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Universitetet er ikke hva det en gang var. Det begynner å bli lenge siden de
”røde” kuppet møtene i studentersamfunnet med filibustertaktikk. Observator
hadde i 1972 ”Kamp mot EEC” i rødt på hvit bakgrunn over hele forsiden i 4
nummer på rad. I nr 4/1975 var imperialismen tema i bladet. Studentene
feiret at Kambodsja og Vietnam var frigjort!! I 1977 var ”Kommunistisk
Universitetslag –sos.øk.” i harnisk over et brudd i ”streikestøttekommiteen
på sos.øk.”. Hele denne perioden var også ”Kvinnefronten på sos.øk.”  aktiv,
og passet på at ”mannsgrisene” ikke diskriminerte det svake kjønn.

Hva har skjedd med engasjementet hos den jevne student? Under valgkam-
pen i år var det visstnok skolen som stod fram som den viktigste saken, og
alle partiene skyndte seg å kaste valgflesket sitt på elevene og studentene.
Men var det egentlig noen oppe på Blindern som merket noe til det? Det må
også være svært lenge siden studentene på sos.øk. forlot lesesalen i samlet
tropp for å dra  på demonstrasjon. –Det har ikke skjedd i løpet av mine 4 år
som fast inventar i den lille lesesalen i 2. etasje, og jeg tror ikke det skjedde
i tiåret før dette heller. Faktisk må det være lov å tvile på om flertallet av
studentene har vært på, eller kommer til å delta på en eneste ”demo” i løpet
av hele sin studietid.

Det eneste som til en viss grad klarer å trekke studentene ut, er når de kom-
mer med et lass med reklameprodukter utenfor dørene. Så fort det knitrer i
den første posen med den røde eller blå firkanten på lesesalen, så sniker alle
studentene seg ut en tur. –Liksom om man tilfeldigvis skulle ut et ærend –og
vips så får man en pose –eller to –eller tre… Denne gangen var det karamel-
ler, mintdrops, tubeost og Pasta Carbonara. Kjekt å ha!

Den tradisjonsrike Generalforsamlingen for Frederik og Fagutvalget ble høy-
tidelig avholdt 9.9.99. på Helga Engs hus. Alle våre ca 800 studenter var på
forhånd invitert til møtet. Det skulle være en spennende valgtriller, budsjett,
debatt, og GRATIS pizza til alle mann på Proffen etterpå!! Da møtet ble satt
var det 40 studenter tilstede. 40 av 800 –det er 5% det. Betyr dette at 95% av
sos.øk. studentene ikke bryr seg om hvem som holder kontakt med institut-
tet, eller hvem som arrangerer turer og fester?

De er heller visst ikke særlig interessert i å stille opp selv heller. Nominasjo-
nen av kandidater ble en heller pinlig affære. Etter flere minutters stillhet ble
nominasjonen droppet, og ”de som hadde litt lyst til å være med” ble klappet
inn etter hvert som de reiste seg. Knusende valgargumenter som: ”Det er
mindre flaut å reise seg nå enn etterpå!” ble brukt. Frederik –som fra før av
”kjøper” stemmeberettigede studenter til generalforsamlingen ved å tilby
pizza, måtte også kjøpe kandidater ved å love gratis T-skjorte til dem som
ville stille.

Men hvorfor drikker Jeppe? Hvorfor er det ingen som vil stille opp? Lar ikke
dagens studenter seg engasjere, eller er de bare engasjert utenfor faget? Uan-
sett er dette lite heldig for studiemiljøet på sos.øk.

Red.
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TEMA

Vi skal ikke skue så langt ut denne gangen. Bare 12 etasjer ned på vårt
eget fakultet til foajéen, der en liten begivenhet nylig fant sted. På nord-
veggen, på et sted der hundrevis av studenter går forbi hver dag, på vei
til og fra forelesning, er det hengt opp to portretter. Ett av Ragnar Frisch
og ett av Trygve Haavelmo.

Hvorfor, vil kanskje en ny student spørre, deler disse to herrer foajeen
med den ærverdige Eilert Sundt i hans hus? Men er den nye studenten
en sos.øk.-student vil han nok snart oppdage at de to var økonomer ved
vårt institutt, og han vil oppdage hva de to har til felles med økonomer
som Kenneth Arrow, Milton Friedman, Wassily Leontief, Robert Lucas,
Merton Miller, Franco Modigliani, Robert Solow eller James Tobin. De
har blitt tildelt Sveriges Riksbanks pris til Alfred Nobels minne… No-
belprisen.

Men det er ikke mange ikke-økonomer som kjenner til våre to store.
Andre norske nobelprisvinnere som Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset
og Knut Hamsund er naturlig nok mer kjent for folk flest. Vi syns derfor
det var helt på sin plass å markere at to av fem nordmenn som har fått
Nobelprisen for sitt vitenskapelige arbeide, holdt til på Sosialøkono-
misk institutt i Oslo.

Derfor vil vi i dette nummer av Observator minnes vårt institutts to
Nobelprisvinnere; Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo, og vi håper por-
trettene i foajéen vil være til inspirasjon for nåværende og fremtidige
forskere.

Red.
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TEKST OG FOTO: Torbjørn Tråholt

Dere har sikkert merket det alle sammen. Det
har skjedd noe her i Observator siden sist. Vår
forrige redaktør Christian Haugerud har slut-
tet. Engelskmennene har et forslitt uttrykk: «you
never know what you’ve got untill you lose it».
Dette har vi som er igjen i redaksjonen fått
merke godt. Christian var nemlig den som satte
bladet i Page Maker og stod for all grafisk ut-
forming og layout. Nå må hver og en av oss
selv sette vår egen artikkel og utforme den som
best vi kan. Heldigvis har vi fått en god erstat-

ning for den tidligere redaktøren Haugerud; Thomas Tørmo
fikk vervet kastet etter seg, men han utfører jobben med glans.
Mon tro om det ikke er en fremtidig leder i et stort firma vi ser
i arbeide her? Takket
være Thomas ligger nå
Observator foran deg.

Christian Haugerud

Thomas Tørmo
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Ragnar Frisch var framfor alt en anvendt orientert øko-
nom og forsker. Dette kommer klart til uttrykk allerede
i hans motivasjon for å forlate gullsmedfaget. Han hadde
funnet intellektuelle utfordringer i økonomi og statis-
tikk, men det var særlig utsiktene til å kunne arbeide
med viktige samfunnsøkonomiske problemer som var
avgjørende for satsingen på en karriere som økonom.
Det var ikke minst utfordringene som lå i anvendelsen
av nye statistiske metoder på økonomiske problemstil-
linger som motiverte Frisch. Den anvendte orienterin-
gen kom klart til uttrykk gjennom hele den faglige
utviklingsbane han fulgte.

Dette synet på Frisch står i motstrid til enkelte utsagn
som har falt om ham om at han var en ensidig teoretiker,
ikke hadde sans for praktiske problemstillinger, var vir-
kelighetsfjern, osv. Slike utsagn kan ha en bakgrunn i
visse sider ved Frischs arbeidsmåte, i noen grad kan de
bunne i manglende forståelse for hva slags anvendel-
ser han var opptatt av, eller i politisk uenighet, men
som generell karakteristikk av vitenskapsmannen Frisch
er utsagnene gale.

Frisch kunne i sine teoretiske framstøt forfølge ”long
shots”, dvs ideer som ikke viste seg gjennomførbare
eller som ikke viste seg så fruktbare eller fikk en til-
slutning som ventet. Dette finnes det eksempler på både
før og etter krigen og ofte var det svært beregningsin-
tensive prosjekter som kom i denne kategorien.

Omfanget av Frischs anvendte arbeider er så stort at de
lar seg ikke omtale innenfor overkommelige rammer.
Denne framstillingen er begrenset til å omhandle hans
aktivitet som anvendt forsker i de første årene etter
opprettelsen av Universitetets Økonomiske Institutt i
1932. Frischs omfattende etterkrigsaktivitet ved Sosi-
aløkonomisk institutt er ikke berørt.

Kvantifisering av økonomikken: Ragnar Frischs teo-
retiske paradigmer

Sentrale stikkord i Frischs vitenskapelige forståelse og
anvendte orientering på et tidlig tidspunkt er
kvantifisering av økonomikken. Han brukte dette ut-
trykket i 1926 i artikkelen Kvantitativ formulering av
den teoretiske økonomikks lover (Frisch, 1926b), som
var en programerklæring for hans vitenskapssyn og for
hans overbevisning om at anvendt økonomisk forskning
sto foran et gjennombrudd. Dette var før moderne

etterspørselsteori, før makrorevolusjonen og før
”økonometri” var et begrep. Frisch argumenterte i
artikkelen for at uklarhet og tåkete begreper må vekk,
økonomikken må bygge på atferdsaksiomer, økono-
misk teori må kvantifiseres ved krav til logisk strin-
gens og ved at den - liksom fysikken – ”henter sine
begreper fra observasjonsteknikken” (p.302).  Hen-
visningen til fysikken var ingen overflatisk analogi-
betraktning, men tjente først og fremst til å under-
streke at økonomikken er en empirisk vitenskap og
at dens begreper må knyttes til eksperimenter og ob-
servasjoner som det i prinsippet er mulig å gjennom-
føre, liksom relativitetsteoriens lyssignalsekspe-
rimenter. I tillegg til teoretisk kvantifisering i denne
forstand kreves empirisk kvantifisering, dvs. statis-
tisk teknikk for å kunne trekke slutninger ut fra fak-
tiske observasjoner. Frisch framstår ikke som noen
selvopplyst profet i denne artikkelen, tvert imot la
han stor vekt på å understreke at hans syn falt
sammen med det som ble forfektet av flere framstå-
ende økonomer hvis arbeider han omtalte i artikke-
len.

Som kjent var det Frisch som introduserte begrepet
’økonometri’; det skjedde i 1926 i artikkelen Sur un
problème d’èconomie pure (Frisch, 1926a). Hans
økonometribegrep var noe videre enn den betydning
’økonometri’ har i dag. Senere fikk Frisch anled-
ning til å skrive målsettingen om teoretisk og empi-
risk kvantifisering inn i statuttene for organisasjo-
nen Econometric Society, som han spilte en sentral
rolle i forberedelsen av i siste halvdel av 1920-årene
og deltok i dannelsen av i 1930.

Sur un problème-artikkelen var en kraftfull demon-
strasjon av hva Frisch la i uttrykket kvantifisering.
Artikkelen begynner med å formulere valghandlings-
aksiomer, utleder etterspørselsteoretiske sammen-
henger og bruker teoriens føringer til å bestemme
en empirisk sammenheng mellom sukkerforbruk,
relativ sukkerpris og inntekt ved hjelp av data Frisch
hadde bragt med seg hjem fra Frankrike i 1923. Sen-
tralt for Frisch var det å vise at et nytteteoretisk be-
grep som ’pengenes grensenyttefleksibilitet’ kunne
gis en presis kvantitativ definisjon og bestemmes
empirisk som en funksjon av realinntekt. Underveis
i artikkelen drøftet Frisch flere metodiske proble-
mer i økonometri. Artikkelen som ble beskjedent
publisert i Norsk Matematisk Forenings Skrifter, ble

Ragnar Frisch
Av Olav Bjerkholt

og anvendt forskning
Foredrag på åpningskonferanse for Frischsenteret,
21. mai 1999
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distribuert som særtrykk av Frisch til mange utenland-
ske kontakter og bidro til det ry som han fikk allerede
på slutten av 1920-tallet blant økonomer som skulle
komme til å ta aktiv del i Econometric Society.

Frischs doktoravhandling (Frisch, 1926c) fra 1926  var
i teoretisk statistikk. Etter at han ble dosent i 1928 og
tok en mer aktiv rolle i undervisningen hadde han inn-
ført et statistisk seminar som i realiteten forlenget det
statsøkonomiske studiet fra to til tre år, noe som re-
flekterte hans oppfatning av statistisk forståelse som
en nødvendig bakgrunn for en økonom, noe som se-
nere skulle komme klart til uttrykk i studieplanen for
det nye økonomiske embetsstudiet som ble vedtatt av
Stortinget i 1934.

Den teoretiske rammen i Sur un problème-artikkelen
- et nytteteoretisk skjema med Frischs kardinalistiske
vri ble for Frisch et særdeles sentralt paradigme som
dannet utgangspunkt for en rekke anvendte arbeider
ikke bare i etterspørselsteori, men også om arbeidstil-
bud, prisindekser og skattlegging. Frisch gjennomar-
beidet teorien og presenterte nye anvendelser i boka
New Methods of Measuring Marginal Utility  (Frisch,
1932a) som han skrev ferdig under USA-oppholdet i
1931.1  Først mange år etter gjorde Frisch en del av
sine ideer mer allment tilgjengelig gjennom Complete
Scheme-artikkelen (Frisch, 1959), et av hans mest si-
terte arbeider. Nytte- og etterspørselsteori var således
en av Frischs sentrale forklaringsmodeller eller teo-
retiske paradigmer.

Et annet av Frischs paradigmer som spilte minst like
stor rolle som bakgrunn for empiriske anvendelser,
var produksjonsteorien. Frisch foreleste produksjons-
teori første gang i 1926-27 (Frisch, 1927a). Verken
nytteteori eller produksjonsteori var Frischs originale
bidrag, begge hadde sin opprinnelse tilbake i det 19.
århundret. Men Frischs stringente forsøk på
”kvantifisering” av disse to teoriene og operasjonelle
tilrettelegging for empiriske anvendelser hadde bety-
delig originalitet. Også når det gjaldt produksjons-
teorien foretok Frisch en omfattende gjennomarbeid-
ing under USA-oppholdet i 1930-31 (Frisch, 1930).
Et annet produksjonsteoretisk arbeid med originale
ideer fra samme tid er Frisch (1932b).

