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Store opp- og nedturer preger 
Økonomisk institutt om dagen. 
Parallelt med at pengene ”flommer” 
inn over ESOP, opplever ØI kutt 
fra regjeringens side. Nylig tiltrådt 
instituttsjef Nils-Henrik von der Fehr 
opplyser at man nå har spart inn på 
alle fronter, på fra alt til it-innkjøp til 
reisebudsjetter og seminarer. Det er 
ikke bare studentene som rammes, 
understreker han. Dermed lyder det 
påtroppende underskuddet på i 3,5 
millioner kroner, 1,5 million lavere enn 
før sparetiltakene trådte i kraft. 

Å be om tillatelse
Hvordan kunne dette skje? Er 
det hele virkelig så overraskende 
som det fremstilles? Ved nærmere 
undersøkelser kommer det frem 
at det ikke bare er kuttene som 
har forårsaket de plutselige 
nedtrappingene i tilbudet, fra 10 til 6 
seminarer i mange fag. ØI har drevet 
over evne, og i tillegg til opptrapping 
av seminarene fra 2006-nivå, har det 
blitt gjort en rekke nyansettelser som 
det nå viser seg at det var trangt med 
midler til å dekke. 

TEKST: Anna Brander

Mandag 21. og tirsdag 22. januar dumper 
Société Générale posisjoner for 50 
milliarder euro i et marked tatt av frykt. 
Kjøperne holder tilbake, og børsene i 
Europa faller mellom 3 og 5 prosent på 
mandag. Dette fallet tvinger investorer 
som er giret til langt oppover ørene til 
å likvidere posisjonene sine tirsdag, 
samtidig som dumpingen av Kerviels 
posisjoner fortsetter. Ragnarokk er et 
faktum. Europas børser faller i åpningen 
5 prosent til, og Oslo børs’ hovedindeks 
er innom 350. Det er da rotorene høres i 
det fjerne på andre siden av Atlanteren.

Hva er angst? 
Angst er menneskets viktigste egenskap 
for å sikre overlevelse. Den blir regulert 
av en liten hjernestruktur som heter 
Amygdala, og gjør at vi kan reagere raskt 
på truende stimuli, uten å koble inn 
intellektet. Når vi ser en bjørn, eller noe 
som ligner på en bjørn, flykter vi opp i et 
tre og blir der. Hvis vi lever i et område 
fullt av bjørner er amygdala på hugget. 
Det skal lite til før vi blir grepet av angst. 
Hvis vi har levd i fred lenge, kan bjørnen 
nærmest sitte oppå oss uten av vi bryr 
oss. Vi får et helt annet forhold til risiko. 
Slik er vi mennesker. På samme måte vil 
en angstpreget aktør i markedet som har 
et stort børsfall bak seg, ha en mye lavere 
vilje til risiko enn en som har opplevd 4 

Helikopter-Ben i aksjon
Om begrepet angst. Hvordan vil helikopterstuntet til Bernanke påvirke psykologien i markedet?

år med oppgang. Ikke fordi han legger fra 
seg kalkulatoren, men fordi han er mer 
fokusert på farene som lurer.
Slik manifesteres angsten i markedet i 
form av høyere prising av risiko, d.v.s. 
lavere verdier på aksjer, høyere rente på 
lån, og dyrere kredittforsikring. Atferden 
i markedet i disse tider er symptomatisk. 
De fleste investeringsbankene så ikke 
bjørnen før han hadde tatt et grådig 
jafs av porteføljen deres. I dag sitter de 
fortsatt i hvert sitt tre.

Hva er overmot?
Et selskap avgjør enhver 
investeringsbeslutning ved å regne på 
fremtidig inntjening. Alle investeringer 
innebærer en mulighet for å bomme. 
Jan Rainås som sjef for Norske Skog 
(NSG) bestemte seg for å kjøpe Fletcher 
Challenge for 21 milliarder kroner på 
slutten av 1990-tallet. Historien er kjent. 
I ettertid er det åpenbart at de priset 
risikoen for lavt. Etter nesten et tiår med 
solid oppgang i Europa og USA, ble 
risikoen ved å dra på seg en så enorm 
gjeld undervurdert. Markedet svømte 
i billig likviditet etter at også USA og 
Europa som ikke var fundamentalt berørt 
av Asia-krisen også skrudde kraftig ned 
rentene. Kværner gikk på omtrent samme 
smell med sitt kjøp av Trafalgar House i 
1996: Fravær av angst.

Helikopter mot angst
Så når angsten herjet som verst, og 
First-analytiker Hermanrud kjøper 
exactderivatbear og snakker om å se 
200-tallet på hovedindeksen, kliner 
Bernanke til med et uventet rentekutt 
på 0,75 prosent. En uke senere kutter 
han 0,5 prosent til. Lavere rente gjør 
investeringene mer lønnsomme, og 
aksjenes P/E-multipler kan økes. Men 
angsten for at noen sitter på en bombe 
er ennå til stede vist gjennom skyhøye 
premier for kredittforsikring og renter 
der sikkerheten ikke anses som god.
Storebrands lånerente på over 10 prosent 
er et godt eksempel. Angsten er konstant 
men regnestykket er nå et annet.

Mann uten frykt
Men det finnes en mann uten frykt. 
Han bor i Farnam Street i Omaha, 
Nebraska, har rukket å bli 78 år og 
gitt bort mesteparten av sin formue til 
veldedighet. Han er hovedeier og direktør 
i Berkshire Hataway og skriver de 
morsomste årsrapportene jeg noensinne 
har lest. Han heter selvfølgelig Warren 
Buffet.

Denne mannen fortalte tirsdag 12. 
februar i år på tv-stasjonen CNBC at han 
gjennom selskapet Berkshire Hataway vil 
reforsikre gjeld for 800 milliarder dollar 

TEKST: Anders Imenes
Profesjonsstudent i psykologi

HELIKOPTER BEN: Deflasjon kan stoppes ved å ”slippe penger fra et helikopter”, sa Bernanke i 
sin berømte tale i 2002. Sitatet var opprinnelig Milton Friedmans.

Forklaringen fra instituttets side er at 
man i 2006 måtte redegjøre for hvorfor 
ikke alle pengene ble brukt opp. Var 
det en mulighet for at ØI fikk mer enn 
de hadde behov for? Seminarene ble 
trappet opp fra 6 til 10 i flere fag, og 
alle instanser ble oppfordret til ”å bruke 
penger”, slik at det ikke skulle være noen 
tvil om at midlene var havnet på rett 
sted. 
          At staten ønsker å spare inn der 
det tilsynelatende er midler til overs 
er en kjent sak. Men dette er ikke 
automatikk som fungerer begge veier:

Underskudd fører dessverre ikke til økte 
midler når ikke liv og død står på spill, 
og det kan fremstilles i et dårlig lys av 
gravende journalister. Nylig tiltrådte 
programrådsleder Ragnar Nymoen får 
neppe en takknemlig oppgave fremover 
med å tilrettelegge for å gjennomføre 
kuttene på best mulig måte for alle 
parter. 

At det er ironisk at det er nettopp 
Økonomisk institutt som roter med 
økonomien er unødvendig å nevne. 
Noen eksplisitt heksejakt er heller ikke 

ønskelig. Imidlertid må det være lov å 
håpe at instituttet ønsker å leve mer etter 
egen lære i tiden fremover, og jobbe 
for økt ”consumption smoothing”, som 
studentene får banket inn i hodet er den 
optimale løsningen for konsumentene 
med avtakende marginalnytte. Bare slik 
slipper studentene å tenke på å treffe en 
”konjukturtopp” ved ØI når de begynner 
utdanningen for å være sikret den beste 
undervisningen.

Det er bedre å be om tillatelse enn 
tilgivelse.

- gjeld som i utgangspunktet er forsikret 
av kredittforsikringsselskapene MBIA, 
Ambac og FGIC. Selv om han vil ha godt 
betalt for å ta denne risikoen, puster 
likevel verden ut. Det er intet Ragnarokk. 
Tilbake sitter samfunnsøkonomene og ber 

om at renten fort blir satt opp igjen slik 
at 2008 ikke blir et nytt 1998, da de lave 
rentene i en ellers sunn økonomi lokket 
frem galskapen i den jevne investor og 
sendte P/e-multiplene til nivåer verden 
ikke hadde sett maken til siden 1929. 
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Kraftige kutt i seminartilbudet
Destruktive økonomi-studenter
Studenter fra Norges Handelshøyskole 
(NHH) og Handelshøyskolen BI hadde 
store problemer med å oppføre seg under 
årets gjennomføring av ”Økonomiske 
Vinterleker” (ØVL), skriver E24. Etter 
at ski-hotellet Thon Hotell Hallingdal 
var rasert, ble samtlige deltakere (rundt 
200 studenter) evakuert, og en uheldig 
student måtte ifølge DN ut med mang-
foldige tusenlapper for å dekke en TV 
han hadde kastet ut av et vindu. Eieren av 
hotellet, Olav Thon, tar det hele med stor 
ro, og skriver tumultene på ”kontoen for 
festligheter”. 
Hvordan økonomistudentene ved UiO 
oppførte seg i Hemsedal kan vurderes 
nærmere på Observators midtsider i 
dette nummeret. (s. 20 - s.21)

Ved Gjedrems bord
Onsdag 14. februar var det duket for sen-
tralbanksjef Svein Gjedrems tradisjons-
rike årstale og tilhørende festmiddag. 
Invitert var flere ØI-skikkelser, og blant 
dem som av E24 beskrives som ”Norges 
mektigste” var både Halvor Mehlum, 
Aanund Hylland, Karen Helene Ulltveit-
Moe og Kjetil Storesletten invitert. 
 Hvert år knytter det seg stor 
spenning til hvem som får sitte ved Gje-
drems bord. I år var det blant annet Jens 

Økonomisk institutt har ikke råd til å opprettholde seminar-tilbudet for studentene, og 
kutter fra ti til seks seminarer i mange fag fra våren i år.

I desember fikk samfunnsøkonomi-
studentene en liten hyggelig ”julegave” 
fra Økonomisk institutt. Den nye 
instituttlederen Nils Henrik von der Fehr 
varslet da kraftige kutt i seminartilbudet, 
ettersom ØI ikke lenger har midler til å 
opprettholde dagens tilbud. 

- Kuttet kom svært overraskende, også 
for seminarledere. Jeg ble spurt om å gi 
10 seminarer og regnet selvfølgelig med 
en tilsvarende inntekt. Jeg fikk først vite 
om kuttet gjennom en felles epost til 
alle studenter når semesteret var i gang. 
Dette er ikke særlig ryddig fra instituttets 
side, mener seminarleder i internasjonal 
økonomi, Daniel Bergsvik.  
 Heller ikke leder av Fagutvalget, 
Katinka Holtsmark, er fornøyd med 
kuttene. - Det er utrolig synd at de 
økonomiske rammene er slik at 
undervisning – som vil allerede har lite 
av - blir kuttet. Seminarundervisningen 
er veldig viktig for mange studenter, sier 
Holtsmark til Observator. Fagutvalgets 
leder mener også at informasjonen om 
kuttene har kommet for sent, slik at 
innsparingene må gjøres der det er mulig 
å “spare raske penger”.

Programrådets nye leder, Ragnar 
Nymoen, vil ikke svartmale situasjonen.
- Det ser bedre ut enn jeg fryktet, og 
det er mange kurs som er skjermet, sier 
Nymoen til Observator. Nå skal han 
vurdere hvordan skadevirkningene av 
kuttet kan bli så lite merkbare som mulig 
for studentene. 
 - Programrådet skal få 
presentert forslag til hvordan vi skal få 
budsjettet i balanse fra instituttet. Vi 
må være sikre på at vi har gjort det som 
kan gjøres, og at det får minst mulig 
konsekvenser for undervisningen. Vår 
oppgave er å ivareta interessene til 
studieprogrammene, sier han. 
 Nymoen mener instituttet 

TEKST: Kathrine Lebesby
FOTO: Maren Fjogstad Hansen

har fått dårligere råd etter at 
Øystein Djupedal, som den gang 
var kunnskapsminister, varslet et 
hvileskjær for høyere utdanning 
i budsjettsammenheng. Også 
statsbudsjettet for 2008 framstår som et 
hvileskjær, synes han.  
- Men jeg håper selvfølgelig at dette bare 
er et midlertidig avvik, slik at ting kan 
bli bedre igjen fremover, understreker 
Nymoen.

Universitetet fikk for to år siden kutt i 
tilskuddene fra staten, fordi UiO ikke 
klarte å bruke opp de tildelte midlene, 
opplyser SV-fakultetet, sier nytiltrådt 
instituttsjef ved ØI Nils-Henrik von der 
Fehr. 
 Svaret fra Universitetet var da at 
dette var penger som var satt av til blant 
annet investeringer. For å unngå denne 
kritikken året etter bestemte UiO seg for 
å bruke mer penger enn de ellers ville ha 
gjort. 

AKTUELT NOTISER  

- I 2006 ble alle enheter oppfordret til 
å øke forbruket, siden kuttet egentlig 
skulle være et ”hvileskjær”. Deretter 
skulle tilskuddene skulle komme 
tilbake til normalen, men det har ikke 
skjedd, opplyser instituttsjefen. Dette 
har resultert i at ØI har trappet opp 
aktivitetene samtidig som bevilgningene 
har vært lavere. Opptrappiningen gjaldt 
blant annet økning i antall seminarer, og 
ansettelser av ”en haug med stipendiater”, 
forteller von der Fehr. 

Studentene er ikke alene om å rammes 
av kuttene, understreker han. Blant annet 
it-utstyr og reisebudsjetter har også blitt 
strammet inn betydelig. 
- ØI er fanget i en ugunstig situasjon. Det 
er underskudd samtidig som vi har behov 
for fornyelse i stallen. Vi er de eldste 
instituttet i landet, og risikerer å ende 
opp som en gjeng med gamlinger. 

Det 30. nasjonale forskermøtet for 
samfunnsøkonomer ble arrangert på 
Blindern 7.-8. januar i år. Møtet samlet 
forskere fra universiteter, høyskoler 
og forskningsinstitusjoner fra hele 
landet, og er en arena hvor forskere kan 
presentere og diskutere sine arbeider. 
Ny økonomisk forskning står i sentrum, 
og møtet er en gylden anledning for 
samfunnsøkonomistudenter til å se hva 
utdannelsen brukes til i praksis. Årets 
møte inneholdt et vidt spekter av ny 
forskning hvor alt fra økonometriske 

modeller til ”Explaning Maoist control 
and level of civil conflict in Nepal” ble 
lagt frem.  

For de som skal i gang med 
masteroppgave er forskermøtet en god 
anledning til å få innblikk i hva det 
forskes på innenfor det temaet man er 
interessert i å skrive oppgave om. Det er 
også en god mulighet til å snakke med 
forskere som holder på med det temaet 
man skal skrive om. 

