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Norge kan i store trekk beskrives som en B-besvarelse: 
mye er bra, men enkelte ting kunne vært bedre. I disse 
valgtider går det ikke en dag uten at opposisjonen plasserer 
rikets tilstand i grenseland mellom E og F. Regjeringen på 
sin side argumenterer som i en febrilsk eksamensklage 
for at resultatet tilsvarer en A. Det snakkes om 
milelange behandlingskøer, hullete veier og utdannings-
Norge fremstilles som et sluk av ressurser som, ifølge 
virkelighetsbeskrivelsen, ikke fører til bedre resultater. På 
enkelte områder står det visst til stryk.

Observator har lenge trykket A-besvarelser, men i 
vårsemesterets siste utgave har vi heller valgt en B-besvarelse 
(side xx). Årsaken er den samme som for norsk politikk. 
Valgkamp og eksamenskommentarer må fokusere på det 
som kunne vært bedre. På samme måte som opposisjonen 
alltid er kritisk til styresmaktene, er Observator alltid 
kritisk til Økonomisk institutt. I denne utgaven har vi 
derfor spurt tidligere studenter hva de synes kunne vært 
bedre med samfunnsøkonomistudiet ved UiO(se side xx).

Noen påpeker at faget ofte blir for analytisk og lite 
virkelighetsnært. Andre hevder at Handelshøyskolen BI 
og Norges Handelshøyskole er flinkere til å gi elevene 
selvtillit og fører en tettere dialog med næringslivet. Skal 
en tro statistikken kunne Økonomisk institutt også blitt 
bedre på å holde på studentene. Ifølge vår infographic på 
side xx fullfører kun xx på normert tid. 

Mye kunne antakelig vært bedre ved UiO, men finnes det 
en tid for å stoppe opp og si at noe er bra? Noen dager 
etter at redaktørene i Observator har spurt en professor 
ved instituttet om en kommentar til neste nummer, tikker 
det inn en e-post. «Beklager sent svar, jeg skal svare. Når 
har jeg frist?». «Du har frist så fort som mulig.», svarer 
redaktør nummer en. Redaktør nummer to syntes kanskje 
det var en litt krass melding å sende til en professor i tolvte, 
men etter en dag har professoren besvart alle spørsmål. 

Samme dag får vi vite at to studenter på oppdrag for 
Observator har fått være med lederen av Økonomisk 
institutt en hel dag for å se hva en samfunnsøkonom 
egentlig gjør (se side 22). Og en søndag formiddag ramler 
det inn enda en beskjed fra en professor i innboksen som 
jeg stadig sjekker som en avsporing fra pensum. «Her er 
kommentaren til b-besvarelsen dere skal trykke.”

Underveis i arbeidet med denne utgaven har undertegnede 
observert noe som er verdt å påpeke, og som jeg håper flere 
samfunnsøkonomistudenter på Eilert Sundts hus kan si 
seg enig i: Avstanden mellom studentene i første etasje og 
Økonomisk institutt i tolvte har aldri vært kortere.
Slike historier må også med i regnestykket.

Før øvrig lykke til på eksamen!

Redaktør nummer to, Kari Rolfsjord
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Høy ungdomsledighet truer europeisk økonomi. 
Myndighetene må innføre tiltak for å få flere unge i arbeid. 
Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur og 
ungdomsledigheten på 8.6 prosent er blant de laveste i 
verden. Likevel trenger man ikke reise langt før situasjonen 
er en helt annen. I Sverige er nesten en av fire under 25 år 
uten arbeid. Det er like over snittet i EU. I Spania og Hellas, 
to av landene som har blitt verst rammet av gjeldskrisen, er 
ungdomsledigheten på hele 45 prosent. (Se figur side x)
Flere år med dårlig vekst i Europa har ført til at etterspørselen 
etter arbeid har sunket. For arbeidsgivere er det lettere å 
utsette nye ansettelser enn å sparke de som allerede har 
en jobb. Hvis en arbeidsgiver først blir tvunget til å gjøre 
oppsigelser er det gjerne de med minst ansiennitet, altså de 
unge, som ryker først. Slik øker ungdomsledigheten mer 
enn den totale ledigheten i krisetider.
For europeiske land med velferdsordninger er dette 
en stor kostnad. Først og fremst fordi arbeidsledige er 
en uutnyttet ressurs, men også fordi det øker statens 
utgifter. Disse kostnadene kommer hovedsakelig i form 
av stønader, men det er grunn til å tro at arbeidsledige 
også gir større helseutgifter, siden ledighet er en alvorlig 
psykisk påkjenning for mange. Beregninger gjort av 
Vista Analyse konkluderer med at dersom man klarer å få 
hundre ungdommer bort fra et liv i uførhet, vil det spare 
samfunnet for en milliard kroner.
Høye utgifter passer spesielt dårlig for europeiske land 
som prøver å stabilisere en gjeldsvekst som for ikke lenge 
siden var ute av kontroll. I Italia er nesten en av tre under 
25 år uten arbeid. Samtidig har landet en statsgjeld på 127 
prosent av BNP og et underskudd på statsbudsjettet for 
2013 som er forventet å stige. Utgiftene ved å ikke dra 
nytte av de unge kan i tillegg bli enda høyere i fremtiden.
Arbeidsledighet fører til tap av humankapital, og langvarig 
ledighet ved starten av karrieren kan gi lavere lønn og øke 
muligheten for arbeidsløshet i fremtiden. I Japan fikk en 
finanskrise på begynnelsen av 90-tallet ungdomsledigheten 
til å stige. Da økonomien bedret seg noen år senere stod 

landet igjen med en hel generasjon av langtidsledige som 
ble utkonkurrert av nyutdannede. Disse er blitt kjent som 
Japans tapte generasjon. Europeiske land må forhindre en 
tilsvarende forbannelse.
Strenge arbeidsmiljølover som gjør det vanskelig å 
sparke ansatte hindrer nyansettelser og øker dermed 
ungdomsledigheten. Reformer som gjør det lettere å 
gjøre oppsigelser, vil også gjøre det lettere å ansette. Slike 
tiltak vil redusere det disproporsjonale forholdet mellom 
ungdomsledighet og total ledighet og vil gjøre det lettere 
for bedrifter å finne beste mann til jobben. Det oppstår 
et effektivitetstap når et lands arbeidsmiljølov forhindrer 
arbeidsgivere i å gjøre oppsigelser til fordel for nyansatte. 
Unge trenger arbeid like mye som gamle.
Det kan også gjøres mer for å minske gapet mellom 
utdanning og arbeid. Det hjelper lite å ha en høyt utdannet 
befolkning som ikke passer inn i arbeidslivet. Norge har en 
ungdomsgaranti som går ut på at unge under 25 år som 
har gått ledige i over seks måneder har rett på individuelt 
tilpassede arbeidsmarkedstiltak.
Et slikt tiltak er trolig for dyrt for europeiske land som 
gjennomfører store kutt i statsbudsjettene. Løsningen for 
mange unge europeere uten arbeid bør være å reise til land 
som Norge med lav arbeidsledighet. Uansett hvor man 
tror løsningen ligger er ungdomsledigheten i Europa er et 
farlig problem som ikke kan ignoreres.
 

utsyn

GENERASJON SØKER 
ARBEID

Jens Furuholmen
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AKTUALITETSUKA

Tr a d i s j o n e n  t r o  b l e  d e t  å r l i g e 
arrangementet Aktualitetsuka arrangert 
av Fagutvalget ved Økonomisk institutt. 
Under temaet “Morgendagens løsninger” 
fikk de oppmøtte et interessant innsyn i 
praktiske problemstillinger.
Både husets forelesere og eksterne 
ø k o n o m e r  v a r  r e p r e s e n t e r t  p å 
arrangementet, som i år ble holdt fra 3. 
til 5. april. Foredragene varte en halvtime 
hver og dekket et bredt spekter av temaer, 
fra boligbobler til distriktspolitikk.

Familiepolitikk
Mari Rege, professor i økonomi ved 
Universitetet i Stavanger, fortalte om 
det hun kalte “far-barn-korrelasjonen” 
– at barn med fedre som har fullført 
videregående skole har i snitt et år 
lengre utdannelse. Derfra springer det ut 
spørsmål om dette er genetisk betinget, 
eller om sammenhengen stammer fra 
noe fedrene gjør aktivt. Det viser seg at 
fars faktiske tilstedeværelse var viktigst 
for sammenhengen. Oppvekstmiljø har 
med andre ord en avgjørende betydning 
for høyere utdannelse. Rege understreket 
betydningen barnehagen spiller inn som 
oppvekstmiljø.

På l  S chøne,  forskn ing s le der  ve d 
I S F,  s i t t  f o r e d r a g  h a n d l e t  o m 

kontantstøtteordningen og hvordan den 
påvirket mødres arbeidsinsentiver. Det han 
fant var at ordningen, ikke overraskende, 
førte til redusert arbeidstilbud fra mødre. 
Tendensen er ifølge Schøne sterkere hos 
innvandrere og mødre med lav utdanning. 

Tenke nytt
BI-professor Jon Fiva la i foredraget Trekk 
Lodd fram et forslag som kan føre til at vi 
kan fastslå effektene av politiske vedtak i 
Norge med større sikkerhet. Når en reform 
gjennomføres, eller når kommuner får 
øremerkede midler fra staten, er det en 
politisk beslutning om hvilke kommuner 
disse beslutningene skal omfavne. Ofte har 
dette medført at reformer gjennomføres 
på landsbasis og at midler blir gitt til 
de kommunene som tilsynelatende har 
størst behov. Dette er en trygg linje for 
politikere og kan lett begrunnes med et 
rettferdighetsprinsipp. Hvis man derimot 
hadde trukket lodd om hvilke kommuner 
et tiltak skal omfavne, ville man fått et 
bedre grunnlag for å evaluere virkningen. 
Da kunne man i ettertid sammenlikne 
med kommunene som ikke fikk støtten 
og undersøke om andre faktorer var 
utslagsgivende.

Professor i samfunnsøkonomi ved BI, 
Christian Riis foreleste om hvordan 

lokale prosjekter kan tenkes å finansieres 
i framtida. Det er mange problemer 
knyttet til at slike prosjekter skal styres 
og finansieres av staten, og på lokalt plan 
er det vanskelig å få befolkningen til å 
bidra. Eksperimenter gjort innen spillteori 
viser at det er vanskelig å få bidragsytere 
hvis det er usikkert hva hver enkelt får 
igjen for det. Man ser også en tendens 
til at folk over tid bidrar stadig mindre 
fordi noen i gruppen bestemmer seg for 
å kutte bidragene sine – en holdning som 
fort smitter over på andre. Riis hevdet 
at effektene kan motvirkes dersom man 
i større grad baserer finansieringen på 
betingede bidrag, altså at man oppgir hvor 
mye man er villig til å bidra, gitt hvor mye 
andre bidrar. BI-professoren mener dette 
kan la seg gjøre gjennom en applikasjon på 
nettet eller liknende. Det er grunn til å tro 
at flere ønsker å bidra mer enn de gjør og 
at en slik løsning kan nyttiggjøre noen av 
disse potensielle midlene.

Lokalt og regionalt
Finn  Ry g h  f r a  Os l o  E c o n o m i c s 
fortalte om sitt arbeid med analyse 
av lokalisering av et nytt sykehus i 
Møre og Romsdal. Problemstillingen 
er i hovedsak smal og lokal, men Rygh 
plasserte problemstillingen i den mer 

Nye løsninger på gamle problemer
Eirik Lading
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den generelle sentraliseringsdebatten. 
Utgangspunktet var debatten om hvor 
sykehuset burde plasseres i forhold til 
Molde og Kristiansund. Det skulle vise 
seg å være vanskelig å gjøre alle parter 
til lags. De folkevalgte representantene 
ønsket ikke å bygge sykehuset for nært den 
andre byen, og det er tynt grunnlag for å 
etablere et sykehus midt mellom byene. 
Til tross for at større sykehus trolig vil 
føre til bedre kvalitet, er opposisjon mot 
sentralisering utbredt.