Et tredje paradigme var Frischs makroøkonomiske til-
nærming. Den tok utgangspunktet i dekomponering
av konjunkturserier ved hjelp av avanserte metoder
(Frisch, 1927b), et arbeid han la svært mye arbeid i
over mange år. Slutskys arbeid (Slutsky, 1927) inspi-
rerte Frisch til å se makroøkonomien som et stabilt
dynamisk system som genererer sykliske svingninger
som følge av tilfeldige sjokk, slik Wicksell hadde an-
tydet i sin gyngehestmetafor. Frisch arbeidet også med
denne tilnærmingen til makroteori under oppholdet i
USA i 1930-31 og presenterte sine ideer kort etter at
han kom hjem på det nordiske nasjonaløkonomiske
møtet i juni 1931 (Frisch, 1931). Han fikk aldri utgitt
noen omfattende framstilling av de makroøkonomiske
ideer han arbeidet med på 1930-tallet. Han ble imid-
lertid presset for et bidrag til festskrift for Gustav
Cassel og leverte Propagation-artikkelen (Frisch,
1933b), der de ideene han ble tildelt Nobelprisen for
i 1969 kom klart til uttrykk. Fortsatt var ’makro-
økonomi’ ikke en kjent term, Frisch var trolig den
første som i skrift brukte dette uttrykket i forelesnin-
ger over makrodynamikk i 1933 (Frisch, 1934b).

Frisch hadde i tillegg til sin sterke overbevisning om
at teorien burde og skulle legge føringer på anvendte
studier også en dypere forståelse av de problemer som
knyttet seg til tallfesting av økonomiske parametre,
dvs problemer knyttet til multikollinearitet, feil i va-
riable, identifikasjon og modellvalg, enn de aller fleste
også før han hadde fått anledning til å arbeide mye
med anvendte studier. Frisch hadde skrevet om dette
i artikkelen Correlation and Scatter in Statistical

Ragnar Frisch utenfor Aulaen
i sentrum ca. 1940
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nye instituttet, ikke minst som følge av de uttalelser
Rockefeller Foundation fikk om Frisch fra framstå-
ende økonomer som Irving Fisher og Joseph
Schumpeter.
Det er naturligvis Universitetets Økonomiske Insti-
tutt, eller mer korrekt Frischs del av instituttet, som
var det opprinnelige og egentlige Frischsenter for
samfunnsøkonomisk forskning. Det er modig gjort å
navngi en institusjon i dag med et så forpliktende
navn.

Hva skjedde ved Universitetetet Økonomiske Insti-
tutt i de årene det eksisterte fram til krigen og okku-
pasjonen? Noe av det viktigste må utvilsomt ha vært
tilsettingen av Trygve Haavelmo, allerede i 1933 som
Frischs assistent, men etter kort tid utnevnt som sjef
for alt beregningsarbeid ved instituttet. I tillegg til
Haavelmo ble det tilsatt et stort antall assistenter, først
og fremst studenter og statsøkonomiske kandidater.
Det var så mange assistenter at det kunne virke nes-
ten som et sysselsettingstiltak! Frisch kan ha tenkt at
det kunne være vel verdt å bruke pengene slik i håp
om å fange inn lovende talenter. Utenom Haavelmo
og noen få til var det ikke mange talenter som ble
berget for forskningen. Men på mange gjorde nok
tiden som assistent for Frisch et varig inntrykk.

Instituttet arbeidet med nokså frie hender i perioden
1932-36 med bevilgningene fra Rockefeller. Den vik-
tigste kilden ellers var midler fra Norsk Varekrig.
Fra 1936 fikk instituttet fortsatt bevilgninger fra Roc-
kefeller men nå fikk det også tilført betydelige stat-
lige midler til den store strukturkoordinerings-
undersøkelsen som var bevilget av Stortinget og som
ble ledet av Frisch, Wedervang, Wilhelm Keilhau og
Arne Skaug.

Rockefellermidlene ble gitt med en spesiell
incentivklausul som innebar at dersom midler,
f.eks.oppdragsmidler ble skaffet til veie ville
Rockefellerbevilgningene økes krone for krone opp
til det dobbelte. Instituttet og Frisch var derfor yt-
terst motivert for å skaffe oppdragsmidler av rent øko-
nomiske grunner, men også som et ledd i legitime-
ringen av instituttet som en objektiv og nøytral in-
stans som kunne gi vitenskapelige svar på relevante
samfunnsøkonomiske spørsmål.

Universitetets Økonomiske Institutt gjennomførte en
serie empiriske studier i produksjons- og
etterspørselsanalyse i de første årene. En tematisk
oversikt over disse kunne gi inntrykk av det var et
nærings- og nytelsesmiddelinstitutt som var oppret-
tet, for titlene på en del av prosjektene var som føl-
ger (årstallene angir prosjektperiode):

• Ølomsetningen i Norge (1935-36)
• Efterspørselen etter melk i Norge (1936-38)
• En statistisk analyse av bakeprøver (1935-36)
• Substitusjon i sjokoladefabrikasjon (1934-35)
• Etterspørselen etter egg i Oslo (1935-36)
• Etterspørselen etter smør og margarin (1937-38)
• Sosialøkonomiske problemer ved kostholdet

(1938-40)

I mellomtiden hadde Stortinget bevilget et personlig
professorat for Frisch, også en høyst uvanlig begiven-
het. Mens dette pågikk satt Frisch i USA og vurderte
om han skulle ta imot et tilbud fra Yale University om
et professorat. Mye taler for at om ikke Frisch hadde
blitt utnevnt til professor i Oslo og Rockefeller-
søknaden hadde gitt uttelling, ville Frisch blitt i USA
som så mange andre lovende europeiske talenter, fordi
han ikke ville ha sett noen mulighet for drive med an-
vendt økonomisk forskning i Norge.
Æren for at instituttet ble opprettet kan deles mellom
Frisch og Wedervang. Wedervang gjennomførte en
omfattende lobbyvirksomhet overfor universitetets le-
delse, stortinget og regjeringen som resulterte i at Frisch
ble tildelt et personlig professorat. Frisch kan tildeles
æren for at Rockefeller Foundation ga midler til det

Variables (Frisch, 1929), tok for seg identifikasjons-
problemet i monografien Pitfalls in the Statistical
Construction of Demand and Supply Curves (Frisch,
1933a). Tidlig i instituttperioden sammenfattet han syns-
punkter utviklet gjennom en rekke år i en bok om kon-
fluensanalyse - Statistical Confluence Analysis by Means
of Complete Regression Systems - det første verk som
utviklet egentlige økonometriske metoder (Frisch, 1934a).

Frisch hadde før oppholdet ved Yale og Minnesota i 1930-
31 også vært i USA i 1927/28 med Rockefeller-stipend.
USA var klart det landet der det var størst interesse for
empiriske økonomiske studier og Frisch oppsøkte et stort
antall anvendt orienterte økonomer under sitt besøk og
knyttet sterke og varige forbindelser med en rekke av
dem, bl.a. Joseph Schumpeter, Irving Fisher, Wesley
Mitchell og Henry Schultz. Mange av de miljøer i USA
som Frisch oppsøkte i 1927/28 mottok omfattende mid-
ler for empirisk forskning fra Rockefeller Foundation.
Det gjaldt ikke minst National Bureau of Economic
Research, Brookings Institution, University of Chicago,
Columbia University og Harvard University. Rockefel-
ler Foundation var i periode på 10-15 år trolig den vik-
tigste finansieringskilde for empirisk økonomisk fors-
kning i USA og finansierte forskning i en rekke land også
utenom USA. Ideen om Rockefeller Foundation som en
mulig finansieringskilde også for et norsk forskningsin-
stitutt kan ha festnet seg i Frisch fra dette oppholdet.

Universitetets Økonomiske Institutt

Opprettelsen av Universitetets Økonomiske Institutt i
1932 som et rent forskningsinstitutt ved universitetet var
en uvanlig begivenhet. Det skjedde mens norsk økonomi
som resten av verden var inne i en dyp depresjon, offent-
lig budsjetter ble kuttet ned og universitetet var utarmet.
Opprettelsen ville ikke skjedd uten vesentlig støtte fra
Rockefeller Foundation.

Frisch og Ingvar Wedervang hadde en tid lekt med tan-
ken om et forskningsinstitutt i tilknytning til universite-
tet, da en søknad til Rockefeller Foundation om støtte til
drift av et slikt institutt i all hast ble skrevet og sendt av
gårde i januar 1930, dagen før Frisch reiste til USA for
halvannet år. Noen realitetsbehandling av søknaden fant
ikke sted før etter at han  kom tilbake i mai 1931.
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Men det var også helt andre temaer som

• Reinvesteringscykler i handelsflåten (1932-36)
• Etterspørsel etter elektrisitet (1938-40)
• Optimal befolkningsutvikling (1939-40)
• Måling av pengenes grensenyttefleksibilitet i flere

land (1932-33)
Frischs hadde også meget ressurskrevende makro-
prosjekter med titler som

• Dekomponering av tidsserier (1932-34)
• Konjunkturcykler forklart ved tilfeldige sjokk

(1932-36)
• Strukturell dekomponering og prediksjon (1932-

36)
Vi kan plassere alle disse prosjektene innunder et av
de tre paradigmene omtalt ovenfor. Noen av prosjek-
tene var oppdrag, andre var initiert av instituttet, bl.a.
som del av strukturkoordineringsprosjektet. Listen
over prosjekter (som langtfra er fullstendig) reflekte-
rer dels samfunnets etterspørsel, men kanskje i større
grad Frischs valg ut fra ønsket om å prøve ut
forklaringsmodellene i ulike problemstillinger. Ikke
minst interessant er Frischs utprøving av sin
produksjonsteori på svært ulike områder, fra brød-
baking, sjokoladeproduksjon, skipsfartsinvesteringer,
optimalt kosthold og optimal befolkningsutvikling.
Litt om enkelte av prosjektene

Ølomsetningsprosjektet var et oppdrag for Bryggeri-
foreningen, mens den statistiske analysen av bake-
prøver var et oppdrag for Kristiania Brødfabrikk. Rap-
portene fra disse private oppdragene ble ikke offent-
liggjort, men ble omtalt i rapporteringen til Rockefel-
ler Foundation.2

Melkeetterspørselsprosjektet, som var en meget om-
fattende analyse og del av strukturkoordinerings-
prosjektet, er av særlig interesse også av den grunn at
det er det eneste offentliggjorte fellesarbeid av Frisch
og Haavelmo. Frisch deltok og ledet naturligvis alle
prosjekter og Haavelmo bidro i mange av dem, og i
alle som var beregningsmessig krevende. Samarbei-
det mellom Frisch og Haavelmo var således svært
omfattende. Haavelmo var naturligvis i denne perio-
den en desidert junior i forhold til Frisch. Haavelmo
var bare 21 år da han begynte på instituttet i 1932,
mens Frisch var et internasjonalt kjent navn.

Sjokoladefabrikasjonsprosjektet gjaldt tekniske pro-
blemer i produksjonen av Freias Firkløver-sjokolade
og Frisch analyserte det i en elegant anvendelse av
produksjonsteorien (Frisch, 1935). Arbeidet er drøf-
tet i Førsund (1999).

Ikke alle prosjektene ga like innsiktsfulle konklusjo-
ner. I analysen av etterspørselen etter egg i Oslo ga en
omfattende statistisk analyse av sesongmønsteret for
etterspørselen etter egg som resultat at etterspørselen
var særlig lav om sommeren i de mer velsituerte deler
av byen. I rapporten til Rockefeller Foundation om
prosjektet het det: ”The effect is very likely due to
people going away for the summer”.

Kostholdsprosjektet ble gjennomført av som del av
strukturkoordineringsundersøkelsen av Knut Getz
Wold under Frischs ledelse. Frisch skrev første kapit-
tel i boka fra prosjektet (Frisch, 1941), og gjorde en
svært original anvendelse av  sitt produksjonsteore-
tiske verktøy på kostholdsproblemer. Hadde arbeidet
vært utgitt på engelsk hadde Frisch trolig blitt regnet
som en av opphavsmennene til det som senere ble kalt
”the diet problem” og dets lineærprogrammerings-
formulering. Sandmo (1993) omtaler mer utførlig
Frischs bidrag i kostholdsprosjektet.

”Reinvesteringssykler i handelsflåten” ble Johan
Einarsens doktoravhandling, skrevet under Frischs
overoppsyn og trakk blant annet på tidligere arbeider
av Frisch og Schønheyder om reinvesteringssykler.

Elektrisitetsetterspørselsprosjektet fant sted mens ut-
nyttet vannkraft bare var om lag 10 TWh. Frisch hadde
tilrettelagt en panelundersøkelse for et utvalg av hus-
holdninger i Oslo og i Time på Jæren, som data-
grunnlag. Prosjektet er således interessant som et tid-
lig mikrodataprosjekt. Analysen reflekterte daværende
forhold når det gjaldt distribusjon av elektrisitet, bl.a.
bruk av ”vippe” og estimerte ”vippeelastisiteten” mhp.
prisen til å ligge mellom 0,23 og 0,32 i Time, i den
første analyse av etterspørsel etter elektrisitet i Norge.

