på utveks-
ling. De nye representantene er Nils Andresen, Stei-
nar Aksnes, Christian Gahre, Erik M. Dugstad og Helle
Stensbak
Instituttstyret (IS) og Arbeidsutvalget
(AU):Instituttstyret er det fora der det tas avgjø-
relser angående ansettelser, pensumendringer,
budsjettbehandling og lignende. Her sitter det seks
representanter, to fra FU og fire uavhengige
studentrepresentanter. Arbeidsutvalget er et for-
beredende organ for IS, og studentene er repre-
sentert med ett medlem fra FU og en uavhengig
representant. De uavhengige representantene sit-
ter i ett år, og velges på allmøte i slutten av okto-
ber. Disse skal parallelt med FU fremme studen-
tenes krav og ønsker for instituttet.
Studentenes undervisningskommité (SUK):Her sit-
ter ett medlem fra FU, én uavhengig represen-
tant, én studiekonsulent samt lederen i undervis-
ningskomiteen ved instituttet. Kommiteen skal ha
løpende kontakt i undervisningsspørsmål. SUK skal
også fungere som et forberedende organ for AU,
slik at studentene blir trukket tidligst inn i beslut-
ningsprosessen i undervisningsspørsmål.
Aktiviteter våren 1999:Hvert semester arrangerer
FU en del faste aktiviteter.

Dette semesteret har vi følgende planer:
Jobbseminar:Jobbseminaret har blitt en tradisjon
hvert semester, og er først og fremst for studen-
ter i avslutningsfasen i studiet. Denne gangen blir
jobbseminaret torsdag 25.mars på seminarrom 9
på Ullevål Stadion. Dagen starter med at Knut

Roppestad holder et meget bra kurs om jobbsøker-
prosessen. Etter lunsj kommer noen inviterte be-
drifter for å fortelle litt om dem selv. Det holdes
en enkel bevertning etter presentasjonen, der det
blir anledning for studentene å prate med bedrif-
tene.

Bedriftsbesøk:
Årets bedriftsbesøk er ikke bestemt på dette tids-
punktet. Det er da mulighet for studenter på alle
avdelinger å bli med ut til en bedrift for å høre på
en presentasjon og kanskje også få en liten om-
visning. Nærmere informasjon kommer etter hvert.

Næringslivsgruppen (NLG):
NLG skal bedre kontakten mellom næringslivet og
sos.øk-studentene.Dette semesteret har de tenkt
å arrangere tre bedriftspresentasjoner på univer-
sitetet.

Studietur :
I fjor ble den planlagte studieturen til Praha av-
lyst p.g.a for få påmeldte. Vi i FU håpet at dette
kun var en engangsforetredelse, og satte i gang
med å planlegge denne vårens tur. Reisemålet
skulle være Brüssel, hvor vi hadde tenkt å lære
mer om euroen og dens påvirkning på den norske
økonomi. Tilbakemeldingen var bra da vi startet
planleggingen i høst, men måtte dessverre avly-
ses da det til slutt var alt for få påmeldte. Vi håper
at dette er noe som vil endre til neste gang.

Du finner oss på kontoret, rom 1250 i Eilert Sundts
hus, i kontortiden mandager og onsdager mellom
klokken 11.45 - 12.15. Vi har også egen postkasse
utenfor kontoret der dere alle kan komme med
forslag til saker som kan tas opp eller betale leie
for bokskap utenfor kontortiden.

Fagutvalget
Leder
Kaja Jansen
Nestleder
Even Mortensen
Undervisningskomité
Steinar Aksnes
Helle Stensbak
Bokskapsansvarlig
Nils Andersen
Studieturansvarlig
Kaja Jansen
IT-ansvarlige
Erik M. Dugstad
Kaja Jansen
Sekretær
Juliane Evensen
Økonomiansvarlig
Christian Gahre
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-Det blir helt klart en forverret økonomisk si-
tuasjon i 1999 sammenliknet med i fjor, fortel-
ler Aase, men understreker at budsjettet som
ble vedtatt på et møte i arbeidsutvalget 18. fe-
bruar kun er et foreløpig budsjett.  Det kan
komme noen ekstra kroner i forbindelse med
at fakultetet foretar sin endelige avgjørelse om
tildeling i slutten av februar.

Så langt har instituttet fått tildelt 19 millioner
kroner for 1999.  Dette er det samme nominelle
beløp som i 1998. Når lønnsbudsjettet i utgangs-
punktet utgjør 18.750.000, sier det seg selv at
det ikke blir mye penger igjen til andre formål.
Det romslige lønnsoppgjøret i fjor kostet ca. en
million kroner.  Heldigvis var instituttet forbe-
redt på de hardere tidene, og kan derfor overføre
i overkant av 2 millioner fra fjoråret slik at drif-
ten blir dekket.  Men vi må også sørge for å ha
noe i reserve til driftsutgifter i år 2000.

Hvor skal det spares i 1999?
-Vi har foreslått større kutt på forsknings-
assistanse, reiser og IT-midler.  F.eks skal opp-
graderinger og fornyelser innen IT reduseres med
250.000 (tilsvarende 55%), mens reiseutgiftene
til de ansatte kuttes med 200.000 (ca. 45%). Re-
duksjonen i midler til forskningsassistanse kom-
mer ikke til å gå ut over de som allerede er an-
satt som vit.ass’er.