Ikke lang t unna sentrumspolitikk 
v i s t e  K a r e n  H e l e n e  U l l t v e i t -
Moe problemstill inger knyttet til 
landbrukspolitikk og handel. Tollmurer 
og subsidiering av landbruket har vært 
utenfor både WTO og EØS-avtaler. I 
Norge har denne sektoren mye penger 
sammenliknet med andre næringer, men 
enkelte mål har ikke politikken lykkes 
med å nå.
Noen av målene har vært å unngå 
sentralisering og overproduksjon, 
samt tilby varierte og billige varer for 
forbrukerne. Tendensen i dag viser 
fraflytting fra periferien til store gårder på 
Østlandet, og at prisene for forbrukerne er 
relativt høye. I tillegg er produksjonen til 
tider i utakt med markedets etterspørsel, 
slik man så under smørkrisen.
 Under foredraget diskuterte Ulltveit-
Moe andre tiltak for å styrke produksjon 
i periferien, for eksempel forbedring av 
infrastruktur, åpne for større konkurranse 
fra utlandet og økt fokus på nisjeprodukter. 
Mange sektorer har hatt glede av økt 
konkurranse og landbruket trenger ikke 
være et unntak, påpekte Ulltveit-Moe. 
Man ser for eksempel at nisjeprodukter 
som saft og syltetøy klarer seg godt, til 
tross for langt mindre skjerming.

Kanskje ingen boligboble
D en  h øy e  re a lpr i s ve k sten  i  d e t 
norskeboligmarkedet har fått mange 
til å spekulere om vi står ovenfor 
en bolig prisboble.  I  sitt foredrag 

Boligmarkedet: What goes up must go 
down? delte doktorgradsstipendiat André 
Anundsen ved UiO sine betraktninger 
rundt spørsmålet. Boligprisveksten har 
skjedd parallelt med høy inntektsøkning og 
lav rente, kombinert med lav boligbygging 
i forhold til befolkningsvekst. Anundsen 
hevder at det er først når disse faktorene 
alene ikke kan forklare prisene at man 
har en boble. Ved hjelp av en modell 
laget i samarbeid med Christian Heebøll, 
viste stipendiaten at svingningene i 
disse størrelsene var konsistente med 
svingninger i boligprisen. Dette tyder på 
at det ikke er en boligboble på det norske 
markedet. Derimot viste den samme 
modellen at prisene på det amerikanske 
markedet hadde vært i ubalanse med 
naturlige drivere. I USA var utlån til 
personer som ikke klarte å betjene lånene 
sine utbredt, som bidro til at prisene 
hadde blitt kunstig høye der.

Dette var bare et  l ite  innblikk i 
Aktualitetsuka 2013. I løpet av uka fikk 
studentene kjennskap til en rekke aktuelle 
problemstillinger og hvordan disse drøftes 
i praksis. Forelesningsrekken var derved 
et godt supplement til den økonomiske 
teorien man lærer resten av året. Vi i 
Observator takker Fagutvalget for et godt 
arrangement!



ENVIRONMENTAL 
CONCERNS IN 
MACROECONOMICS

Eyo Hestad



OBSERVATOR 9[

ENVIRONMENTAL 
CONCERNS IN 
MACROECONOMICS

Paying attention to the daily discussions 
of macroeconomists these days, one may 
find the lack of including environmental 
concerns somewhat strange. 
Even more so considering the economical 
impacts any environmental catastrophe, 
or actions to prevent one, would have 
on every macroeconomic indicator 
in use today. Instead of focusing on 
environmental concerns, economists 
have preoccupied themselves with 
finding ways to restore production back 
to pre-crisis levels and restoring growth 
in GDP. Environmentalists would claim 
that in our effort to restore the status 
quo, we are losing a great opportunity for 
structural reform. 
This sort of thinking has also gotten 
some traction in politics, to the point 
where the United Nations Environment 
Programme (UNEP) has suggested using 
the crisis to boost so called green growth. 
Indeed, there are many reforms that are 
carried out in the wake of a crisis that 
would have appeared impossible before 
it. Many of the current debt initiatives in 
the EU would have been called politically 
unrealistic just a few years ago.
Assuming a so called business as usual 
solution is possible, meaning a solution 
to environmental problems through a 
gradual restructuring of the economy. 
Then an economist first thought on 
handling the crisis should be how to 
go through such a crisis with the least 
possible strain to both our economy’s long 

term growth potential and short term 
welfare. A look at Europe today makes 
it obvious that our short term welfare 
is already looking bad, even without 
a restructuring process worsening the 
current economic downturn. 
The question then, is if deepening the 
current recession with a move towards 
a more environmental economy would 
hurt our long term growth potential. 
We are already looking at a situation 
where the majority of Spanish youths 
are unemployed, with similar numbers 
appearing not only in the periphery, 
but also in the other large economies 
like France and Italy. Unless this trend 
changes, Europe is at risk of facing a 
lost generation on a similar scale to the 
one in Japan has been dealing with since 
the economic slowdown of the 1990’s. 
Such a situation can hardly be called 
business as usual. If we want to keep 
the economy stable while we solve the 
environmental crisis, it appears that we 
can’t expect to solve it any time soon. 
As such, an economist aiming to solve 
environmental issues would first have to 
solve the current crisis. And as it happens, 
this is exactly what economists happen to 
be working on. Either by finding ways to 
fix the crisis, or by coming up with what 
to do afterwards. After all, a head start on 
tomorrow’s issues never hurts. 
Of course, this is all assuming that it is 
possible to solve the environmental crisis 
without going through some economic 

and environmental catastrophe. This 
alternative is grimmer, with global 
climate change leading to massive losses 
of fertile lands, forests and species. This 
is the crisis envisioned by environmental 
NGOs like Greenpeace, but it is also 
the crisis that is becoming a topic in 
institutions like the World Bank. In 
such a situation we might be looking at a 
problem beyond the scope of economics. 
The future is always uncertain, and it 
is clear that should the latter crisis turn 
out to be true, a lot of the current work 
within economics would appear useless 
and even naïve in hindsight. Even so, one 
of the core principles of economics is to 
make your choice based not only on what 
you want, but to also take into account 
the limits of the reality you are facing. 
Maybe the optimal solution to the 
debt crisis under the limit of long term 
environmental stability is beyond the 
scope of macroeconomic policy.  Even 
so, anyone interested in true long term 
growth, should also be interested in the 
lessons of environmental and resource 
economics.
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Sigbjørn Johnsen liker å gå på ski. Med 
godt skiføre. Han ble inspirert av snøen 
som hadde lagt seg rundt Soria Moria, og 
åpnet et valutaseminar som kunne se fram 
til god glid. Temaene derimot, var rettet 
mot klisterføre og klabbing i Europa. 
Finansministeren, Finanstilsynet, Norges 
Bank, analytikere, professorer og en 
sprelsk japaner ville alle legge så god 
smurning som mulig. Men stil og teknikk 
er de ikke enig om.

Vi lurer oss selv, skal vi tro anerkjente 
professorer og analytikere. Selvbedraget 
når nye høyder med ubegrunnet 
oppblåst offentlig konsum, feilbarlige 
produktivitetsprognoser og dårlige 
modeller. Økt todeling i norsk økonomi 
øker frykten for sklitakling på vår egen 
verdiskapning. Er Norsk syke i ferd 
med å bli den nye betegnelsen på en 
selvbedradd og oljeblind økonomi?

Oljens rolle større enn antatt
Professor i samfunnsøkonomi ved 
Handelshøyskolen BI og leder 
for Senter for anvendt makro - og 
petroleumsøkonomi (CAMP), Hilde 
C. Bjørnland, belyste en tankevekkende 

nyhet knyttet til oljevirksomheten 
og effekter på norsk økonomi. I god 
tro beregner samfunnsøkonomer 
fastlands-BNP som et solid mål på 
vekst og fremgang. Bjørnland påpeker 
et elementært område i beregningene 
av fastlands-BNP som hittil har vært 
neglisjert. Nemlig at hele førti prosent 
av Fastland-Norges økonomi drives 
av oljen. All argumentasjon om at 
Fastlands-Norge er uavhengig av olje-
produksjon stemmer rett og slett ikke 
med virkeligheten, mener Bjørnland. 
Offentlig kjøp av varer og tjenester blåses 
opp i takt med den samme oppblåsingen 
av Fastlands-Norges verdiskapning. 

Knut Sunde, direktør i Norsk Industri og 
samfunnsøkonom fra UiO, får frysninger 
på ryggen av utviklingen og sier at norsk 
oljepengebruk er som å skli på en banan. 
Han frykter at det er så godt som umulig 
å holde igjen rikdommen i et land. Med 
det mener han at det er krevende å 
dempe investeringslysten i et land med 
god tilgang på ressurser. Sunde tar til 
ordet for mer fokus på næringsrettet 
Forskning og Utdanning (FoU). Dette 
vil bygge opp et solid norsk rammeverk 
som kan støtte opp om eksportnæringen, 
selv etter oljen. 

Oljeprisfall
For å få et bedre bilde på hvor viktig 
rolle ringvirkningene spiller, presenterte 
Bjørnland et scenario hvor oljeprisen 
faller med 50 prosent. Konsekvensen 
er et børsfall på 30 prosent. Samlet en 
nedgang i BNP Fastlands-Norge på 2 
til 3 prosent. Et slikt scenario kan være 
lurt å ha i bakhodet for finanspolitikken, 
men i følge Paul Horsnell er det neppe 
noe å bekymre seg for. Han er Head of 
Commodities Research ved Barkleys 
i Washington DC og vokter over 
oljeprisutviklingen dag og natt. Som 
ivrig oljenerd syns han at utviklingen har 
vært skuffende kjedelig, med svingninger 
innen et intervall på kun fem dollar, 
og han antar en like rolig utvikling i 
2013. I følge Bjørnland, er eventuelle 
usikkerhetsmomenter et bortfall i 
etterspørsel fra Kina, konsekvenser av 
miljøavtaler og resultater av at USA 
nå er selvforsynt med skiferolje. Slik 
situasjonen er nå er det land utenfor 
OECD som driver etterspørselen etter 
olje. 

Skjev produktivitet
En positiv ringvirkning fra oljenæringen 
er produktivitetsvekst. At vi får mer 
ut av hver arbeidstime lagt ned, er 
i seg selv positivt men byr på sine 

ET MØTE OM SKIFØRE, 
BANANSKLIING & 
SNUSIRKLER

VALUTASEMINARET 2013

Olje og frontfag:
Splittelse kan føre til Norsk syke

Ragnhild Syrstad & Liv Anna Lindham
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problemer slik tendensen er i dag. Mer 
produktive oljeingeniører betyr ikke 
at norske lærere har hatt en tilsvarende 
produktivitetsøkning. En offentlig sektor 
som skal henge på frontfaget i lønnsvekst 
trenger ikke nødvendigvis den samme 
økningen i lønn, kun produktiviteten 
betraktet. Sunde mener det er ekstra 
bekymringsverdig når det offentlige 
går forbi industrien i lønnsoppgjøret. I 
følge foreløpige tall for lønnsvekst i fjor 
landet det offentlige på 4,75 prosents 
økning, mens handel og industri endte 
på 3,75 prosent. I følge tall for februar, 
var lønnsoppgjøret i 2012 katastrofalt.