Optimal befolkningsutviklingsprosjektet var også en
høyst original anvendelse av produksjonsteorien og
et tidlig bidrag til vekstteori og teori for optimal spa-
ring. Det var et rent teoretisk arbeid som nok kan ha
vært tenkt etterfulgt av empiriske studier. Også dette
ble bare publisert på norsk (Frisch, 1940)

Frischs makroøkonomiske prosjekter var utpregede
”long shots” og ressurskrevende. I rapporten til Roc-
kefeller Foundation om de fire første år ved instituttet
(Frisch, 1936) redegjør Frisch for at halvparten av ti-
den og pengene har gått med til disse.
”Dekomponeringsprosjektet” har vist seg å være ”of
a tremendous complexity” og omfattende numeriske
beregninger ”have brought out new difficulties”.
Frisch er fortsatt optimist, men kan bare vise til svært
beskjedne resultater. ”Konjunktursykel”-prosjektet der
Frisch studerte virkningen av tilfeldige sjokk i en dy-
namisk modell kunne heller ikke vise til stort andre
resultater enn en ”small study”, dvs. Propagation-ar-
tikkelen (Frisch, 1933b). I omtalen av ”strukturell
dekomponeringsprosjektet” som kan beskrives som
et forsøk på å avlede en redusert form for den makro-
økonomiske modellstrukturen, kan Frisch vise til
omfattende numeriske beregninger på konstruerte data
og at ”certain general lines of approach now begins
to stand out as fundamentally sound”, men ingen kon-
krete resultater. Optimistisk føyer han til at ”this work
is at the present time in rapid development because
just at this moment a considerable effort is being made
in this direction”. Men Keynes’ General Theory hadde
allerede kommet ut, og den makroøkonomiske fors-
kningen kom til å gå i en annen retning. Frischs inn-
sats i de makroøkonomiske prosjektene fortsatte enda
noe tid, men ebbet deretter ut. Etter krigen tok Frischs
makroøkonomiske forskning en ny retning.
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Mer om øl og brød

Bryggeriforeningen problem i 1934 var at ølet hadde
blitt for dyrt. De aktuelle ølsorter var på denne tiden
pils-, bayer- og bokkøl. Deflasjonen i Norge hadde
over en tiårsperiode fordoblet realprisen på øl, mens
forbruket var halvert i samme periode. Bryggeriene
kunne ikke løse problemet ved å senke prisen på egen
hånd fordi en stor del av prisen var avgift. Bryggeri-
ene var ute etter en objektiv påvisning av at hvis
ølavgiften ble senket ville det gi økte avgiftsinntekter
og naturligvis økte inntekter til bryggeriene.3

Frisch etterlot seg en svært fullstendig og nøyaktig
dokumentasjon av de enkelte prosjekter.4  Så også med
Ølomsetningsprosjektet.5  Her framgår ikke bare do-
kumentasjon av data som ble benyttet, beregnings-
metoder anvendt, men ikke minst gangen i prosjektet
underveis, ideer som ble drøftet, dataproblemer som
ble konstatert, mulige teoretiske sammenhenger som
ble kastet fram, o.a. Her framgår det også at prosjek-
tet begynte med en henvendelse fra Den Norske
Bryggeriforening i brev av 13. november 1934 som
viser til drøftinger med myndighetene om muligheten
nedsettelse av ølavgiften og fortsatte:

”De divergerende synsmåter som har gjort
seg gjeldende, har imidlertid jevnlig vist seg
å bero på et skjønn hvor de rent subjektive
momenter spillet en meget stor rolle. Dette
er naturligvis lite tilfredsstillende, og det vilde
ha meget stor interesse for oss om det var
mulig å få spørsmålet objektivt utredet.
…

Dersom det lot seg gjøre å få en slik undersøkelse
utført ved Universitetets Økonomiske Insti-
tutt, vilde undersøkelsen ha en særlig inter-
esse for oss, fordi en privat undersøkelse ikke
vilde ha den samme autoritet og lett vilde bli
oppfattet som et partsinnlegg”

Henvendelsen må ha vært svært velkommen for Frisch,
både pga incentivavtalen med Rockefeller Founda-
tion og fordi brevet klart tilkjennega en vurdering av
instituttet som en objektiv instans. Dette var det før-
ste private oppdrag til instituttet. Henvendelsen kan
ha vært initiert av Frischs fakultetskollega professor
Carl Jacob Arnholm som i mange år var Bryggeri-
foreningens juridiske rådgiver.
Prosjektet startet kort etter og sluttrapport ble levert
26. juni 1936. Prosjektdokumentasjonen oppgir navn
og innsats på ti medarbeidere i prosjektet, formodent-
lig mest unge studenter, men også Trygve Haavelmo.
Den samlede arbeidsinnsats ved Instituttet (utenom
Frischs egen) er i prosjektdokumentene oppgitt til
37220 minutter, dvs. vel 620 timer.6

Oppgaven var tilsynelatende enkel, nemlig å be-
stemme priselastisiteten på øl, som de direkte obser-
vasjonene av (relativ) pris- og volumendring antydet
var –1. Problemet var liten utspiling av materialet og
stor multikollinearitet pga. sterk trendmessig endring
i alle aktuelle forklaringsvariable. Frisch brukte hele

registret av økonometriske teknikker han hadde utvi-
klet.

For å kunne kontrollere for inntektens betydning for
utviklingen i ølforbruket ville Frisch utnytte Statis-
tisk sentralbyrås forbruksundersøkelser for 1927-33.
Resultatene fra disse var imidlertid bare publisert i
svært aggregert form mht. inntekt. Frisch henvendte
seg til byrået og fikk utlånt hele grunnmaterialet til
forbruksundersøkelsen, og ved hjelp av det kombi-
nerte tidsserie- og tverrsnittsmaterialet ble det for pris-
følsomheten estimert en langtidselastisitet lik –1,55
og en korttidselastistisitet lik –1,74.

I etterspørselen etter øl inngår det naturlig også et
demografisk moment. Flere mennesker drikker mer
øl, men ikke alle drikker øl. I denne sammenheng in-
troduserte Frisch (eller var det Haavelmo?) begrepet
ølførhet. Den legale ølførhetsalder er 18 år, mens den
statistiske ølførhetsalder ble satt til 15 år. Når det gjaldt
menn og kvinners vekt i uttrykket for den ølføre be-
folkning ble eldre kilder sitert: ”Når ølet er godt, drik-
ker kvinnen en pæl og mannen en pott”.7  Konklusjo-
nen ble at menn i alder 15-70 ble gitt vekt 1, kvinner
1/3 og menn over 70 år 1/2.

Men Frisch var ikke tilfreds med det han kunne få ut
av foreliggende materialet. For å underbygge ansla-
get han hadde kommet til, sendte han assistenter ut
for å intervjue bekjente om deres ølforbruk og spesi-
elt hvordan de ville reagere på hypotetiske priser.
Ifølge sluttrapporten fikk assistentene ”i opdrag å hen-
vende seg til folk som assistentene personlig kjente,
og overfor hvem de kunde forklare nøiaktig hvad sa-
ken dreiet sig om.” I alt ble 21 personer intervjuet og
for hver av disse ble øletterspørselen som funksjon
av pris, grafisk tegnet opp som avledet fra intervju-
opplysningene. Den aggregerte etterspørselskurven for
intervjupersonene ga en priselastisitet på –1,65, et
overraskende godt samsvar med de tidligere estima-
ter. I slutten av mai når prosjektet skal oppsummeres
og sluttrapporten skrives er det tre personer til stede:
Frisch, Haavelmo og en sekretær som skriver etter
diktat. Sluttrapporten fastslår at ”man begår neppe
nogen stor feil ved å si at efterspørselselasticiteten for
øl, tatt for det norske marked som helhet, ligger om-
kring 1,65.” For bryggeriforeningens behov ble det
også gjort beregninger for virkningen på proveny av
ølavgift og på bryggeriinntekter av ulike kombinasjo-
ner av endret ølavgift og endret ølpris.

*  *  *

Bakeprøveprosjektet kom i stand ved en henvendelse
fra Kristiania Brødfabrik til instituttet høsten 1935.
Brødfabrikken ønsket statistisk ekspertise til flere pro-
blemer. Et av dem gjaldt brødkvaliteten. I motsetning
til i ølomsetningsprosjektet var det her nærmest tale
om eksperimentelle data. Brødfabrikken hadde pro-
blemer med kvaliteten på kneippbrødet. Faktor-
sammensetningen var enkel: brødet var for alle prak-
tiske formål rugmel pluss vann. Rugen ble imidlertid
kjøpt fra ulike land, f.eks. fra Argentina med høyt
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proteininnhold og lite vann eller proteinfattig rug fra
Tyskland med høyt vanninnhold. Brødfabrikken hadde
foretatt 46 bakeprøver. For hver av disse var rugmelets
egenskaper bestemt ved laboratoriemessige målinger,
observert ved dets proteininnhold, syregrad, vann-
innhold og askeinnhold. Deigen ble i bakeprøvene
karakterisert ved deigutbyttet (som var et mål på vann-
innholdet), gjæringsevnen, gjæringstoleransen og
smidigheten. De tre siste ble skjønnsmessig vurdert.
Endelig ble brødets kvalitet i de ulike bakeprøvene
også fastslått ved en skjønnsmessig vurdering.

Frisch likte oppdraget og kalte undersøkelsen ”et
skoleeksempel på hva en kan få ut av et tallmateriale
når det underkastes en rasjonell bearbeidelse ved pas-
sende matematisk-statistiske metoder.” Her ble altså
produksjonsteorien anvendt på et problem som gjaldt
kvalitet av produksjonsutbyttet. Frisch analyserte ved
konfluensanalysens metoder først sammenhengen
mellom brødkvalitet og deigegenskaper og deretter
mulige sammenhenger mellom deigegenskapene og
melets sammensetning. Konfluensanalysen med dens
generelle antakelse av målefeil i variable, synes å være
særlig egnet for oppgaven.

Etter å ha oppnådd en bedre forståelse av bake-
prosessen gjennom dette kunne Frisch sette opp og
tallfeste den rette reduserte form for sammenhengen
mellom brødkvalitet og melegenskaper. Ikke-
lineariteten i produksjonsteoriens foreskrevne
optimumslover krevde særskilte beregninger som ga
som resultat at produksjonen foregikk i det føroptimale
området. Årsaken var ifølge Frischs analyse at det var
tilsatt for lite vann. Han konfronterte bakeriets tek-
niske leder med konklusjonen:

“To this he replied that, because of the
mechanised processes of baking adopted in
this firm, he had purposely tried to minimise
the use of water. I had not had any idea of
this technical detail when I reached my
conclusion about the optimum point in water,
this being based exclusively on the figures
presented to us.” (Frisch, 1936, p.22)

Sluttord

Opprettelsen av Universitetets Økonomiske Institutt i
1932 som et anvendt økonomisk forskningsinstitutt
og instituttets aktivitet før krigen var bemerkelseverdig
i flere henseende.  La det her bare være nevnt at to av
de tre nordmenn som har blitt tildelt en Nobelpris for
vitenskapelig innsats, arbeidet sammen ved dette in-
stituttet i flere år. Ragnar Frisch ble tildelt den første
Nobelprisen i økonomi i hovedsak for arbeid han ut-
førte i denne perioden. Trygve Haavelmo ble tildelt
Nobelprisen i økonomi i 1989 for en avhandling han
i alt vesentlig hadde skrevet ferdig halvannet år etter
at han hadde forlatt instituttet i 1939 for et forsknings-
opphold i USA. Betydningen av instituttets virksom-
het for norsk sosialøkonomis utvikling etter krigen
kan neppe uttrykkes på noen bedre måte.
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Trygve Haavelmo var en av verdens mest be-
tydningsfulle økonomer og økonometrikere.
For sine grunnleggende bidrag i økonometrien
fikk han i 1989 prisen i økonomisk vitenskap til
minne om Alfred Nobel; en pris mange mente
han burde ha mottatt tidligere.
Trygve Haavelmo var en særdeles original ten-
ker og øvet sterk innflytelse på sine omgivelser,
på tross av sin personlige beskjedenhet. Hans
doktoravhandling ”The Probability Approach in
Econometrics” skrevet i en alder av 29 år, og
publisert som supplement til Econometrica i
1944 (selv dette er enestående i Econometricas
67-årige historie), blir påstått å være et av dette
århundrets mest betydningsfulle metodebidrag,
og er blitt grunnlaget for den moderne
økonometrien.

Haavelmos program for økonometrien var
1 spesifiser en økonomisk modell,
2 spesifiser den stokastiske modellen som kan
ha generert de data vi observerer og som har
den økonomiske modellen som en strukturell
kjerne,
3 bruk Neyman-Pearson testteori for å teste hy-
poteser avledet fra den økonomiske modellen,
4 bruk sannsynlighetsteori til å produsere esti-
mater med gode egenskaper og til å lage pre-
diksjoner som er tolkbare innenfor en stokastisk
modellramme.

Dette programmet ga økonomi- og økonome-
trifaget et formidabelt løft og ”Probability
Approach…” er for alltid plassert i fagets histo-
rie som et banebrytende arbeid. Hans program
er blitt idealet for alle som analyserer
økonometriske modeller basert på struktur-
relasjoner avledet fra økonomisk teori.
Avhandlingens klarhet har begeistret mange,
deriblant James J Heckman (1992):
”Haavelmo“s statement of the problem of
defining and determining counterfactual states

of the economy (i.e predicting what has never been
observed) is clearer than anything that appears in
modern statistics literature It is motivated by explicit
problems in behavorial theory in which the meaning
of controlled variation is made clear… Mechanism
and explanation are avoided by modern statitsicians
who define parameters of interest to be determined
by outcomes of randomized experiments rather than
as outcomes of scientific model building using
controlled variation and logic to derive estimating
equations. By noting the need to specify a
theoretical model as an apriori object that must be
supplemented with a statistical theory of
measurement in order to possess empirical
relevance and logical coherency, Haavelmo made
a major contribution to scientific knowledge”.