Studentene får også merke budsjett-kniven, kan-
skje først og fremst fordi antall hovedfagskurs til
høsten er redustert fra 7 til 6. Det skal i tillegg
diskuteres om posten ekstern timelærerhjelp får
stå i fred, eller om også denne må kuttes. Pen-
gene fra denne posten går stort sett til seminar-
ledere og innleide lærerer.  Sommerkursene som

er planlagt (matematikk for økonomer og ma-
kro pengepolitikk) må avlyses dersom ikke in-
stituttet får bevilgning fra Undervisningsdepar-
tementet.  Tidligere har ikke sommerkursene
vært helt avhengige av denne ekstra-
bevilgningen.

Vi spør om ikke driften av instituttet kan bli mer
effektiv:
-Det foregår et effektiviserings- og rasjonalisering-
sprosjekt ved UiO, og i 1998 reduserte vi admi-
nistrasjonen med en halv stilling, og det skal re-
duseres ytterligere. Samtidig får vi flere og flere
oppgaver som f.eks. videreutdanning, utveks-
lingsavtaler og masterstudiet. Så det er ikke mye
å gå på.

Men det er også positive sider ved budsjettet.  Pos-
ten for studenttiltak øker litt og blir i år på 55.000
kroner.  Det betyr at Fagutvalget, AIESEC og
Observator kan holde aktiviteten oppe:
- Vi ser på dette som en investering i fremtiden.
Disse organisasjonene er med på å rekrutere stu-
denter, og skal vi kunne gi et godt tilbud i årene
som kommer blir det stadig viktigere å opprett-
holde antall studenter.

Harde
Universitas skriver nesten ukentlig om

kutt. Merethe Aase er kanskje
den som har best oversikt over den svært

lille og forholdsvis åpne økonomien
øverst i SV-bygningen.

kan det blikan det blikan det blikan det blikan det bli
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tekst Remy Åserud - foto Benedicte Frostad
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Skrevet av forskningssjef Erik Hærnes

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkono-
misk forskning, med kortnavnet Frischsenteret,
ble stiftet av Universitetet i Oslo med virkning
fra 1. januar 1999. Ideen med Frischsenteret
er å både å bidra til utdanningen av sosial-
økonomer ved Universitetet i Oslo, og anvende
resultater fra grunnforskningen på aktuelle
samfunnsøkonomiske problemstillinger. Derved
håper vi å gi kunnskapsgrunnlag til beslutnings-
takere og bidrag til samfunnsdebatten, samti-
dig som vi ønsker å gi impulser tilbake til grunn-
forskningen.

Frischsenteret er en videreføring av SNF-
Oslo, som var en del av Stiftelsen for samfunns-
og næringslivsforskning (SNF). SNF har den stør-
ste delen av sin virksomhet i Bergen med hoved-
tilknytning til Norges Handelshøyskole, og ho-
vedformålet fra universitetets side med å lage en
ny stiftelse, var å få bedre profilering av forskning
med utspring i Sosialøkonomisk institutt. Nav-
net ble valgt for å hedre professor Ragnar Frisch,
som i flere tiår var drivkraften i det sosial-
økonomiske miljøet i Norge og som i 1969,
sammen med Jan Tinbergen, fikk den første No-
belprisen i økonomi. Samtidig har vi fått et navn
som blir lagt merke til både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Dette gir oss også noe å strekke oss
etter.

Frischsenteret har på samme måte som
SNF-Oslo en samarbeidsavtale med Universite-
tet i Oslo. Det er imidlertid en uavhengig stif-
telse som har et råd og et styre,  hvor medlem-
mene er oppnevnt av Norges forskningsråd, Uni-
versitetet i Oslo og de ansatte. Vi holder til i

Forskningsparken i Gaustadbekkdalen.
De viktigste forskningstemaene har gjennom flere
år har vært energi og miljø, utdanning og arbeids-
marked, produktivitet og offentlig økonomi og
helseøkonomi. Det siste er ny satsing med stor
aktivitet.

Frischsenteret er fullt ut oppdrags-
finansiert. I 1999 kommer hoveddelen av opp-
dragene fra Norges forskningsåd, og resten stort
sett fra departementer. Mange av de ansatte ved
Sosialøkonomisk institutt, samt personer med
hovedstilling andre steder, har bistillinger ved
Frischsenteret, hvor de arbeider sammen med
full tids ansatte forskere ved Frischsenteret. Flere
av prosjektene har doktorgradsstipender, og det
er for tiden tre doktogradsstipendiater ved
Frischsenteret. Doktogradsstipendene er full tids
stillinger, mens hovedfagsstipendene er deltids
stillinger. Her kan studenter i siste del av stu-
diet få engasjement, gjerne med et omfang på
tre måneder, med mulighet for fleksitid og for å
strekke arbeidet ut over en lengre periode, slik
at det også er mulig å følge kurs parallelt. Det er
gjerne 5-6 hovedfagsstudenter hvert år. Fra tid
til annen utlyses også assistentstillinger, både
for studenter og for ferdige kandidater. Vi ser det
som en viktig del av virksomheten å engasjere
studenter, og forsøker å legge opp så mange av
prosjektene som mulig slik at det skal bli plass
for dette, i særlig grad engasjementer for å skrive
hovedoppgave. Dette vil både gi vinkling på opp-
gaven mot aktuelle problemstillinger, og gi stu-
dentene erfaring i prosjektarbeid og anvendt fors-
kning.