Frontfag for fall
Sjeføkonom i konsulentselskapet Pöyry, 
Roger Bjørnstad er også bekymret 
for frontfagets svakheter og frykter 
at kriteriene for å opprettholde en 
slik modell ikke lenger er oppfylt. 
Hans hovedbekymring ligger hos de 
glemte nedlagte bedrifter. Bedrifter 
med lavest produktivitet klarer ikke 
konkurransen, legges ned, og blir dermed 
heller ikke inkludert i beregninger på 
produktivitetsvekst. Han mener vi står 
ovenfor en produktivitetsvekst som ikke 
er reell. Kort sagt, ingen har blitt mer 
produktive, men med færre bedrifter å 
ta av og færre ansatte i samme næring har 
den aggregerte produktiviteten økt. 

Bjørnstad retter videre kritikk av front-
fagsmodellen mot kriteriet om aktivitet 
i et og samme arbeidsmarked, som 
er betydelig svekket. Han er spent på 
Høyesterettsdommen i den pågående 
verftsaken. Dommen vil avgjøre om alle 
arbeidstagere, også utenlandske. har 
krav på de samme vilkårene på områder 
som arbeidstid, kost, losji og overtid. 
Dersom Høyesterett tillater skjevheter i 
arbeidsmarkedet, altså å ikke innfri disse 
kravene, kan vi miste frontfagsmodellen. 
Uten den mister vi også grunnlaget 
for fleksibel lønningsrespons ved økt 
ledighet. Bærebjelken for det norske 
solide lønnsoppgjøret faller sammen. 

Modellreform
Som spesialrådgiver i Norges Banks 
forskningsavdeling veier Hilde

Bjørnlands argumenter tungt når hun 
kritiserer dagens bruk av modeller. Hun 
vektlegger viktigheten av simultane 
modeller med mange variable som 
varierer samtidig. Disse har i motsetning 
til kryssløpsmodeller vist seg å være mer i 
overensstemmelse med virkeligheten. 

Modellreform støttes også opp av 
Bjørnstad fra Pöyry som kritiserer 
Norges Banks selvoppfyllende profetier. 
Modellene er konstruert for å treffe 
prognoser laget av dem selv. Videre 
hevder han at modellene er direkte 
feil i forhold til hvilken lønnsøkning 
som trengs for å nå inflasjonsmålene. 
Knut Sunde fra Norsk Industri hiver 
seg på modellkritikken og stiller to 
konkrete krav. Norges Bank må ivareta 
rentesetting som et effektivt verktøy der 
trussel om å sette opp renten er et reelt 
scenario. Deretter bør styringsrente 
og utlånsrente til bolig skilles som to 
separate pengepolitiske verktøy. 
Med feilbarlige modeller som ikke gir 
et godt nok bilde av virkeligheten kan 
Norge stå i fare for å føre seg selv bak 
lyset. Selvforskyldt ettbeins næringsliv 
kan inntreffe, tross sterke midler for å 
unngå den samme fella som Nederland 
på syttitallet. Vi kan lure oss selv dit vi vil 
unngå å havne. Må bare ikke Norsk syke 
bli et begrep for ettertiden. 

Gode tider og lav rente har resultert i 
tidenes gjeldsoppbygning hos norske hus-
holdninger. Brutto husholdningsgjeld 
på to hundre prosent i snitt er særdeles 
høyt sammenlignet med de fleste andre 
stater. Når en tiendedel av befolkningen 
sitter på gjeld over fem ganger så stor 
som årsinntekten er det ikke rart at 
mange krever tiltak som kan bremse ned 
boligprisveksten.

Treg tilbudsside 
Rolf Barlindhaug, forsker ved Norsk 
institutt for by- og regionsforskning, 
pekte på de viktigste grunnene til 
den voldsomme etterspørselen etter 
boliger i norske byer. Fundamentale 

faktorer som sterk inntektsvekst, lav 
rente og optimistiske forventninger, 
sammen med sterk befolkningsvekst 
og sentralisering, er mest avgjørende på 
kort sikt. Tilbudssiden ikke har imøtesett 
den kraftige etterspørselsveksten slik 
at prisene har forblitt høye. De siste 
årene har vi fått et historisk stort gap 
mellom hovedstadens befolkningsvekst 
av voksne og den reelle boligbyggingen. 
Den sterke innvandringen i dag bidrar til 
at befolkningsveksten er over ti ganger så 
høy per år som antall ferdigstilte boliger. 
Er vi vitne til en dramatisk utvikling, 
spør Barlindhaug.

Tomtekamp og pengesluk
Befolkningsframskrivingene levner
ingen tvil om at vi burde ha en betydelig 
høyere boligutbygging i årene fremover 
enn det vi har i dag. Dersom utbyggingen 
økes og vi får en sterkere tilbudsside, 
vil ikke den langsiktige prisutviklingen 
styres av etterspørsel. Prisene vil derimot 
preges av kostnadsutviklingen for 
næringen, samt knapphet på byggeklare 
tomter. Barlindhaug reflekterte over at 
befolkningsvekst i hovedsak skal føre 
til større byggeaktivitet - ikke prishopp. 
Han poengterte at det likevel må tas med 
i beregningen at mer boligbygging i seg 
selv kan implisere høyere kostnader for 
utbyggerne.  

Boligmarked:
Dyrt å bygge billig
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i debatten og må ta hensyn til en lang 
rekke interessekonflikter. De skal bygge 
billig men boligene må tilfredsstille 
stadig strengere og ikke minst kostbare 
kvalitetskrav. Konsernsjefen peker på at 
det blir stadig vanskeligere å tilby mindre, 
rimelige boenheter når tilbudssiden 
forsettes å strupes av offentlige krav. Et 
eksempel på dette er den økte radiusen 
på snusirkler for rullestol. Tidligere var 
denne på 120 centimeter, nå økt til 140 
centimeter. Dette utgjør en økt kostnad 
per leilighet på 110 000 kroner, grunnet 
det økte totalarealet på leiligheten. 
Unødvendig, sier Mæland. 

Boligminister
Mæland presenterte en rekke innspill fra 
OBOS til både Oslo kommune og staten, 
hvorav særlig koordinering stod høyt 
på ønskelisten. Mæland argumenterte 
for et sterkt behov for en boligminister 
som kan samordne alle lover, regler 
og krav staten har laget. Dette som et 
forslag for å imøtekomme krav om en 
mer aktiv boligpolitikk. I dag har et 
titalls offentlige instanser ansvar for å 
kontrollere og redusere boligbygging, 
mens ingen offentlig myndighet har 
ansvar for at det bygges.

Morten Baltzersen, direktør i Finans-
tilsynet, tar prøver på samfunns-
økonomiens blodomløp og søker å finne 
den beste medisinen. Han fremhever 
at bankregulering er til for å sikre 
betalinger, beskytte innskytere, gi tillit 
til det økonomiske systemet og forhindre 
nye finanskriser. Men spørsmålet ligger i 
om reguleringene er gode nok, eller om 
overdrevne tiltak vil føre til overdose og 
ytterligere svekkelse. 

Boligpolitikk på agendaen 
Martin Mæland, utdannet sosialøkonom 
og konsernsjef i OBOS, kritiserte 
problemene på tilbudssiden i bolig-
markedet, og ytret sterk bekymring over 
dagens situasjon. Han la frem konkrete 
utfordringer i forhold til dagens bolig-
marked, med særlig fokus på Oslo 
området.

En av utfordringene er prisutviklingen 
i markedet. En tilnærmet ni-dobling av 
gjennomsnittlig pris per kvadratmeter i 
Oslo på tjue år er en drastisk utvikling. 
Særlig når man ser prisveksten i forhold til 
konsumprisindeksen som knapt nærmer 
seg en dobling. Eller lønnsveksten som 
har doblet seg to og en halv gang.

Tettere og smartere
Med rekordstor vekst i hovedstaden og 
Akershus må det gode politiske løsninger 
til for å opprettholde byens viktige 
funksjoner. Statistisk sentralbyrå har 
undervurdert befolkningsveksten i byene 
i flere år og Mæland ser ingen grunn til at 
veksten vil dempes. Derfor mener han at 
det må til et skifte i boligpolitikken for å 
endre en faretruende utvikling.
Det må tenkes nytt og annerledes på 
byutvikling, og vi må følge resten av 
verden ved å bygge tettere og smartere. 
Boligutbygging må planlegges sammen 
med rask utbygging av kollektivtrafikk, 
og næring og boliger må integreres tettere 
for å korte ned reiseavstander. 
OBOS-sjefen pekte på at offentlige 
myndigheter har neglisjert bolig-
utbygging de siste tjue årene og at det 
ikke foreligger en eneste boligbyggeplan 
fra 1990 til 2000. Mæland hadde en 
klar melding: Vi må hente inn igjen 
etterslepet før byen stopper opp. 
Tilbudssiden har blitt totalt oversett 

Soliditetssvik og særbeskatning
Baltzersen er redd egenkapitalkravene til 
bankene går i retning av ekstremsport, 
og rett og slett hemmer norske bedrifter. 
Han illustrerer en skjevfordeling av ring-
virkningene av kapitalkrav. Vilkår hos 
private aktører reflekterer egenkapitalen 
– økt egenkapital gir lavere rente. Men, 
grunnet det Baltzersen betegner som 
atferdsproblemer hos bedriftene, blir 
ikke soliditet belønnet i samme grad 
her. For hver ekstra krone soliditet 
opparbeidet i bedriften, er dette positivt 
for markedet men resulterer ikke i noen 
tilsvarende rentetilpasning på bedriftens 
lån. Kapitalkrav blir dermed oppfattet 
som en særbeskatning av bedrifter.

Norsk Industri, ved Knut E. Sunde, 
advarer også mot de ugunstige forholdene 
bedrifter i dagens norske næringsliv må 
operere i. Med en avskrivningssats på 
maskiner i industrien som ikke stemmer 
overens med virkeligheten, resulterer 
dette i ulikt skattegrunnlag mellom 
land. En snikinnført eiendomsskatt 
på maskiner og en politisk og retorisk 
formuesskatt, gjør situasjonen enda 
verre, mener Sunde. Han må bare stå og 
se på at den den politiske motviljen tar 
lufta ut av all investeringslyst.Opprustning mot finansielle kriser:

Økonomiens blodomløp
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Samme sport, samme bane
Å bedrive eksport i stor skala forutsetter 
jevne konkurransevilkår. Med dette i 
bakhodet åpner Sigbjørn Johnsen opp 
for en felles nordisk tilnærming på 
bankregulering. Med et felles marked 
på 30 prosent vil like spilleregler 
virke gunstig i et konkurransetruet 
bankmarked. Landene har riktig nok noe 
forskjellig utgangspunkt, men bankene 
konkurrerer om de samme internasjonale 
kundene. Johnsen fører enkel retorikk 
og sier at vi må holde orden i eget hus og 
styrke norsk økonomi i gode tider. Birger 
Vikøren, direktør for pengepolitikk i 
Norges Bank,fremhever sentralbankens 
styrke i det makroøkonomiske bildet. 
Banken operer innenfor strategien de 
kaller lean. En politikk som skal lene seg 
mot risikoen for finansielle ubalanser. 
Dette fordi eventuelle reversjoner av 
ustabilitet kan få fatale følger. Vikøren 
siterer sentralbanksjefen Marvyn King i 
The Bank of England; ‘’Monetary policy 
cannot just mop up after a crisis’’. Det 
skulle da være ganske åpenbart at Norges 
Bank har fått ansvaret for å opparbeide 
en motsyklisk kapitalbuffer i Norge.
Nyere tenkning tross rigid regime
Som et svar på den tidligere modell-
kritikken i faget vårt anerkjenner 
Vikøren fra Norges Bank kompleksiteten 
og utfordringene som ligger i 
modellapparatet, både analytisk 
og empirisk. Et steg i riktig retning 
er opprettelsen av to rendyrkede 
avdelinger i Norges Bank for 
henholdsvis pengepolitiskk (PPO) og 
finansiell stabilitet (FST). Disse to vil 
riktignok samarbeide tett, og gi ut felles 
rapporter. Hovedlinjene i en forbedret 
pengepolitikk illustrerer han som økt 
kommunikasjon internasjonalt, mer 
fleksibilitet og forbedrede verktøy. 