Da Haavelmo ble professor i sosialøkonomi ved
Universitetet i Oslo i 1948, med særlig plikt til å
undervise i økonometri, måtte han også undervise
i økonomisk teori. Det er gjennom denne gjernin-
gen alle kull av sosialøkonomer utdannet i perio-
den 1948-1979 lærte Haavelmo å kjenne, som sin
mest spennende læremester med evne til å stille
spørsmål ved såkalte ”opplagte sannheter”. Han
kom til å prege faget på en måte som ettertiden
vanskelig kan verdsette høyt nok. Etter Haavelmos

TTTTTrygve
(Dette er et utdrag fra et minneord om Haavelmo
fra Sosialøkonomen skrevet av Jon Vislie og Stei-
nar Strøm)

HHHHHaavelmo
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oppfatning var økonometrien kommet langt forut for
de teoriene den skulle tallfeste. Som han sa i et inter-
vju i forbindelse med Nobelprisen ”Det er ikke sær-
lig hjelp i fine statistiske metoder, hvis teorien er noe
skrot”. På  denne bakgrunn startet han et program
med å bygge opp pensum på Sosialøkonomisk in-
stitutt, påvirket i særlig grad av Knut Wicksell, men
også av David Ricardo og Vilfredo Pareto, hvis bi-
drag han forsøkte å tolke med moderne analyse-
metoder. Når en i ettertid går gjennom listen av
forelesningsreferater, utarbeidet av yngre rekrutter,
blir en slått av mangfoldet. Det er sjelden en kan si at
kravet om forskningsbasert undervisning er innfridd
i så stor grad som i Haavelmos tilfelle. Og undervis-
ningen hans var ikke bare forskningsbasert, men også
undringsbasert. Få økonomer har vel hatt evnen til å
undre seg slik Haavelmo gjorde. Denne undringen
preget hans undervisning, som alltid tok opp viktige
problemer i verden. Ikke bare blir en slått av denne
undringen, men også evnen til å gå løs på de virkelig
store og viktige problemstillingene; det være seg
befolkningsproblemet (som han anså som ett av vår
tids mest alvorlige problemer), den ujevne utviklin-
gen mellom land og regioner, miljøproblemer, og den
rolle investeringene i en kapitalistisk markeds-
økonomi spilte for konjunktursvigninger og
vekstavbrudd. Hans forelesninger, som han al-
dri gjentok, var i høyeste grad originale.

Haavelmo var på flere områder langt forut for
sin tid. I boka ”A Study in the Theory of
Economic Evolution” fra 1954, foregrep han mye
av det som seinere kom til å bli den nyklassiske
vekstteori, samt den mer moderne varianten kalt
”endogen vekstteori”. I denne boka viser
Haavelmo sin skepsis mot frihandelssystemet.
Økonomisk samkvem mellom land og regioner
er ikke bare et spørsmål om å realisere frihandels-
gevinster. Han trakk også inn at land eller regio-
ner kan involvere seg i uproduktive tilkarrings-
aktiviteter for å få en større andel av gevinst; se-
nere gjenoppdaget som ”rent seeking”. Da boka
kom, ble den overraskende nok viet liten opp-
merksomhet; antakelig fordi den den gang var
matematisk ganske krevende, men kanskje også
fordi den var for pessimistisk i tonen i forhold til
den vekstoptimismen som rådet grunnen på 50-
tallet.

I 1960 kom boka ” A Study in the Theory of
Investment”. Haavelmo stilte seg kritisk til den

keynesianske forklaringen på at renten bestemmer
realinvesteringene. Boka la grunnlaget for den
nyklassiske investeringsteori, der ikke bare etter-
spørselen etter realkapital (en beholdning) alene,
men der også tilbudssiden i realkapitalmarkedet
(med tilbudet som en strøm) kom til å få en sen-
tral plass. Fra bedriftens atferd kan vi utlede hvor-
dan ønsket kapital avhenger av rente, produkt-
og faktorpriser. Investeringer er den hastigheten
som ønsket lar seg realisere med. For å kunne
bestemme investeringene i en økonomi er det
derfor nødvendig å trekke inn leveringstiden for
kapitalvarer. Denne leveringstiden avhenger av
kapasiteten i den kapitalvareproduserende delen
av økonomien. Uten å ha denne tilbudssiden med
når det gjelder levering av kapitalvarer, vil en ikke
kunne ha noen teori som kan forklare de til tider
voldsomme fluktuasjonene i investeringene vi
opplever i kapitalistiske markedsøkonomier. An-
satser til denne boka ble presentert i forelesnin-
ger allerede i 1953-54.

I forlengelsen av hans bekymring omkring
befolkningsveksten, ble Haavelmo tidlig klar over
betydningen av å tære for sterkt på miljøkapitalen.
I 1970 skisserte han noen generelle tanker om
miljøproblemet. Ideen er at det er oppsamlet ut-
slipp av løpende spillprodukter som gir opphav
til en miljøkostnad. Igjen er distinksjonen mel-
lom strøm og beholdning viktig, og igjen er
”investeringsbeslutningen” i fokus; høyt forbruk
i dag, med stort utslipp, gir høy øyeblikkelig nytte,
men må balanseres mot de langsiktige lidelser for-
årsaket av en stor beholdning av oppsamlede spill-
produkter i fremtiden. Disse ideene er blitt vide-
reført av andre på Sosialøkonomisk institutt, og
de kan gjenfinnes i diskusjonen om globale miljø-
problemer.

Haavelmos stil var ujålete, og hans evne til å for-
klare kompliserte sammenhenger var en sann fryd.
Han inspirerte tilhørerne til å tenke selv; til å bruke
faget til å forstå. Sånn sett fremstår han i ettertid
som et ideal for all undervisning. De fleste av hans
forelesninger og forskningsbidrag startet gjerne
ut med «hvorfor må det være sånn?” eller ”kan vi
gjøre det bedre?”. Få kan gjøre det bedre enn det
Haavelmo gjorde, noe han aldri selv gjorde noe
vesen av.



Side 14

     Intervju med
 Trygve Haavelmo

  Det er ikke særlig hjelp i fine statistiske
metoder, hvis teorien er noe skrot, sier
professor Trygve
Haavelmo om grun-
nen til at han sluttet å
jobbe med de pro-
blemstillinger han nå
har fått Nobelprisen
for.
  Det begynte egentlig
da jeg var assistent for
Frisch. Jeg måtte jo
jobbe og det var den
eneste jobb jeg kunne
få. Så fikk jeg noen sti-
pendier og dro til USA.
Haavelmo gjør ikke noe
stort nummer av at han var
elev av Norges første
Nobelprisvinner i økonomi,
professor Ragnar Frisch. Sånt betyr ikke noe
for ham.
  Haavelmo stopper pipa og forteller at før
han dro til USA jobbet han som lærer ved
Universitetet i Århus. Der drev han også med
økonometri. Jeg prøvde å finne ut noe om
markedet for flesk, hva som bestemmer hvor
mye de fikk solgt. Haavelmo smiler ved tan-
ken, det var en morsom jobb. For på den ti-
den var det rasjonering av selgerne av flesk i
Danmark, de måtte ha svinekort for å få lov
til å selge. Solgte de mer enn de hadde lov til
fikk de bare en liten del av prisen. Det var et
økonomisk spørsmål hvor lenge de skulle fore
grisen. Dette er økonometri, det å finne sam-
menhengen mellom ting og tallfeste den. Det
nytter ikke bare å si på den ene siden og på
den andre siden. Vi må finne nettoen og til
det trenger vi et tall. Folk flest vil gjerne ha
noe håndfast og presist å forholde seg til. Si-

den vi ikke har laboratorier hvor vi kan teste
økonomiske sammenhenger, må vi prøve å
tyne mest mulig informasjon ut av den ek-
sisterende økonomis egen aktivitet. Men her
er det store problemer. Vi kan godt ha en
teori som stemmer med fakta. Men mange
andre teorier kan også stemme med de
samme fakta. Hvem er så synderen? Vi har
en forhåndsantagelse om hva vi tror vi vet
og lager ut fra det en modell som er plausi-
bel. Det finnes nok av slike modeller. Her
kommer tallfestingen inn. Vi må se om data

stemmer overens
med modellene og
for å være sikker må
vi regne bakover og
se om modellen fort-
satt gjelder.
  Haavelmo blir iv-
rig, legger fra seg
pipa og bruker fin-
grene til å illustrere
et markedskryss.
Hvis teorien om
markedskrysset er

riktig, så er vi jo i skjæ-
ringspunktet, og hva vet vi
da om helningen på kur-
ven. Haavelmo viser hva

han mener med å endre hel-
ningen på fingrene som utgjør krysset uten
å endre selve krysningspunktet.

Teorien var der, men vi manglet et tall.
Når vi fikk tallene, oppdaget vi uklarheter
som gjorde oss mistenksomme og fikk oss
til å stille spørsmål ved deler av teorien. Hva
er for eksempel inntekt? Det finnes minst
hundre begreper. Når vi begynte å jobbe med
tallfesting, måtte vi si mer nøyaktig hva vi
la i begrepene. Inntekt i Statistisk Sentral-
byrå og inntekt i en økonomisk artikkel, vi
vet ikke om det er samme dyret. Forfatteren
av artikkelen har ikke tenkt på om vi kan
finne det dyret igjen på jordet.
  Når vi begynte å prøve ut teoriene med ma-
tematikk og tall, oppdaget vi at de ikke var
presise nok. Men bruken av matematikk og
tall krevde en opprydning som var veldig
arbeidskrevende. Frisch og disse andre vis-

«Ikke særlig hjelp i fine
statistiske metoder hvis
teorien er noe skrot»

(Dette intervjuet med Trygve Haavelmoe er
skrevet av Sofie Mathiassen og sto på trykk i
Sosialøkonomen 11/89. Vi trykker det i
Observator til glede for studentene i anled-
ning dette nummeret om nobelprisvinnerene.)

( 1 9 1 1 -
1999)
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ste mye, men det systematiske arbeidet
skjedde ved Cowles Commission i Chicago i
USA. Men jeg gjorde ikke mer enn andre,
sier Haavelmo.
  Haavelmo snakker aldri om
hva han gjorde, han snakker
om vi. Til tross for at tre tid-
ligere Nobelprisvinnere i
økonomi, Lawrence Klein,
Tjalling Koopmans og Milton Friedman, har
benyttet seg av Haavelmos metodikk i de ar-
beidene som ga dem prisen. Schrumpeter har
skrevet om Haavelmo at han «during his brief
sojourn in the United States, without holding
a teaching position, exerted an influence that
would do credit to the life time work of a pro-
fessor».
  Da jeg kom tilbake til Norge ble jeg profes-
sor i økonometri, eller med plikt til å under-
vise i økonometri som det het den gang. Men
det ble det ikke mye av. Vi var for få lærere
og jeg måtte undervise i økonomisk teori.
Dessuten var jeg blitt skeptisk til mye av teo-
rien på grunn av erfaringene med å verifisere
den. Det er ikke særlig hjelp i fine statistiske
metoder, hvis teorien er noe skrot. Først og
fremst måtte jeg jobbe med
å forelese og det er ikke noen
dårlig jobb. Jeg tror ikke det
er noe en lærer så mye av
som å forelese. Studentene
bare går hvis du ikke gjør
jobben bra nok. Det er en fin
test. Du må og ha noe å si og
si det slik at de skjønner det.

Jeg hadde lampefeber før
hver forelesning, eller jeg var i hvert fall
spent hver gang. Og veldig flau hvis jeg ikke
fikk snøret i bånn. Men det var moro og i ren
egeninteresse. Du kan få prøvd ut ting gjen-
nom forelesningene. Men du skal ikke stå å
jatte for å få popularitet. Studentene er den
faglig beste tilhørerflokk en økonom kan ha.
Ja, jeg har lært mye av å undervise.
  Har kvantifiseringen av økonomien hatt
noen virkning på politikken?
  Språket som brukes i stortingsdebatter i øko-
nomiske saker i dag er på et så høyt plan at
det var utenkelig for 40-50 år siden. Bare det

at politikerne må drøfte ordentlig hvor de
skal ta inntektene fra når de vil øke utgif-
tene, er et stort fremskritt. I dag må politi-

kerne svare på slike
spørsmål. På grunn av
Nasjonalbudsjettet er det
lettere å holde oversik-
ten, det var umulig uten
budsjett. Alt man da

kunne si var på den ene siden og på den
andre siden.

  Haavelmo var forut for sin tid på mange
områder, han var blant de første økonomer
som interesserte seg for forurensnings-
problemer og den skjeve utviklingen mel-
lom rike og fattige land.
  Tror du vi vil få bukt med fattigdoms-
problemet også internasjonalt?
  Jeg er ikke særlig optimistisk. Hva skal vi
gjøre i en verden hvor man ønsker sterk
befolkningsvekst og stabil befolkning. Folk
vil ha unger og helst at de ikke skal daue,
men de tenker ikke på at det da blir trangt
om plassen. Ja, de sier ikke dette i samme
setning, men hvis du tar forskjellige utsagn

så ser man at det er det de
egentlig krever: sterk vekst
og stabil befolkning. Vi kan
ikke få begge deler.