Forskermøtet var lagt opp slik at hver 
dag begynte med en plenumsforelesning 
påfulgt av to parallelle sesjoner hvor 
6 ulike temaer ble presentert parallelt. 
Hver parallelle sesjon varte i en og en 
halv time og bestod av tre presentasjoner. 
Hvert prosjekt fikk 20 minutter til 

Det 30. nasjonale forskermøtet

TEKST: Maren Fjogstad Hansen

Skriver du masteroppgave, eller 
bare er interessert i forskning? 
Da kan forskermøtet være noe 
for deg.

Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Finn 
Bergesen Jr. som fikk æren av å innta det 
prestisjefylte måltidet i sentralbanksje-
fens selskap. 

ØI-professorer i media
På oppdrag fra ukeavisen Morgenbladet 
har medieovervåkerne i Retriever laget 
en liste over de 100 mest mediesiterte og 
–omtalte professorene i året som gikk. 

Selv om professorer i humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag dominerer 
er ingen av ØI-professorene inne på topp 
10. Imidlertid er flere blant de 100 som 
har fått mest oppmerksomhet. Karen 
Helene Ulltveit-Moe kom på 54.plass, 
opp fra 106. plass der hun endte året før. 
Steinar Holden kom på 78.plass, og har 
dermed falt noen plasser fra 45. plassen 
han tidligere var i besittelse av. Steinar 
Strøm endte på 92. plass. 

Blant andre samfunnsøkonomer 
på listen finner man NHHs Victor Nor-
man på 13. plass, og NTNUs Jørn Rattsø 
på 60. plass.

Nymoen slo Gjedrem
Gruppen Norges Bank Watch har vurdert 
pengepolitikken i året som gikk. Rap-
porten viser at sentralbanken konse-
kvent har undervurdert det kommende 
inflasjonsnivået.- Jeg elsker å se feilene 
mine, hevdet sentralbanksjef Svein 
Gjedrem til pressen. Seniorforsker ved 
Frischsenteret og medlem av NBW-grup-
pen, Knut Røed, forteller at professor 
Ragnar Nymoen  ved ØI (UiO) gang på 
gang treffer bedre enn Norges Bank når 
inflasjonsnivået skal anslås. Hva Gjedrem 
mener om sin tidligere Norges Bank-kol-
legas treffsikkerhet vites ikke.

presentasjon av arbeidet sitt etterfulgt 
av 10 minutter opponering.  Den korte 
presentasjonstiden førte til at man 
holdt seg på et relativt enkelt nivå og 
derfor også var interessant for studenter 
uten inngående forhåndkunnskap om 
forskningsområdet. 

Systemet med opponenter etter hver 
presentasjon fungerte veldig bra og 
fikk i gang debatt og belyste de gode og 
dårlige sidene ved fremgangsmåtene og 
innholdet i de forskjellige prosjektene. 
Opponentene var ofte andre forskere 
innefor samme felt og førte til en 
konstruktiv debatt og et kritisk blikk 
på samfunnsøkonomisk metode som 
det er lite fokus på i forelesningene i 
samfunnsøkonomi ved universitetet i 
Oslo. 

Sentralbanksjef Svein Gjedrem: Slått 
av ØI-professor Ragnar Nymoen 
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20 Finansavisen Mandag 26. november 2007

Finansavisen kårer Norges smarteste studenter. 5. februar fikk lagene utdelt 
1 million fiktive kroner hver som de skal plassere best mulig på Oslo Børs. 

Av Lars Stenvold Wik

Leder for HA-Invest, Tor Hola-
ger Rødde sier seg godt fornøyd
med resultatet i aksjekonkur-
ransens runde 4.

— Vi har følt oss ganske sik-
re på seieren en stund, men de

siste dagene ble ganske spen-
nende. Vi antok at EconLink
hadde shortet ganske kraftig
siden de økte porteføljeverdien
så mye i forrige uke, sier Hola-
ger Rødde.

Sammen med Bjørnar Høy-
land, Joakim Eidtang og Eirik

Matre gikk han av med seieren
i studentenes aksjekonkurran-
se «Studenter på Børs».

Sevan Marine
Studentene fra København
har gjennom store deler av
konkurransen hatt stor tro på

Sevan Marine.
Laget tjente
penger på sel-
skapet i to om-
ganger, med en
total gevinst på 140.000. I til-
legg har også HA-Invest tjent
en del kroner på det gode tørr-
bulkmarkedet i høst. Dette er
de derimot ikke alene om.
Tørrbulk-selskapene har den-
ne høsten vært de desidert
mest populære aksjene blant
alle studentgruppene.

— Den siste uken hadde vi
derimot en ganske defensiv
strategi. Vi ønsket ikke å tape
som følge av at våre egne ak-
sjer falt i verdi. Hvis vi skulle
tape skulle noen andre lag pas-
sere oss som følge av gode plas-
seringer sier nestleder Bjørnar
Høyland.

Nyttig lærdom
Denne skoleinterne konkur-
ransen gir de ulike skolene og
deres studenter en mulighet til
å bevise sine kunnskaper
innen børs og finans. Mange av
studentgruppene som deltar
bruker også konkurransen i ut-
danningssammenheng, noe
som gir studentene en ekstra
innsikt i hvordan finansmarke-
dene fungerer.

— Selvsagt håper vi at den
kunnskapen vi har fått om
børs og finansmarkeder kom-
mer godt med når vi over jul er
ferdige med mastergraden i fi-
nans fra CBS, sier Bjørnar et-
ter at vandrepokalen er overle-
vert til studentene fra Han-
delshøjskolen i København.

Nervepirrende
Ledelsen til HA-Invest var før

den siste uken over 200.000,
og da virket forspranget van-
skelig å hente inn. EconLink
Finans fra Universitetet i
Oslo ga imidlertid HA-Invest
skikkelig kamp på oppløpssi-
den. De siste to ukene hadde
EconLink shortet maksimalt i
tørrbulkselskapene Jinhui,
Golden Ocean og Belships. I
tillegg til en tidlig shortpost i
Norske Skog reduserte laget
differansen med nærmere
170.000 i løpet av få dager i
forrige uke.

Differansen etter børsslutt
onsdag 21. november var kun
32.000. Problemet for Econ-
Link var derimot at de ikke
hadde flere handler igjen, der-
med kunne de ikke realisere
gevinstene når børsen steg de
siste to børsdagene.

– Ekstrem risiko
— Den ekstreme risikoen vi
hadde de siste dagene hadde
jeg nok ikke ville gjort med
egne penger, sier leder for
EconLink Finans, Andreas
Ringen.

Ved avslutningen av runden
satt EconLink med aksjer der
verdifallet hadde gitt en ge-
vinst på 340.000. Mye av dette
var opptjent de siste par
ukene. EconLink gikk short i
Norske Skog så tidlig som 14.
september, og har dermed fått
full uttelling for aksjens svake
børshøst. Totalt tjente laget
185.000 på denne plassering-
en.

HA-Invest fra Copenhagen Business School stakk av med seieren i
aksjekonkurransen «Studenter på Børs». Studentene oppnådde en
avkastning på over 51 prosent siden 10. september.

VANT: HA-Invest, her ved Tor Holager Rødde og Bjørnar Høyland, vant årets studentkonkurranse. Eirik Matre og Joakim Eidtang var ikke tilstede da bildet ble tatt.
(Foto: Eivind Yggeseth)

Studenter på børs
Gruppe Porteføljeverdi

• På nettsidene www.aksjekonkurran-
sen.no er det også mulig å følge ut-
viklingen hver dag.

• Konkurransen går ut på å kjøpe og
selge aksjer for å øke inngangskapi-
talen mest mulig. 

• Vinnerne kåres den 23. november.

• «Studenter på Børs» arrangeres i
samarbeid med Finansavisen, Hegnar
Online, Orion Securities og Høgsko-
lenes Aksjekonkurranse.

Ukens studentportefølje er nytt av
året. Denne vil bli publisert hver uke i
Finansavisen og er en samling av de
mest populære aksjene blant alle
gruppene som deltar i konkurransen. 

1. HA-Invest 1.514.050
2. EconLink Finans 1.350.773
3. Bateman`s 1.227.490
4. Farmasøytene 1.089.230
5. Shortstack Invest 1.085.361
6. Verdi 1.060.575
7. Petroleumsteknologi 1.033.244
8. Pretium 1.011.093
9. Finance Acrobatics 1.005.570
10. Juridisk Finansklubb 997.227
11. D&E Securities 977.394
12. Aksjegruppa HVE 970.446
13. BI-spekulantene 965.971
14. B3 Invest 947.380
15. TBS Invest 927.236
16. sLØS 927.169
17. HHB S 926.201
18. TØH-invest 921.509
19. Aksjeklubben 921.205
20. OMH Finans 907.806
21. Pecunia non olet 903.834
22. Mainstream Invest 853.939

Har «følt seg sikre 
på seier en stund»

Dansk student-seier

 Slo ut finansfolk på børs
Samfunnsøkonomi-studen-
tene i EconLink Finans beviste 
at det ikke er nødvendig med 
finans-utdanning for å seire 
på børsen, da de kom på an-
dreplass i Finansavisens “Stu-
denter på børs”-konkurranse

EconLink Finans:

SLO ALLE: Observators utsendte, Joakim Møllersen, danket ut samtlige motstan-
dere i den tradisjonsrike bordtennis-turneringen på årets Valutaseminar.

Observators faste skribent Joakim Møllersen dro gullet hjem under bordtennisturneringen på Val-
utaseminaret på Sanderstølen Høyfjellshotell. 

Observator vant Valutacupen

Under årets valutaseminar ble det tidlig 
tydelig at Observators utsendte, Joakim 
Møllersen, skulle dominere på flere 
områder enn de vokale. Etter hvert som 
stadig flere sjeføkonomer og toppolitikere 
måtte gi tapt for Kirkenes-væringen, ble 
det klart at han besitter et bordtennis-
talent utenom det vanlige. Etter harde 
kamper stakk Møllersen til slutt av med 
seieren i den årlige bordtennis-turnerin-
gen.

- Motstanderne mine ble veid og fun-
net for lette, konstaterer han fornøyd i 
etterkant av turneringen, med pokalen 
trygt plassert i høyre hånd. Selv om mot-
standerne mangler tyngde på det 
bordtennistekniske feltet, kan det samme 
ikke sies om deres akademiske meritter.
- Jeg er fornøyd med at jeg vant over alle 
slags mennesker som velger å kalle seg 
økonomer, forteller han. 
Møllersen begynte med å vinne over 
professor ved UiO, Michael Hoel, før han 
deretter slo ut det han beskriver som ”en 
jypling fra Kredittilsynet som trodde han 
kunne hamle opp med meg”. 
Den som bød på mest motstand var 
en Høyre-politiker i siste kamp av de 
innledende rundene. 
- En utsendt fra Kredittilsynet yppet seg 
i semifinalen, før en mutt masterstudent 
fra Bergen ble gruset i finalen i to strake 
sett, opplyser seierherren.

Men kampen foregikk ikke kun rundt 
bordtennis-bordet. En Kredittilsyn-ansatt 
forsøkte ifølge Møllersen å psyke ham ut 
kvelden før finalen ved å antyde at kles-
drakten hans var i folkeligste laget for
valutaseminaret. Denne strategien 
fungerte imidlertid heller dårlig på det 
avslappet antrukne bordtennistalentet.
- I og med at moren min er psykolog 
gjennomskuet jeg forsøket, og visste godt 

TEKST: Anna S. Brander
FOTO: Guri Lise Furnes Pettersen

at et slikt utspill kun var et forsøk på å 
få meg i mental ubalanse før de viktige 
kampene som gjensto. Taktikken hans slo 
feil, og jeg ble bare mer innbitt på at jeg 
skulle ta pokalen hjem, forteller nord-
lendingen. 
 - Ellers fikk jeg flere gratulasjoner, selv 
om jeg så at enkelte nok mer hadde 
lyst til å nappe pokalen ut av nevene på 
meg enn å ta meg i hånden, opplyser 
Møllersen.

- Hva er ditt inntrykk av det generelle 
bordtennisnivået hos økonomer?
- Ja, det er jo lavere enn mitt for å si det 
slik, humrer Møllersen. 
Neste år har han ikke mulighet til å 
forsvare tittelen, så da er muligheten åpen 
for andre, oppmunterer han. 
- Hvis jeg får tillate meg å være litt meta-
forisk så kan jeg jo si at mens kongen 
er på ferie kan kronprinsen få lov til å 
regjere litt, avslutter Møllersen.

- Vi tok definitivt høy risiko, men det var 
likevel fornuftig: Vi endte opp med å slå 
hovedindeksen med hele 40 prosent, sier 
Andreas Ringen. Som leder av EconLink 
Finans er han svært fornøyd med andre-
plassen i forrige runde av Finansavisens 
aksjekonkurranse. Studentgruppen job-
ber spesielt mot å profilere samfunnsøko-
nomer mot finansdelen av næringslivet, 
og andreplassen bidrar til nettopp det, 
tror Ringen. 

Konkurransen går ut på å investere 1 
million fiktive kroner på Oslo Børs. Den 
som kan høste den høyeste avkastningen 
når semesteret er over, har vunnet (se 
resultatet på tabell nedenfor). Det var to 
lag som raskt rykket fra de 22 resterende 
lagene: EconLink Finans, og et lag fra 
Copenhagen Business School.  Mye av 
suksessen til Ringens lag skyldes utviklin-
gen i Norske Skog-aksjen. 
- Vi hadde en shortposisjon i Norske 
Skog som viste seg å være svært gunstig, 

og vi satt på den gjennom nesten hele 
konkurransen, forteller han.
En sterk norsk krone, samt pris- og et-
terspørselsfall i bransjen, gjorde at de 
mente at aksjen måtte ytterligere ned, selv 
etter flere drastiske fall. Laget satset, og 
fikk rett. 
- Vi kunne ikke forestille oss noen gunsti-
ge nyheter sett i lys av dette, sier Ringen.  
Til tross for den gunstige Norske Skog-
posisjonen, måtte EconLink Finans se seg 
slått på målstreken av finansstudentene 
fra Copenhagen Business School. 
- Den nest siste dagen lå vi omtrent likt, 
men så rykket Copenhagen Business 
School fra. Vi økte risikoen, men ble slått 
likevel. Det var utrolig spennende mot 
slutten, forteller Ringen. 

Det er ikke bare næringslivet som har 
godt av å innse samfunnsøkonomers 
kompetanse. Også studentene selv kan 
ha godt av å innse hva kunnskapen kan 
brukes til, mener Ringen. 
- Det er klart at fag som makroøkonomi 
og økonometri blir mer spennende når 
det kan brukes så direkte til å forutse 
utviklingen på børsen, forklarer han. I 
aksjekonkurransen var det nettopp disse 
fagene som kom laget til gode.
- Vi så på den kortsiktige utviklingen i 
verdensøkonomien, og bygget en por-
tefølje som passet til trendutviklingen. 
Det var en periode hvor USA var spesielt 
viktig. Vi prøvde å handle på rentebeslut-
ningene til Federal Reserve, og traff på de 
viktigste her, opplyser Ringen.  