Men fine ord fra sentralbanken 
overskygges av konkrete forslag til nye 
verktøy fra Finanstilsynet. Direktør 
Baltzersen foreslår fire ekstra tiltak for 
en styrket finansnæring. Loan-to-Value 
begrensninger, kapitalkrav eller skatt på 
systemviktige finansinstitusjoner, gebyr 
på markedsfinansiering og kvantitative 
rammer på kreditt i høykonjunkturer 
i tillegg til risikovekter og motsyklisk 
kapitalbuffer. Et hovedmål med 
regulering er uansett å sørge for 
ring-fencing for å unngå finansiell 
nedgangssmitte. 

Et spark bak fra øst 
Richard Koo er et navn du bør merke 
deg først som sist. Han er en sprelsk 
japaner som lo høylytt av vestens finans- 
og pengepolitiske regime. Ikke som et 
hån, men i medfølelse. Japan var i den 
samme situasjonen som Europa er i 
dag, på 1990-tallet. Økte lånebyrder og 
budsjettkutt går ikke overens, mener han. 
Lån må brukes for å øke offentlig kjøp av 
varer og tjenester, som igjen genererer 
muligheter for å betale ned lån på et 
senere tidspunkt. Japan sliter fremdeles 
med ringvirkningen etter resesjonen på 
90’tallet, noe som kunne vært unngått 
dersom IMFs lån ble brukt fornuftig, 
mener Koo. Han rister på hodet til 
Europa og USA som sier; «Hvorfor 
skal vi lære av Japan?- Dere gjorde jo alt 
galt.» Han mener Det er på tide å åpne 
øynene for de enorme ringvirkningene 
håndteringen av Eurokrisen medfører.  
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Kjære dagbok,

endelig var dagen der. Dagen hvor jeg 
skulle finne ut mer om resten av mitt 
liv. Dagen hvor arbeidsgivere skulle 
slenge seg etter meg. Slik at jeg skulle 
få kjenne hvor ettertraktet jeg er som 
samfunnsøkonomistudent. På forhånd 
hadde jeg printet ut CV-er og åpne 
jobbsøknader. Halvpene kontorklær 
var lagt frem. Define stilte med paste til 
sveisen. Jeg var klar.

Med et påklistret smil gikk jeg inn 
hovedinngangen på Radisson Blu 
Scandinavia Hotel. I refleksjonen i vinduet 
sjekket jeg sveisen en siste gang. Jeg så bra ut. 
Aldri før har jeg følt meg så viktig. Jeg skulle 
delta på årets kandidattreff. Taktfast og med 
selvtillit i blikket, gikk jeg mot resepsjonen 
og spurte: “Unnskyld meg, hvor er 
Samfunnsøkonomens kandidattreff ?” Jeg 
fikk et vennlig smil tilbake og en arm som 
pekte mot en lang gang.

KANDIDATTREFFET
En sjarmøretappe for arbeidslivet

Tom Dahle Nekstad

Da jeg kom inn ble jeg møtt av flere som 
hadde kledd seg minst like pent som 
meg. Enkelte var til og med iført dress. 
Alle som var tilstede hadde navnelapper. 
Jeg så meg rundt, og til tross for at noen 
hadde penere klær enn meg, så var ikke 
synet avskrekkende. Det gikk opp for meg 
at de som stod rundt meg var studenter 
som meg. Alle var jobbsøkende. Etter 
introduksjonen gikk dagen av seg selv. 
Hastig, og med små innblikk av det som 
kunne bli våre fremtidige arbeidsliv.

Først skulle jeg melde meg opp til speed-
intervju med Finanstilsynet. Et speed-
intervju er omtrent som speed-dating 
gjennom sukker.no, men i stedet for en 
potensiell partner sitter en arbeidsgiver på 
andre siden av bordet. Finanstilsynet var 
eneste bedrift med intervjuer i år, men jeg 
la meg ikke ned for å gråte av den grunn. Jeg 
fylte ut skjemaet og argumenterte så godt 

jeg kunne for hvorfor akkurat jeg fortjente 
en av de knappe intervjueplassene. 

Like etterpå angret jeg på formuleringen, 
men arket var levert. Jeg hadde tenkt over 
saken, og kom frem til at hvis jeg, en ussel 
tredjeårsstudent, skulle komme foran 
masterstudentene måtte jeg skille meg 
ut. Jeg trengte noe spenstig. Noe sprelsk. 
En eye-catcher. Hvorfor jeg ikke kom på 
tidsnok å sitere Lars Lillo-Stenberg, vet 
jeg ikke. Resten av dagen gikk jeg rundt og 
nynnet på mitt beste forslag: “Kapitalens 
krokodiller, stive blikk bak mørke briller. 
Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er 
mitt. Men hva blir det så igjen, av det søte 
liv, min venn?”

Jeg fikk altså ikke bli med på speed-date 
med finanstilsynet. Heldigvis var det 
andre arbeidsgivere der også. Det var alt 
fra analysebyråer og banker, som Pöyry og 
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Nordea, til store offentlige instanser som 
Finansdepartementet og Norges Bank. 
Arbeidsgiverne presenterte seg på podiet 
til alles store fornøyelse. Analysebyråene 
fristet med fremtidige prosjekter. Årets 
gjenganger var OL i Oslo 2022, et 
prosjekt de fleste virket positivt innstilt 
til. Det er rart hvordan et førsteinntrykk 
av en arbeidsplass har mye å si. Det var 
nok også grunnen til at mange fokuserte 
på sosiale eventer på arbeidsplassen og de 
mest interessante prosjektskissene under 
skryterunden. Det setter også inntrykk 
når en representant fra et anerkjent 
konsulentfirma vitser nedlatende om et 
annet firma. 

Etter at vi hadde sittet stille som mus og 
hørt på de forskjellige arbeidsplassene var 
det klart for årets casekonkurranse. Norges 
Bank ledet seansen ga en enkel oppgave 
om Norges Banks rolle ved eksogene 
sjokk. Omtrent som i Keynesoppgavene 
i det første makroøkonomifaget på 
Universitetet. Det bordet som klarte å 
legge frem den mest grundige analysen 
ble vinneren. Vinnerne fikk en eksklusiv 
omvisning i Norges Bank. Det var tydelig 
at alle ville hilse på herr Olsen i person, 
ettersom blekket sprutet på alle bord. 
Jeg satt sammen med en klok kvinne fra 
UiO og fire stykker fra Handelshøyskolen 
i Bergen. Det ble klart for meg at 

handelshøyskolen har et litt annet 
fokus i analysearbeidet sitt enn oss fra 
Blindern, men vi gjorde vårt beste for 
å finne en felles løsning. Kanskje var 
vi en smule for ambisiøse, da de siste 
punktene ble plottet ned i hui og hast 
like før tiden rant ut. Dessverre var jeg 
ikke blant de utkårede. Vinnerlaget 
var noen andre fra UiO, som satt rett 
foran scenen. Noen smålige sjeler kunne 
kanskje påstått at de fikk noen tips fra 
arrangørene på scenen, men jeg velger å 
tro at de rett og slett var best.

Etter caseløsningen var alle utmattet 
og skrubbsultne. Da passet det godt 
med en pause med gratis hotellmiddag 
før løsningen på casen kom. En 
fabelaktig lammerett gjorde susen, og 
mette og fornøyde trasket vi tilbake til 
sitteplassene. Løsningen kom, vinneren 
ble annonsert og deretter var det tid 
for mingling. Vi ruslet mellom de ulike 
standene i omtrent en time før bena 
trengte en hvil. Da hadde jeg hoppet 
mellom ulike arbeidsgivere uten at det 
hadde gitt særlig store resultater. Det 
viste seg at de aller fleste var ute etter 
jobbklare og nyutdannede kandidater, 
ikke stakkarslige kunnskapsfattige 
tredjeåringer som meg. 

Slukøret begynte jeg å tenke på å dra 

hjemover. Jeg hadde kanskje ikke fått 
levert så mange CV-er som jeg hadde sett 
for meg. Sommerjobb hadde jeg heller 
ikke klart å skaffe, men med så høye 
ambisjoner var jeg dømt til å feile. Det 
jeg derimot hadde fått var en verdifull 
innsikt i hvilke jobber som finnes, og 
hva som kreves for å få dem. Jo mer jeg 
tenkte på det, desto mer fikk jeg lyst til 
å delta på Kandidattreffet neste år også. 
Nå er jeg hjemme og gjør meg klar til 
eventpilsen på Hard Rock Café. Hvem 
vet, kanskje den hyggelige Pöyry-jenta 
med den flotte dialekten er der også. 
Samfunnsøkonomenes Kandidattreff, vi 
snakkes uansett neste år!

- Tom
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KILLING NOTHING 
BUT TIME

Frikk Nesje

Despite high reputational costs, the 
Algerian government chose to target 
terrorists in the recent hostage crisis 
by a military intervention rather than 
to negotiate. I show that as Algeria’s 
economy is expected to grow, the 
government may be willing to take 
extremely high costs today to set back 
terrorists and thereby avoiding larger 
costs in the future. 

In mid-January 2013, heavily armed 
militants attacked two buses carrying 
gas field workers towards an airfield in 
Algeria. The terrorists then drove to a 
plant and took Algerian and foreign 
workers hostage. Countries like Japan 
and the United Kingdom argued in 
favor of negotiating with the terror-
ists hoping diplomacy could save the 
hostages. However, Algerian forces 
attacked as terrorists tried to move 
some of their captives from the facil-
ity. This resulted in the deaths of 40 
hostages and 29 terrorists, according 
to the BBC.

Assuming that the Algerian govern-
ment was acting rationally, under 
what conditions can its actions in 
the hostage crisis be reasonable? By 
comparative dynamics, I show that as 
Algeria’s economy is expected to grow 
and under plausible assumptions on 
the discount rate and terrorist’s rate of 
decay, the Algerian government may 
be willing to take extremely high costs 
today to set back terrorists to avoid 
larger costs in the future.
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Consider a stock of terrorists where the gross flow of terrorists E and income Y are exogenous. Y takes into account 
that terrorist activities may have spillovers to the formal economy. The net flow of terrorists M is equal to the gross 
flow minus governmental anti-terrors activities, for simplicity called abatement costs and denoted L (i.e.  M = E − L). 
The abatement cost function is C L = !

! L
!  with  b > 0. I assume that reputational costs follow a one-to-one 

relationship with C(L) and, in consequence, normalize it. Thus, the benefit from the net flow of terrorists is the 
benefit from the gross flow of terrorists Y minus the cost of anti-terror-activities. Using C L  and  L = E −M, we get 

B M = Y − b
2 E −M ! 

with !!!! = b E −M > 0 and !
!!

!!! = −b < 0. Hence, benefits are increasing in the net flow of terrorists, but at a 
decreasing rate.  

The relationship between the flow M and stock A of terrorists is given by A = M − αA where α > 0 and is the rate 
of decay, e.g. terrorists dying of natural causes or finding other occupations. For simplicity assume that the damage 
function is D A; t = kA where k is a positive constant. I revisit this assumption in the next section since it is crucial 
for the results.  

Now, I derive an expression for the marginal social costs of terrorists and discuss the intuition behind the results. 

The Algerian government’s objective is to 

max
!

e!!"
!

!
Y − b

2 E −M ! − kA dt 

subject to 

A = M − αA 

A! = A 

A ≥ 0  for  all  tϵ 0,∞  

The discount rate r is defined as a non-negative constant.  

The corresponding current-value Hamiltonian is 

H =   Y − b
2 E −M ! − kA + µμ(M − αA) 

and has the following first-order conditions 

a) !!
!! = b E −M +   µμ = 0 

b) µμ − rµμ = − !!
!! = k + αµμ 

c) lim!→! e!!"   µμA = 0 

The above conditions are necessary and sufficient. 