  Jeg tror Einstein har sagt
at det ikke er så farlig med
teknologien, den greier vi
alltids, problemet er at men-
neskene ikke greier å leve
sammen. Nobelpris for sam-

funnsfag tror jeg ble innført for å under-
streke betydningen av å lære mer om hvor-
dan vi skal bruke alt det fine vi har fått. Vi
kunne jo hatt himmelrike her og nå, hvis vi
ikke hadde stelt oss så dumt med krangel
og dårlig administrasjon og sånt. Dessuten
har vi presset med flere og flere folk. Vi
blir liggende etter i løypa. De teknologiske
mulighetene er slik at hvis vi stoppet
befolkningsveksten kunne vi ha så bra ver-
den som vi bare kunne ønske oss materielt
sett. Skal man se på hvordan menneskene
greier seg står økonomien sentralt.

«Vi kunne fått himmel-
rike her og nå, hvis vi
ikke hadde stelt oss så
dumt med krangel om
dårlig administrasjon og
sånt.»

«Jeg hadde lampefeber
før hver forelesning»
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Hvem er de egentlig, de nye sos.øk. studentene?
Har de gått seg bort i Blindernjungelen og valgt et
fag de ikke vet hva er, eller har de mål og mening
med å studere økonomiens vidunderlige verden?

Observator har pratet
med noen av dem, og
det viser seg at det er
mye målbevisst og opp-
lyst norsk ungdom som
tar veien om sos.øk!

Fridtjof Berget
Det var egentlig ganske
tilfeldig at Fridtjof
valgte sos.øk. Han har
ikke vært innom faget
før, men har mellomfag
i statsvitenskap og me-
ner at sos.øk vil være en
god kombinasjon med
det. Så langt trives Frid-
tjof godt, han er fornøyd

med foreleserne og synes faget virker interessant.
Han synes til og med det er ganske enkelt. Men
som Fridtjof så klokt legger til: han har jo bare hatt
det èn måned. Matten er han heller ikke videre be-
kymret over, med 3MN fra videregående burde han
være godt rustet. Alt dette gjør at Fridtjof godt kan
tenke seg å ta hovedfag en dag. Han har ikke sett
seg ut noen spesiell drømmejobb, men skal få seg
en utdannelse, og så får han se hva det blir til. Han
kan likevel godt tenke seg en jobb i et departement
og tror også det kan være mange spennende jobber
for sosialøkonomer i FN, så det frister også litt å

jobbe i internasjonale omgivelser.
Fridtjof har lært leksa si, da vi spurte
ham hvilke to nordmenn som har
fått Nobelprisen i økonomi, svarte
han helt korrekt Ragnar Frisch     og
Trygve Haavelmo. Det lærte han for
en uke siden og husker det enda.

Dorthe Bakke
Dorthe er en meget målbevisst ung
dame, og hun har klare mål med stu-

diene sine. En vakker dag vil Dorthe ut i verden og
ta en Master of International Relations i England
eller USA, og da må man kunne litt makro og mi-
kro. Dorthe skal ta grunnfag og kanskje mellom-
fag, og hun håper da at hun skal forstå mer av den
økonomien man hører om i media. Dessuten er
sos.øk. et anvendelig fag og det vil hjelpe henne
mot det endelige målet i fremtiden. Fra før har
Dorthe japansk grunnfag og hun har studert ett år i
Japan. Hun har også bodd i flere andre land, og da
er det kanskje ikke så overraskende at drømme-
jobben er i en internasjonal organisasjon og at hun
håper å ikke tilbringe hele fremtiden sin i Norge.
Så langt synes Dorthe faget er litt forvirrende og at
det er vanskelig å forbinde matten med økonomi-
forelesningene, men trådene vil nok samle seg mer
etterhvert, håper hun. Matten i seg selv synes hun
er lett, men det er vanskeligere når det kommer et
økonomisk eksempel. Hvis Dorthe skulle beskrive
sos.øk. med ett ord, ville hun kanskje valgt ”inter-
essant”, men etter en
tenkepause kommer hun
fram til at det er jo ikke
bare det heller… Men nå
kan hun hvertfall møte
den store verden i viss-
het om at Norges to
nobelprisvinnere i øko-
nomi, de het Trygve
Haavelmo og Ragnar
Frisch. Det lærte hun
nemlig av å bli intervjuet
i Observator!

Monica Langerød
Da Monica skulle velge
sitt første grunnfag, tok
hun fram studie-
håndboken og leste i den. Der er det jo mye å velge
mellom, men Monicas fornuftige valg falt tilslutt
på sos.øk. Hun har ikke hatt sos.øk på videregå-
ende eller vært borte i faget før, så de som har pre-
sentert faget vårt i studiehåndboka har tydeligvis
gjort en god jobb! Monica skal først ta grunnfag
og se hvordan det går. Hvis det går bra skal hun

SOS.ØK STUDENTENE
DE NYE
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fortsette med mellomfag, men etter det regner hun
med at det blir vanskelig og da vil hun kombinere
økonomien med andre fag. Men hun ser likevel
ikke bort fra at det går så bra at hun tar det hele
veien opp, selv om hun tviler på det. Sjansene er
nok store for at det blir en kombinasjon med språk
og kanskje statsvitenskap, og det skulle jo legge et
godt grunnlag for drømmejobben i en internasjo-
nal organisasjon. Monica synes foreleserne er
glupe, men har ikke kommet så langt i pensum
fordi hun regner matte. Og hun tror nok at matten

kan bli vanskelig fremover
i studiet. Monica husker at
Ragnar Frisch har vunnet
Nobelprisen i økonomi og
når vi avslører at den an-
dre vinneren er Trygve
Haavelmo husker hun det
også – det lærte hun nem-
lig på Ex.Fac!

Petter Natvig
Petter er en morsom kar,
men han vil ikke helt for-
telle oss hvorfor han går på
sos.øk. Kanskje er det noe
eller noen som har påvir-
ket ham, men Petter velger

den diplomatiske linjen og svarer at det er av for-
skjellige grunner som han ikke vil gå inn på her og
nå. Og da er det jo ikke vanskelig å forstå at Petter
allerede har skjønt det og nok har en stor fremtid
som pressetalsmann foran seg!
Petter tar Ex.Phil og Ex.Fac sammen med grunn-
faget og har gått ett år på fysioterapi tidligere. Men
selv om han trives bedre med sos.øk. og synes at
foreleserne er flinke, er han ikke helt sikker på om
han vil gå videre. Han håper at sos.øk“en vil gi
større forståelse om økonomien i samfunnet når
han leser aviser og ser TV, og at det vil bli lettere å
se sammenhenger. Og når drømmejobben
er kantinemedarbeider på Fredrikke er det
klart at det er nyttig å kunne litt
konsumentteori – kanskje han kunne lære
dem litt om studenters preferanser?
Petter vet hvor bildene av de to Nobelpris-
vinnerne våre henger, og at en av dem
heter Trygve Haavelmo. Og nå vet han
også at den andre ikke heter Frans
Schwarts, men Ragnar Frisch…

Steinar Skagemo
Steinar har allerede engasjert seg i
studentlivet. Som nytt medlem i Frederik
skal han være med på å gi oss mye fest og

moro i år også. Og han har nok den rette ånd: det
første han spør oss (og det er vel egentlig vi som
skal spørre ham) er om Observator kan reklamere
for Frederik og arrangementene deres!
Er det noen som vet hvem som fikk han til å stu-
dere sos.øk? Svaret kommer kontant: Erling Eide!
Eide er professor i sos.øk på institutt for privatrett
ved juridisk fakultet og er tydeligvis en flink mann.
Da han var Steinars foreleser i rettsøkonomi på of-
fentlig rett grunnfag gjorde han hvertfall en så god
jobb at Steinar ville lære mer sosialøkonomi. Når
han i tillegg kjenner så mange hyggelige økonomi-
studenter var saken klar.
Sos.øk. er det siste faget han tar i “Cand.mag“en
sin, fra før har han offentlig rett og informatikk.
Og selv om han egentlig bare trenger å ta grunn-
fag, har han lyst til å ta mellomfag også. Når vi
spør Steinar om fremtidsplanene husker han til-
slutt at han vil ta hovedfag i forvaltningsinformatikk
og at det ikke heter forvaltningsinformatikktakk el-
ler informasjonsforvaltningstaktikk. Men det ho-
vedfaget han skal ta er hvertfall tverrfaglig og be-
står av jus, samfunnsfag og informatikk.
Steinar synes sosialøkonomi virker som en trover-
dig måte å prøve å forklare sammenhenger i sam-
funnet på, han har nemlig mistet troen på at det er
politikerne som styrer verden. Inntrykket av faget
er godt så langt og det virker interessant, men fore-
leserne er det litt opp og ned med. Men matte-
foreleseren er han kjempefornøyd med, han går til
og med så langt som å si at det hadde vært færre
som hadde fortsatt hadde det ikke vært for han.
Selv har Steinar hatt matte på mat.nat, så han slip-
per matteprøven. Men han husker ikke så mye, og
da er det jo greit å få repetert det av den kjempe-
flinke matteforeleseren.
Om Steinar ikke er så sikker på hva utdannelsen
hans heter, har han hvertfall et klart svar på hva
han skal bli: han skal nemlig ta over etter Apenes
og bli direktør i datatilsynet. Hvis det (mot all for-

modning selvsagt) ikke skulle
gå slik regner han egentlig
med at han har ganske mange
muligheter med informatikk-
bakgrunnen sin.
Steinar vet også at det hen-
ger bilde av de to Nobelpris-
vinnerne i Eilert Sundts hus
og at de to heter Haavelmo
og Frisch.
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Brukere av Internett som føler at de er
veteraner på nettet tar sannsynligvis grun-
dig feil. Nettet oppstå nemlig for 30 år si-
den og feirer sin 30 års dag den 20 okto-
ber 1999.

Hvis du trodde du var tidlig ute med Internett så
har du tatt feil. Forskningen som la grunnlaget
for ARPAnet        ( forgjengeren til Internett)
kom som en reaksjon fra USA på Sovjetunio-
nens utskytning av Sputnik i 1957. Det ble stif-
tet en forskningsgruppe som het ”The Advanced
Reasearch Projeckt Agency”, derfra kommer nav-
net ARPA. Etter ca 10 års jobbing med å foren-
kle informasjonskanalene mellom forskjellige fors-
kningsinstitutt koblet de i 1969 sammen er rekke
”servere” og informasjonen begynte å strømme
over nettet. Den 20 oktober 1969 gikk den før-
ste meldingen fra datamaskin til datamaskin over
ARPAnet. Meldingen gikk fra University of Cali-
fornia i Los Angeles (UCLA) til Stanford
Reasearch Center.  ARPAnet var født og
utviklingsmulighetene skulle vise seg  nesten ”
ubegrensede”.

Norge
Lille Norge var et av de første landene utenfor
USA som ble koblet til ARPAnet. Ifølge historie
bøkene ble Norge koblet på nettet som en følge
av landets  samarbeid med USA ved militær fors-
kning. Men man trenger ikke være en ”rakett-
forsker ” for å forstå at det var Norges gunstige
beliggenhet i forhold til daværende Sovjetunio-
nen  som gjorde at Norge var på nett allerede i
1969.

Hvem bruker nettet i dag?
Ifølge Augusttallene fra Gallup er det de voksne
som surfer på nettet. ”Personer i aldersgrup-
pen 20-39 år sto bak 50 prosent av all daglig
bruk, tenåringene sto bak 15 prosent. Men det

er visse mangler i undersøkelsen til Gallup som
gjør den litt tvilsom. De har nemlig ikke spurt
om hvor mange av personene mellom 20-39
som bruker nettet i arbeidet. Det er grunn til å
grunn til å tro at det er en viss sammenheng
mellom disse variablene. Dette betyr at tenårin-
gen sannsynligvis ikke surfer så mye mindre som
tallene ser ut til å vise. Dette viser også tallene
til Gallup fra bruken av Internett de siste 30 døgn.
Da kommer det frem at 48 prosent av alle per-
soner mellom 20 og 39 har benyttet nettet og
at 55 prosent av alle personer mellom 13 og
19 har gjort det samme. Dette viser at det er
mer vanlig blant tenåringer å bruke nettet enn
det er vanlig blant de mellom 20 og 39. De som
er over 60 år bruker knapt nok nettet.

Fremtiden
Det som er helt klart er at dagens tenåringer er
oppvokst med datateknologi og at de er veldig
flinke til å ta i bruk teknologien. Det er bare å se
på hvordan ungdommen har tatt i bruk mobil-
telefon og sms. Voksne bruker selvfølgelig også
mobiltelefon, men ungdommen  i dag har gjort

 FYLLER 30 ÅR

INTERNETT

det til en del av sin kultur å være tilgjengelig og
”på nett” til enhver tid.  Ungdommene som vok-
ser opp nå kjenner ikke en verden uten en slik
teknologi. Dette har satt ungdommen og sam-
funnet i en meget interessant posisjon. Tenk
hvilke muligheter som finnes i skoleverket når
elevene vet mer om datateknologi enn læreren.
Det kan åpne for en læringssituasjon som er
helt ukjent når det kun er læreren som sitter
inne med kunnskap. Det gir en mulighet til å
mobilisere elevene i aktiv ut- og innlæring som
er en utrolig pedagogisk mulighet.