De positive ettervirkningene av pallplas-
seringen har allerede begynt å melde seg, 
forteller samfunnsøkonomistudenten 
Ringen. De har allerede tatt opp flere 
nye medlemmer. Nylig var EconLink 
Finans dessuten på utestedet Cosmo, 
der de minglet med rekrutteringsansvar-
lige og offshoreanalytikere fra Danske 
Bank, ABG Sunndal Collier, og DnB Nor 
Markets, for å nevne noen. Der møtte 
studentene stor interesse for samfunnsø-
konomer. 
- Mange var samfunnsøkonomer selv, 
men jeg tror også at andreplassen kan 
bidra til å få folk til å forstå bedre hvilken 
kompetanse samfunnsøkonomer er i 
besittelse av.

TEKST: Anna S. Brander
ILLUSTRASJON: Finansavisen

AKTUELTAKTUELT
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Master i eksamensmaraton
For flere var eksamensperioden før jul i fjor over i løpet av et døgn. Til tross for sterk misnøye blant 
studentene, ønsker ikke instituttet å endre ordningen.

TEKST: Peter Grutle

Før jul ble det blant samfunnsøkonomi-
studenter snakket mye i gangene 
om eksamener som lå tett etter 
hverandre. Mange studenter, spesielt på 
masternivå, var utilfreds med lengden på 
eksamensperioden og med at eksamener 
i vanlige emnekombinasjoner kom for 
tett etter hverandre. 

- For å unngå tre eksamener på to dager, 
unnlot jeg å ta Electricity economics 
(Econ 4930). Det er synd da dette faget 
tilbys bare én gang i perioden vår 2007- 
vår 2010, klager en student til Observator. 
 Han er ikke alene om 
problemstillingen. Eksamensplanen for 
høstsemesteret 2007 for 3000- og 4000-
emner viser at hele eksamensperioden 
er over i løpet av kun åtte virkedager. 
Tar man hensyn til obligatoriske fag, er 
det ikke lett å finne en kombinasjon av 
emner der eksamenene ikke kommer tett 
på hverandre.(Se tabell)

Ingen bedring i sikte
Situasjonen ser ikke ut til å bedre seg i 
nærmeste fremtid. Før jul tok Fagutvalget 
opp denne problemstillingen overfor 
Programrådet for studieprogrammene i 
samfunnsøkonomi. Daværende leder av 
Programrådet, Jon Vislie, har tidligere 
sagt at Programrådet vil ta studentenes 
ønsker til etterretning. 
 Likevel kommer det klart frem 
av møtereferatet at Fagutvalgets ønsker 
ikke har ført frem:  ”Det er imidlertid 
vanskelig å tilpasse eksamensperioden 
etter studentenes ønske uten å gjøre 
større og mer omfattende grep, som å 
redusere opptaket til master til en gang 
pr. år og/eller flytte sensur og avsluttende 
muntlig i januar. Dette er ikke uten 
konsekvenser, og bør i så fall utredes”, 
konkluderes det i et referatet.  
- Dette er en svær kabal, som det er 

ekstremt vanskelig å få til å gå opp. 
Studentene ønsker seg lange semestre, 
og å ha eksamen sent. Hvis man da ser 
på tidsbudsjettet, sier det seg selv at 
eksamenene vil komme noe tett, sier Jon 
Vislie til Observator. 

- Forstår ikke
- Jeg forstår ikke at folk hisser seg 
sånn opp over det å ha to eksamener 
på samme dag. I gamle dager hadde vi 
eksamener på tolv timer nesten hver 

dag etter hverandre, sier Vislie, men 
understreker at dette utsagnet er kun 
et uttrykk for hva han mener som 
privatperson.

- Dette er noe jeg vil se nærmere på, sier 
nylig tiltrådt programrådsleder, Ragnar 
Nymoen, til Observator. Han lover å 
undersøke hvor sterke rammer som 
finnes, samt hvor mye handlingsrom man 
har for å endre eksamensdatoene, da mye 
besluttes på fakultetsnivå. 

- Jeg vil først og fremst se på hva 
begrunnelsen er fra fakultetet, men jeg 
har ingen grunn til å tro at de ikke har 
gjort en grundig jobb, understreker 
Nymoen. 

Han forteller videre at det kun kan gjøres 
noe på sikt, da slike endringer tar tid på 
universitetet. 
- Som programrådsleder må jeg sette meg 
mer inn i saken, uten at jeg dermed kan si 
at jeg ikke skal gjøre noe, lover Nymoen.

Har forståelse
- Hver gang vi får muligheten tar vi opp 
problemstillingen i programrådet, sier 
Katinka Holtsmark, leder i fagutvalget 
ved ØI til Observator. 
- Vi gjorde det forrige semester, og 
kommer til å gjøre det dette semesteret, 
lover hun. Holtsmark har inntrykk av at 
ledelsen lytter til studentenes ønsker i 
denne saken, men har samtidig forståelse 
for at praktiske årsaker gjør det vanskelig 
å endre dagens endring.
- Blant annet legger masterstudentenes 
muntlige eksamen føringer på perioden 
eksamenene kan komme i, forklarer 
hun. – Karakterene må foreligge før 
studentene kan gå opp til avsluttende 
muntlig. 

Tilsvarende problemstilling gjelder 
for fagene på bachelornivå, forteller 
fagutvalgets leder. For å kunne 
søke seg inn på mastergrad må 
bachelorstudentene ta eksamen på et 
tidspunkt som gjør at de rekker å få 
karakteren i tide til søknadsfristen.

Det fagutvalget nå ønsker å legge vekt 

Ukedag Mnd, dato 3000- og 4000-emner i samf.økonomi.
Onsdag nov.28 econ 3610/4610
Torsdag nov.29 econ 4921
Fredag nov.30 econ 3150/4150 econ 4135 econ 4245
Lørdag des.01
Søndag des.02
Mandag des.03 econ 4130 econ 4260
Tirsdag des.04 econ 3410/4410 econ 4230/4235
Onsdag des.05 econ 3210/4210 econ 4925
Torsdag des.06 econ 4310 econ 4415
Fredag des.07 econ 3120/4120 econ 4930
Lørdag des.08
Søndag des.09
Mandag des.10 econ 4140/4145

”- Jeg forstår ikke at folk hisser seg sånn opp over det å ha to eksamener på 
samme dag. I gamle dager hadde vi eksamener på tolv timer nesten hver dag 
etter hverandre” - Jon Vislie

på, er hindre overlappende eksamener. 
– Der det er to eksamener som er aktuelle 
å ha for en student, bør de ikke komme 
på samme dag. Siste uken før jul var det 
bare en eksamen, og instituttet kunne ha 
valgt å ha flere fag i den uken, poengterer 
Holtsmark.

Selv om det er stor vilje i utvalget 
til å bedre eksamenssituasjonen 
til studentene, møter de en rekke 
utfordringer i arbeidet med 
eksamensdatoene. 
- Blant annet er det ofte utskiftninger 
av studentrepresentantene i 
instituttstyret. Dette gjør det vanskelig 
å få en kontinuerlig oppfølging av 
problemstillingen, og man vet ofte ikke 
hva som har blitt gjort tidligere, forteller 
fagutvalgets leder.  

Til tross for utfordringene, lover 
Holtsmark å fortsette arbeidet med 
forbedring av eksamensforløpet. 
- Det vi kan gjøre er å videreformidle at 
det er et stort problem for studentene.  
Det gjør vi i dag, og det kommer vi til å 
fortsette å gjøre, understreker hun.

AKTUELTAKTUELT
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- Økonomi er tørt. Særlig hvis en sam-
menlikner med en sosiolog som forsker 
på sms-sex eller en historiker som skriver 
om Kautokeino-opprøret eller romerri-
kets historie. Økonomi er mye tall. Ingen 
dør, og svært få forelsker seg av det, sier 
Maria Reinertsen.

Morgenbladets økonomiskribent nøler 
ikke med å innrømme at hun har funnet 
sitt marked. Avisens lokaler er kan-

skje ikke Akersgatas romsligste, men i 
spaltene er det god plass til å boltre seg i 
forklarende eksempler. Leserne er dessu-
ten høyt utdannet og politisk interesserte. 
Likevel er det et formidabelt oppdrag 
Reinertsen har tatt på seg, for økonomi 
fenger så visst ikke alle. Børsraset den 
siste tida er et eksempel.

- De fleste av mine lesere identifiserer seg 
ikke med Stein Erik Hagen, og synes det 
er gøy at han taper penger. En må finne 

noe å henge det på, og vise hva konse-
kvensene blir for deg, sier Reinertsen.
Selv tyr hun for eksempel til Bruce 
Springsteens sang ”The River” som illus-
trasjon på hvordan vanlige folk påvirkes 
av økonomien. Hovedpersonen må 
avbryte skolen etter å ha gjort kjæresten 
gravid. Han gifter seg og får seg ufaglært 
arbeid, men mister jobben på grunn av 
nedgangstider. Bruken av sangteksten i 
en artikkel i forfjor er bare ett av mange 
sleipe triks Reinertsen har brukt til å lure 

uskyldige, kulturinteresserte morgen-
bladlesere over i økonomiens kalde 
tallverden.

DEG og makroøkonomien
- Det er gøy å kunne gå litt i kryss. Jeg 
kan for eksempel nevne Keynes og 
Virginia Woolf i samme artikkel, og slik 
lokke til meg lesere som ellers bare leser 
lørdagsseksjonen i Dagens Næringsliv 
(DN) og legger vekk økonomidelen av 
Aftenposten. Woolf var jo venn med Key-
nes, får Observators ukultiverte utsendte 
opplyst.

Men kanskje viktigere enn intellektuelt 
kjendiseri fra 20-tallet: Reinertsen tror 
det at avisene deler økonomistoffet i en 
del med personlig økonomi, den typiske 
makroøkonomien på økonomisidene og 
økonomisk politikk på politikksidene 
gjør det vanskeligere for leserne å se sam-
menhengene. Som det at renta går opp er 
en følge av vedtatt politikk.

- ”Dine penger”-seksjonen handler stort 
sett bare om hvordan en skal tilpasse seg, 
og gir råd av typen ”Slik får du bedre 
lønn”. Spørsmål om fagforeninger og 
fordelingen mellom arbeid og kapital er 
overlatt til økonomiseksjonen. Det gjør 
at muligheten for kollektiv handling blir 
usynlig. Det er jo ikke nødvendigvis å 
gå alene til sjefen som gir best effekt, 
påpeker hun.

Med økonomi som med annet fagstoff i 
mediene er det ofte et dilemma å velge 
mellom å være presis og å være klar. 
Reinertsen har forståelse for at forskere 
vil ha med så mange forbehold som mu-
lig, men mener at dette gjør at meningene 
kan forsvinne.

- Heldigvis trenger ikke jeg å spisse alt til 
en kjempedrøy vinkling. Samtidig, hvis 
du orker å snakke med VG så når du jo 
ut til veldig mange. Journalister har jo 
sin ekspertise på formidling, det går an å 
stole litt på dem, sier hun.

Etterlyst: Etterprøvende eksperter
Å formidle er uansett ikke alltid like 
enkelt. Reinertsen tenker tilbake til da 
hun feiret jul med familien etter å ha 
tatt grunnfag, og prøvde å forklare det 

Ekvilibrium til folket

TEKST: Askill Harkjerr Halse
FOTO: Guri Lise Furnes Pettersen

Oppdelingen av økonomistoffet i de forskjellige seksjonene i avisene hindrer leserne i å se sammen-
hengene, mener Morgenbladets Maria Reinertsen. Selv liker hun å blande mest mulig.

TILLIT TIL JOURNALISTER: Det går an å stole litt på journalister, mener Morgen-
bladets Maria Reinertsen. 

ØKONOMISK JOURNALISTIKK ØKONOMISK JOURNALISTIKK

- Krysspriselastisiteten mellom øl og sprit 

reduseres til 3,222201 når produksjonen 

av poteter øker

- Sysselsettingsveksten er noe sterkere enn forventet men 

likevel innenfor mediananslaget anslått av flere økonomer..Blabla bla....
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hun hadde lært, som konsekvensen av 
økt bruk av oljepenger i en liten, lukket 
økonomi uten vekst.

- Det eneste jeg hadde klart for meg var 
at hvis en bruker mer oljepenger går 
det til helvete. Jeg hadde en eller annen 
likning i hodet, men den nektet fetteren 
min å tro på, forteller hun.
 Tross vanskelighetene med å 
forstå det, regnes faget samfunnsøko-
nomi for å ha en viss makt i samfunnet. 

Reinertsen er enig i dette, og viser til 
handlingsregelen for bruk av oljepenger 
og systemet for handel med klimakvoter 
som eksempler. Fagets innflytelse er nett-
opp et argument for å diskutere faget mer 
åpent, mener hun.

- Vi lever i et demokrati, og det må finnes 
en viss støtte for disse tiltakene for at 
de skal kunne gjennomføres. En kan jo 
eventuelt overlate dette til Kristin Halv-
orsen – og det er kanskje ikke så dumt, 

for hun er god til å forklare – men det er 
rimelig at andre også bidrar. Ikke minst 
for å yte motstand når politikere og andre 
bruker økonomiske argumenter til å 
framstille noe som det eneste fornuftige, 
legger hun til.
 Reinertsen nevner Steinar 
Strøms innsats for å forklare at flat skatt 
på arbeidsinntekt ikke nødvendigvis 
er det lureste, som et godt eksempel 
på eksperter som yter motstand. Blant 
Blindern-professorenes mediebidrag liker 
hun også sin gamle veileder Kalle Moe-
nes spalte i DN. Andre inspirasjonskilder 
er Larry Elliot i The Guardian og politisk 
redaktør Sofie Mathiassen i DN.

- Glemmer menneskene
Sistnevnte nevnes som eksempel på at 
interessante artikler kan være dem som 
gir innsikt i et tema, og som ikke nødven-
digvis mener så mye. Altså ikke ”Sterke 
meninger” som i Dagbladets motto, men 
heller ”smarte meninger”.   
 Hvis Reinertsen får være enda 
mindre tabloid foretrekker hun ”Solid 
bakgrunn for egne meninger”.
 - Hvorfor studerer du? Er ikke 
det for å kunne gjøre deg opp noen me-
ninger selv? Slik kan en artikkel fungere, 
ved å gi innsikt i et tema. Så håper jeg 
heller at leserne når samme konklusjon 
som meg, sier hun spøkefullt.