Presentasjon av

Frischsenteret

I disse budsjettkutt-tider må ubehagelig spørsmål stilles. Det er i dag nesten like mange teknisk- og adminis-
trativt ansatte, som vitenskapelig ansatte ved UiO. Når vi nå ser at universitetet får kuttet budsjettene, så blir
ikke de ansatte sagt opp. Alle håper at kuttene er midlertidige, og velger å minimere alle andre utgiftsposter,
og håpe på bedre tider.
Hos oss på sos.øk. gjør dette seg gjeldende i at poster som innkjøp av datautstyr kuttes inntil beinet. Seminar-
undervisning blir vurdert fjernet, kurstilbudet på 3. avdeling blir redusert, og det kuttes sterkt i antall utlyste
stipendiatstillinger. Alt dette er ting som betyr et dårligere tilbud til studentene. Og hvilken garanti har vi for at det
virkelig er kortsiktige kutt? Politikerne på Stortinget blander utdanningspolitikk og distriktspolitikk, og satser millio-
ner av kroner på et nytt IT- senter på Fornebu i privat regi. Ingenting av dette favoriserer UiO i kampen om
utdanningskronene.

Mer om budsjettkutt!
Innspill fra Thomas Tørmo
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Nå har det blitt mulig å erverve den gjeve tittelen
cand.oecon også ved Norges Handelshøyskole i Ber-
gen (NHH). Tidligere var denne tittelen forbeholdt
de med sosialøkonomisk embetseksamen fra uni-
versitetet i Oslo. Nå blir den også tildelt de som tar
såkalt ”Høyere Avdelings studium” ved NHH med
samfunnsøkonomi som spesialområde.

Høyere Avdeling ved NHH har lenge vært et tittel-
løst studium. Kurset inngår i doktorgrads-
programmet på NHH på samme måte som enkelte
kurs på 3.avd i Oslo kan tas som del av et
doktorgradsstudium her. Det har tidligere kun blitt
referert til som ”Høyere avdeling i Bergen”.

Dersom du er en av dem som nå fortviler litt over at
handelshøyskolen har stjålet tittelen vår, så tenk
over dette: Det hender ofte at arbeidsgivere (av en
eller annen grunn) sidestiller Siv.øk.-ere og Sos.øk.-
ere når de kommer på jobbintervju. Nå kan du slå
i bordet med at siviløkonomen må gå enda to år på
skole for å bli like god som en sosialøkonom!

En venn av meg som studerer ved Høyskolen i Oslo
sa en gang følgende: ”Hos oss går vi og plager forele-
serne helt til vi skjønner hva de snakker om!”   -Når
plaget du en foreleser sist??

Julen er en høytid, også for de som har uærlige
hensikter. Det fikk vi i Observator-redaksjonen er-
fare når vi kom på kontoret i 6. etasje på Henrik
Wergeland til semesterstart; Både PC og scanner var
borte!! Tilbake stod en monitor, en skriver og et vir-
var av kabler, som ikke lenger hadde noe sted de
hørte hjemme. Dette har påført oss i redaksjonen en
masse ekstraarbeid, i tillegg til at vi måtte vente hal-
vannen måned på å få ny PC og programvare fra
dataansvarlige ved instituttet.

La meg si det med en gang; Tusen takk til institut-
tet! I tyverisaker som denne er staten selvassurandør,
så nytt utstyr måtte skaffes over instituttets eget IT-
budsjett. IT er allerede kuttet med ca 50% fra i fjor,
og det er innført innkjøpsstopp på datautstyr. Like-
vel valgte instituttet å se gjennom fingrene med dette,
og hjelpe Observator med en datamaskin. Det er vel
ikke sikkert at alle instituttene her på Blindern ville
vist den samme omtanken for et studentblad.

Tyveriet blir rutinemessig politianmeldt. Men vi har
vel ikke noe særlig håp om at det noengang vil bli
oppklart. Det vi i allefall vet er at tyven hadde nøk-
kel! Døren var ikke brutt opp, men låst pent opp og
igjen. Vi trodde at det kun var 6 nøkler som passet
til denne døra, og at alle var i hendene på betrodde
medlemmer av redaksjonen. Så det er mulig at vi
glodde litt skrått på hverandre på første redaksjons-
møte, før vi hørte at det faktisk hadde vært en serie
med innbrudd på Henrik Wergeland, som alle var
utført med nøkkel. Et ikke bekreftet rykte er at det
er en hovednøkkel på avveie;  så ikke la verdisakene
ligge løs på HW:

Cand.oecon i Bergen!

thomas` luke mot verden
Hvor er PC-en vår? Det er min påstand at studentene på sos.øk kas-

ter bort alt for mye tid på å lese selv, det en fore-
leser kunne oppklart i løpet av noen minutter!
Årsak; studentene spør ikke når det er noe de
lurer på. Særlig på 1.avdeling foregår en foreles-
ning stort sett som en enetale fra kateteret. Det
hende vel av og til at det kommer en ned og spør
om et eller annet i pausen, men det store flertal-
let spør aldri om noe. Er dette fordi alle skjønner
alt med en gang? Når ingen spør, så vil heller ikke
foreleser få noe inntrykk av hva som er vanskelig
for studentene.