Define the marginal social cost of terrorists q ≡ −µμ. From b) this yields q = r + α q − k which can be integrated 
to find q = Ce !!! ! + !

!!!. Then the transversality condition c) is used to show that C = 0. Thus, we are left with  

q = k
r + α. 

One additional net terrorist gives damage k which decays at rate α and is discounted at rate r, so that the present-
value over the infinite time horizon is the annuity !

!!! . 

Revisiting the Damage Function 

This far, I have assumed that the damage function is independent of time t. Suppose that the Algerian government 
expects damages from terrorism to be higher in the future than now.  

To conceptualize this, I impose a damage function on the form D A; t = e!"kA where g is a positive constant and k 
is as before.  This case highlights a rise in the marginal damages of terrorists at rate g. This could arise from a larger 
willingness to pay to avoid terrorism in the future as society gets richer. 

Recalculating the benchmark model with the new damage function, the expression for the marginal social cost of 
terrorists is 

2	  
	  

q = e!"k
r + α − g. 

A state where a larger stock of productive capital is at risk due to terrorism could be interpreted by a higher  g, which 
results in the social cost of terrorists growing faster and starting from a higher point. 

Therefore, the Algerian government is willing to take higher costs today to avoid terrorism in the future. This can be 
shown by rewriting one of the first-order conditions. We know that bL = −µμ ≡ q. Rewriting, we get 

L = q
b =

e!"k
b(r + α)  , 

where   !!!! =   
!!"!"
!(!!!) > 0. This implies that the larger the exogenous rise in marginal damages of terrorists is, the 

larger anti-terror costs the Algerian government is willing to take to combat terrorism. Since !
!!
!!! > 0, the above 

marginal relation holds at an increasing rate. The same must be true for reputational costs, by earlier definitions. 

  

Benchmark
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 1Thanks to Moritz Drupp, Takayoshi Kato, 
Joshua de Kroes, Johannes Raustøl and 
Pål Bergset Ulvedal for discussions. I 
want to state that the model is inspired 
by lecture notes of Florian Diekert.

Sources

Conclusion
Under plausible assumptions on the dis-
count rate r and terrorists’ rate of decay 
α, the following proposition is true: As 
Algeria’s economy is expected to grow, 
the government may be willing to take 
extremely high costs today to set back 
terrorists and thereby avoiding larger 
costs in the future. Corollary, the Alge-
rian government might have preferred 
to target terrorists in the recent hostage 
crisis by a military intervention despite 
high reputational costs.

This model has implications on how to 
understand the activities of developing 
country governments faced with the 
challenge of growing groups of extrem-
ists. In this article I have tried concep-
tualizing the issue of reputational costs. 
I argue that it is central to take into ac-
count developing country governments’ 
willingness to take such costs when 
trying to understand domestic actions 
against terrorism. 



EN MASTERGUIDE 
FOR SAMFUNNS-
ØKONOMER

Tom Christian Dahle Nekstad
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Hva skal en gjøre etter fullført 
bachelorgrad i samfunnsøkonomi? Her 
er en oversikt om hvilke mastergrader 
som finnes ved Universitetet i Oslo. 

Knapphet på studieplasser gjør at 
mange som skal ta mastergrad må 
se seg om etter andre veier. En del 
velger å ta mastergraden på andre 
studiesteder, som Høyskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA), Universitetet for 
Miljø og Biovitenskap (UMB), eller 
utdanningsinstitusjoner i utlandet. 
Kjenner du til alle mulighetene?

Economics på Økonomisk institutt
Det mest nærliggende for 
mange bachelorgradstudenter i 
samfunnsøkonomi er å fortsette 
på Økonomisk Institutt. Den 
engelskspråklige toårige mastergraden 
i Economics frister mange. Vanligvis er 
det et karakterkrav på C, men snittet har 
vært høyere de siste årene på grunn av 
få studieplasser. En fordel ved graden er 
gode utvekslingsmuligheter. Hvem sier 
vel nei til å tilbringe et halvår i Shanghai, 
Essex eller San Diego? Samtidig 
kan man velge fag som Behavioural 
Economics, Money Credit and Finance, 
og Demography. Mulighetene er mange 
for de som ønsker mer faglig bredde 
fremfor en av fordypningene.

Fordypninger på Økonomisk institutt
I denne Mastergraden kan en velge 
mellom tre fordypninger. Den første 
er en generell fordypning i Economics, 
hvor alle fag er tilgjengelige. Den 
andre er fordypning i Environmental, 
Resource and Development Economics. 
Til tross for et langt og kronglete 
navn på fordypningen kan den vise 
seg å ha fortrinn når man søker jobb 
innenfor felt som miljø, ressursbruk 
og utviklingsøkonomi. Det siste 
alternativet er Research, hvor man 
tilnærmer seg teorien på samme måte 
som en forsker. Retningen er særlig 
aktuell for de som ser for seg en fremtid 
som doktorgradsstudent.

Tverrfaglige mastergrader
Economics er den mest naturlige 
forlengelsen av bachelor i 

samfunnsøkonomi, men det finnes 
andre mastergrader å velge mellom. 
Siden det er knapphet på plasser ved 
Økonomisk institutt på masternivå kan 
det lønne seg å saumfare Universitetet 
for de tverrfaglige mastergradene. 
Flere glemmer at de kvalifiserer til slike 
mastergrader uavhengig av 40-gruppen 
de har valgt som en del av sin bachelor. 
Alle gradene har et karakterkrav på 
C for å komme inn. Det reelle snittet 
kan være ulikt kravet, slik som på 
Økonomisk institutt. Tittelen på graden 
indikerer hvilket undervisningsspråk 
studiet går på.

Senter for teknologi, innovasjon og 
kultur (TIK)
I femte etasje på Samfunnsvitenskapelig 
fakultet ligger Senter for teknologi, 
innovasjon og kultur. De tilbyr to 
mastergrader. Den toårige Teknologi, 
innovasjon og kunnskap (TIK) og 
Science, Society and Technology in 
Europe (ESST), som tar halvannet 
år. Linjene deler mange av de samme 
fagene og begge fokuserer på innovasjon 
og nyskaping. Forskjellen mellom de 
to er at masteroppgaven på TIK går 
over et helt år, mens den på ESST 
kun dekker 40 studiepoeng. Det vil si 
litt over et halvt år. ESST har heller 
ikke faget Qualitative method og er 
derfor mindre metodetung. Etter å ha 
begynt på et av studiene må man velge 
fordypning. Enten Innovasjon eller 
Science, Technology and Society (STS). 
Den første er mer praktisk og rettet mot 
arbeidslivet. Den andre er mer teoretisk 
og metodisk.

Institutt for Helseøkonomi og ledelse
På Gaustad finner man instituttet for 
Helseøkonomi og ledelse. Instituttet 
tilbyr to mastergrader som er potensielle 
for samfunnsøkonomistudenter, 
European Master in Health Economics 
og Health Economics, Policy and 

Management. De er veldig like
i struktur, men undervisningen foregår 
på ulike steder. Den europeiske 
mastergraden er et samarbeid mellom 
UiO, og universiteter i Innsbruck, 
Bologna og Rotterdam. Ved UiO tilbys 

fordypninger i Health Economics, 
Health Management og Economics 
Evalutation. Følger du European 
Master er utveksling valgfritt, men 
ved Health Economics, Policy and 
Management er det obligatorisk med et 
eller to semester i utlandet for noen av 
fordypningene. For utvekslingstudenter 
har den europeiske mastergraden enda 
flere fordypninger, Decision Making in 
Health Care, Global Health og Health 
Insurance, i tillegg til de tre overfor.

Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)
OLA er uten tvil den mastergraden på 
SV med den morsomste forkortelsen. 
Denne tverrfaglige varianten fokuserer 
på arbeidsliv og organisasjonsforståelse. 
Det er mye prosjektarbeid i masterløpet, 
og studentene kan velge mellom en 
rekke fag. Mange som har tatt denne 
utdannelsen jobber med Human 
Relations (HR). 

Theory and Practice of Human Rights
Masterprogrammet er tverrfaglig med 
fokus på menneskerettigheter. Alle 
med bachelor er kvalifisert til graden. 
Fagene er direkte relatert til arbeid med 
menneskerettigheter. Mange får jobb i 
ikke-statlige organisasjoner etter endt 
studie. 

International Community Health
Dette er en forskningsbasert 
mastergrad, hvor man kan lære om 
ulike sykdommer og deres påvirkning 
på verdenssamfunnet. Man lærer å 
planlegge og gjennomføre prosjekter for 
å forbedre helsetilstanden på et lokalt, 
regionalt og internasjonalt nivå.

UiO har utvilsomt mange spennende 
mastergrader å velge blant. 
Uteksaminerte masterstudenter av alle 
typer trengs i arbeidslivet.
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EN DAG MED 
VON DER FEHR

Kjære Edda og Maria,
I morgen har jeg et møte med vår forsknings-
administrative leder om morgenen, litt 
utpå formiddagen løper jeg (dere må 
g jerne henge på...) og om ettermiddagen 
har jeg et prosjektmøte i Norges vassdrags- 
og energidirektorat; innimellom g jør jeg 
forefallende arbeid på kontoret.

Torsdag er det instituttledermøte om 
morgenen, deretter løping og så institutt-
styremøte; om ettermiddagen reiser jeg til 
Stavanger for et styremøte.

Med vennlig hilsen
Nils-Henrik von der Fehr

To uker tidligere. Pauserommet i 4. etasje. 
Stemningen er tilsynelatende god, men 
angsten murrer. Snart er vi ferdige! Vi 
skal bli voksne, vi skal bli skattebetalere, 
vi skal bli samfunnsøkonomer.  Vi skal 
derivere og finne stjerner i Stata-tabeller. 
Men er det virkelig det vi skal?
For hva gjør en samfunnsøkonom 
egentlig? Ifølge diverse bedriftspres-
entasjoner er hver dag ulik. Ifølge UiOs 
programside for samfunnsøkonomi er 
vi ” svært attraktive på arbeidsmarkedet, 
både i det private næringsliv, i offentlig 
virksomhet og i internasjonale organ-
isasjoner.”  Men hva skjer etter at kaffen 

er skjenket i koppen og dataen er slått på?
Med troen på at en rasjonell agent må 
ha full informasjon for å optimere sitt 
valg, sender vi en e-post til Økonomisk 
institutts bestyrer for å spørre om vi kan 
følge han en arbeidsdag.  Veldedighet 
starter i hjemmet, vi begynner i det 
trygge. 

Påfølgende epost sier at dagen begynner 
klokken seks. Panikken sprer seg og 
blander seg med prestasjonsangsten for 
den foreslåtte løpeturen. Det viser seg 
heldigvis at det er hans dag og ikke vår, 
som begynner klokken seks. Oppmøtetid 
avtales til 8:45 ved hans kontor i 11. 
etasje i Eilert Sundts hus. 

8:45: Fulle av forventning sitter vi i 
gangen i 11. etasje og venter spent. 
Taktfaste skritt høres i korridoren. 
Instituttbestyrer von der Fehr har 
ankommet bygningen. Upåklagelig 
antrukket i grå dress og med bukseseler, 
informerer han om at det var uvanlig mye 
trafikk på veien i dag. Instituttlederen 
pendler nemlig daglig fra Hurdal 
kommune. Vi trer inn i kongens hule som 
har byens beste utsikt. 

8:52: Dagens første dilemma oppstår. 
Skal han velge Nespresso-maskinen i 

12. etasje eller bønnemaskinen i 10. ? 
Valget faller på Nespresso-maskinen som 
for øvrig er finansiert med midler fra 
Haavelmos nobelprispenger. 