Med sitt profesjonsstudium i sosialøko-
nomi fra Blindern innrømmer Reinertsen 
at hun savner å kunne bruke fagbegre-
pene, men mener at det også er sunt å bli 
tvunget til å tenke utenfor fagområdet. 
Et eksempel på dette er økonomenes 
snakk om ”for mye press” i økonomien. 
Dette er det samme som å si at arbeids-
ledigheten er for lav, en hårreisende 
uttalelse i seg selv.

- Da kan det være godt å bruke de ordene 
som faktisk viser hvor rått det er. Dette er 
spesielt nyttig for studenter. Mange for-
skere kommer tross alt tilbake til verden 
på et punkt og innser at det dreier seg om 
mennesker. For studenter tror jeg det kan 
være lettere å glemme, sier Reinertsen.

SAVNER FAGUTTRYKK:  Med sitt profesjonsstudium i sosialøkonomi fra Blindern 
innrømmer Reinertsen at hun savner å kunne bruke fagbegrepene.

Het klimadebatt på valutaseminaret 

Tradisjonen tro arrangerte 
Samfunnøkonomene sitt årlige 
valutaseminar på Sanderstølen 
Høyfjellshotell. Konferansen har blitt 
avholdt årlig i over 30 år og siste uken i 
januar har slik blitt en merkedag for flere 
økonomitopper i Norge. Årets utgave 
var noe spesiell da Samfunnsøkonomene 
feirer sitt 100-årsjubileum, men den 
beskjedne arrangøren satte mer fokus på 
de inviterte enn på seg selv.

Valutaseminar?
Seminaret var delt opp i fire temaer 
over de tre dagene det varte. Med etikk 
i fondsforvaltning, klimakvotehandel, 
lånekrisen i USA og pengepolitikkens nye 
utfordringer som tema var det sikkert et 
par av deltakerne som lurte på om de var 
kommet til rett sted. Den tradisjonsrike 
“tipp dollarkursen”-konkurransen og 
seminarets siste foredrag “prognoser for 
renter og valuta” var dog med på å redde 
meningen bak sammenkomstens navn.
Det hele ble startet av statssekretær i 
finansdepartementet Roger Schjerva (SV) 
som fortalte om opprettelsen av de etiske 
retningslinjene for oljefondet og hvordan 
han og hans meningsfeller ble hånet da 
idéen ble lansert. Nå som flere land har 
stadig større midler investert i liknende 
fond, er Norge og vårt oljefond blitt et 
eksempel til etterfølgelse hva gjelder 
etikk i investeringer. Emnet ble videre 
diskutert av Hanne Matlary, Norges Bank 
og KLP som alle var relativt enige om 
at Norge hadde gjort en kjempejobb, og 
at det neppe var noe å tape på å drive 
etisk forsvarlig, verken på bedrifts- eller 
statsnivå.

Uenighet om klimakvoter
På seminarets andre dag ble det litt 
hetere i salen da deltakerne skulle 
diskutere klimapolitikk. UiOs Michael 
Hoel startet det hele med et foredrag 
om kvotesystemet og prising av CO2-
utslipp. Dette ble fulgt opp av en Jørgen 
Randers fra BI, som preket handlingens 
sak framfor å la seg fange av hva han 

Valutaseminaret 2008 samlet som vanlig store deler av Norges økonomiske elite. Inviterte fra universiteter, 
banker, pressen og næringslivet holdt foredrag om aktuelle problemstillinger og klimadebatten ble 
samlingens mest omdiskuterte tema. 

TEKST: Joakim Møllersen

omtalte som “kostnadseffektivitetens 
tyranni”. Randers mente Norge må 
begynne å gjøre noe umiddelbart og 
slik være en pådriver i internasjonalt 
miljøarbeid og skape presedens ved å 
være best i klassen. Hoel på sin side 
mente at Randers overdriver Norges 
evner til å påvirke internasjonalt, og 
villeheller at hver eneste krone som 
blir satt av til miljøkampen blir brukt 
mest mulig effektivt, slik at en kan gjøre 
mest mulig med de små midler som 
en har tilgjengelig. Hoel fikk støtte av 
statssekretær Schjerva.
- Hvis en ikke engang kan få 
økonomer til å si oss hva som er den mest 
effektive måten å gjennomføre noe på, 
blir det vanskelig å være politiker, sa han 
til Observator.
Debattlystne professorer og deltakere ble 
kjølt ned med noe mindre provoserende 
innlegg om almuens oppfattelse av 
klimadebatten, i tillegg til en komparativ 
analyse av handel i CO2-kvoter versus 
det norske kraftmarkedet.

Fra subprime til fest
Etter en lengre pause med skitur og 
den faste fotoseansen av Kredittilsynets 
direktør i sin fineste turhabbit, kunne 
deltakerne returnere til flere foredrag. 

Bankene og finansfolket fikk briljere da 
subprimekrisen sto på dagsorden, før 
samtlige tok på seg finstasen og gjorde 
seg klare til fest.
Etter mye god mat og drikke, utdeling 
av premier for ski-, valuta- og 
bordtenniskonkurranser samt et nydelig 
skiturinspirert poesi av Kredittilsynets 
direktør, Bjørn Skogstad Aamo, fortsatte 
det lystige laget ut i de sene nattetimer.

Good Bye Bergo
På seminarets siste dag var tre av fire 
foredrag på engelsk fordi den engelske 
professoren Tim Gordon kom for 
å fortelle hvorfor myndigheter skal 
være med på å redde banker i nød 
- med utgangspunkt i Northern Rock-
krisen. Dette var en fin anledning 
for avtroppende sentralbanksjef Jarle 
Bergo (bildet) til å få øvet litt på sitt nye 
arbeidsspråk før han pakker kofferten og 
drar til Washington D.C.
I det som sansynligvis blir Bergos siste 
foredrag på valutaseminaret, dedikerte 
han sin taletid til nye utfordringer 
for sentralbanker i en ny globalisert 
økonomisk hverdag. Som vanlig tok han 
ikke med seg noen store overraskelser i 
sitt foredrag, men holdt seg saklig, med 
nesen godt plantet ned i egne papirer.

ØKONOMISK JOURNALISTIKK VALUTASEMINARET 08
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- Mamma! Pappa! Hva er negative tall? 
Hvorfor er de annerledes enn de andre 
tallene? Fortell!
Lille Nils Christian Framstad har ikke 
engang rukket å begynne på skolen før 
han begynner å kreve forklaring på hva 
de negative tallene egentlig er for noe. 
- Hvorfor er de tallene sånn? 

Tallene sluttet aldri å trollbinde den lille 
gutten. Kanskje visste foreldrene allerede 
da hvor dypt engasjementet stakk hos 
deres lille avkom. Men de trodde neppe 
at han skulle komme til å bruke elleve 
år av sitt liv for å sette seg inn i tallenes 
verden, for deretter å forske på dem på 
fulltid. 
For det er nettopp det Framstad har gjort. 
Men livet har også budt på mye annet for 
ØIs nye gallionsfigur, sjakk og musikk for 
å nevne noe. Mer om det siden. 

6. august står Framstad foran SV-
bygget han kjenner så godt. Etter alle 
årene som student og seminarleder 
kjenner han bygget ut og inn, men 
nå er noe annerledes. Den nyansatte 
førsteamanuensisen i matematikk ved 
Økonomisk institutt trykker på ”11” i 
heisen, med sitt nye kontor som mål. 
Alle årene på studiebenken har nå ført 

ham frem til et ærefult verv. Han skal få 
styre flaggskipet til Økonomisk institutt 
ved UiO, Matte 2.  Etter at forgjengeren 
Knut Sydsæter gikk av med brask og 
bram, avskjedsforelesning og takketaler, 
er det liten tvil om at Framstad har nok 
å leve opp til. Mens Sydsæter farter 
mellom Norge og Malawi for å bedre 
de matematiske utdanningsvilkårene i 
det afrikanske landet, holder Framstad 
seg mest på norsk jord. For han har 
en oppgave som skal fullføres: Lære 
de vordende samfunnsøkonomene 
matematikk. 
- Det er en smule skremmende, og jeg 
er klar over hvilke sko som skal fylles. 
Men jeg går ut ifra at ingen forventer at 
jeg skal komme inn fra dag én og prege 
matematikkundervisningen på samme 
måte som Knut Sydsæter, sier Framstad 
beskjedent. 
Å komme til ØI for å forelese i 
matematikk beskriver han som å 
”komme til dekket bord”. Det første 
kullet er allerede loset i havn uten at 
noen ramaskrik er utløst eller søksmål 
registrert. Så noe må mannen gjøre riktig. 

På Framstads hovedkvarter i ellevte etasje 
er det lite å legge merke til på det nakne 
rommet. Øynene trekkes derfor raskt 
mot armen til det nye tilskuddet til ”ØI-
familien”, der festivalbåndene kjemper 
om plass rundt håndleddet. 

- Jeg har vel vært på rundt 5-600 
konserter, bekrefter han. 
Det er ikke å anbefale å spørre Framstad 
om hvilken konsert som er den beste han 
har sett, med mindre man har et ønske 
om å få passet sitt påskrevet. Man kan 
ikke velge et hjertebarn blant så mange, 
må vite.
- Men den norske artisten Mari Boine 
som en konsertopplevelse er det verdt 
å oppleve gang etter gang. Konsertene 
hennes er rå, tunge og konfronterende, 
forklarer han ivrig.  
 Matematikeren vet hva 
han snakker om. Som tidligere 
frilansjournalist i det som en gang var 
Norges mestselgende musikkblad - 
Scream Magazine – har han kredibilitet 
også på den musikalske arenaen. Selv om 
bladet i dag er internasjonalt anerkjent 
innen metallmusikk, var det den gang 
mer generelt, understreker han. 
Ikke at metallmusikk er noe som får 
matematikeren til å skygge banen. 
Da Scream Magazine begynte å sette 
opp festivalbusser til de store, tyske 
metallfestivalene ble Nils Christian for 
første gang introdusert for festivaler i 
tråd med hans egne interesser.  – Men 
mitt fokus er på konsertopplevelser og 
musikk, og ikke andre ting som gjerne 
forbindes med festivallivet, understreker 
han. Hans første ”store” festival var 
Roskilde i ’93, men det ble med dette ene 

Da kjempen Knut Sydsæter pakket sakene, listet en annen seg inn i hans sted.   
Utstyrt med en digitalklokke, sjakkbrett og fler festivalbånd enn noen andre på ØI 

skal nykommeren lose studentene trygt gjennom Matte 2.

TEKST:Marius Johansen
FOTO: Guri Lise Furnes Pettersen

6 KJAPPE
Mikro VS Makro:  Mikro
Roskilde VS Sweden Rock Festival:  1-8
SV VS MatNat:  MatNat
Data VS TV:  Data
Keynes VS Kydland:  Keynes
Forske VS Forelese:  ”Ja, takk, begge deler”

I Sydsæters sko FAKTA
Navn:  Nils Christian Framstad
Alder:  35
Sivilstatus:  Ugift, ingen barn
Utdanning:  Dr. scient i anvendt og industriell matematikk 
fra Universitetet i Oslo, dessuten aktuar og med noe 
samfunnsøkonomi
Ansatt på ØI siden:  6. august 2007
Hjemsted:  Oslo
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besøket på Danmarks festivalstolthet.  
- Hva er din favorittfesival?
- Graspop i Belgia, svares det kort og 
bestemt.  Tidligere var Graspop en 
generalistfestival (derav ’pop’), men 
etter hvert viste det seg at de besøkende 
i all hovedsak var metallfans, forklarer 
han. Det var disse som var interessert i å 
drive festivalen videre, og det er derfor 
Graspop er blitt hans favorittfestival. 
- I tillegg til at det ikke er alt for dårlig 
vær der nede, humrer han. 
 Musikkinteressen gjør seg også 
gjeldende i CD-hyllene i det Framstadske 
hjem. Platesamlingen hans teller i dag 
”noen tusen” plater. – Jeg har mer musikk 
en enn jeg noe gang vil få tid til å høre 
gjennom, bekrefter han.  Men den 
som tror at matematikeren holder seg 
til metall også her, må tro om igjen. I 
hans platesamling befinner det seg intet 
mindre enn Bachs samlede verker.  

Epler faller som kjent ikke spesielt langt 
fra stammen. Først i sin familie til å ta 
lengre utdanning var han definitivt ikke, 
og besteforeldrene hans kunne skilte 

med lektorstillinger i både botanikk og 
astrofysikk.  Moren hans tok i sin tid 
hovedfag i zoologi, mens Framstads far 
på sin side fullførte veterinærstudiet. 
- Miljøet jeg vokste opp i var 

stimulerende. Det man ikke forsto måtte 
man prøve å forstå. Men jeg var godt 
oppe i tenårene før jeg forstod at det 
faktisk ikke var selvsagt at kvinner kunne 
ta hovedfag på trettitallet, forteller han.
Hvor ekstrem må man være for å ta 
doktorgrad i matematikk? Framstad er 
usikker. 
- Avstanden til råtassene i disiplinen 
er  ganske stor, klargjør han. Selv om 
foreldrene måtte forklare hva negative 

tall var mens andre foreldre skiftet bleier, 
bedyrer Framstad at han ikke er spesielt 
ytterliggående.  
- Spiller du, spør Framstad engasjert. 
Observators utsendte har lagt øynene 

på en av de få gjenstandene på kontoret 
hans som ikke har med matematikk 
eller økonomi å gjøre. Framstad har et 
sjakkbrett på kontoret, i tillegg til en stor, 
digital sjakk-klokke.
- Nei, jeg er ikke aktiv, men jeg har 
forvillet meg inn i en sjakkturnering som 
ble arrangert på universitetet, innrømmer 
han, uten å gå videre inn i plasseringen. 
- Det gikk overraskende bra, erkjenner 
han noe kryptisk.  

Hva sjakk-klokka angår, sier han at 
den nok får han til å fremstå som mer 
seriøs enn han er.  Om ikke seriøst, så i 
hvert fall interessert  -  på spørsmål om 
Magnus Carlsens sjakktalent utbryter 
han:  - Han er den første som har slått 
Kramnik med svart i turnering siden 
2005 – det var jo helt vilt!
En sjakkentusiast har kommet ut 
av skapet. Til tross benektelsen av 
tilknytning til digitalklokken avslører 
Framstad at han er mer engasjert enn 
gjennomsnittet. Undertegnede begir 
seg motvillig ut på et spill med det som 
allerede antas å være en overmann. 
Framstad låser blikket på sjakkbrettet, og 
spillet er i gang. 