Det som blir spennende å se i fremtiden er om
dagen fjortiser  klarer å beholde det
kunnskapsmessige overtaket de har i dag, eller
om de i sin tur blir forbigått av sine barn i å
beherske den kommende teknologien.

Av Stian Holter
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Internetts historie:
Okt 1969: Den første beskjeden fra en

datamaskin til en annen ble
sendt fra UCLA til Standford
Reasearch Center på ARPAnet.

1972: Den første email beskjeden ble
sendt og tegnet @ ble født.

Aug 1976:  Et firma med navnet ”eple”
slipper sin første ”Appel
Computer”.

1980: Det første viruset angriper
nettet.

1981: IBM selger sin første PC.

1988: IRC (international relay chat) blir
født.

Nov 1990:  WWW blir født.

Sept 1993: Mosaic (forgjengeren til Netscape) er
ferdig ut viklet.

Mai 1995: Programspråket JAVA taes i bruk.

Okt 1999: Internett fyller 30 år!!

Endelig er semesteret godt i gang, og det er på tide å
informere litt om hva vi i FU har tenkt å gjøre for dere
dette semesteret. De som har gått på faget en stund
vil finne at det ikke er mange overraskelsene i år hel-
ler.

Vi begynner som vanlig med et jobbseminar for
avgangsstudentene. I år vil dette finne sted 14.okto-
ber. Dagen vil da begynne med et jobbsøkerkurs fra
kl.08.15 og fram til lunsj, deretter vil en rekke bedrif-
ter få anledning til å presentetere seg, og det vil selv-
følgelig være rom for uformelle samtaler på slutten av
dagen. Vi jobber nå med å  få bl.a Telenor,
DnB,GjensidigeNor, Statoil, Skattedirektoratet, samt
at Riksrevisjonen allerede har takket ja. Og kanskje
har noen av disse med seg en eller annen jobb du
kunne være interessert i !?!

Videre jobber vi med et bedriftsbesøk. Dette henger
fortsatt litt i løse luften, men følg med på oppslag!
Etter suksessen på ECON forrige semester, vil jeg på
det sterkeste anbefale å bli med på dette, det er en
unik mulighet til å møte eventuelle arbeidsgivere, og
stille de spørsmålene du ønsker.

I samarbeid med Næringslivsgruppen vil vi også prøve å
få en og annen bedrift til å ta turen innom oss her på
Blindern for å presentere seg. Dette er det ikke gjort
noe særlig av før, og vi er spente på hvordan denne
nyvinningen vil fungere.

Ellers vil vi representere studentene i både Instituttstyret
og Arbeidsutvalget som vi alltid har gjort. I den forbin-
delse skal det også velges nye uavhengige representan-
ter til råd og styrer, så følg med på oppslag ! Kanskje det
er du som skal representere dine medstudenter det neste
året??

Vi gleder oss til å være deres fagutvalg denne høsten, og
håper dere vil benytte oss flittig!!
Vi kan kontaktes på kontoret i 12. etg, i kontortiden
(man. og ons. 11.45-12.15),el ler på e-mail:
fagutvalget@econ.uio.no.
Da gjenstår det for meg å ønske alle et godt og lærerikt
semester, og LYKKE TIL!!!

Hilsen FU ved Steinar (leder H-99)

Fagutvalget informerer
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It’s all about the
money…

I riktig gode, gamle dager mottok Observator
rikelig med støtte fra det såkalte Kulturstyret
i SiO. I den senere tid har denne støtten til
Observator blitt redusert, og vi har såvidt
overlevd takket være Sosialøkonomisk insti-
tutt. I tillegg må vi så godt det lar seg gjøre
skaffe andre inntekter til bladet. Dette skjer
gjennom iherdig innsats av redaksjonen. Vi
kontakter alle tenkelige og utenkelige poten-
sielle annonsører, og for hvert tiende brev vi
skriver får vi svar, og svært få av disse sva-
rene er positive. Det er rett og slett vrient å
skaffe inntekter nok. Jeg vil derfor oppfordre
alle som leser Observator og setter pris på at
vi finnes, til forsøke å skaffe oss annonsører.
Noen har kanskje en rik far med eget firma,
andre har hatt en sommerjobb et sted og har
dermed ”kontakter”. Hvis alle forsøkte å finne
noen som kunne reklamere i Observator, ville
vi muligens få nok annonseinntekter til å få
budsjettet i balanse. Neste utgave vil sann-
synlig komme i et nytt format: ”spare-
formatet”. I et siste desperat forsøk på å kutte
i den største utgiftsposten (trykkekostnadene)
vil Observator 4-99 antagelig bli en kopilefse.
Trist, men det viser seg å være nødvendig.
Dette kan være begynnelsen på slutten for
Observator, men det kan også bli redningen.
En del av ansvaret ligger i hendene på lese-
ren, og det er nettopp deg. Hvert blad koster
nemlig ca. 20 kroner å trykke, så ikke kast
bladet når du har lest det. Det hadde vært leit
å måtte bryte en 36 år gammel tradisjon grunn-
lagt av ingen ringere enn Frisch. Det hadde
vært flott om vi kunne få oppleve litt god
«dugnadsånd» og se at alle forsøkte å skaffe
en annonsør til bladet vårt. Som sangen sier,
alt dreier seg om penger...

...and I don’t think it’s
funny.

Torbjørn Tråholt, økonomiansvarlig

Så er det endelig bevist. Enkelte mennesker er dummere enn
andre. Jeg vil ikke si noe om hvilken gruppe jeg anser meg
selv for å sortere under, men etter å ha lest  denne anekdo-
ten forstår du det nok.

Forleden dag knuste jeg et speil. Greit nok i og for seg. Jeg
skar meg på bitene, og humret for meg selv at «her starter
sju år med ulykke». Dagen etter viste det seg at 50% av
bildene til denne utgaven av Observator hadde gått i vas-
ken. Bildene måtte tas om igjen, og dette innebar mer-
kostnader for et blad som allerede var ute i hardt vær. Som
økonomiansvarlig gav jeg øyeblikkelig fotoansvarlig (også
meg) en skikkelig refs han sent vil glemme! Dere som hadde
sett frem til å se bildene fra semesterets første sos.øk.-fest
på trykk vet altså hvem som skal lynsjes.

Jeg syntes jeg måtte gjøre bot for ugjerningen, og tok der-
for en lang kveld på Observatorkontoret. Etterhvert gikk
det opp for meg at det begynte å bli lovelig sent. Jeg tenkte
rolig at jeg kunne låse meg ut med nøkkelkortet, så direkte
hastverk hadde jeg det ikke. Etter klokken 02:15 bestemte
jeg meg for å sette kursen mot Sogn studentby. Det finnes
grader av alt her i livet,  også låste dører. Uansett hvor mange
ganger jeg dro kortet gjennom leseren var og ble døren skik-
kelig låst. Panikken meldte seg, og jeg forsøkte å dytte opp
døra med rå makt. Nytteløst! Vinduene var låst i 1.etg, men
i 2. etg fant jeg et ulåst vindu. Jeg siktet meg inn på taket
over inngangsdøren under meg. Først kastet jeg ut ryggsek-
ken. Den landet hardt på taket under meg. Som den rasjo-
nelle, riskoaverse økonomen jeg er fant jeg ut at å hoppe fra
2. etg ikke virket så lurt. Dersom jeg ikke hoppet langt nok
ut, ville jeg bomme på taket og gå rett i brosteinene to eta-
sjer under meg. Dessuten begynte den gamle høydeskrekken
å melde sin ankomst. Skjelvende krabbet jeg ned fra vin-
duskarmen. Etter omfattende utforsking av bygget fant jeg
ut at ved å skru løs noen hengsler på ett av vinduene i 1. etg
kunne jeg komme meg ut. Jeg bygde meg en trapp av stoler
og trepaller. Jeg var ute!!!

Vel ute i regnværet kom jeg på sekken med paraplyen som
nå lå på taket over meg. Jeg forsøkte å komme meg opp på
taket, men det var nytteløst. Etter å ha trålet nordre Blin-
dern på kryss og tvers fant jeg en stige som noen
håndtverkere ikke hadde ryddet bort etter seg. Lykkelig kla-
tret jeg opp og hentet ranselen. Like før klokken 04 slo jeg
hendene sammen i stor glede over å ha utrettet nok et godt
dagsverk. Hvem sier man ikke opplever noe når man er
med i Observator? Nå venter jeg i stor spenning på hva min
neste dumhet kommer til å være... Når jeg tenker meg om,
var det kanskje ikke så lurt å sette denne historien på trykk?
Vel, jeg kan alltids si det var uflaks, ikke udugelighet. Bare
seks år, 11 måneder og 25 dager så skulle alt være normalt
igjen!

ObservaTorbjørn

Beviset:

<
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Det er mange engasjerte og dyktige studen-
ter på sosøk. , men  vi blir stadig færre,
og i fagutvalget lurer vi på hvorfor ?

Mens andre fag opplever en sterk økning i
antall studenter blir vi stadig færre. Vi i
fagutvalget synes dette er synd og vil
oppfordre til debatt rundt temaet Et av
våre hovedprosjekt dette året vil derfor være
et fagkritisk rapport, hvor vi vil prøve å
analysere årsaker og eventuelle løsninger på
problemet.

En vanlig oppfatning er at sosialøkonomi
ikke er et «mote» fag.  Vi tror at det er en
farlig holdning, og ønsker en mer fag-
kritisk gjennomgang.  Vi vet at dette
diskuteres blant studentene og blant an-
satte, og vi ønsker at dette får en mer
formalisert form enn debatter i kantina og
på pauserom.

Emner vi selv har vært opptatt av er for
eksempel om studiet er for preget av å være
et embedsstudie. Spesielt tenker vi på
muligheten for andre studenter til å bruke
grunnfag \ mellomfag i en can.mag grad.
Videre spør vi om studiet er for «tørt» i
begynnelsen, - om studenter «detter av»
tidlig fordi de ikke finner det engasjerende
nok.

Dette er bare noen av de innfallsvinklene vi
har sett på. Håpet vårt er at vi skal få til
en konstruktiv fagkritisk debatt. Da trenger
vi innspill fra studenter på alle nivåer og
kanskje også fra studenter som har hoppet
av studiene. Diskuter dere imellom og
formidl dette videre til oss i fagutvalget !
Ta kontakt direkte eller send oss en mail.
Professorer og ansatte oppfordres også til å
komme med innspill !

Fagutvalget på Sosialøkonomi.

Utryddingstruede sosialøkonomer ?

”Regresjonsanalyse” hvisket hun meg ømt i øret - - -
Ja, lik solens falmede stråler en sen

sommerkveld gledet disse ordene meg.
Jeg tok hennes hånd i min, kysset den lett,

Og nett i dette øyeblikk visste jeg at
jeg kunne aldri bli mer lykkelig.

Alle estimat tilsa at jeg hadde funnet Kjærligheten - - -

Det poetiske hjørnet:

Beilert Rundt

----- Brukes???
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De svarte
NNNNNorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppen

Du kjenner kanskje til Mydskeutvalget som nylig
kritiserte Gardermobanen?
Ja, det kjenner jeg godt til. Dette er et utvalg opp-
nevnt av Regjeringen, og det har en bred sammen-
setning. De har foretatt en meget grundig og god ana-
lyse av Gardermo-prosjektet, og da spesielt
Gardermobanen. Vi har funnet denne analysen svært
nyttig.

Hva med påstanden om at Gardermobanen aldri
vil bli lønnsom?
Denne påstanden er helt sammenfallende med våre
synspunkter. Man trenger ingen høyere økonomisk
utdannelse for å se at å forrente 8,4 mrd kroner i et
tyveårsperspektiv ville bli vanskelig, tatt i betrakt-
ning de inntjeningsmuligheter og den kostnads-
struktur vi har på en togbane som denne.

Hadde økonomene i NSB funnet ut dette på forhånd?
NSB har i utgangspunktet ment at Gardermobanen
kunne være bedriftsøkonomisk lønnsom. Jeg gikk imid-
lertid inn i denne jobben og visste meget godt at
Gardermobanen aldri ville bli lønnsom utifra de mål
som var satt, og med den inntjeningsmuligheten og
gjeldsstruktur selskapet har.

Mener du det er viktig at et prosjekt som
Gardermobanen skal være lønnsomt?
Her snakker man om to forskjellige problemstillinger;
om den er bedriftsøkonomisk lønnsom og samfunnsø-
konomisk lønnsomhet. Fra Stortingets talerstol ble det
uttalt at banen skulle være 100% finansiert av brukerne.
Nettopp av denne grunn kan det være vanskelig å svelge
at den nå ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom. De ana-
lyser som har ligget til grunn har vist feil inntjenings-
muligheter, eller rett og slett vært for lite grundige. Dette
er selvfølgelig ingen god situasjon. Det er vanskelig å
sette en prislapp på den samfunnsøkonomiske verdien
av banen. Det kunne vært klokt å hatt en konkret verdi
av et slikt kollektivtilbud, og hvor mange som bruker
det. Vi vurderer nå å utrede dette.

Er det planer om å sette opp billettprisene?
Nei, nå har vi akkurat justert billettprisene dit de var
tiltenkt å være da Flytoget startet opp. Vi måtte opp på
et riktig nivå, men nå skal vi la prisene stå å få etablere
seg godt i markedet. Det er ikke vår intensjon å justere
prisene stykkevis og delt hele tiden.