De aller fleste foreleserne setter opp fra en til to
timer i uka hvor studentene kan komme til sam-
tale. Med tanke på at de fleste forelesere har fra 40
til 100 studenter på sine forelesninger skulle en
tro at de hadde nok å gjøre denne tiden. Men sann-
heten er vel heller den at bare noen få av studen-
tene (i hvert fall på grunn- og mellomfag) tør å gå
til foreleser med sine faglige spørsmål. Hvorfor er
det slik? De tror kanskje de at det de skal spørre
om er så elementært at de syns det er flaut å gå og
spørre. Dermed får foreleser ingen føling med hvor
studentene står, hva de har lært, og hva han kan-
skje bør repetere.

Folkens; vi går på universitetet for å lære. Ta det
som en gylden regel at dersom du lurer på noe, så
er det minst to andre som lurer på akkurat det
samme. Så min oppfordring er: Plag en foreleser!

Besøkstid?
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Oppgave 2

a)Forklar hva som menes med konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Illustrer i en figur
hvordan konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet endrer seg når det innføres en omset-
ningsavgift på et gode som omsettes i et frikonkurransemarked. Vis hvordan det samfunnsøko-
nomiske tapet knyttet til avgiften framkommer i figuren.

b)I forbindelse med aktiviteter som forurenser eller skaper andre negative eksterne virknin-
ger, kan det å innføre avgifter øke den samfunnsøkonomiske effektiviteten i ressursbruken.
Forklar dette ved hjelp av en modell for en økonomi med to individer som konsumerer to goder
som foreligger i gitte mengder, hvor individ 1s konsum av vare 1 reduserer nytten til individ
2.

c)”Grønn skattekommisjon” avla sin innstilling i 1996, hvor de argumenterte for at beskat-
ningen i norsk økonomi burde endres ved at det innføres høyere avgifter på forurensende
aktiviteter. Inntektene fra disse avgiftene burde myndighetene bruke til å senke andre
skatter og avgifter. Diskuter hvordan en slik omlegging av skattesystemet kan bedre ressurs-
bruken i norsk økonomi.

Oppgave 2 a)

Konsumentenes etterspørselskurve er fallende i et pris/mengde-diagram, og
gir uttrykk for konsumentenes etterspørsel etter godet ved en gitt pris.
 (Figur 1):

Ved en pris p1 etterspør konsu-
mentene altså x1.
Men man kan også se på E som
et uttrykk for marginal betalings-
villighet (heretter MBV). Man ser
da på E inverst. Dvs. etterspurt
kvantum er ikke en funksjon av
pris, men pris (eller MBV) er en
funksjon av kvantum. (Figur 2):

For det gitte kvantum x1 er konsumentene altså villig til å betale p1. Konsumentenes betalingsvillighet er dermed reflektert i
etterspørselskurven, der arealet under kurven er definert som brutto
konsumentoverskudd. (Figur 3):

Det skraverte arealet viser brutto konsumentoverskudd.

Netto konsumentoverskudd (heretter K.O.) er kanskje mer interessant, fordi
det gir et uttrykk for at konsumentene faktisk kan tjene på en handel hvis
deres MBV avviker (er større) enn den prisen de faktisk betaler. I et fri-
konkurransemarked (FK-marked) settes pris lik marginalkostnad, og konsu-
menter som har en betalingsvillighet lik eller større enn denne får handle. For
en del konsumenter (og også for den enkelte konsument hvis han handler
flere varer) vil det derfor være en differanse mellom MBV og den prisen de
faktisk betaler MBV > p = C’(x). For alle

enhetene omsatt er denne differansen definert som K.O.
På figuren under er K.O. lik det skraverte arealet (Figur 4):

K.O. er altså summen av avvikene mellom MBV og faktisk pris for alle konsumentene.
Formelt kan det skrives
 N
Σ MBVi  - P
 i = 1

i = konsument 1 – N, der N er den siste konsumenten som har MBV = P.

x - kvantumx1

p -
pris

p1
E - etterspørsels

kurve

fig. 1

x - kvantum

p -
pris

fig.3

x - kvantum

p -
pris

p = c”(x)

MBV

fig 4.

EKSAMENSBESVARELSE
MELLOMFAG MIKRO, HØST 1998
Karakter: 1.8

x - kvantumx1

p -
pris

p1
MBV

fig. 2
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Produsentenes tilbudskurve er stigende i et (P,Y)-diagram, og det viser hvor
mye konsumentene er villige til å tilby av varen. Tilbudskurven (T) kan ses
på som produsentenesmarginalkostnad for å produsere en enhet ekstra, og
jeg antar at marginalkostnaden (C’(x)) er stigende (Figur 5):

Av figuren kan vi se at til en pris for eksempel lik po vil produsentene tilby
kvantum xo. Jeg antar at produ-
sentene er profittmaksimerende,
og profitt (π) er lik inntekt px mi-
nus kostnad C(x). Profitt-
maksimum er gitt ved π’ = 0 ⇔
P = C’(x). For den siste enheten
bedriften selger er altså
marginalkostnad lik pris, men for
de øvrige enhetene er p > C’ (x).
Det er dermed opphav for et
overskudd hos produsenten, og
dette overskuddet er definert
som produsentoverskudd (P.O.)

(Figur 6).
På figuren er det skra-
verte feltet P.O.