”Ser dere hvor ryddig det er her?”. 
Bestyreren viser stolt fram skapene på det 
lille kjøkkenet i 12. etasje. Det viser seg 
at en av de viktigste arbeidsoppgavene en 
samfunnsøkonom kan ha er å koke pølser 
til alle før jul. ”Det tok så lang tid. Så 
jeg ryddet skapene i mellomtiden”. Alle 
studenter oppfordres til å perfeksjonere 
sine ferdigheter innenfor rydding av skap 
og pølsekoking. 

09:01: Instituttledermøte. Von der 
Fehr meddeler at han er litt forsinket 
og småløper ned trappene. Observators 
utsendte får dessverre ikke være med, 
men vi får titte inn. Rundt bordet sitter 
en blid gjeng som allerede er i gang med 
møtet. Instituttlederen entrer rommet 
som den klart best kledde og er definitivt 
den eneste med bukseseler.

10:50: Tilbake fra møtet med fakultetets 
ledelse og de andre instituttbestyrerne, 
forteller han at slike møter har de hver 
14. dag. Her tas det opp aktuelle saker, og 
meninger og erfaringer utveksles.” 
I dag hadde vi for eksempel besøk av det 

Edda Torsdatter Solbakken og Maria 
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Nå kommer det en kvinne inn på kontoret 
og krever von der Fehrs oppmerksomhet. 
Hun vil ha en referanse på en av hans 
ansatte. Hun avslører også at von der 
Fehr har drukket mer kaffe enn den 
ene koppen Observator har notert. Det 
serves nemlig kaffe på møtene.

15:00: Av sted til Gardermoen. ”Jeg 
skal på et styremøte i Stavanger. Vi har 
så mye å gå i gjennom at vi må ha møte 
både i kveld, og på dagen i morgen”.  
Dagens styremøte er i Petoro, et statlig 
aksjeselskap som forvalter statens direkte 
engasjement innen olje og gass. 
Siden Observator ikke sponser flybilletter 
til Stavanger, er det nå på tide å si takk og 
farvel til Professor von der Fehr. 
I trappene på vei ned til hverdagen i 
4.etasje er vi enige om at det har vært 
en fin dag. Angsten for fremtiden har 
roet seg litt. Uvitende om endringen i 
engstelsesnivå er signifikant, planlegger 
vi å utvide datamaterialet til flere 
observasjoner. Først da kan vi si noe 
sikkert om hva som egentlig foregår når 
en samfunnsøkonom er på jobb. 

nye studentombudet og vi snakket om 
universitetets nye energiinitiativ, UiOEI, 
som skal holde til her på huset”.
 
På det plettfrie kontoret tar von der 
Fehr seg ett minutt for å forsikre seg 
om at han har kontroll før dagens 
instituttstyremøte. Da oppdager han at 
matpakken ligger igjen på kjøkkenbordet 
hjemme. Han informerer Observator om 
at det er en veldig fin matboks, så det er 
synd at vi ikke får se den. 
 
11:00: Tid for trening. Etter at 
treningsbaggen er plukket opp starter 
nedfarten via trappene og professorene 
Moene og Torsvik slenger seg på i 
tiende etasje. Diskusjonen går høyt og 
entusiastisk om hvordan vårt oppdrag 
ligner det i boken ”Nice Work”, basert på 
tv programmet ”Shadow” – men var det 
egentlig det programmet handler om? På 
spørsmålet om hvor ofte de løper er det 
sprik mellom teori og empiri. Teorien 
sier hver dag, empirien sier når de har 
tid. Professor X mener treningen korter 
ned arbeidsdagen litt for mye. Professor 
Y påpeker at det er jo det som er hele 
poenget. 

11:12: Grunnet kjønnsrelaterte problem-
stillinger kunne ikke Observator bli med 
i garderoben. Ut av Blindern Athletica 
kommer tre menn i sin beste alder 
spradende . Ryktene om at de løper mila 
på 40 minutter fører til at vi står over selv. 
De setter avgårde i et forrykende tempo.

12.30: Instituttstyremøte. ”Nå pleier jeg 
egentlig å spise foran pc-en, lunsjpausen 
går jo med til løping. Men det blir det 
visst ikke tid til i dag”. 
Nå bærer det videre til møte. Igjen får vi 
titte inn til en blid gjeng. 

13:38: Tilbake på kontoret. ”Møtet tok 
litt lenger tid enn forventet”.  Vi benytter 
muligheten til å stille noen spørsmål.

Får du brukt utdannelsen i jobben? 
( Ja, vi ser at dette kan være et åpenbart 
spørsmål til en økonom som jobber på 
økonomisk institutt, men er det egentlig 
det?) «Ja, i alle høyeste grad. Eller, jeg 
har jo ingen lederutdannelse formelt sett, 
men jeg gjør litt forskning ved siden av. I 
tillegg er det ofte seminarer og foredrag 
på instituttet.» 

Hva er en samfunnsøkonoms beste 
egenskap? Her vil jeg si substitusjon! 
Som samfunnsøkonomer er vi gode til 
å se hvordan endrede rammebetingelser 
endrer folks atferd. Andre fagfelt vi 
gjerne se på den direkte effekten av et 
tiltak, hvem som er vinnere eller tapere 
og om det er urettferdig.

Er din stilling samfunnsøkonomisk 
lønnsom? Ja. Forskning og undervisning 
på måten vi gjør det, gir åpenbart positiv 
avkastning. Og jeg mener, selv om noen 
er uenige med meg i det, at en slik 
virksomhet må ledes. 

Har dette vært en representativ dag?
Det har vært flere møter og færre 
kaffekopper enn vanlig.

Spørsmål fra pauserommet:
Hva er din favoritt kommando i Stata?
Jeg unngår helst å bruke statistiske 
programmer.

Hvilken samfunnsøkonom ville du hatt 
med deg på en øde øy? En det hadde 
vært hyggelig å være sammen med. 
Det måtte blitt Steinar Holden, for vi er 
så gode venner!
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EFFEKTER AV ØKTE KAPITALKRAV PÅ 
UTLÅNSRENTER OG KREDITTVOLUM
En økonometrisk analyse av norske banker

Jeg fullførte mastergradsstudiet i 
samfunnsøkonomi sommeren 2012 og 
kronen på verket var denne oppgaven. 
Ideen til problemstillingen fikk jeg fra 
min veilieder Farooq Akram i Norges 
Bank, og jeg syntes umiddelbart at det 
hørtes interessant ut.  Jeg fikk brukt 
kunnskaper fra både “Finace Theory” 
og “The Economics of Banking” som jeg 
hadde tatt tidligere på mastergraden. I 
tillegg var problemstillingen aktuell da 
nye reguleringskrav til bankene var på 
vei gjennom Basel III. 

Jeg har alltid likt økonometri og valgte 
derfor å skrive en empirisk oppgave. Men 
det var også her den største utfordringen 
i oppgaven oppsto. Veileder foreslo 
at jeg skulle benytte en Vector Error 
Correction Model (VECM), eller en 
feiljusteringsmodell som vi sier på norsk. 

Med bakgrunn i innføringen av nye 
kapitalregler, Basel III, utvikler jeg 
en modell for å undersøke hvordan 
økte kapitalkrav vil påvirke bankenes 
utlånsrente og kredittvolum blant foretak 
og husholdninger. Min hypotese er at 
økte kapitalkrav vil føre til redusert 
kredittvolum og økte utlånsrenter. Dette 
vil skje gjennom to kanaler. For det 
første vil økte kapitalkrav øke bankenes 
finansieringskostnader. Dette vil veltes 
over på lånekundene og føre til høyere 
utlånsrenter. For det andre kan banker 
redusere tilbudet av kreditt for å direkte 
øke kapitaldekningen. 

Oppgaven bygger på det velkjente 
M o d i g l i a n i - M i l l e r  t e o r e m e t 
(1958), som hevder at et foretaks 
finansieringskostnader er uavhengig av om 
foretaket finansierer seg gjennom kapital 
eller gjeld. Egenkapital er dyrere enn gjeld, 
men økt egenkapitalfinansiering gjør at 
avkastningen på egenkapitalen varierer 
mindre og reduserer sannsynligheten 
for mislighold av gjeld, slik at begge 
finansieringskilder bl ir  bi l l igere. 
Når forutsetninger om symmetrisk 
informasjon og fravær av vridende 
skatter og transaksjonskostnader 
er oppfylt, vil reduksjonen i prisen 
på gjeld og egenkapital være slik at 
finansieringskostnadene forblir uendret. 

Joachim Bernhardsen

бб
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I en verden der MM-teoremet holder 
med sikkerhet vil det dermed være 
uproblematisk for en bank å øke 
finansieringen med  egenkapital. Dette 
ville ikke hatt noen effekt på hverken 
kredittvolum eller utlånsrenter. I den 
«virkelige verden» vil det imidlertid være 
flere avvik fra MM-teoremet slik at gjeld 
fremstår som relativt billig sammenlignet 
med egenkapital.  

Det mest åpenbare avviket fra MM-
antakelsene er skattlegging av gjeld i 
forhold til egenkapital. Renter på gjeld 
er fradragsberettiget, men det er ikke 
dividende på egenkapital. Dette kan i 
utgangspunktet tolkes som en skatt på 
egenkapital, slik at prisen på egenkapital 
øker relativt til prisen på gjeld.  Også 
innskuddsforsikring – gitt at den ikke 
er priset riktig – reduserer prisen på 
gjeld relativt til kapital ved at långiverne 
(innskyterne) ikke har insentiver til å 
kreve tilstrekkelig høy risikojustert rente. 
På bakgrunn av disse friksjonene kan det 
ikke forventes at MM-teoremet har fullt 
gjennomslag. Viktigheten av teoremet må 
likevel ikke undervurderes da det er viktig 
for å forstå sammenhengen mellom 
risikoen (og prisen) på egenkapital og 
kapitaldekningen. 

For å undersøke min hypotese benytter 
jeg en vektor feiljusteringsmodell 
(VECM), der kapitaldekning, utlånsrente 
og kreditt til husholdninger og foretak 
behandles som endogene variable. 
Fordelen med en VECM er at den 
tillater de avhengige variablene å 
tilpasse seg gradvis etter endringer i 
forklaringsvariablene. De avhengige 
variablene forklares med avvik fra sine 
langtidssammenhenger og kortsiktige 
sjokk i andre forklaringsvariable. På 
lang sikt – i likevekt – vil differansen 
mellom den avhengige variabelen 
og langt idssammenhengen være 
lik null. Sjokk fører til avvik fra 
langtidssammenhengen og en estimert 

koeffisient viser hvordan den avhengige 
variabelen vil bevege seg tilbake mot 
langtidssammenhengen. Modellen 
estimeres simultant på kvartalsdata på alle 
de fire endogene variablene; kredittvolum 
husholdninger, kredittvolum foretak, 
kapitaldekning og utlånsrente, med Full 
Information Maximum Likelyhood over 
perioden 1993(1)-2011(1). 

Modellen forkaster nullhypotesen om at 
det ikke er noen sammenheng mellom 
økte kapitalkrav og kredittvolum og 
utlånsrenter. Jeg finner at økte kapitalkrav 
vil ha en direkte effekt på kredittvolum 
blant foretak ved at bankene reduserer 
sin balanse. Denne effekten er ikke 
signifikant for husholdninger. Årsaken 
til dette er trolig at de fleste lån til 
husholdninger har sikkerhet i bolig, 
og dermed vurderes som relativt sikre. 
Disse lånene inngår derfor med en lav 
vekting i kalkuleringen av risikovektede 
aktiva. Lån til foretak innehar større 
risiko for mislighold og vektes dermed 
høyere enn lån til husholdninger. Det 
er derfor mer effektivt for en bank 
å redusere balansen overfor foretak 
enn overfor husholdninger for å øke 
kapitaldekningen.