Fagfeltet doktorgradsarbeidet hans ble 
gjort på var stokastisk analyse.  Fersk 
fra videregående begynte han på 
Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. Han endte opp med å ta 
et emne hvis fagkode og –navn var 
MA106 – ”Optimering”.  Pensumboka 
het ”Matematisk Analyse – Bind II”, og 
var skrevet av en herre ved navn Knut 
Sydsæter. Gjennom Sydsæters velkjente 

Bind II ble Framstad kjent med det han 
kaller ”økonomi-matematikken”. 
Matematisk talent til tross;  Framstad 
presterte å bomme på en av oppgavene på 
eksamen i MA106.  
 Hinderet som felte Framstad var 
en oppgave i ikke-lineær programmering.  
Framstad ønsket derfor å ta opp en 
eksamen med dette på pensum, og 
fant ut at et emne som ble arrangert på 
Økonomisk institutt tilfredsstilte dette 
kravet.  ”Matematikk for økonomer” 
fikk derfor æren av å høste en ’ekte’ 
matematikkstudent.   
Ikke alle så på overgangen fra MatNat til 
ØI som like naturlig.
- Hva gjør du her? Spørsmålet ble stilt av 
en overrasket Arne Strøm, etter at han 
nettopp hadde oppdaget at Framstad 
hadde forvillet seg inn på SV-fakultetet 
når han egentlig hadde adresse på 
MatNat.
  
Det var ikke det siste de to så 
av hverandre.  Det gikk slik at 
Framstad håndterte den ikke-lineære 
programmeringen denne gangen, og 
det endte like godt opp med at han ble 

DYP KONSENTRASJON: Framstad låser blikket på brettet, og går inn i en dypt konsentrert fase under spillet mot Observators utsendte. 

ansatt som seminarleder. I seks år var 
Framstad seminarleder ved ØI under 
Knut Sydsæter og Arne Strøm, i både 
Matte 2 og Matte 3. I tillegg foreleste 
han i matematikk ved sommerkursene 
på universitetet. Det var under 
gjennomgangen av optimal kontrollteori 
at Framstad virkelig ble frelst. 
- Jeg skjønte etter hvert at det var dette 
jeg ville drive med da jeg skulle ”bli 
stor”, forteller Framstad.  Han legger 
ikke skjul på at forbindelsene og 
erfaringene fra Økonomisk institutt 
senere ble avgjørende for at han valgte 
å søke seg bort fra heltidsstillingen sin i 
Kredittilsynet til fordel for jobben som 
matematikkforeleser ved Økonomisk 
institutt.  

- Sjakk matt, proklamerer Framstad 
triumferende. Observators utsendte er 
slått, og matematikeren er allerede i gang 
med å forklare hvor det gikk galt, hvor 
i spillet han forsto at seieren var sikret. 
Undertegnede benytter anledningen 
til å trekke seg tilbake, og overlate 
matematikeren til sitt. Matte 2 vil fra nå 
og til evigheten ha en bismak av nederlag.

”- Sjakk matt, proklamerer Framstad triumferende. 
Observators utsendte er slått, og matematikeren er 
allerede i gang med å forklare hvor det gikk galt, hvor 
i spillet han forsto at seieren var sikret. ”
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En ny vår ved University of Essex

UTVEKSLING UTVEKSLING

Livet på campus – en smakebit
Våren har kommet og studiene hardner 
til ved University of Essex. Sju-åtte 
tusen studenter farter rundt på campus, 
deriblant fire utvekslingsstudenter fra 
Økonomisk institutt. De er ikke de eneste 
fra Skandinavia, University of Essex har 
over førti ordinære bachelorstudenter 
fra Norge i tillegg til flere andre 
skandinaviske utvekslingsstudenter.  

Over halvparten av studentene ved 
universitetet er internasjonale studenter. 
Skulle en ramse opp hvor disse kom fra, 
ville det være ekvialent med å ramse 
opp alle verdensdeler og alle store 
folkegrupper i hver og en av dem.
Gresset er grønnere på den andre siden 
av Nordsjøen. Foruten et par dager 
med minusgrader og rim på slettene i 
morgentimene, har januar og februar i 
Essex vært preget av vårvær med lite regn 

og temperaturer rundt 10 grader Celcius.
Campus har det meste, fra dagligvarer, et 
postkontor og et hotell for besøkende, til 
et treningssenter, spisesteder og utesteder, 
deriblant studentnattklubben som er 
kåret til Storbritannias beste. Det som 
ikke kan anskaffes på universitetsområdet 
fås på det enorme varehuset B&Q eller 
det jevnstore supermarkedet Tesco, som 
begge er en 10 minuters gange unna. 
Tesco har egne merker for det meste, 
deriblantTesco fastfood, Tesco clothes 
og teleoperatørenTesco mobile, for 
ikke å glemme den ”eksklusive” Tesco-
champangen.

På 5 minutter kan man for øvrig 
gå fra den ene siden av campus til 
den andre. Universitetsområdet 
og undervisningsbygningnene tar 
utgangspunkt rundt fem kvadratiske 
plasser, med studentboliger på nord og 
sørsiden av campus, samt ved nevnte 

B&Q. De fire kameratene fra Universitet 
i Oslo har alle eget bad og rom, og deler 
kjøkken med 3-4 andre. Deres ”flatmates” 
er en fin blandig av internasjonale 
studenter og britiske første- og 
andreårsstudenter.
Et irriterende moment ved å bo i 
England er at det overalt er separate 
kraner for kaldtvann og varmtvann, 
hvilket resulterer i en kombinasjon av 
frostskader og forbrennelse hver gang 
man skal vaske hendene. Brødene på sin 
side er ikke like gode som norske når 
de er ferske, men tilgjengjeld smaker de 
det samme vel en uke senere. Uten å ha 
oversikt over hva slags e-stoffer brødene 
innholder, noterer vi et pluss i margen 
for det.

Utvekslingsstudenter fra Blindern kan 
alternativt ha det ”mer sosialt” i Southern- 
eller Nothern Towers, to grupper tårn 
som sørger for at universitetet syns på 

mils avstand. Man trenger imidlertid 
ikke å bo i et tårn for få det sosiale inn 
med t-skje. Det finnes studentforeninger 
for det meste fra politikk og idrett, til 
geografiske tilknyttede foreninger som 
Nordic Society. Den ene av verdens 
høytider feires heftigere enn den andre, 
og er det ikke høytider, så har man 
alltids det filmvisninger, quiz, teater 
med mer. University of Essex er stedet 
hvor kostymene på konseptfester er 
som hentet ut fra Hollywood-filmer, 
og hvor fotball og ”Commonwealth 
sports” på storskjerm får selv den minst 
sportsinteresserte til å ta av i baren.
For Commonwealth sports-entusiatser 
kan det ellers være moro å ta en titt på 
Essex County Cricket Club, en av de bedre 
cricketlagene i England. Ellers har man 
alltids Colchester United innen fotball. 
”The Real United” er for øyeblikket forlatt 
nederest på tabellen i The Championship, 
men vi i Essex har troen, de har Teddy 
Sherringham.

Fra Storbritannias eldste by til London
Foruten en mindre campus i Southend-
on-Sea, befinner University of Essex 
inkludert Department of Economics seg i 
utkanten av Colchester. Colchester er en 
tradisjonsrik engelsk by innerst i kanal 
med litt over 160 000 innbyggere. Byen 
ligger i landsdelen East-Angelia i Essex 
grevskap, nord for London.
Colchester er Storbritannias eldste 
by og ble grunnlagt av kelterne rundt 
Kristus fødsel. Byen var Romernes første 
hovedstat i Britannia og forble det inntil 
år 61 etter Kristus, da et keltisk opprør 
la byen i ruiner. Colchester fortsatte å 
være en viktig romersk by til romernes 
tilbaketog på 400-tallet. Deretter var byen 
vekselsvis angelsakserne og vikingene 
i hende, før normannerne invaderte 
England på 1000-tallet. Normannerne 
bygde en mindre versjon av Towers of 
London på fundamentet til Romernes 
hovedtempel. Festningen fikk navnet 
Colchester Castle.
 400-500 år senere opplevde Essex-
området betydelig innvandring av 
flamske vevere, hvilket blant annet 
har resultert i the Dutch Quarter i 
Colchester sentrum. Byen sto igjen i 
fokus i borgerkrigen i England i 1648, da 
rojalister søkte tilflukt i Colchester Castle, 

før den ble beleiret av parlamentarikerne. 
Det skulle ta elleve og en halv uke før 
rojalistene måtte gi tapt, og deres ledere 
ble henrettet.
Nedre del av Colchester Castle står 
fortsatt idag, og er gjort om til et 
historisk museum som absolutt er 
verdt å besøke. Colchester har også en 
rekke andre museumer, gamle kirker, 
samt en dyrehage, et badeland, en 
kino og et teater. I sentrum er det gode 
shoppingmuligheter, både på markedet 
som regnes som Storbritannias eldste og i 
gågatene i sentrumsområdet, Trinity. Her 
finner man også puber, spisesteder og 
nattklubber.
Man blir ikke snytt når man skal kjøpe 
pils i England. Som regel fyller de 
samtlige glass opp til randen, noe som 
kan by på utfordringer når man skal 
bevege seg gjennom folksomme lokaler. 
Ei heller er det tradisjon for driks.Stort 
sett smiler de fra øre til øre om man gir 
noen småslanter ekstra, hvilket man som 
oftest gjør ettersom lommeboken fort 
fylles opp av ubrukelige småmynter. En 

gang da en av UiOs utvekslingsstudenter 
la igjen 10 pence på bardisken i 
Colchester, ble det ropt fra andre siden 
av lokalet ”Hi mate! Hi mate! You forgot 
your 10 p!”.
På den andre siden av Universitetet 
finner man Wivenhoe, en liten, hyggelig 
havneby med flere barer og spisesteder. 
Det er hyppige, gode bussavganger både 
Colchester og Wivenhoe fra universitetet. 
Alternativt er begge byene ikke mer enn 
en drøy halvtimes spasertur unna.
Det er også mange andre byer i Øst-
Angelia som er verdt å besøke, da først 
og fremst Cambridge, Ipswich, Norwich 
og Petersborough. For de fleste vil 
imidlertid London være det mest yndede 
reisemålet. Fra Colchester tar det om 
lag femti minutter til London med tog. 
Midt mellom London og Colchester 
ligger dessuten Stansted, også kjent som 
Londons billigflyplass.

Studiene – Not a Walk in the Park
Det er kort sagt nok å ta seg til ved 
University of Essex. Det er likevel ikke 

University of Essex er blant Storbritannias mest anerkjente universiteter og har spisskompetanse innen 
økonomi. De faglige ufordringene er store og de sosiale mulighetene er mange. Det koster å ha det 
moro, men årets utvekslingsstudenter fra Blindern er ikke i tvil om at man får mye igjen for valutaen.

Colchester Castle: Restene Colchester Castle påminner Colchesters innbyggere om byens 
fjerne og stolte fortid.

TEKST:Rasmus Bøgh Holmen
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til å stikke under en stol at studiene tar 
det meste av tiden. Bachelorstudentene 
i økonomi velger fire fag verdt 
tilsvarende 7,5 studiepoeng hver. For 
utvekslingssudenter på masternivå er 
det i utgangspunkt mening at man skal 
velge fire fag på 10 studiepoeng, men det 
er mulig å begrense seg til tre emner om 
man skulle ønske det.
 Det er mye å lese. Ved Essex 
har de en filosofi om at læring fra 
flere vinkler er veien til Rom. Det 
resulterer i at mange emner operer med 
en rekke alternative lærebøker. I de 
masteremnene dette ikke er tilfellet, blir 
man isteden bombadert med drøssevis av 
vitenskaplige artikkler hver uke.
 Data- og lesesalene på SV er 
erstattet med Albert Sloman library. For 
å komme opp og ned i etasjene benytter 
de fleste seg av noe så eksotisk som en 
Paternosterheis. Det byr på utfordringer 
å forklare hva en paternosterheis er, et 
forsøk vil være ”en rekke åpne heiskupéer 
som roterer opp og ned mellom etasjene, 
mens folk hopper av og på”. I tredje 
etasje på biblioteket finner man de 
fleste sentrale bøker innen økonomi. 
Etasjen er derfor et naturlig valg for 
økonomistudentene. Utsikten mot øst er 
god, her kan man skue utover Wivenhoe 
Park, to store dammer og et myldrende 
dyreliv.

I hvert masteremne er det en forelesing i 
uka i ti uker. Mange fag har også ”classes”, 
et slags mindre seminar. Til forskjell 
fra Blindern er foreleserne unge, gjerne 
i 30- og 40-årene, og i mange tilfeller 
kvinner. Majoriteten av foreleserne 
er ikke-britiske, de fleste kommer fra 
Kontinental-Europa, andre er fra Asia 
eller USA. Blant masterstudentene 
er det enda færre briter og enda flere 
internasjonale innslag.
 Vårsemesteret og 
undervisningen ender før påsken, og 
avløses av sommersemesteret som varer 
til begynnelsen av juni. Noen av emnene 
har midttermineksamener i slutten av 
vårsemesteret, i andre oppgaver har man 
mulighet til å skrive et essay på opptil 
4000 ord som leveres i sommersemeseret. 
Felles for midttermineksamene og 
essayene er at de teller 50 % av den totale 
karakteren om man gjør det bedre der 
enn i den endelig eksamen og ingenting 
ellers.

Selv om et uvekslingsopphold ved 
University of Essex både byr på moro 
og faglige utfordringer, er det en dyr 
fornøyelse. I og med at Norge er utenfor 
EU, må norske masterstudenter betale 
overseas-fee på £2.250 for hvert semester, 
hvilket inkluderer et 10 % avslag 
gjennom utvekslingsavtalen mellom 
instituttene. Ved å reise på våren får man 
bedre tid, men studieavgiften blir også 
doblet ettersom man da må betale både 
for vårsemesteret og sommersemesteret. 
Lånekassen dekker hele studieavgiften 
gjennom lån og stipend, men papirarbeid 
gjør at fort kan ta litt tid før pengene 
kommer.
 Prisene på studentboligene 
varierer fra litt over £60 til bortimot £100 
i uken. Når det gjelder konsumprisnivået 
er det en del lavere enn i Norge, men det 
er langt fra gratis å bo i England.
Det er likevel gode grunner til å reise. 
University of Essex regnes som et av 
Storbritannias beste universiteter.
I den siste universitetsrankingen 

oppnådde universitet toppkarakter og 
ble med det rangert som nummer fire 
i Storbritannia, foran både Cambridge 
og Oxford.Department of Economics 
fikk toppkarakter i de ferskeste britiske 
kvalitetsmålingene bådeinnen forskning 
og for undervisning. Om du ønsker å 
prøve noe annet enn Universitetet i Oslo 
er University of Essex et godt alternativ.
Til neste år kommer nye 
utvekslingsstudenter fra Blindern til å 
innta et av Englands beste universiteter. 
Kanskje du blir en av dem?

Takk til følgende for gjennomlesing og 
kommentarer: Mikkel Norman Mørch, 
Thomas Aanesen og Tord Kopland Eid.