Summen av P.O. og K.O. er definert som samfunnsøkonomisk over-
skudd (heretter S.Ø.O.).
Figuren under illustrerer det S.Ø.O. ved det skraverte arealet(Figur 7):

Hvis det innføres en omsetningsavgift på et gode som omsettes i et FK-
marked, vil denne avgiften (heretter t) medføre et samfunnsøkonomisk
tap. Dette kan illustreres i en figur (Figur 8):
p* = pris uten skatt
pk = pris konsument når skatten innføres
pp = pris produsent når skatten innføres

Når skatten innføres, blir det omsatt færre enheter i markedet. Konsu-
mentene møter her en høyere pris, pk, og de får et redusert K.O., delvis som følge av høyere pris, og delvis som følge av at
for noen er den nye prisen pk > MBV og de vil ikke lenger handle i markedet. K.O. redusert med A + B. (Tidligere, før skatt,
var K.O. A + B + E, nå er det bare E.) Når t innføres, får produsentene en lavere pris for varen pp < p*, og vil derfor ikke tilby
like mange varer. Produsentoverskuddet blir redusert, dels som følge
av lavere pris, dels som følge av at de får solgt færre enheter. Før skatt
var P.O. lik C + D + F, etter innførselen av skatten, blir P.O. redusert
med C + D.

Det S.Ø.-tapet er illustrert i figuren ved arealene D + B. Per definisjon
er det S.Ø.-tapet lik verdien av de enhetene skattene fortrenger. Om-
satt kvantum synker fra x* til xt som følge av skatten. Det S.Ø.O. er som
sagt tidligere summen av P.O. og K.O., men i tillegg må vi regne med
skatteinntektene. På figuren er skatteinntektene arealet A + C. Det er
en ren overføring av kjøpekraft fra det private til det offentlige, og gir
ikke opphav til noe S.Ø.-tap.

Reduksjon i K.O. : - A - B.
Reduksjon i P.O. : - C - D
- skatteinntekter : +A +C
= S.Ø.-tap: - B - C

Det kan være interessant å se på hvem som taper mest på innførin-
gen av skatten, produsentene eller konsumentene? Det kan også drøf-
tes om innføring av skatt kan gi lavere S.Ø.-tap i noen markeder enn i
andre. Jeg vil drøfte dette kort.
Hvem som må betale for skatten bestemmes av hvor elastiske T og E
er. Dvs. hvor stort utslag i kvantum en marginal prisøkning/prisnedgang
medfører. Jo større kvantumsendring, jo mer elastisk er kurven. Det
viser seg å være slik at den med den minst elastiske kurven må betale
mesteparten av skatten. Dette kan illustreres i to figurer, (9a og 9b)

x

p

p0

fig.6

x0

T = c`(x)

x

p

MBV = E

fig 8

T = c`(x)

x*xt

pk

p*

pp

E

A

C

F

B

D

p

MBV = E

fig 9a

T = c`(x)
pk
p*
pp

x

p

MBV = E

fig 9b

T = c`(x)

x*xt

pk
p*

pp

x

p

MBV

fig 7

c`(x)

x

fig.5

x0

T = c`(x)

p0

p
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I figur 9a er etterspørselskurven mindre elastisk enn tilbudskurven. Vi ser at ved innføring av t, vil den konsumentbetalte
delen av skatten (pk – p*) være større enn den produsentbetalte (p* - pp). I figur 9b er det motsatt, her er tilbudskurven minst
elastisk (relativt sett) og den produsentbetalte delen av avgiften er derfor større enn den konsumentbetalte delen av avgif-

ten: (p* - pp) > (pk – p*)

Det S.Ø.-tapet som følge av t avhenger av størrelsen på t og
elastisiteten på T og E. At det S.Ø.-tapet øker med kvadratet
på skattesatsen hvis kurvene er lineære, kan lett illustreres i
en figur (Figur 10):

At S.Ø.-tap øker med kvadratet av skattesatsen, er det
samme som å si at hvis t dobles (2t), så vil det S.Ø.-tapet
firedobles. Med en skatt lik t, er på figur S.Ø.-tap 1. Med en
skatt lik 2t, firedobles S.Ø.-tap til 1, 2, 3, 4. Dette viser at det
kan lønne seg for myndighetene (hvis de ønsker minst mulig
S.Ø.-tap) å heller ha lavere skattesatser på et bredt skatte-
grunnlag, enn høye skattesatser på et smalt skattegrunnlag.

Jeg vil nå vise at jo mer elastiske T og E er, jo større S.Ø.-tap får vi.
Jeg viser dette ved å se på et tilfelle med helt uelastisk T (figur 11a) ⇒
ikke noe S.Ø-tap, og en figur med nesten perfekt elastisk T (stort S.Ø.-
tap, figur 11 b)

(Det er meningen at t skal være like stor i begge figurene.) Figurene
illustrerer for så vidt igjen det jeg nevnte tidligere at den med den minst
elastiske kurven betale mesteparten av skatten.
Det kan lønne seg for myndighetene å innføre skatter der hvor T og E
er uelastiske. Dermed blir det S.Ø.-tapet mindre. (Kan forresten kan-
skje være dumt når det gjelder nødvendighetsvarer som brød og vann.)