Analysen bekrefter  også at  økt 
kapitaldekning vil gi høyere utlånsrenter. 
Denne effekten virker imidlertid ikke 
gjennom den mekanismen jeg ventet 
på forhånd. A priori ventet jeg at 
utlånsrenta ville stige ved krav om økt 
kapitaldekning fordi kapital er dyrere 
enn gjeld . Når foretakene henter inn ny 
kapital vil denne kostnaden veltes over 
på kundene i form av økte utlånsrenter. 
Det at denne effekten ikke er signifikant 
kan indikere at bankene i liten grad 
benytter denne fremgangsmåten for å 
øke kapitaldekningen, men isteden velger 
å redusere balansen eller holde tilbake 
overskudd. Analysen viser at utlånsrenta 
øker fordi det er andre forhold tilknyttet 
det å øke kapitaldekningen som fører til 

en kostnadsøkning. En mulig tolkning 
er at banken står overfor kostnader ved 
å utstede kapital. En slik kostnad kan 
oppstå ved at bankene må godta en 
redusert pris på kapitalen på grunn av 
asymmetrisk informasjon.  

Analysen viser videre at kapitaldekningen 
er prosykl isk.  Kapita ldekningen 
reduseres i oppgangstider, når det 
er mindre risiko for tap på utlån, 
og bankene kan øke tilbudet av lån. 
Tilsvarende så øker kapitaldekningen 
i perioder med svak økonomisk vekst 
og fører til en ytterligere forsterkning 
av  lavkonjunkturen .  Funnene i 
analysen samsvarer med andre tidligere 
analyser, noe som styker analysens 
troverdighet. Funnene vil imidlertid 
avhenge av modellspesifikasjon og 
estimeringsperiode. 

Basel III skal føre til mer robuste 
banker og et mer solid banksystem. 
Analysen viser at det er viktig at nye 
kapitalkrav innføres gradvis, da det 
ikke kan utelukkes at det eksisterer en 
direkte effekt mellom økte kapitalkrav 
og kredittvolum. Særlig ved innføring 
av nye kapitalkrav i perioder med svak 
økonomisk vekst må kapitalkravene 
innføres gradvis for å unngå en forverring 
av lavkonjunkturen. Ved en gradvis 
innføring av nye kapitalkrav vil bankene 
få muligheten til å øke kapitaldekningen 
gjennom å utstede egenkapital og holde 
tilbake overskudd, og vi unngår dermed 
at tilbudet av kreditt reduseres.
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fra studier til jobb
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ter eksamen i prosent av arbeidsstyrken.
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Mange samfunnsøkonomer havner 
som tallknusere i Norges Bank. Likevel 
ender ikke alle nødvendigvis bak da-
taprogrammene MATLAB eller Stata. 
Norges Bank er mer allsidig enn hva re-
krutteringsansvarlige på Blindernbesøk 
har servert studentene. I tillegg til å 
ha en intern kunstforening, ølklubb, 
kor, egen skytebane, squashbane og en 
stor idrettsturnering som ender med 
stafett og bankett, har Norges Bank 
selvfølgelig også en kommunikasjon-
savdeling. Den samfunnsengasjerte og 
skriveglade tobarnsmoren Therese Ri-
iser Wålen fra Skåbu i Gudbrandsdalen 
har funnet drømmejobben – igjen. 

Wålen har nemlig hatt drømmejobben 
tidligere også. Etter å tilfeldig ha sett 
en stillingsannonse i TDN Finans, og 
predikert morgendagens rentesetting 
fra Norges Bank på intervju, var jour-
nalistjobben hennes.  Takket være iher-
dig innsats og en sjef  som satte krav, ble 
hun en av landets beste ‘Norges Bank-
journalister’ på fem år. Etter dette var 
hun klar for å ta steget videre til banken 
hun selv hadde skrevet så mye om.

- Samfunnsøkonomer skal være stolte 
av utdanningen sin og studenter må 
kunne fortelle arbeidsgiver at de vil 
utrette noe der de søker seg. Etter finan-
skrisen har forståelse av makroøkono-
mi fått mer oppmerksomhet, og ansatte 
som klarer å se flere sammenhenger i et 
større bilde er så absolutt attraktive på 
arbeidsmarkedet, påstår kommunikas-
jonsrådgiveren. 
- Vi er unike!

Therese anser seg selv som heldig da 
hun traff  på drømmejobben ved første 
forsøk. Nå har drømmejobben skiftet 
stillingstittel fra finansjournalist til 
kommunikasjonsrådgiver, men hun får 
fremdeles gjort det hun liker aller best, 
nemlig å formidle samfunnsøkonomi. 
Hun styrer store deler av dagen sin selv 
og mye av tiden brukes på rådgivning 
for bankens ulike avdelinger. Kommu-
nikasjonsenheten fungerer blant annet 
som bindeledd når den nå sammenslåtte 
rapporten om Norges pengepolitikk og 
finansielle stabilitet skal publiseres. 

-Denne nye sammenslåingen er noe av 
det mest krevende jeg har vært med på 

STOLT SAMFUNNSØKONOM

i banken, fordi vi måtte koordinere flere 
skribenter enn tidligere, forteller Wålen. 
Kommunikasjonsavdelingen er opptatt 
av at budskapet skal være presist, og 
de forskjellige avdelingene jobber nøye 
og tett i utformingen av rapporten. 
Økonomen påpeker at det var ekstra ut-
fordrende å skrive rapport om den nye 
kapitalbufferen fordi målgruppene er så 
diversifiserte. 
- En og samme rapport skal jo kunne 
leses av alminnelige husholdninger og 
sjeføkonomer i de store bankene. 

Med starttid klokken 07:00 er det en 
fordel at arbeidsdagen begynner mykt 
med å lese dagens aviser. Rådgiveren 
må være oppdatert på nyhetsbildet og 
være forberedt på hva som kan komme 
av henvendelser i løpet av dagen. Mye 
av tiden går med på å svare media og 
publikum om alt fra uttalelser fra sen-
tralbanksjefen til henvendelser fra mas-
terstudenter.
- Det er stor pågang fra publikum. Jeg 
har svart på spørsmål som, ”Hva er 
penger?” eller, ”Hvorfor har vi ingen 
tokroners mynt?”. I tillegg får vi hen-
vendelser fra mange studenter som 

 Vi er unike, mener samfunnsøkonom Therese Riiser Wålen. Etter endt 
studie ville hun ikke ende opp med å knuse tall dagen lang. Nå jobber 
hun i Norges Bank.

Ragnhild Syrstad
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trenger hjelp til å finne statistikk og 
publikasjoner.

Den tidligere Blindern-studenten for-
teller at arbeidet som kommunikasjon-
srådgiver i større grad er prosjektba-
sert, og derfor mindre stressende enn å 
jobbe i et nyhetsbyrå som kontinuerlig 
publiserer artikler og kommentarer.
- Det var spennende å jobbe som pros-
jektleder i produksjonen av vår nye 
rekrutteringsfilm, og nå jobber vi med 
å videreutvikle LinkedIn-siden for 
sentralbanken. I tillegg ønsker jeg å 
forbedre den interne kommunikasjonen 
og på den måte bidra til tettere samar-
beid mellom fagavdelingene
Med en femårig profesjonsgrad i sam-
funnsøkonomi fra UiO føler Wålen seg 
som en robust kandidat i arbeidsmark-
edet. 
- Det mest positive med sam-
funnsøkonomiutdanningen på UiO er 
at den er den største samlingen av et 
slikt fagmiljø i landet. Skal man først 
studere samfunnsøkonomi i Norge, 
er UiO stedet å gjøre det på. I tillegg 
kan en samfunnsøkonom brukes i 
nesten alle sammenhenger og bransjer, 
og utdanningen er i tillegg en fordel 
for egen privatøkonomi, hevder sam-
funnsøkonomen.

Hun mener likevel at utdanningen ved 
UiO har sine svakheter. Rent faglig 
har hun ved flere anledninger savnet 
kunnskap innen finans. Spesielt i job-
ben som finansjournalist, hvor hun 
måtte lese regnskap og sette seg inn i 
børsnoteringer. 
-Så lenge interessen er der kan man lære 

alt, men jeg savnet en større virkelighet-
stilnærming ved økonomisk institutt og 
en økt styrking av studentenes selvtillit. 
Det virker som om studenter fra NHH 
og BI ofte får bekreftet hvor kompe-
tente de er. Det er synd at Blindernstu-
denter nærmest står med lua i handa når 
de søker jobb, sier Wålen.

Som tidligere studentrepresentant i in-
stituttstyret føler hun seg berettiget til å 
si at det er instituttets ansvar å sørge for 
tettere kontakt med næringslivet. Econ-
link er et steg i riktig retning, men det 
er mye å hente på å aktualisere under-
visningen med større tilstedeværelse av 
eksterne forelesere, mener Wålen. 

Hun anbefaler studentene å tørre å hen-
vende seg til aktuelle arbeidsgivere. 
- Pek ut fremtidige bedrifter som har en 
profil du syns er attraktiv og ta deret-
ter kontakt. Da vet de hvem du er og 
kanskje blir du husket når du senere 
skal søke jobb. Selv måtte hun forlenge 
studieløpet med ett år på grunn av to 
fødsler med kun 15 måneders mellom-
rom. Ved førstefødte la hun opp til 60 
studiepoeng på ett semester. Av dette 
lærte småbarnsmoren god arbeidsstruk-
tur og prisen hun måtte betale var lite 
festing og få kaffeslabberas i kantina. 
Studiet ble betraktet som en jobb, med 
studietid fra klokken åtte til fire. 

- Samfunnsøkonomenes største fordel 
er vår særegne tankegang. Vi betrakter 
mange ulike faktorer, sorterer enorme 
mengder informasjon og systematis-
erer og analyserer deretter samspillet. 
Denne brede synsvinkelen er også noe 

som modnes med tiden, tror Wålen. Et-
ter barn nummer to og halvveis i studiet 
tok hun ett års fødselspermisjon for å 
være hjemme med barna. Hun fryktet 
at kunnskapen skulle gå i glemmeboka, 
men erfarte faktisk det motsatte.
- Det var en positiv overraskelse at året 
borte fra studiene ga større forståelse. 
Jeg vet ikke hva som er den viktigste år-
saken. At jeg hadde blitt eldre, eller bare 
det at jeg fikk et avbrekk og hodet over 
på andre tanker. Fordelaktig var det i 
alle fall!

Erfaringer fra studielivet har også gjort 
seg gjeldene i arbeidslivet.
-Evnen til å prioritere er uunnværlig 
i en hektisk jobbsammenheng. Korte 
tidsfrister og krav om nøyaktighet gjør 
at man må holde hodet kaldt, akkurat 
som under eksamen. Samfunnsøkono-
mistudentene må ta inn over seg hvilken 
kompetanse de faktisk sitter på, og jeg 
sier det igjen, vær stolt av hva du kan!
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1 I hvilke situasjoner får du bruk for din 
samfunnsøkonomiutdannelse?

- Jeg får bruk for utdannelsen hele tiden, 
i alt jeg gjør. Enten jeg gir råd til andre, 
g jør egne analyser, utvikler modeller 
eller jobber med tverretatlige samarbeid. 
Samfunnsøkonomi kommer til nytte 
overalt. 

2 Hva er det mest positive og negative 
med samfunnsøkonomiutdannelsen 
ved UiO?

- Undervisningen var bra. Den ga et godt 
teoretisk og metodisk grunnlag for jobber 
med samfunnsøkonomi, men man får litt 
lite generell samfunnskunnskap under 
studiet. Samtidig var enkelte på instituttet 
dårlige til å svare på mail. Studiet kunne 
gjerne inkludert mer praktisk bruk av 
relevante software-programmer, mer enn 
kun Excel. Det hadde hjulpet med mer 
Stata og andre relevante programmer.