En av påstandene til utvalget var at drosjenæringen
og flybussene ville kapre markedsandeler. Ville det
være fornuftig å sette ned billettaksten for å tiltrekke
seg flere kunder?
Nei, vi har en prissetting som hensyntar de ulike
målgruppenes betalingsvilje. For forretningsmarkedet
som er minst prisfølsomt, har vi en riktig pris ut ifra
hva vi mener man får for pengene –også sett i
konkurranseperspektiv. For familier gir vi tilbudet om
gratis reise for alle t.o.m. 16 år, siden denne kunde-
gruppen er mer prisfølsom. De arbeidsreisende som
pendler til og fra Gardermoen er viktige ambassadører
for Flytoget, og for disse har vi ulik prissetting for de
ulike gruppene. Taxi og buss vil alltid ha en del av mar-

Observator blir godt mottatt i Gardermobanens hyggelige lokaler nederst i Karl Johans gate av

direktørens sekretær. Adm.dir. Berit Kjøll har hatt stillingen i omtrent ett år, og som alle vet har ikke dette
vært bare en dans på roser. Å være adm.dir. for Flytoget innebærer naturligvis også å svare på all den
kritikken Gardermobanen har fått. Jeg blir tilbudt en myk, behagelig stol i Kjølls hjørnekontor med utsikt

På sporet av GardermobanEN

«Vi har vært hos en hyggelig dame på et hyggelig kontor»

Av Torbjørn Tråholt
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kedet; taxi vil alltid ta en del av de forretningsreisende
som i liten grad er prisfølsomme. Bussene derimot,
var ikke beregnet å trafikkere strekningen i så stor
grad som de nå gjør, og dette er en ny situasjon for
Flytoget, men konkurranse vil alltid være sunt for alle.

Hadde Gardermobanen noen utgifter i forbindelse
med lekkasjen i Romeriksporten?
Ja, vi hadde ekstrakostnader på 1,3 mrd forbundet med
lekkasjen. I tillegg vedtok vi en bot fra Økokrim på
750.000. Ikke for å innrømme skyld, men for å slippe
å gå videre i rettsapparatet med saken –noe som ville
ha kostet mer. Vi har siden reist erstatningskrav mot
produsenten og importøren av Rocca Gihl  som vi
mener har den faktiske skyld i dette tilfellet. Utover
dette har vi ikke betalt noen avgifter eller bøter på
dette området. Vi har egentlig gått mye mer ”fri” på
dette området enn hva mange har trodd og ment. Også
Mydskeutvalget var mindre kritiske til punkter som
andre har kritisert før.

Hva er din personlige mening om Flytoget?
Flytoget er et super-effektivt transportmiddel. Hoved-
grunnen til at det er så suksessfullt som det er, er at
det er en integrert del av flyplassen. Det er også et
enkelt og effektivt transportmiddel siden vi har 10-
minutters avganger, og reisetiden er 19 minutter på
direktetogene mellom flyplassen og Oslo.

NSB har som målsetting å kapre markedsandeler
fra flyselskapene i fjerntrafikken. Vil ikke dette
gå utover Flytoget som frakter passasjerer til Gar-
dermoen?
De er i direkte konkurranse med oss, og å innse det er
også veldig viktig for oss. Desto flere som tar NSBs
nye langdistansetog, jo færre vil ta fly. Vi registrerer
at situasjonen er slik, og satser aggressivt i vårt mar-
ked, og så vil NSBs øvrige tilbud stå på egne ben og

med egne strategier.
Det gledelige totalt sett
er at flere vil bruke tog
som transportmiddel,
og den positive miljø-
gevinsten dette inne-
bærer.

Har andre deler av
NSB blitt nedpriori-
tert som følge av
Gardermobanen?
Mitt inntrykk er at NSB
ikke er nedprioritert –
tvert imot er det nå in-
vestert flere mrd. kro-
ner i nye tog for å opp-
gradere tog som
kollektivtilbud. Fly-
toget har vært en spyd-
spiss i utviklingen og

moderniseringen av tog i Norge. Jeg tror dette vil være
med på å løfte ”togverdenen” i landet, og sette tog på
agendaen i langt sterkere grad.

Har dere hatt noen problemer med togsettene?
Noen barnesykdommer vil det alltid være på nye,
skreddersydde produkter som ikke serieproduseres.
Det er ikke verre enn vi klarer å ta oss av det og elimi-
nere disse problemene etterhvert.

Holder dere rutetabellen?
Ja, det gjør vi! Vi har sterk fokus på punktlighet!

«Adm.dir. Berit Kjøll har all grunn til å smile; nå går Flytogene
som på skinner...»

FOTO: Gardermobanen AS

«Kjøll er øverste sjef for dette grå fartsvidunderet»
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Har du kjørt Fly-
toget?
Ja! Jeg var også med
på åpningen da det
kjørte for full guffe
den 22. august. Da
klarte vi turen på 17
minutter, 52 sek-
under og 10 tideler,
og vi slo da verdens-
rekordene på
10.000 m skøyter til
flere norske løpere i
dette århundret og
slutten av det forrige
som Peder Østlund.

Hvordan havnet
du i det såkalte
Mydskeutvalget?
Jeg ble kontaktet
personlig fra Sam-
ferdselsdepartemen-
tet.

Blir ofte personer
fra instituttet kon-

taktet for å sitte som eksperter i ulike utvalg?
Ja, som naturlig er siden mange utvalg dreier
seg om økonomi. Det er mange av mine kolle-
gaer som har sittet i utvalg, og dette var mitt
femte.

Hvor vanlig er det med store overskridelser
i omfattende statlige byggeprosjekter?
Det er vanlig, men det kommer an på hvordan
du regner. I kalkulasjoner av større prosjekter
har man en regel om å inkludere et påslag for
usikkerhet i anslaget for kostnadene. Det har
vært en anbefaling  på +/- 20%. Etter hva jeg nå
har skjønt har det aldri blitt realisert minus, men
alltid pluss. I tillegg kommer overskridelser ut-
over dette, og 20% pluss overskridelser er dess-
verre vanlig.

Hvor vanskelig er det å komme med gode
estimat på kostnadene ved slike prosjekter?
Dette er selvfølgelig vanskelig, så overskridel-
sene reflekterer nok også det. Her i Garder-
moen-prosjektet var ikke det største problemet
at det ble overskridelse på budsjettet. Den var
bare på 1,7 mrd av en total ramme for bane og
flyplass på noe under 25 mrd 1998-kr.

Etter å ha hørt en side av saken bestemte jeg meg for å titte innom professor Steinar Strøms kontor i 11

etg. Foruten å ha vært redaktør i Observator har han også sittet i Mydskeutvalget. Som eneste økonom i
dette utvalget har han vært med på å regne ut at Gardermobanen aldri vil bli lønnsom. Dette måtte vi finne
ut mer om....

Hvem regner på dette?
”Tiltakshavende” skal stå for utregningene, og i
tilfellet med Gardermoen var det NSB som stod
for toget og Luftfartsverket som hadde ansvaret
for flyplassen. Begge disse sorterer under Samferd-
selsdepartementet. I dette prosjektet leverte NSB
og Luftfartsverket sine beregninger til departemen-
tet som redigerte beregningene, og la frem en stor-
tingsproposisjon i 1992.

Hva slags eksperter satt i Mydskeutvalget?
Vi var fire stykker, formann var professor i stats-
vitenskap, Per Kristen Mydske. Advokat Bjørg
Veen, sivilingeniør Svein Alfheim var også med,
og jeg som eneste økonom.

Burde sosialøkonomene kommet på banen i
sterkere grad på et tidligere tidspunkt?
Nå var det økonomer med i kalkulasjonen av pro-
sjektet, men jeg mener -og det står også i utvalgets
enstemmige innstilling- at forvaltningen bør
skjerpe seg når det gjelder kalkulasjon av større,
offentlige prosjekter. Spesielt gjelder dette hånd-
teringen av usikkerhet og av usikre kostnader, men
også tolkningen av anslagene. Hovedsvakheten i
Gardermoen-prosjektet var en manglende markeds-
økonomisk tolkningen av den modellen de hadde
laget for tilbringertjenesten til Gardermoen.

Vil banen være samfunnsøkonomisk lønnsom
selv om den ikke er bedriftsøkonomisk lønn-
som?
Ja, i stortingsproposisjonen hevdet Samferdsels-
departementet at både banen og flyplassen ville bli
bedriftsøkonomiske lønnsomme prosjekter. De
skulle altså ikke belaste fremtidige statsbudsjett,
og de reisende skulle betale investeringen. På fly-
plassen er inntektene politisk styrt gjennom
flyplassavgifter, og i tillegg har flyplassen mono-
pol på utleie av areal, og de kan lett øke inntektene
dersom utgiftene skulle bli for høye. Isolert sett er
flyplassen bedriftsøkonomisk lønnsom, men banen
vil aldri klare å bli det. Det burde de innsett alle-
rede i 1992. Det faktum at banen ikke er bedriftsø-
konomisk lønnsom er selvsagt ikke til hinder for
at den kan være samfunnsøkonomisk lønnsom. En
måte å undersøke det på er å sette opp en modell,
og la de reisende bli utsatt for forskjellig pris; høy-
est for de med høyest betalingsvillighet. Hvis man
fra dette publikumet klarer å få inn inntekter nok
til å dekke de faste og de variable kostnadene, ja
så er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. En
slik beregning ble ikke gjort.

«Vi banker på,
og hvem åpner
så...?»
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Hva skulle alternativet
til Flytoget være?
Nå sier ikke jeg at gitt at
flyplassen ligger på Gar-
dermoen skal vi ikke ha
toget. En skulle hatt en
helt klar forestilling al-
lerede på kalkulasjons-
tidspunktet at å anlegge
en togbane ville påføre
skattebetalerne kostna-
der. Hvis Stortinget
hadde fått denne infor-
masjonen hadde de kan-
skje likevel sagt ja til
hele Gardermoen-pro-
sjektet, men vi kunne ri-
sikert at de hadde sagt
nei. Da hadde vi hatt en

annen flyplassløsning enn den vi fikk. F.eks. en delt
løsning med en gradvis forskyvning av trafikken
fra Fornebu til Gardermoen istedenfor all overfø-
ring fra dag én.
Andre alternativer
ville vært flyplass
på Hurum eller
Hobøl.

Vil ikke tog være
mer miljøvennlig
enn taxi og pri-
vatbiler? Er
denne gevinsten
tatt med?
Ja, dette er det tatt
hensyn til i disse
beregningene.
Miljøkostnadene
er anslått i plan-
fasen, så det var
ikke der det klik-
ket.

Hva er mulighetene videre?
Gjort er gjort og spist er spist! Skinnene ligger der,
og tunnellen ligger der, og da har vi to ekstreme
alternativer; vi kan forfølge den kommersielle idéen
som ble lansert i stortingsproposisjonen og se til at
de reisende betaler mest mulig av de faste kostna-
dene. Da må Gardermobanen AS maksimere pro-
fitten gitt den konkurransesituasjonen de har kom-
met i. Dette vil kunne gi billettpriser på opptil 120
kr fra Oslo S til Gardermoen. Det er den rene
markedsøkonomiske løsningen der de reisende be-
taler mest mulig av de faste kostnadene. Nå ligger
engang anleggene der, og dersom det ikke koster
uendelig meget å finansiere de faste kostnadene
over statsbudsjettet vil en finansiering over stats-
budsjettet være en måte å dekke en større andel av
faste kostnader på. Da vil billettprisen bli lavere,

f.eks. ned mot de variable driftskostnadene som lig-
ger på 60 kroner. Derimot vil Gardermobanen få et
overskudd med billettpris på 120 kr som vil bidra til
å dekke deler av de faste kostnadene. Uansett må
skattebetalerne betale flere mrd. kr.

Hva slags modell ble brukt?
Når det gjelder transport, eller tilbringertjenester til
Gardermoen, forelå det allerede i hovedplanarbeidet
før 1992 en transportanalysemodell som ble brukt til
å anslå hvordan de reisende ville fordele seg på ulike
reisemidler. Det vi sier i dette utvalget er at en unn-
lot å foreta en markedsøkonomisk tolkning av mo-
dellen. Hadde de gjort det ville de sett at det ikke
ville vært mulig å oppnå denne bedriftsøkonomiske
lønnsomheten på hele denne investeringen. Vi har
da tatt utgangspunkt i den estimerte modellen, en-
dret noe på den og tolket den. Den tolkningen er et
vedlegg til NoU’en, og det kommer også en artikkel
i Sosialøkonomen skrevet av meg og en hovedfags-
student.

I hvilken grad vil
store, statlige inves-
teringer stimulere
økonomien i tråd
med Keynes teori?
G a r d e r m o e n -
prosjektet hadde en
total ramme i 98-kro-
ner på nærmere 25
mrd kroner, og det
var det største
innenlandsprosjektet
i Norge til da. Vi har
hatt større prosjekter,
men da i Nordsjøen.
G a r d e r m o e n -
prosjektet ble igang-
satt da arbeidsløshe-
ten var relativt høy

etter norske forhold. Da bidro prosjektet til å redu-
sere arbeidsløsheten, selv om deler av arbeidskraf-
ten var importert fra Sverige.

Vi takker professor Steinar Strøm for intervjuet.
Moralen må bli at når vi gjør feil på eksamen blir
karakteren litt dårligere og vi får et smekk på lanken.
Når økonomene i arbeidslivet regner feil, blir kon-
sekvensene av en helt annen karakter: overskridel-
ser,  milliardtap og ulønnsomme prosjekter som byg-
ges ut. Vi bør lære teoriene våre godt slik at vi som
ferdige økonomer ikke kjører landet i grøfta. Mange
av oss kommer til å sitte i stillinger der man faktisk
har en del makt og ansvar. I tilfellet med
Gardermobanen var det en feiltolkning av en mo-
dell som gjorde utslaget.