For mer informasjon om University of 
Essex: Økonomisk institutts beskrivelse: 
http://www.uio.no/studier/utland/
europa/storbritannia/unie-essex/
oekonomi.xml. Vertsinstitusjonens 
egne sider: http://www.essex.ac.uk/
economics/.

Paternosterheis 
ved Albert 
Sloman library: 
Paternosterheisen 
er et effektivt 
frakomstmiddel.
Det gjelder bare å 
holde armene og 
bena trygt inne 
i kupeen under 
reisen så man 
ikke mister et 
kroppslem eller to.

Det siste året har Norske Skog 
hatt en verdireduksjon på 75 
prosent. EconLink Finans har 
tatt en nærmere titt på hva 
som ligger bak den drastiske 
nedgangen i aksjeverdien. 

- Gjennom de siste årene har 
kostnadsøkninger og overkapasitet 
redusert Norske Skogs lønnsomhet til et 
nivå som ikke er finansielt bærekraftig. 
For å bedre lønnsomheten er vi nødt til å 
gjøre fundamentale kostnadsforbedringer 
i driften og administrasjonen av selskapet, 
sier konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen.

Fall i papirpriser i Asia, Australia og 
Sør-Amerika, økte priser på returpapir 
samt en sterk norsk krone har vært med 
på å øke det nasjonale kostnadsnivået. 
Sammen med fallende etterspørsel etter 
avis- og magasinpapir i Nord-Amerika 
og deler av Europa har dette gjort Norske 
Skog (NSG) til en børstaper det siste året. 
NSG-aksjen har det siste året vært kraftig 
korrelert med utvikling i NOK/USD og 
med peer-indeksen. 

Administrasjonen foreslår en stenging 
av tre papirmaskiner i Europa og Asia. 
Disse har en samlet kapasitet på 450.000 
tonn avispapir årlig. Dette gjelder 
en maskin ved Norske Skog Follum, 
Norske Skog Steti i Tsjekkia og Norske 
Skog Cheongwon i Korea. Stengingene 
planlegges gjennomført i løpet av 
2008, og antatt besparelse i årlige faste 
kostnader er på rundt 250 millioner 
kroner.
 
Flere eiendommer er under likvidering. 

Et større havneareal på New Zealand 
vil bli solgt i første kvartal av 2008, med 
bokført gevinst på rundt 60 millioner 
kroner og kontantinnbetaling på rundt 
100 millioner. Det er igangsatt arbeid 
med å selge eiendommer som ikke 
er produksjonsrelaterte, inkludert 
hovedkontoreiendommen utenfor Oslo. 

Det ventes fortsatt et tøft marked for 
avispapir, og kontraktene i Europa for 
2008 er ikke ferdigforhandlet på det 
nåværende tidspunkt. For magasinpapir 
og for avispapir i de fleste markeder 

 - Fra 117 kr til 28 kr per aksje

UTVEKSLING ECONLINK FINANS: ANALYSE

utenfor Europa er det i hovedsak 
positive utsikter når det gjelder 
pris. Det er risiko for økte priser på 
innsatsfaktorer, i første rekke trevirke 
i Europa og returpapir i Asia. Norske 
Skog annonserer at de i 2008 vil ha fullt 
fokus på lønnsomhetsforbedrende tiltak 
og på gjeldsreduksjon. 

Analytikere fra Pareto og DnB Nor 
Markets er derimot mer pessimistiske. 
De tror ikke at NSG vil klare seg alene i 
fremtiden og forventer derfor en fusjon i 
løpet av de neste årene.

Tekst: Andreas Ringen, leder av 
EconLink FinansProduct
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Site
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Certified environmental management system  

Environmental Management 

(at the mill since) 

Environmental aspects of wood procurement 

Environmental parameters Product composition 

The figures are based on methods and procedures 
of measurement approved by the local (or national) 
environmental regulators at the production site. 
The figures include both paper and pulp production. 

Water COD kg/t 

AOX kg/t 

NTot kg/t 

PTot kg/t 

Air SO2 kg/t 

NOx kg/t 

CO2 (fossil) kg/t 

Solid waste landfilled BDkg/t 

/ tonne of final product kWh

Purchased electricity consumption 
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Nornews, PM1 42,5 g/m² 

Norske Skog 

Parenco
01.01.06  31.12.06 

ISO 14001 (1999) 

The wood supplier is PeFC and FSC Chain of Custody 

certified, and the mill is PeFC Chain of Custody certified. about 52% of round wood and 35% of sawmill 

chips originate from certified forests. 

pulp from 
recovered 

fibre
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moisture
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2,5
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0,09

0,01
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Jan Wattenberg 

Industrieterrein Veerweg, Postbus 1 0,7

6870 aa Renkum, The Netherlands 

+ 31 317 361251   

jan.wattenberg@norskeskog.com 735

Administrasjonen foreslår en stenging av tre papirmaskiner i Europa og Asia. Disse har en
samlet kapasitet på 450.000 tonn avispapir årlig. Dette gjelder en maskin ved Norske Skog 
Follum, Norske Skog Steti i Tsjekkia og Norske Skog Cheongwon i Korea. Stengingene 
planlegges gjennomført i løpet av 2008, og antatt besparelse i årlige faste kostnader er på
rundt 250 millioner kroner.

Flere eiendommer er under likvidering. Et større havneareal på New Zealand vil bli solgt i 
første kvartal av 2008, med bokført gevinst på rundt 60 millioner kroner og 
kontantinnbetaling på rundt 100 millioner. Det er igangsatt arbeid med å selge eiendommer 
som ikke er produksjonsrelaterte, inkludert hovedkontoreiendommen utenfor Oslo.  

Det ventes fortsatt et tøft marked for avispapir, og kontraktene i Europa for 2008 er ikke 
ferdigforhandlet på det nåværende tidspunkt. For magasinpapir og for avispapir i de fleste 
markeder utenfor Europa er det i hovedsak positive utsikter når det gjelder pris. Det er risiko 
for økte priser på innsatsfaktorer, i første rekke trevirke i Europa og returpapir i Asia. Norske 
Skog annonserer at de i 2008 vil ha fullt fokus på lønnsomhetsforbedrende tiltak og på 
gjeldsreduksjon.  

Analytikere fra Pareto og DnB Nor Markets er derimot mer pessimistiske. De tror ikke at 
NSG vil klare seg alene i fremtiden og forventer derfor en fusjon i løpet av de neste årene. 
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Hentet fra Stimulator nr.5 - 1951

Øko-profil: 

Oddvar Aresvik

Ikke skarpskåret intellektuell kritiker, 
ikke fyrverkeri av intuisjoner, ikke ele-
gant oratorisk fekter, kort sagt, ikke slik 
en vanligvis tenker seg en økonom som 
har blitt professor. 
 Litt før, energisk uten å virke 
forhastet, ukonvensjonell, smilende, 36 
år, gift og med unger. Det er Aresvik. 
Professor Oddvar Aresvik ved Land-
brukshøgskolen, leder av Institutt for 
Driftslære og Landbruksøkonomi og 
foreleser i de fag som ligger til dette. 

Stimulator har plasert seg meget behage-
lig i en kurvstol i kontoret hans i 4. etasje 
i den nye undervisningsbygningen på Ås. 
Det er et fint kontor med mørk eikepanel 
og stort skrivebord. Det er utsikt over 
grønne plener, prydbusker og spring-
vann, mot statuen av Hirch, landbrukets 
grand old man, og med sagnomsuste 
Sirkus som naturlig avgrensning. 
 - Du er landbrukskandidat, hvor-
for studerte du økonomi? 
- Interessen ble vakt alt før jeg begynte 
her på Ås. Jeg fant ut at det kunne være 
moro å se de økonomiske sidene av 
jordbrukets problemer i et noe videre 
perspektiv. Derfor tok jeg forberedende 
i matematikk før jeg ble uteksaminert 
herfra. Her tok jeg eksamen i 1942, 
senere har jeg virket som høgskolestipen-
diat til sammen 4 år. Jeg tror ikke en kan 
komme særlig langt selv innen en gren 
av økonomien uten at en har det brede 
grunnlaget studiet i Fredriksgate gir. Der 
tok jeg eksamen i 1949. 

Men Aresvik har ikke bare blitt land-
brukskandidat og cand. oecon. og vært 

høyskolestipendiat i denne tiden. En 
tid var han i Kornforretningen, senere i 
Prisdirektoratet, derfra gikk han over til 
fienden og ble økonomisk konsulent og 
leder for den statistisk-økonomiske avde-
ling i Norges Bondelag og bl.a. sekretær 
og økonomisk sakkyndig for jordbrukets 
prisforhandlere. 
 I tillegg har han begått et par 
større vitenskapelige avhandlinger, 
hvorav den ene snart kommer i handelen. 
Han har fått gjort mye på kort tid sjøl om 
han ikke ser ut som om han forhaster seg. 
I 1950 ble han utnevnt til professor.

- Mye å gjøre?
- Ja, du vet, når en skal legge opp et ar-
beidsprogram for årene framover i løpet 
av kort tid, og samtidig utarbeide foreles-
ninger, få laget kontratrykk og forskjellige 
P.M. så blir det noe å henge fingrene i. 
Ellers håper jeg den lenge planlagte Ame-

rikaturen skal komme i stand i sommer. 
- For å koble av og kjøpe vaskemaskin?
- Vaskemaskinene blir snart bra nok her i 
landet – og noe særlig mye avkopling tror 
jeg ikke det kommer til å bli. Amerika-
nerne har kommet langt i forskningen – 
og i praksis – når det gjelder økonomisk 
utnyttelse av de tekniske og agrikulturelle 
hjelpemidler jordbruket har til disposi-
sjon. Det blir mye å lære. 

- Ja, ja, du får ha god tur. Men før vi slut-
ter vil jeg gjerne ha din mening om det 
økonomiske studiet. Som du kanskje vet 
fra Stimulator pågår det for tiden disku-
sjon mellom studentene – og forhåpent-
ligvis snart universitetslærerne – om 
studieordningen. 
- Det er etter min mening en mangel at 
studentene kommer uten praktisk erfa-
ring fra noen næringssektor. Det betyr at 
de har vanskelig for å forstå sammenhen-
gen mellom teorien og det praktiske liv. 
Ellers kunne det kanskje være ønskelig 
om det ble gitt studentene litt mere høve 
til å differensiere mellom fagene, velge 
”hovedfag” om en vil. 
 - Kunnskapsmengden innen de 
enkelte fagområder er så stor nå at det er 
vanskelig for de fleste å sette seg virkelig 
grundig inn i hele det kompleks som det 
økonomiske studium er. Ellers er sosialø-
konomien kanskje det fag som er mest 
”modningsstudium”. Det nytter lite bare 
å lese. Like viktig er det å la kunnskaps-
mengden arbeide selv, inni seg. 
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ECON4260 Behavioral Economics 04.12.06
Denne besvarelsen fikk karakteren A. 

Problem 1
Rabin’s theorem states that EUT is an inappropriate way to modell preferences over outcomes 
of moderate size. Rabin shows that defining utility over lifetime wealth, and linear in 
probabilites, with the same u-function for any kind of gamble, turning down a small size 
gamble means incredible (absurd) risk aversion for large scale gambles.  

Risk aversion here means when there is a risky gamble and a riskless with the same expected 
value to prefer the latter. The intuition goes as follows: The E( ) of this lottery is 100, the 
outside option E( ) is , riskless. Hence since the latter is preferred, it takes more than (200, 
0,5 to compensate the individual for the loss of 100 with p = 0,5). This gives somewhat the 
slope of the utility function, the concavity: It takes of last 200 to make off 100 with both p = 
0,5 with that once without getting into the mathematics (see question) it can be shown that the 
concavity gets “extreme” very quickly, that is the utility function is almost horizontal and at 
any w when the gamble is turned down, high sums of money are required for “small” (one, 
compared to lifetime wealth) – if any compensation at all helps! 

Hence vice versa Rabin’s theorem states that individuals need to be risk neutral for moderate 
level gambles if the theory has to hold for any level of wealth and for all gambles – something 
refuted by evidence. Hence Rabin uses this as an argument for the use of prospect theory. 

Problem 2
The endowment effect is a manifestation of “loss aversion”. It describes that a good in 
possession creates some “reference point” and that all points “below” are evaluated different 
from those “above”, e.g. the individual has a higher WTA (willingness to accept 
compensation) for giving up the good than she would be willing to pay to acquire the good. 
This effect is supported by experimental evidence.  
On first view R may just exhibit this effect since he pays less for wine than he would accept 
as compensation for “his” wine.  
But this may also be that R has some sentimental attachment or an improved consumption 
technology (he knows how to best enjoy this particular wine, which develop over time and are 
not covered by the endowment effect). 

Problem 3
a) EUT: 
EUT is defined over lifetime wealth as the corner of utility and is linear in (subjective) 
probabilities. An individual is either risk neutral, risk seeking or risk averse over her whole 
wealth.

PT:
That is not backed by empirical experimental evidence, e.g. the “reflection effect” the 
“isolation effect” and the “certainty effect”. Hence to take account of that, PT adds “editing 
phase” to the process of evaluating risky outcomes. Here the problem is simplified and 
reference point is chosen. 
The carriers of utility are gains and losses seen from the reference point (which hence shifts 
for each problem evaluated) and for gains individuals are risk averse while for losses they are 
risk seeking. Individuals exhibit loss aversion, which means losses are painful while gains 
provoke joy. This is captured in the so called value function.

FRA GAMLE OBSERVATOR: Observator |2008|-01
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In addition probabilities are assigned a subjective weight (the so called decision weight) since 
by the Allais paradox 0 and 1% are differently different from 49 % and 50 %: small 
probabilities are overweighed. In order to avoid stochastic dominance, the weights are rank 
dependent and cumulative. They differ for gains and losses! 

In formulas: 
EUT: U = (PiU(xi)
PT: K’ = +(pi)v(xi)

3b)
A: (100, ½) 
B: (300, (1/3), -60 (2/3)) 

Ua = (pi)v(xi)
A > B: + (0,5)v(100) > + (1/3)v(300) + -(2/3)v(-60)

(No cumulative weights since only 1 gain in A and 1 gain and 1 loss in B)
+ refers to cumulative weights for positive outcomes, - vice versa. 

3c)
UA = pA*xA = 0,5*100 = 50 
UB = pB*xB  + (1 – p) yB

       = (1/3)*300 – (2/3)* *60
     = 100 – 40*
50 = 100 – 40*
50 = 40*
 = 5/4 

For  > 5/4, A> B   (The  is estimated to be around /above >, 2, 25) 

Problem 4
a)
From the first inequality it is seen that she discounts the future. From the second it is seen that 
she discounts the future away more.  
Exponential discounting U = i

iu(xi) requires that the discount factor rate is stable over time, 
e.g. the same whether discounting between today and one month, and between one month and 
two months.  