Oppgave 2 b)

Jeg forstår oppgaveteksten slik at jeg blir bedt om å vise hvordan inn-
føring av såkalt effektivitetsfremmende skatt kan gjøre markeds-
løsningen i en økonomi med imperfeksjoner Pareto-optimal. Som opp-
gaven ber om, vil jeg bruke en modell med to konsumenter, 1 og 2,
som har preferanser over to goder, c1 og c2. Dette kan vises ved
konsumentenes nyttefunksjoner:

U1(c1
1, c

1
2) og U2(c2

1, c
2
2, c

1
1), der ci

1 og ci
2, i = 1, 2 er konsument i’s forbruk av gode 1 og 2. Konsument 1s bruk av vare 1

reduserer nytten til konsument 2. Dette representerer formelt at δU2/δc1
1 < 0, slik at når c1

1 øker, går U2 ned. Ellers forutset-
ter jeg positiv, men avtagende grensenytte for begge konsumentene, dermed er nyttefunksjonene kvasikonkave og indifferens-
kurvene konvekse (Figur 12):

Reflekterer at mer av begge goder er ønskelig for konsumentene, men nytteøkningen ved en enhet ekstra avtar med
konsumet av varen. Dermed er stigningstallet på kurven negativt
og avtagende, stigningstallet kalles den marginale
substitusjonsbrøk (MSB). Kan finne den ved differensiering av
nyttefunksjonen:

δU1/δc1
1 × dc1

1 + δU1/δc1
2 × dc1

2 = 0

δU1/δc1
1 dc1

2

————————     =     ————     =     - MSB
δU1/δc1

2 dc1
1

MSB er konsumentenes subjektive bytteforhold. Det sier hvor mye
han er villig til å gi opp av gode 2 for å få en enhet ekstra av gode

1.

Oppgaven forutsetter gitte mengder av de to godene, dvs.
c1

1 + c2
1  = c*1 og c1

2 + c2
2 = c*2

For å forklare hvordan en skatt kan bedre den S.Ø.-effektiviteten, må jeg først vise hva som er optimal fordeling av de to
godene mellom konsumentene (realløsning). Så skal jeg vise hvordan fordelingen vil bli i en FK-økonomi (markedsløsning),

x

p

E

fig 10
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E
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og så vil jeg ved å innføre skatten vise at markedsløsningen blir lik realløsningen.

For å vise realløsning, altså en Pareto-optimal ressursfordeling, vil jeg maksimere den enes nytte, gitt at den andre
ikke skal få redusert sin nytte og gitt beskrankningene på godene.
En Pareto-optimal ressursallokering har en når det ikke er mulig å gjøre det bedre for noen, uten at andre får det verre.
I denne modellen vil da all frivillig byttehandel mellom konsumentene være uttømt.

Formelt:
Maks U1(c1

1, c
1
2) gitt U2(c2

1, c
2
2, c

1
1) = U2*

gitt c1
1 + c2

1 = c*1
gitt c1

2 + c2
2 = c*2

Jeg løser problemet v.h.a. Lagranges metode:

£ = U1(c1
1, c

1
2) - λu(U2(c2

1, c
2
2, c

1
1 – U2*) - λc1(c1

1 + c2
1 - c*1) - λc2(c1

2 + c2
2 - c*2)

1. O.B. m.h.p. c’ ene:

(1) δ£/δc1
1 = δU1/δc1

1 - λu × δU2/δ c1
1 - λc1 = 0

(2) δ£/δc1
2 = δU1/δc1

2 - λc2 = 0
(3) δ£/δc2

1 = - λu × δU2/δc2
1 - λc1 = 0

(4) δ£/δc2
2  = - λu × δU2/δc2

2 - λc2 = 0

(1) kan skrives som:
λc1 = δU1/δc1

1 - λu × δU2/δc1
1

Inn i (3) gir dette:

-λu × δU2/δc2
1 - δU1/δc1

1 + λu × δU2/δc1
1 = 0

-λu (δU2/δc2
1 - δU2/δc1

1) - δU1/δc1
1 = 0

δU1/δc1
1

-λu =    ————————————-
(δU2/δc2

1 - δU2/δc1
1)

(2) kan skrives som λc2 = δU2/δc1
2

Inn i (4) gir dette:

-λu × δU2/δc2
2 - δU1/δc1

2
 = 0

δU1/δc1
2

-λu =  ———————-
δU2/δc2

2

Setter inn -λu = -λu:
δU1/δc1

1 δU1/δc1
2

—————————————       = ————
 (δU2/δc2

1 - δU2/δc1
1) δU2/δc2

2

⇔
δU1/δc1

1× δU2/δc2
2 = δU1/δc1

2 (δU2/δc2
1 - δU2/δc1

1)
⇔
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δU1/δc1
1 (δU2/δc2

1 - δU2/δc1
1)

—————-   =   —————————————- (5)
δU1/δc1

2 δU2/δc2
2

dvs, MSB1
c1, c2 = MSB~2

c1, c2

Vi ser at uttrykket på venstre side er likt det vi kalte MSB. Uttrykket på høyre side ser annerledes ut, så jeg har satt en
krøllstrek ved siden: MSB~. Det jeg nå har regnet meg frem til er den Pareto-optimale ressursallokeringen. Jeg kommer til
å bruke dette uttrykket senere, og kaller det (5). MSB~2

c1,c2 tar hensyn til at når konsument 2 får en enhet til av c2, øker hans
nytte av to grunner: 1) fordi han har positiv grensenytte, men 2) også fordi når konsument 2 får mer av gode 1, må konsu-
ment 1 få mindre, og da reduseres nyttetapet hos konsument 2 (den eksterne effekten som følge av konsument 1’s bruk av
c1 reduseres).
I en FK-økonomi vil ressursallokeringen bli annerledes. Her tar ikke konsumentene hensyn til den eksterne effekten. Begge
to maksimerer sin nytte gitt sine budsjettbetingelser. Maksimeringsproblemet for konsument1 blir dermed:

Maks U1(c1
1, c

1
2) gitt p1c1

1 + p2c1
2 = R

Konsumenten ønsker maks nytte, gitt sin inntekt (R). Det han konsumerer er forut-
satt likt det han har i inntekt. Formell løsning v.h.a. Lagranges metode:

£ = U1(c1
1, c

1
2) - λ (p1c1

1 + p2c1
2 – R)

δ£/δc1
1 = δU1/δc1

1 - λp1 = 0
δ£/δc1

2 = δU1/δc1
2 - λp2 = 0

δU1/δc1
1

Disse gir p1/p2 =           —————- (5.1)
δU1/δc1

2

Kan illustreres (Figur 13):

I punktet A er (5.1) opprettholdt. Budsjettbetingelsen er den rette linjen og har stigningstall        -p1/p2.

c1
1 = -p1/p2 × c1

2 + R/p1

Budsjettbetingelsen er også i A tangenten til indifferenskurven, MSB. I A er altså MSB = p1/p2.

For konsument 2 får vi tilsvarende:

£ = U2(c2
1, c

2
2) - λ (p1c2

1 + p2c2
2 – R)

δ£/δc2
1 = δU2/δc2

1 - λp1 = 0
δ£/δc2

2 = δU2/δc2
2 - λp2 = 0

δU2/δc2
1

Disse gir p1/p2 =        —————- = MSB (5.2)
δU2/δc2

2

(5.1) og (5.2) gir:
δU1/δc1

1 δU2/δc2
1

—————  = p1/p2 = ——————    (6)
δU1/δc1

2 δU2/δc2
2

Denne tilpasningen er ikke Pareto-optimal. Her har konsumentene ikke tatt hensyn til den eksterne effekten. Hvis vi sam-
menlikner (5) med (6), Pareto-optimal tilpasning kontra FK-tilpasning, ser vi at i FK er δU1/δc1

1 for liten. Det betyr, siden vi
har avtakende grensenytte at konsum 1’s konsum av vare 1 må ned, da vil δU1/δc1

1 øke.
Vi kan få til dette ved å innføre en skatt på c1

1.

Maksimeringsproblemet for konsument 1 blir  nå:

Maks U1(c1
1, c

1
2) gitt p1 (1+t)c1

1 + p2c1
2 = R

c1

c2

A

fig. 13
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Ved hjelp av Lagranges:

£ = U1(c1
1, c

1
2) - λ (p1 (1+t)c1

1 + p2c1
2 – R)

1.O.B.:
δ£/δc1

1 = δU1/δc1
1 - λp1(1+t) = 0

δ£/δc1
2 = δU1/δc1

2 - λp2 = 0
δU1/δc1

1

Disse gir p1(1+t)/p2 =  —————-
δU1/δc1

2

⇔
δU1/δc1

1

—————
(1+t)

     —————————— = p1/p2           (5t)
δU1/δc1

2

Konsument 2 får ingen slik skatt på bruk av gode 1. (Det er ingen ekstern effekt forbundet med hans konsum).
Dermed blir konsument 2’s maksimeringsproblem som før og vi husker tilpasningen i (5.2):

δU2/δc2
1

p1/p2 =  —————
δU2/δc2

2

(5.2) og (5t) gir

        δU1/δc1
1

        —————
(1+t) δU2/δc2

1

          —————————— =   p1/p2  =    ———————————
δU1/δc1

2 δU2/δc2
2

⇔

δU1/δc1
1 δU2/δc2

1    ×  (1+t)
————— = ———————————
δU1/δc1

2 δU2/δc2
2

Jeg vil nå regne ut hvor stor t må være, for at FK-løsning med skatt skal bli Pareto-optimal:

δU2/δc2
1    ×  (1+t) = δU2/δc2

1 - δU2/δc1
1

δU2/δc2
1 + (δU2/δc2

1) t = δU2/δc2
1 - δU2/δc1

1

- δU2/δc1
1

t =        ——————
δU2/δc2

1

Hvis skatten settes lik dette uttrykket vil løsningen for FK-økonomi falle sammen med løsning for Pareto-optimalitet,
og vi har dermed v.h.a. avgiften bedret effektiviteten i ressursbruken.

Merknad:
Dette ble et rotete oppsett. For å klare litt opp i det ønsker jeg å nevne et par ting:
• Den S.Ø.effektiviteten i en økonomi er mer effektiv, jo nærmere den Pareto-optimale ressursfordelingen

man kommer.
• Ved å innføre en avgift t som jeg gjorde her, tvang jeg konsumenten til å stå overfor de rette kostnadene ved

bruken av c1
1. I FK-økonomi uten skatt hadde han ingen incentiver til å redusere bruken av c1

1, selv om det
gjorde skade for konsument 2. Med en skatt ble han stilt overfor de rette kostnadene.