«Denne mannen har sittet i et utvalg»
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Vi skriver fredag 24.09.1999,
og Observator har avtale med
NSB Gardermobanen om en
prøvetur med Flytoget. Odd
Lynnebakken tar oss imot på
plattformen ved spor 13 på
Oslo-S. Han introduserer oss
for lokfører Jørgen Andreas
Sundt. Sundt avløser sin kol-

lega som har ført Flytogsett 4 trygt inn fra Asker. Vår
nye lokfører gir oss en rask forklaring på utallige knap-
per og spaker inne i kontrollrommet. Vi nikker aner-
kjennende, men forstår godt at man må utdannes i fire
år før man slippes løs på spakene. Sundt har tilbragt
to år i lære som elektriker etterfulgt av to år på NSBs
skole for lokførere. Faktisk er han utleid fra NSB til

datterselskapet Gardermobanen sammen med de
andre spesialopplærte lokførerne som kjører Fly-
toget. Alle disse har et stort ansvar: foruten å
sørge for å holde rutetabellen, har Jørgen An-
dreas ansvar for omtrent 6000 hestekrefter og
et togsett verdt 50 millioner. Han forklarer ro-
lig at dette er han vant til. Etter kort tid ser vi
den beryktede Romeriksporten nærme seg. Vi

farer gjennom 13 km med fjell i en fart på 210 km/t,
noe som også er høyeste tillatte hastighet på farts-
fantomet. Faktisk er Flytoget Norges ”raskeste arbeids-
plass på
landjorda”,
f o r k l a r e r
L y n n e -
bakken.

Sundt ler
godt når vi
spør om
han har sett
noe til den
kjente Lutvannsdraugen. Han tror ikke noen draug
ville komme ned i tunellen; inne i Romeriksporten er
det nå nemlig helt knusktørt. Etter et kort opphold på
Lillestrøm beveger togsettet seg igjen. Det tar to og et

halvt minutt før den ”grå slangen”
sklir fremover med sin topphastig-
het. Idet vi passerer to flybusser på
motorveien, tuter Sundt med de
kraftige trykkluftshornene; det har
nemlig blitt intern skikk blant
lokførerne å hilse på sine langt tre-
gere sjåfør-kollegaer i bussene.
Dette er også en fin måte å rekla-
mere for Flytoget på. Jeg tror ham
så gjerne; en sølvgrå strek med
high-tech-elektronikk som dundrer

forbi i godt over 200 km/t er nødt til å være impone-
rende. ”Flytoget” er et passende navn, for togsettet
flyr nesten over bakken. Skinnestrekningen er godt
sikret mot elg og andre dyr, og her finnes heller ingen
planoverganger -heldigvis! Barnesykdommene med
togsettene er nå overvunnet. Ikke rart at det var noen

oppstartsproblemer, for her er det massevis av elek-
tronikk som kan slå seg vrang. På turen tilbake fra
Oslo Lufthavn på Gardermoen tar vi oss tid til å snakke
med et par av passasjerene:

Jon Tveiten Skuterud er
svært fornøyd med Flytoget.
Som forretningsreisende er
han ikke spesielt opptatt av
billettprisen siden firmaet be-
taler. Når vi spør om hans
personlig betalingsvillighet
for en tur med luksustoget,
svarer han at 120 kroner er
dyrt nok. Skuterud mener
Flytoget er den mest effektive
måten å komme seg til fly-
plassen på. Han kunne gjerne
kjøre Flytoget neste gang han
skal ut til Gardermoen.

Aase Folkvord er på vei til
Blindern. Som student synes
hun billettprisen på 120 kr er i
høyeste laget, men hun valgte
likevel Flytoget som sin måte
å reise fra Oslo lufthavn og til
Oslo sentrum. Hun foretrekker
vanligvis å reise med offentlige
transportmidler, og er veldig
godt fornøyd med å bruke to-
get. Også hun vil gjerne ta Fly-
toget igjen ved en senere an-
ledning.

Alle passasjerene ser svært så fornøyde ut, og det har
de da også grunn til. Flytoget er virkelig effektivt og
raskt. Som reklamen sier: ”det eneste du rekker er
flyet!”. Dette er i høyeste grad sant. Jeg rakk knapt å
intervjue de to reisende før vi gled inn på stasjons-
området. Det er lett å glemme at det faktisk er langt
fra Oslo til Gardermoen når man farer fram i dette
vidunderet av et tog.

Gardermobanen har virkelig lagt alt til rette for oss
som reisende. Kjøper du en Flytog-billett har du plut-
selig mange muligheter. Billetten gir deg nemlig over-
gang hos Sporveien
i Oslo, og dersom
noen skulle ønske å
ta en av flybussene
til SAS, gjelder bil-
letten også her. Ær-
lig talt forstår jeg
ikke hvorfor noen
ville velge bussen.
Etter en tur med Fly-
toget innser man at
dette er ”the only
way to travel”.

210 km/t viser
speedometeret til lok-
fører Sundt

« F l y t o g e t :
mye teknikk
som kan slå
seg vrang»

Sundt er en lokfører med godt humør

«Testet og godkjent av Observator!»

Observator tester Flytoget

Kilde: www.Flytoget.no

Skuterud er ute i embets medfør

Aase på vei til
Blindern

Vi takker Lynne-
bakken pent for flott
opplegg...
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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 med-
lemskap i studentforeningen
Fredrik. Betalt bankgiro gjel-
der som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og lø-
per 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 41 32 90 Fax: 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Sosialøkonomen
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for
1999. Det samme koster et studentabonnement på sosialøkonomen.
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Har du tenkt på at ikke bare vekttall og karakterer
legges til grunn når arbeidsgivere vurderer søknader?
Hvis ikke er det kanskje på tide å gjøre det nå - det er
kanskje ikke for sent å spe på et slunkent CV, før du
gir slipp på din trygge Blindern-tilværelse. Observator
gir deg nøkkelen til å bli en hver arbeidsgivers første-
kandidat (riktignok før intervjurundene - og de må du
klare selv). Det er mange ting du kan gjøre for at frem-
tidige arbeidsgivere skal foretrekke akkurat DEG.

Det mest innlysende er kanskje å forsøke å skaffe seg
litt arbeidserfaring. Dersom du ikke allerede har en
deltidsjobb ved siden av studiene skulle mulighetene
være gode til å få en akkurat nå. Det beste er jo selv-
sagt dersom du klarer å huke tak i en jobb som er litt
relevant i forhold til det du kunne tenke deg å jobbe
med siden. I tillegg til at noen banker bruker studen-
ter til forefallende arbeid, annonserer både Norges
Bank, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret med mer
eller mindre jevne mellomrom etter studentassistenter.
Vårt eget kjære institutt har også en del å tilby;
seminarveiledere og forskningsassistenter etter-
spørres stadig, og det er ikke nødvendigvis en
fordel å ha kommet i gang med 3. avdeling for å
bli en av de heldige utvalgte. Fellesnevneren er
at det gjelder å følge med på oppslagstavlene i
12. etasje, og at det å sende inn en søknad ikke
koster noe særlig!

Det er ikke uvanlig at jobbannonser inne-
holder krav som; «søkeren bør ha god munt-
lig og skriftlig fremstillingsevne». Det er kanskje ikke
så lett å dokumentere at man er i besittelse av slike
nådegaver, men har du skrevet noen artikler for
Observator står du nok litt sterkere. Som den
observante leser selvsagt har fått med seg, er vårt ut-
merkede talerør alltid i beit for skribenter, så her er
det bare å ta kontakt med noen i redaksjonen.

Mange arbeidsgivere ønsker seg søkere med
organisasjonserfaring. Motivasjonen for ønsket kan
nok være noe sprikende fra situasjon til situasjon, men
de fleste er vel enige om at det å ha møtetrening og ha
gjennomført en eller annen form for prosjekt, neppe
kan være negativt. Noen vil vel kanskje også mene at
evnen til å ta initiativ og omsette engasjement til re-
sultater er ønskelig hos en arbeidssøker, og disse ev-

nene er vel nettopp de
man utvikler gjennom å

delta i styre og stell. De av
leserne som var til stede

på valget 7. september
(det viktige valget
altså, ikke de andre

greiene uka etter) har vel
fått med seg at det ikke ak-

kurat var rift om plassene i
Fagutvalget og student-
foreningen Frederik, så mulig-
hetene for å delta skulle være
tilstede. Et annet poeng er vel at
det kan være hyggelig å bli kjent
med noen flere av dine med-
studenter, men det var jo ikke det
artikkelen skulle handle om. Stu-

dentene har også representanter i Arbeidsutvalget
og Instituttstyret, som er instituttets «regjering og
storting».

En annen setning som ofte dukker opp i jobbannonser
er; «...søkere bør beherske skriftlig og muntlig en-
gelsk...», men hvordan skaffe seg dokumenterbare
(eller verifiserbare for å holde seg til universitets-
terminologi) språkkunnskaper uten å tilbringe årevis
på HF (ikke at det er noe galt i det, men det var jo noe
med studieprogresjon også da...). Det åpenbare sva-
ret er jo selvsagt å ta noen kurs i utlandet. Det finnes
hundrevis av aktuelle høyskoler og universiteter på
alle nivåer rundt omkring i verden som gjerne tar imot
norske studenter og pengene deres med åpne armer
(dette er nemlig DYRT!). Instituttet og universitetet
har flere avtaler om utveksling, men det enkleste er
nok å holde seg til de avtalene instituttet selv har for-
handlet frem, både med hensyn til søkeprosess og god-
kjenning av kurs. Det er vel heller ikke usannsynlig
at et år ved London School of Economics eller en
annen prestisjeskole, vil ha en positiv effekt ut over
den faglige, i jobbsammenheng.

AlternativAlternativAlternativAlternativAlternativ

utdanning
Av Erlend Evensen
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EKSAMENSOPPGAVEN:
Empirisk metode, 2.avd. Våren 1999. Karakter: 2,4

Vi gjentar suksessen med håndskrevet oppgave, slik at leserne virkelig skal kjenne den gode eksamensfølelsen. Vi gjør
oppmerksom på at håndskriften ikke er identisk med kandidatens. Desverre manglet de siste sidene av besvarelsen
i Observators kopi. Det som er besvart vitner likevel om kandidatens nivå.
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Kommentar til besvarelsen av Astrid
Mathiassen

Oppgave 1
Greit besvart, kunsten er her å kjenne be-
grepene og bruke riktig formel.

Oppgave 2
Første del er greit besvart, kandidaten må
forstå formel sammenhengene for å kunne
sjonglere med dem. Derimot har ikke kan-
didaten klart for seg hva en økonometrisk
modell er. Den økonometriske modellen er
regresjonslikningen med tilhørende forut-
setninger om restleddet. Videre går hypo-
tese testingen greit, men kandidaten kunne
godt ha tilført når og hvilke forutsetninger
som er nødvendige.

Oppgave 3
Dette går også greit, men en veldig bra
besvarelse kunne vært mindre mekanisk/
mer utfyllende. Dvs. vis at estimatoren er
en forventningsrett estimator, forklar frem-
gangsmåten og nødvendige forutsetninger
for beregning av prediksjonsintervallet.

Oppgave 4
Litt uheldige formuleringer i tilknytning til
figur, men viser at han skjønner poenget.
Riktig å bruke en F-test her, da det ikke er

nok opplysninger til å gjennomføre en t-test.
Men det blir noe tull i utregningen av ESSnew.
Kan lett finne denne siden vi kjenner både
TSS og ESS. Men vi trenger ikke engang
finne ESS, kan bruke RSS direkte.

Oppgave 5
a) Gjennomfører testene greit, men igjen

litt knapt.
b) Her roter kandidaten. Med en

korrelasjons koeffisient på 0.55 er va-
riabelen for PROGU ulik i de to mo-
dellene. Poenget her er å fine
regresjonskoeffisienten mellom MAR-
KED og PROG og deretter bruke lik-
ningen for sammenhengen mellom
brutto- og nettokoeffisientene.

c) Kandidaten svarer ikke tilfredsstillende
på spørsmålet om multikollinearitet
sett i forhold til resultatene i oppgaven.
Angående utelatt variabel skjevhet
hadde det vært en fordel om kandida-
ten viste hvordan en utelatt variabel
kan slå ut i forventning skjevhet for β.
Resten av denne oppgaven besvares
bra.

Mer har jeg ikke anledning til å kommen-
tere siden resten av oppgavebesvarelsen
ikke er tilgjengelig.



Seks

i heisen

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 Oslo B

Observator søker medarbeidere
Går du på sosialøkonomi?

I så fall har Observator bruk for deg,
Enten du har lyst til skrive,
jobbe med layout eller ta bilder:

- send en mail til: observator@econ.uio.no

Hva er ditt ffffforhold til

 Observator?

Sven Stokkeland 6.sem.
«Hva slags spørsmål er dette?»

Robert Lunden 6.sem.
«Beste bladet på Universitetet
- nei i Universet!!»

Monica Jonsrud, Konsulent.
«Observator har en rekke interes-
sante artikler, og tar opp saker
som engasjerer studenter og an-
satte.»

Thomas Weisser-Svendsen 7.sem.
«Leser det hver gang det
kommer ut»

Helge Jansen 3.sem.
«Leser eksamensoppgavene»

Khai Nguyen 10.sem.
«Et blad som kommer ut
fire ganger i året, og som
jeg ikke leser så mye»