If the question asked was first: what is your today equivalent for 100 $ in one month, second 
what is your today equivalent for 100 $ in 2 months, she “discounted” every month by 30 $, 
which is indeed stable. Hence this could be seen as evidence for exponential discounting.
Alices preferences are time consistent.  

4b)
Hyperbolic discounting says that discounting rates decline over time, e.g. that there is a bias 
for the present. A typical example would be a preference reversal where first: 

- 100 $ in 1 month vs. 200 $ in 2 months where the latter is preferred while when  
- 100 $ today vs. 200 $ in 1 month the former is favoured. 

But as argued above, here every extra months waiting costs 30 $ so this bias for the present is 
not observed. But it is an empirical observation that such hyperbolic discounting occurs (so 
Alice maybe lives in Wonderland?) and that preferences are time-inconsistent.  

Problem 5
A standard exponential discounter (SED) eshibits time consistency, hence the difference x to 
y is discounted the same as x + t to y + t. This implies that preference reversals do not occur.

A sophisticated hyperbolic discounter (SHD) exhibits time inconsistent preferences (exhibits 
a present bias effect). But her behaviour is modelled such that she is fully aware of it and 
hence never follows plans that she in future will not be able to follow.  

A naïve HD (NHD) has the same present biased inconsistent preferences as the SHD but is 
not aware of it and believes that she will follow plans made today consistently in the future – 
while she will not. That said:  

a)
The standard exponential discounter will follow plans made today. And those plans are also 
the most desirable as today is and the future preferences coincide. The SHD will follow plans 
made. But she would possibly wish to follow another path today as preferences are 
inconsistent over time, hence she may not follow the most desired plan but the best plan that 
can actually be followed (sophistication effect). The naïve will set up the most desired plan, 
believe she will follow it but not do so since she is not aware of her time inconsistency.  

b)
The SED never deviates from plans since the optimal behaviour seen from today also is in 
future the optimal behaviour. No amendment could make her better off in the future.  
The SHD never deviates since she anticipated the change in preferences in the future. She 
hence chooses some perfect equilibrium strategy (against her “future selves”) which permits 
her to behave according to that strategy in the future. She maximizes utility like that. 
The NHD deviates from the initial plan as she is not aware of the present bias and hence “not 
strategically interacts” with herself. She, arriving in some future period, again has a bias for 
the present and hence evaluates the present differently from what she valued it in the initial 
period (when it was still the future) and hence may “change” plans.  

Problem 6
Bob’s ranking changes over time, which means: 

a)
He is time-inconsistent. A hyperbolic discounter has a bias for the present. Hence he likes to 
postpone burdensome tasks and to procrastinate them when the activity / task is pleasurable.
His ranking on Sunday is “prior” to the time when the activity could be undertaken and hence 
the long-run preferences.  
While Monday is consistent, on Tuesday and Wednesday changes occur, and he would like to 
do it earlier (on the respective day), hence the task must be rewarding (“immediate rewards”).

b)
Naïve behaviour means that Bob is not aware of his present-bias. He thinks that what he 
prefers today he will be pursuing in the future – while we already know he will not! 

Observator |2008|-01 EksamensoppgaverEksamensoppgaver
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Hence on Sunday and Monday he thinks he will do it on Thursday but on Tuesday he changes 
his mind and does it then. This is the so called present bias effect which leads the individual to 
procrastinate immediate rewards.  

c)
If he is sophisticated and aware of his problem he will take that into account and on Sunday 
decide on a behaviour that actually will be followed. Hence the plan is consistent with the 
actual behaviour in contrast to b). The game theoretic modelling is such that each period gets 
its own “Bob” (agent) and as their preferences differ they play a sequential game against each 
other which is solved by subjective preferences and since perfect info about game and 
preferences prevails is solved by “backwards induction”.

“Wednesday Bob” would do it on Wednesday “Tuesday Bob” knows this but does not care 
since he would do it on Tuesday anyway. So “Monday Bob” knows that neither Wednesday 
nor Thursday are obtainable. According to his preferences, the best response is to do it on 
Monday, the best feasible alternative left to him.  

Hence besides the present bias effect, the sophistication effect, leads the sophisticated to do 
the joyful thing even earlier, the procrastination is exaggerated by an unravelling similar to a 
sequentially played prisoner’s dilemma. It is indeed a proposition of this model that the time 
period when the naïve does the “do it once” activity is later or the same as the period when the 
sophisticated does it since the future looks always (independent whether immediate costs or 
gains) more promising for the naïve since the sophisticated excludes feasible alternatives.  

d)
Well, since this is a pleasurable activity, it creates a welfare gain not loss in any case! 
For comparative welfare analysis, the most convincing criterion would be Pareto dominance 
which here would translate into comparing the welfare of all the different periods for the 
sophisticated and the naïve – when possible, since preferences are forward looking.
Here, the Pareto-criterion tells that, given joy is only desired from this activity and that 
otherwise utility is constant, the sophisticated is better off on Monday than the naïve while the 
naïve is better off on Tuesday. Hence no behaviour leads to a Pareto-dominated outcome.  

Looking from the long-run perspective (“Sunday”) it results in a higher utility to do the 
activity on Monday than on Tuesday, hence sophistication led to a higher welfare. This is not 
necessarily the case in any case: If (Monday < Tuesday) on Sunday and not on Monday, still 
the same behaviour by naïve and sophisticated had been observed and sophistication had led 
to lower long run welfare. Hence sophistication does not unequivocally lead to higher long 
run welfare! 

Problem 7
a) Each farmer is a selfish utility maximizer. In this case, his material payoff is equal to his 
utility. The task for each farmer is to find the best strategy. That is to find the best response 
given the other’s strategy. If the other defects (Di), cooperation (Ci) leads to – 1 and defection 
to 0, hence D is preferred. If the other plays Cj, Ci leads to 5 and Di to 6, hence D is again 
preferred. Since this is a symmetric problem, this applies to both. Hence both have the 
dominant strategy to defect and will hence do so no matter what the other does.  
A Nash equilibrium is the standard equilibrium concept in a one-shot non-cooperative game. 
It is a strategy profile where each strategy is a best response to the others strategy and it 
requires that believes about the other’s strategy are correct. Here, only (DA, DB) is a Nash 

equilibrium and (CA, CB) cannot be supported since Ci is dominated and each would be better 
off to defect when the other cooperates.

b)
“Inequity aversion” (IA): IA is an attempt to model “fairness concerns” in economics. Some 
individuals may actually not only be concerned with own payoff but with other’s well being 
as well. In the IA model fairness is modelled by equity. In such a game, the fair outcome 
would be an equitable outcome! Any form of inequity would had to decrease in utility. In this 
game, the other “person” / “player” who is involved into these considerations, e.g. the 
“reference player” is naturally the other player. In real life, it may be much harder to establish 
to whom one compares oneself to. Inequity aversion is asymmetric, e.g. advantageous 
inequity is “less painful” than disadvantageous. It is also selfish meaning that one only cares 
about oneself compared to others, not inequity among others. Funnily, it is also independent 
of the size of the stakes. 

This has been formalized as: 
Ui = xi – imax {xj – xi, 0} - i max {xi – xj, 0} 
Where i is for disadvantageous inequity  0 
And i is for advantageous inequity 0 i  1 
It is  1 since “you don’t throw away money to decrease adv. Inequity.

Hence the fundamental trade-off for the two forms is between higher payoff and higher 
inequity as I shall explain now: In (CA, CB) which is Pareto-superior to (D, D) in any case by 
the way, each get a payoff of 5 and NO disutility from inequity as there is none. If one would 
deviate he would gain 1 in monetary payoff but the advantageous disutility would rise to 7. 
Hence if i > 1/7, this would cause more loss than gain and, due to symmetry, (C, C) would 
actually be a Nash equilibrium where C is a simple best response and no incentive to deviate 
exists. Since (D, D) still is a Nash equilibrium (deviation would increase disadvantageous 
inequity and reduce payoff), a prisoner’s dilemma (which it was in a) in monetary terms 
would be a coordination game in utility.  

c)
“Reciprocal preferences” (RP) 
RP are another way to model a concern for fairness. The kindness mentioned in the question 
could be defined over outcomes (“a present is kind”) but is more often defined by intuitions 
(does the other mean to be nice?). Important is the belief about what intentions the other has 
since utility (in addition to monetary payoff) is derived from kindness and from repaying 
kindness. So if I believe the other is kind I have one drive to repay that by being kind (and 
vice versa). The concept is selfish, I maximise my own utility. In economic terms, kindness 
can best be operationalized by unchosen alternatives, e.g. which outcome does the others 
behaviour yield me vs. which outcome could the other have secured for me.
In comparison to IA it is obvious that it now gives an opportunity to let “fairness” deviate 
from “equity” which is this particular game will not make much of a difference.   

Since D is a dominant strategy one can argue that C could be viewed as an attempt to be kind 
to the other. If the other in town believes that the intentions are kind, he has an incentive to 
respond by kindness as that raises utility while responding with meanness would lower utility. 
( I refrain from formalizing but k, believed kindness of the other is (+) when kind and (-) 
when mean, so is k, kindness and the enter multiplichally). Hence the trade-off each farmer 
faces in (C, C) is higher monetary payoff vs. a loss in utility from being mean to a kind 
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person. If this loss is larger than 1 (C, C) can be established as a Nash equilibrium. (One 
formalization which defines kindness over unchosen alternatives would compare the payoff 
the other gets, - 1 with the “neutral” payoff, which would be 5 + (-1) = 2, which is the average 
of the two payoffs given the other’s strategy.) 

Again, (D, D) is also a NE if D is defined as “being mean”, that it actually raises utility to be 
“mean back” and not to be “the sucker” trying to cooperate. Since (C, C) is most probably 
also in utility terms Pareto-superior, this means that coordination could happen by simple 
communication, as suggested in the text of the question (“cheap” talk). The theory otherwise 
does not tell “who starts” since reciprocity without sequences is somewhat “hollow”: “I can 
do what you do” – but who starts is not said. One important feature I should have mentioned 
earlier is that IA as well as reciprocity derive utility by some form of “social comparison” / 
“social interaction” and are thus regarded as “social preferences”! 

d) “Impure altruism” (IA): 
The idea of ”pure” altruism is that an individual gets additional utility from knowing that 
some others have access to some public good. (“Classic altruism” is when someone gets 
utility when others’ utility is raised. Since the “pure” model has been pretty unsuccessful in 
explaining empirical facts of behaviour / contributions with regard to public goods (e.g. it has 
not solved the free rider-problem) the “impure” altruism model tries to solve this by 
introducing a private good: the “warm glow” of giving: an individual derives utility from own 
private good consumption, own public good consumption, possibly others public good 
consumption and from the act of contributing to the public good.
The model is normally applied to large scale real world observation and certainly not at home 
in 1:1 interaction like in this example. 

To defect is nothing else than to free-ride: hoping the others will provide the public good 
since this means not having to pay the costs while benefiting from the non-excludable (and 
non-rival) benefits. The homo oeconomicus behaviour has been shown in a.
However, the impure altruist may feel good (for some reason like self image for example), 
when contributing. If this private gain exceeds the costs of providing, then cooperation could 
be established as a Nash equilibrium. Hence since the gain from defecting when the other 
cooperates is 1, the equivalent of the “warm glow” needs to be greater or equal than 1. 

ECON4260 Behavioral Economics 04.12.06
Denne besvarelsen fikk karakteren B. 

Problem 1:
Rabin’s theorem shows that if an individual turns down the lottery (-100, 50%; 200, 50%), 
she/he will turn down (-100,50%; + ), which seems unreasonable, and do not fit with real 
world choices / empiry.  

If an individual is risk averse for small gambles, (like the lottery given in this problem) she/he 
is also risk averse for larger gambles – illustrated with a very concave utility function. 

                 V(x) 

             x 

To ”solve” these – one assume risk neutrality for small gambles in expected utility theory.  

 U(x) 

       X 
- which gives a more smooth, but still concave curve. 
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Problem 2
Often observed is a selling price > buying price when one owe / have been given  / have 
bought something. It is observed both in willingness to pay and accept surveys for 
environmental goods and experiments where some have been given an endowment, that 
willingness to pay to “get” < willingness to accept to “loose” the same good in monetary 
terms. 

Therefore, Mr. R can have “developed” an endowment effect – to keep the bottles means 
more to him today than it meant to buy it years ago.  

This can be explained by a loss aversion, or an “affection” value attached to the bottles of 
wine (a nice story or other things). 

Problem 3

a)
In expected utility theory, the expected utility of choices are calculated, i.e. 
E U(X1*p1 + X2*p2)  for one choice, vs. Expected utility for another choice, where x1 is 
expected payoff and p1 the belonging probability for ”utfall” 1, and x2 is the payoff and p2 the 
probability of ”utfall” 2.  

In prospect theory, both the payoffs and the probabilities are weighted. Negative payoffs are 
in the real world weighted more than positive payoffs, and this finding is incorporated in the 
prospect theory. The weight  is often set on negative payoffs: 
When x < 0:  v(x) = x  > 0 
When x > 0: v(x) = x 

The weighing of probabilities is in prospect theory often higher for low probabilities, and 
lower for high probabilities. This difference from the expected utility theory can be illustrated 
in the graphs below: 

W(p) 
                                                                          p-weighing in EU-theory 

                                                                          p-weighing in PT 

1 P (probability) 

 V(x) 

 X 

The expected value from a lottery when one is maximizing expected value according to 
prospect theory depends also on the editing phase, which is not a part of the choice process in 
expected utility theory. The editing phase is crucial because it is through the editing phase the 
reference point is set. Editing procedures can be concellation, segregation, combination or/and 
simplification. Edition is done before the evaluation in prospect theory. 

b)
A: ($100, 50%; $0, 50%)    B: ($300, 1/3; -$60, 2/3) 
100* (1/2) + 0* (1/2) > 300* (1/3) + (-60)* (2/3)
when v(x) = x when x>0 
          v(x) = x when x<0 
is an inequality that describes when Miguel will choose A over B: v(A) > v(B) 

c)
(p) = p 

v(x) = x if x  0 
v(x) = x if  0  x 
Then, from b): 
100* (1/2) + 0* (1/2) > 300* (1/3) + (-60)* (2/3)
100*(1/2) + 0*(1/2) > 300*(1/3) + (-60)* (2/3) 
50 > 100 - 60 (2/3)
-50 = -40
-40     -40 

 > 5/4 will Miguel choose A over B.

Problem 4
a) Yes
b) No.