• Ved innføringen av skatten som jeg kalte en effektivitetsfremmende skatt, oppnådde vi en såkalt dobbel
gevinst: 1) vi kom nærmere Pareto-optimum, og 2) myndighetene fikk inntekter.
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Oppgave 2 c)

En omlegging av det norske skattesystemet slik som beskrevet i oppgaveteksten, kan helt klart bedre ressursbruken i norsk
økonomi. I oppgave 2 b) viste jeg at det lønte seg å innføre skatter der hvor vi har eksterne effekter. Forurensning er en
negativ ekstern effekt, så vi kan i Norge få økonomien nærmere en Pareto-optimal ressursfordeling ved å øke skattene på
forurensende aktiviteter til det rette nivået. Jeg tror grunntanken bak ”Grønn skattekommisjon” også omhandlet ”doble
gevinster”. Siden vi ved å skattlegge forurensende aktiviteter får inn
penger i statskassen i tillegg til å bedre effektiviteten i økonomien, er
det klart at dette er ønskelig. Det skattekommisjonen også mener, er
at vi p.g.a. inntektene fra effektivitetsfremmende skatter kan senke
andre skatter. Vi har to andre hovedtyper skatt i Norge: vridende- og
nøytrale skatter.

Vridende skatter ønsker vi minst mulig av, fordi de fører til at aktø-
rene i økonomien blir stilt overfor ulike priser, de skaper altså en skatte-
kile. Dermed vil vi få et samfunnsøkonomisk tap. Et kort eksempel fra
arbeidsmarkedet (Figur 14):

Når skatten t innføres, blir bedriftenes lønnskostnader (w), forskjel-
lige fra arbeidstakernes lønnsinntekter (w-t). Arbeidstakerne reduse-
rer sitt tilbud av arbeid når de får redusert lønn – sysselsetting går ned, og vi har et S.Ø.-tap, fordi arbeidsgiverne er egentlig
villig til å betale det arbeidstakerne krever for å tilby Lo.
”Grønn skattekommisjon” mener at vi ved å i større grad ta i bruk effektivitetsfremmende skatter kan redusere omfanget av
vridende skatter. Dette vil bedre ressursfordelingen i norsk økonomi.

Merk:
Man kan ikke udiskutabelt øke og øke avgiftene på forurensende aktiviteter. Det er kun opp til et visst nivå at innføringen av
en skatt er effektivitetsfremmende i marked med imperfeksjoner, men jeg tror at i Norge er det stort potensiale for mye
større bruk av effektivitetsfremmende skatter. Myndighetene bør derfor (hvis det er tilfelle) legge om skattesystemet i den
grad det er mulig etter ”Grønn skattekommisjons” innstilling.

w - lønn
fig 14Tilbud av

 arb. kraft

w

(w-t)

S.Ø. tap

L1 L0

Etterspørsel
etter arb.kraft

L -sysselsetting

Kommentar til eksamensbesvarelse
(mikrodelen) i mellomsfagstillegg høsten 1998.
Av Per Meinich

Detter er en meget solid besvarelse. Her er det gode og grundige svar på alle spørsmålene i oppgaveteksten.
Stoffet er meget godt disponert, og fremstillingen er klar og grei. Likevel har jeg noen få kritiske merknader.
For det første savner jeg noe om svakheter ved begrepet konsumentoverskudd, jfr. Behandlingen av
”Compensating and Equivalent Variation” i kap. 14, avsnitt 8, i Hal R. Varian: Intermediate Microeconomics,
4. edition.
I en parantes i teksten mellom figur 3 og figur 4 står det ”hvis han handler flere varer”, men det burde stått
”hvis han handler flere enheter av varen”.
Jeg savner en grundigere forklaring av selve prisdannelsen ved avgift i figur 8. Hvorfor blir pris for konsu-
ment og pris for produsent slik som angitt i figuren?

I siste avsnitt under oppgave 2a kunne konflikten mellom effektivitetshensyn og fordelingshensyn vært
understreket tydeligere.
I annet avsnitt under oppgave 2b blir det ufullstendig behandling av forbindelsen mellom nyttefunksjonens
egenskaper og konveksiteten av indifferenskurvene. Men dette er jo et emne som blir behandlet grundigere
på et senere studietrinn (2. avd.). Videre mangler det et minustegn foran brøken som viser forholdet mellom
grensenytte av de to varene i likningen fo stigningstallet for indifferenskurven etter figur 12.
I analysen av frikonkurransemarkedet (både uten og med avgift) under oppgave 2b inngår det en gitt
inntekt R i konsumentenes budsjettlikninger. Her er det ikke forklart hvor konsumentene får sine inntekter
fra. Når man som her opererer innenfor rammen av en generell likevektsmodell, bør det forklares at hver
enkelt konsument får sin inntekt ved salg av gitte initialbeholdninger av de to varene. Dessuten burde det ha
vært forskjellige inntektssymboler for de to konsumentene. Videre kunne det ha vært sagt noe om hva det
offentlige bruker avgiftsinntektene til. Her er det vel implisitt antatt at avgiftsinntektene utbetales til konsu-
mentene som faste stønader (lump-sum beløp).

Som det vil fremgå gjelder de kritiske merknadene dels detaljer og dels momenter som blir behandlet
grundigere på senere trinn i studiet.
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