Problem 5
Standard exponential discounters: a) is true, b) is true 
Naive hyperbolic discounters: a) is true, b) is false 
Sophisticated hyperbolic discounters a) is false, b) is true 
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For flere løsningsforslag og kommentarer fra foreleserne, gå 
til observators hjemmeside:

http://www.sv.uio.no/programutv/www-tobs
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)

ECON4260 Behavioral Economics 04.12.06 

Oppgave 1 Rabins theorem sier at risikoaversjon i små lotterier – som å avslå lotterier som er gitt i oppgaven – 
medfører urimelig høy risikoaversjon i større lotterier. For rimelige preferanser i lotterier med større beløp tilsier 
forventet nytte risikonøytralitet i små lotterier. Argumentet forutsetter at det oppgitte lotteriet avvises selv ved 
moderate endringer i personens formue, og det er en fordel om dette nevnes. En person som vil si nei til det oppgitte 
lotteriet uansett hvor rik vedkommende er, skal i henhold til forventet nytte (og Rabins teorem) også avslå et lotteri (-
200, ½; X, ½), hvor vedkommende med lik sannsynlighet taper 200 kroner eller vinner X der X kan være vilkårlig 
stor, d.v.s. milliarder eller trilliarder kroner. Siden ingen beregninger er påkrevd ble det ikke forventet at studenten 
skulle regne ut dette eksakt. 
Kandidaten med karakter A: Kandidaten gjengir hovedinnsikten i teoremet. Det ville styrket besvarelsen om 
kandidaten også forklarte at det er en forutsetning at lotteriet avslåes selv om personen får mindre endringer i 
formuen.  Teoremet som sådan sier ikke at forventet nytte er en uegnet teori som kandidaten påstår, men en artikkel i 
pensum bruker resultatet til å underbygge argumenter i den retning. 
Kandidaten med karakter B: Kandidaten påpeker både at avslaget av lotteriet impliserer sterk konkavitet og at 
forventet nytte tilsier risikonøytralitet i slike små lotterier. Besvarelsen har mange unøyaktigheter. Det er galt at (-
100, ½; , ½) vil bli avslått (det gjelder for (-200, ½; , ½). Selv om beregninger ikke er påkrevd, er det sentral å se 
at et større tap trengs for de ekstreme resultatene, og tyder derfor på litt manglende forståelse. Forutsetningen om at 
lotteriet blir avslått ved endringer i formuen er ikke nevnt.  

Oppgave 2 Endowment- eller besittelseseffekten, tilsier at folk verdsetter det de har mye høyere enn det de kan 
anskaffe seg. Altså vil personen i eksempelet verdsette en flaske vin han eier mye høyere en den samme flasken om 
han ikke eide den. Opplysningene som er gitt kan tyde på at han maks ville gitt 35$ for flasken men vil altså ikke 
selge den for 100$, som er i tråd med en høyere verdsetting av det han eier. Men alternative tolkninger er mulig, og 
det er en styrke om det diskuteres.  

Sensorkommentarer: 
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Problem 6
Bobs ranking of alternatives can be set up like in the table below, where the gain from doing it 
the day is given a number 1-4, where 1>2>3>4 and this change from day to day: 
Seen from day Monday Tuesday Wednesday Thursday
Sunday or before 2 1 3 4
Monday 2 1 3 4
Tuesday 3 1 2
Wednesday 2 1

a)
This activity is a pleasant activity, say for instance to eat a cake that is best Thursday. But 
Bob do not manage to wait eating it, and do not get optimal taste of the cake.  

b)
If Bob is naive, he will choose to do the activity on Tuesday. On Sunday and Monday, the 
payoff she/he wants to get is 4, from doing it Thursday.  
The naive is only able to see the payoffs in the period she/he is in, and not aware that her/his 
preferences change from day to day. This means that from Sunday, the best is to postpone, 
from Monday, the best is to postpone, but when Tuesday arrives the payoff from doing it 
Tuesday is better than from doing it later, and the naïve will do it Tuesday, and get lowest 
possible payoff. (In my table, 1) 

c)
If Bob is sophisticated, he knows that when Tuesday arrives, he will choose to do it, because 
he is now aware that his preferences change. He also knows that he will not get the best result 
seen from Sunday, because when Wednesday comes, he will choose to do it. Wednesday-
payoff is better than to do it Monday or Tuesday, but he knows that on Tuesday he will not 
wait till Wednesday. His real choice is doing it Monday or Tuesday, then he will do it 
Monday.

d)
In this instance, sophistication generates a larger welfare gain; naiveté generates a larger 
welfare loss. The sophisticated ends up with Monday, and from the initial payoff:  
Monday > Tuesday, and the naïve ends up with Tuesday. (To compare welfare losses one 
have to see the gains / losses from some period, one cannot compare welfare losses/gains over 
different periods). 

Problem 7
a)
No. If the farmers care only about their own material payoff, and has no incentive otherwise 
to cooperate, they will both defect if the other farmer cooperate, as 6 >5. 

b)
In the Fehr and Schmidt’s model, agents care about inequity. They care more about inequity 
when they themselves get less than the other. Utility can be expressed as: 
U(xi) = xi – max(xi – xj, 0) – max(xj – xi, 0) 
If inequality aversion should imply another result than in a): A’s payoff from detection > 
payoff from cooperation  the other cooperate. This gives: U(xi) = 6 – *6-(-1) =  6 - *7
If 6 - 7 < 5, which it can very well be if  if for instance 0,5, then C, C (cooperate, 
cooperate) is a Nash Equilibrium.  

c)
This depends on the beliefs about the others preferences. If A believes that B will repay 
kindness with kindness, and B believes A will be kind (cooperate, cooperate), kan be a Nash 
eq. If As beliefs are wrong, or if A believes that B will not cooperate, C, C is not a NE.
In the reciprocity-model, believes are crucial for choices.  

d)
Impure altruism is when one gain utility from contributing oneself. If it was pure altruism, one 
would increase utility of one owns if other gave contribution. In this example, if the farmer 
gets 2 in benefit from paying drainage costs, the payoff matrix will look like this: (D- Defect, 
C- Cooperate). 

C D
C 5+2, 5+2 -1+2, 6 
D 6, -1+2 0,0
And cooperation by both farms will be a Nash Equilibrium, as 7>6, actually, the only NE as 
all payoffs are > 0.
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Kandidaten med karakter A: Kandidaten gir en grei forklaring på hvordan oppgaven kan tolkes som et uttrykk for 
tapsaversjon, som ofte ansees som en variant av det samme fenomenet. Han diskuterer også alternative tolkninger av 
opplysningene i oppgaven, som altså kan tilsi at det ikke er uttrykk for tapsaversjon. 
Kandidaten med karakter B: Kandidaten forklarer hovedpoenget, men uten å diskutere alternative tolkninger. 

Oppgave 3a) Hovedforskjellene på Prospect theory (PT) og forventet nytte (FN) er:
a) Tapsaversjon. PT angir en verdifunksjon som knekker i 0 som gir større vektlegging av tap, mens tap har 

ingen spesiell betyning I FN.  
b) Sannsynlighetsvekter; PT erstatter sannsynlighetene med vekter.  
c) Risikosøkende for tap, risikoavers for gevinster;PT sier at folk er risikosøkende når det gjelder tap, og 

risikoavers for gevinster. Tap/gevinst spiller ingen rolle i FN, og det er ofte vanlig å anta at folk er 
risikoaverse overalt.   

d) Redigeringsfasen; I PT må aktørene bestemme et referansepunkt som bestemmer hva som er tap gevinst. 
Det er ingenting tilsvarende i FN. 

Kandidaten med karakter A: Kandidaten diskuterer alle de viktigste forskjellene. Deler av svaret er imidlertid svært 
uklart skrevet og vanskelig å tolke.
Kandidaten med karakter B: Kandidaten gjengir FN galt. (Forventet nytte er enten E[U(X)] eller 

, men kandidaten legger til en forventningsoperator på en gal variant av den siste.) 
Hovedelementene i PT blir nevnt, unntatt risikosøking for tap som imidlertid det er mindre sentralt.

Oppgave 3b)
Ulikheten blir 

)60()
3
2()300()

3
1()0()

2
1()100()

2
1( vvvv

Da v(0)=0, kan venstre side forenkles. 
Kandidaten med karakter A: Kandidaten bruker kumulativ prospect theory som er en videreutviklingen av teorien, 
og ikke den oppgitt PT, men det er ikke noen alvorlig innvending.  Han utnytter v(0)=0 til å forenkle. 
Summasjonssymbolet  gir ikke mening slik det brukes, men siden kandidaten bruker ligningen riktig etterpå, er det 
trolig neppe et uttrykk for alvorlig brist i forståelsen. 
Kandidaten med karakter B: Kandidaten antar en spesifikk form på verdifunksjonen. En generell form hadde vært å 
foretrekke, selv om denne formen ofte brukes (f.eks. i del c)

Oppgave 3c)

Innsetting i ulikheten ovenfor gir 
3

60*2*
3

300
2

100 , som videre gir >5/4. Begge kandidatene utleder og 

løser den relevante ulikheten.

Oppgave 4
Alices preferanser er verken konsistent med eksponentiell eller hyperbolisk diskontering: Hvis $70 nå  $100 om en 
måned, da gjelder det at med eksponentiell diskontering at 49 nå  $100 om to måneder. Hvis $70 nå  $100 om en 
måned, da gjelder det med hyperbolisk diskontering at mer enn $49 nå  $100 om to måneder. 
Kandidaten med karakter A: Svaret på (a) er galt. Svaret på (b) er riktig, men med litt mangelfull begrunnelse.
Kandidaten med karakter B: Svaret på (a) er galt. Svaret på (b) er riktig. Ingen begrunnelse.

Oppgave 5 
Det gjelder for standard eksponentielle å diskontere og naive hyperbolske diskontere at planer lagt i periode t svarer 
til framtidig atferd ønsket i periode t. Det gjelder for standard eksponentielle diskontere og sofistikerte hyperbolske 
diskontere at de aldri avviker fra sine planer. 

Begge kandidater besvarer denne oppgaven er korrekt, men B-kandidaten mangler forklaring.

Oppgave 6
Aktiviteten gir glede fordi den blir mer attraktiv å framskynde med preferanser som legger ekstra vekt på nåtiden. 
Hvis Bob er naiv, planlegger han på mandag å gjøre aktiviteten på tirsdag, men framviker fra planen på tirsdag og 
gjør aktiviteten da. Hvis Bob er sofistikert, da skjønner han at han vil gjøre aktiviteten onsdag hvis han venter til da, 
og at han vil gjøre aktiviteten på tirsdag hvis han venter til da. På mandag er det derfor best å gjøre aktiviteten med 
det samme, fordi hvis han venter, vil den bli gjort tirsdag som er enda verre enn mandag når man ser saken fra 
mandagen perspektiv. Fordi mandag er foretrukket framfor tirsdag på mandag og enhver tidligere dag, har den 
naive Bob et større velferdstap enn den sofistikerte Bob. 
Kandidaten med karakter A: Korrekt besvarelse, hvor svarene er godt forklart, bortsett fra at diskusjonen av 
velferdsvirkninger under punkt (d) kunne vært litt ryddigere.
Kandidaten med karakter B: Korrekt besvarelse, hvor svarene er godt forklart.

Oppgave 7 a)
Kandidaten med karakter A: Et godt formulert svar som viser forståelse og begrunnelse for dominante strategier og 
Nash-likevekten i fangens dilemma. 
Kandidaten med karakter B: Kandidaten setter opp rett svar, men burde også opplyst om at dette er en dominant 
strategi, og at spillet er symmetrisk.

Oppgave 7 b)
Kandidaten med karakter A: Presentasjonen av ulikhetsaversjonsmodellen viser god intuitiv forståelse av modellen 
og dets parametere. God presentasjon av kravene til parameterne for at (samarbeid, samarbeid) gir Nash-likevekt.
Kandidaten med karakter B: Kandidaten setter opp modellen (bruker alpha og beta motsatt av det som brukes 
originalt i denne modellen, men dette er ok), og viser noe forståelse, men mangler likevel en god intuitiv forklaring 
av modellen. Kunne med fordel regnet ut hvilke verdier av parameteren alfa som gir (C,C) som Nash-likevekt, og 
ikke bare satt opp ulikheten.

Oppgave 7 c)
Kandidaten med karakter A: Besvarelsen gir en god forklaring på resiprositetsmodellen og betydningen av 
intensjoner for denne modellen. Modellen er ikke satt opp, men det kreves heller ikke av oppgaven for full utelling, 
så lenge en god og presis forklaring blir gitt.
Kandidaten med karakter B: Besvarelsen på denne oppgaven er uklar og for knapp. Den fokuserer på forventninger 
om motspillers preferanser. Kandidaten viser ikke tydelig nok forståelse av resiprositetsbegrepet, og får heller ikke 
fram at om resiproke preferanser vil gi Nash-likevekt avhenger av styrken på resiprositetspreferansene.  Har ikke 
med noe om intensjoner. Modellen er ikke satt opp, men det kreves heller ikke av oppgaven for full utelling. 
Kandidaten burde enten satt opp modellen eller gitt en bedre forklaring for bedre uttelling. Besvarelsen på denne 
oppgaven er med andre ord ganske svak.

Oppgave 7 d)
Kandidaten med karakter A: Igjen viser kandidaten god forståelse, og gir et godt formulert svar.
Kandidaten med karakter B: Det settes opp en ny matrise som inkluderer den psykologiske fortjenesten og gir rett 
svar angående Nash-likevekten. Et perfekt svar ville relatert til forventningene om motspilleren, og fastslått at spillet 
(fortsatt) er symmetrisk.

En stor takk rettes til Geir B. Asheim, Karine Nyborg og Kjell Arne Brekke for denne 

sensorkommentaren!
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Seks i heisen:
Hva er et mindreverdig gode* for deg?
*Et gode en konsumerer mindre av når inntekten går opp (inferior good på engelsk). Repeter mikropensum!  

Ragnhild Haugli Bråten
master i miljø- og utviklingsøkonomi (andre år)

- Det er den SV-kaffen. Og med én gang jeg 
begynner å jobbe skal matpakken ut.

Kjersti Vøllestad
master i miljø- og utviklingsøkonomi (andre år):

- First Price pasta. Nå i januar har det ikke 
vært så mye av det, men sjokket slår inn i 

februar.

Erling M. Kravik
profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi (fjerde år):

- Brunost. Jeg kjøper null av det uansett, 
men ved ekstrem fattigdom ville jeg kjøpt 
mye.

Amund Amnes Aaberge
bachelor i samfunnsøkonomi (andre år):

- Nudler. Jeg har egentlig greit med penger, så jeg 

er et dårlig eksempel. Men jeg vet at andre 
kjøper mye av det.

Karine Nyborg
 førsteamanuensis ved Økonomisk institutt:

- Havregryn. Da jeg nettopp hadde flyt-
tet hjemmefra spiste jeg mye havregrøt 
med rosiner. Rosinene er ikke inferiøre.

Tord Krogh
profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi (tredje år):

- Musikken på U1. Den kunne jeg betalt for å 

slippe.