3  Hvilke arbeidsoppgaver har du i 
løpet av en dag/hvordan ser en typisk 
arbeidsdag ut for deg?

- I snitt et halvt møte daglig. I løpet 
av en dag tar jeg telefoner, skriver i 
dokumenter og i regneark. Samtidig 
kan jeg lese litteratur som er relevant 
for arbeidsoppgavene mine. I det siste 
har jeg lest om transportmodeller, 
d i s k r e t v a l g m o d e l l e r i n g ,  n y t t e -
kostnadsanalyser knyttet til samferdsel, og 
nettverksanalyser. Det gir god motivasjon 
at man kan fortsette å lære. Av og til reiser 
vi bort til Trondheim og andre byer i Norge 
i forbindelse med samarbeidsprosjekter

4 Hvor vanskelig var det å få jobb etter 
endt utdanning?

- Det var veldig vanskelig for meg. 
Kanskje var jeg en litt klønete jobbsøker. 
Søknadene var nok ikke så gode, og jeg 
slet på intervju. Det tok meg ett år før jeg 
fikk en relevant fast jobb. På den tiden 
hadde jeg nok sendt en femti søknader 
og var innom åtte intervjuer. Istedenfor 
å vente begynte jeg å studere juss. Det 
har jeg også fortsatt med etter at jeg 
begynte å jobbe i Jernbaneverket. Under 
jobbsøkerprosessen jobbet jeg faktisk 
på et fiskelager. Det er faktisk greit som 
analytiker innenfor samferdsel å ha litt 
erfaring fra gulvet i transportnæringen. De 

jobbsøkerkursene på Karrieresenteret er 
forresten ganske gode. Kanskje jeg skulle 
deltatt tidligere.

5 Hva er de beste rådene du kan gi 
en samfunnsøkonomistudent og en 
nyutdannet samfunnsøkonom?

- Jeg bør kanskje være forsiktig med å 
gi råd, men til de som studerer vil jeg 
si at dere bør være bevisst i fagvalgene 
deres. Jeg valgte bort makro, og tok 
kun metodefag og mikro. Det hjelper 
i min jobb. Metodefagene er en sikker 
vinner hvis man evner det og sliter med 
å velge fag. For de som er nyutdannet så 
anbefaler jeg samferdselsbransjen. Nytte-
kostnadsanalyser er etterspurt, og det er et 
godt marked for gode transportanalytikere. 
Jernbaneverket,  Statens Veg vesen, 
Samferdselsdepartementet og andre 
arbeidsplasser innenfor samferdsel har god 
bruk for samfunnsøkonomer.

fullførte samfunnsøkonomistudiet i 2009 og er i dag 
overingeniør i Jernbaneverket 

PATRICK RANHEIM

Tom Christian Dahle Nekstad 
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3 Hvilke arbeidsoppgaver har du i løpet av 
en dag/hvordan ser en typisk arbeidsdag 
ut for deg?

- Det er veldig forskjellig. Møter og fremdrift 
settes opp av meg, og vi har mye sparring og 
diskusjoner rundt prosjektene. Jeg kommer 
på jobb mellom åtte og ni hver morgen. 
Mye av arbeidet er generell ledelse, rett 
og slett å sørge for at det som skal være 
gjort blir gjort. Jeg presenterer arbeidet for 
mine ledere. Når det nærmer seg deadline 
på prosjekter kan det bli lange dager, men 
likevel føler jeg jobben er veldig fleksibel. 
Det er godt å kunne bruke rastløsheten 
min til noe positivt, som når jeg kan skifte 
arbeidsoppgave ofte.

4 Hvor vanskelig var det å få jobb etter 
endt utdanning?

 - For meg var det ganske lett. Jeg søkte 
vel på tre jobber, fikk intervju på to og det 
endte med en Traineestilling i Gjensidige. 
Jeg fikk et godt inntrykk av Gjensidige 
på deres infodager. Det var tre dager med 
intensivtesting hvor vi fikk lære mer om 
bedriften, og de fikk lære mer om oss. På 
forhånd hadde vi tatt to tester, og underveis 

1 I hvilke situasjoner får du bruk for din 
samfunnsøkonomiutdannelse?

- Veldig lite, rent faglig. Jeg får jo bruk 
for generelle ferdigheter, som det å 
sette seg inn i problemstillinger, det 
er nyttig. Slike ferdigheter får man 
ved å studere. Samtidig vil jeg si det at 
samfunnsøkonomiutdannelsen min 
åpnet døren inn til Traineeprogrammet 
hos Gjensidige.

2 Hva er det mest positive og negative 
med samfunnsøkonomiutdannelsen 
ved UiO?

- Det er positivt at UiO er en anerkjent 
studiested, slik at arbeidsgivere vet hva de 
får, og man får mer respekt som jobbsøker. 
I tillegg vil jeg si det er faglig sett dyktige 
professorer ved instituttet. Derimot er det 
ikke like positivt at studiet er så teoretisk 
oppbygd. Jeg skulle g jerne ønske at 
fagene var bedre knyttet opp mot aktuelle 
problemstillinger. Stoffet og eksemplene vi 
hadde var udaterte. Hadde teoriene blitt 
gjort mer dagsaktuelle hadde det vært 
lettere å koble det til arbeidslivet også.

i de tre dagene var vi gjennom casearbeid og 
fem intervjuer. Det var veldig intenst, men 
også veldig lærerikt.

5  Hva er de beste rådene du kan gi 
en samfunnsøkonomistudent og en 
nyutdannet samfunnsøkonom?

 - Til studenter vil jeg si at jeg har fått 
mest nytte av utveksling og arbeid i 
studentforeninger. Det har gitt meg mer 
læring enn studiet klarte. Jeg har blant annet 
vært leder i Frederik, som er en god erfaring 
å ta med seg. Jeg vil også anbefale å jobbe 
deltid på relevante arbeidssteder. Prøv å 
søke tidlig i studieløpet, det skader ikke. 
Jeg var blant annet innom Norges Bank i et 
studentengasjement. I intervjuer senere har 
jeg fått gode tilbakemeldinger på at disse tre 
tingene teller positivt. Når det kommer til de 
som skal søke jobb så bør de tenke bredere 
enn kun rene samfunnsøkonomijobber. 
Studiet vårt åpner mange mulige dører.

forretningsutvikler/prosjektleder Gjensidige

KATHRINE H. VAAGEN
Tom Christian Dahle Nekstad 
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1 I hvilke situasjoner får du bruk for 
din utdanning?

- Som doktorgradstudent er utdan-
ningen svært relevant hele tiden. Jeg 
følte ikke at jeg var ferdig utlært et-
ter mastergraden. I tillegg foreleser 
jeg i ECON1210 og er seminarleder i 
samme fag, der er kunnskap viktig.

2 Hva er det mest positive med sam-
funnsøkonomiutdanningen ved Uni-
versitetet i Oslo?

- Det beste med utdanningen er men-
neskene du studerer med.  Jeg har fått 
mange gode venner og et stort nettverk. 
I tillegg gir utdanningen en selvsikker-
het i faget. En kan med god samvit-
tighet kalle seg samfunnsøkonom etter 
fullført studium. Utdannelsen gir også 
gode muligheter for utveksling.
 
3 Svakhet?

 - Jeg savnet det å kunne bruke det man 
har lært mer aktivt i mastergraden og 
tidligere bli introdusert for empirisk 
forskning. Likevel opplevde jeg som ut-

vekslingsstudent i Belgia at studentene 
der i større grad gjorde praktiske grup-
peoppgaver, men at studentene stilte 
svakere analytisk enn det jeg var vant til. 

4 Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

- Først og fremst bruker jeg mye tid på 
å forelese og på å være seminarleder. I 
tillegg kommer forberedelser og for-
skningsseminarer. 

5 Hva gjør en forsker?

- Det lurer jeg på selv! Jeg leser artikler, 
skriver oppsummeringer, og analyserer 
data, noe som kan ta mye tid. I tillegg 
diskuterer jeg aktuelle problemstillinger 
med kollegaer og deltar på kurs og kon-
feranser.

5 Hvor vanskelig var det å få jobb etter 
fullført utdanning?

- Jeg var forskningsassistent underveis 
i studiet, så jeg syntes at en stipendiat-
stilling var en naturlig fortsettelse. Jeg 
følte meg ikke ferdig etter fullført mas-
tergrad og ønsket mer innsikt i faget. 

ASTRID M. J. SANDSØR

For å få en stipendiatstilling ser de først 
og fremst på karaktersnitt og prosjekt-
beskrivelse. 

6 Hva er de beste rådene du kan gi en 
samfunnsøkonomistudent og en nyut-
dannet samfunnsøkonom?

- Kast deg ut i det og tro på at du 
kan mer enn du tror du kan. Sam-
funnsøkonomer er mer ettertraktet i 
jobbmarkedet enn de selv vet. . Fokuser 
på alt du kan! 

er doktorgradstipendiat ved UiO i utdanningsøkonomi og er tilknyttet ESOP 
(Centre for the study of equality, social organization and performance).

Kari Rolfsjord 



OBSERVATOR 33[

1 I hvilke situasjoner får du bruk for 
din samfunnsøkonomiske utdannelse?

- Jeg får bruk for utdannelsen hver dag 
på jobb og når jeg skal forklare folk 
hvorfor vi ikke kan bruke uendelig med 
oljepenger.

2 Hva er det mest positive og negative 
ved samfunnsøkonomiutdannelsen ved 
UiO?

- Det mest positive er at du får en utrolig 
bra verktøykasse som gjør deg i stand til 
å løse svært mange problemstillinger. 
Du lærer å tenke selv og får en god for-
ståelse for økonomiske sammenhenger. 
Det mest negative er at ikke alle forstår 
hvor bra vi samfunnsøkonomer er. For 
eksempel når man diskuterer med BI-
folk som tror de kan like mye som det vi 
kan. Til slutt må man bare gi opp.

3 Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut 
for deg?

Jeg jobber i analyseavdelingen i Nordea 
Markets der jeg blant annet skriver da-
glige morgenrapporter og makrokom-

mentarer til diverse publikasjoner som 
vi sender ut til kunder. Om dagen job-
ber jeg mye med et prosjekt der jeg un-
dersøker hvordan den norske kronen 
reagerer på Norges Banks rentemøter 
og diverse andre nøkkeltall. 

4 Hvor vanskelig var det å få jobb etter 
fullført utdanning?

 Det gikk ganske greit, selv om det ble 
et par avslag i starten.

5 Hva er de beste rådene du kan gi en 
samfunnsøkonomistudent og en nyut-
dannet samfunnsøkonom?

Det er gull verdt å ha noe ekstra å vise 
til når man skal søke jobb, som en stud-
ierelevant jobb eller et medlemskap i en 
eller annen forening. Søknaden havner 
fort bakerst i bunken når alt du kan vise 
til er jobben som avisbud i 8. klasse.

jobber i analyseavdelingen i Nordea Markets og fullførte sin master 
i samfunnsøkonomi våren 2012.

JOACHIM BERNHARDSEN

Kari Rolfsjord 
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NILS-HENRIK VON DER FEHR

Hva er det beste samfunnsøkonomiut-
danningen ved UiO har å tilby?
En grunnleggende innføring og trening 
i analytisk tenkning, anvendt på økono-
miske problemstillinger.

Hva kunne vært bedre?
Større innslag av virkelighetsnære eksem-
pler og problemstillinger.

Hvordan har studiet forandret seg 
siden du var student?
Det er blitt mer oppstykket, med mindre 
vekt på oversikt og sammenheng.

Hvilket råd vil du gi til studentene?
Bruk mye tid på oppgaveløsning og sem-
inarer, og bruk lærerne!

JON VISLIE

Hva er det beste samfunnsøkonomiut-
danningen ved UiO har å tilby?
Engasjerte og gode lærere, med et gjen-

nomtenkt opplegg for forskningsbasert 
undervisning i mange sentrale deler av 
faget. 

Hva kunne ha vært bedre?
Større og mer variert tilbud på 2000-
3000 nivå. Emner som for eksempel 
«Nytte-kostnadsanalyse» og «Finan-
siering og Investering» burde ha vært 
tilbudt på lavere nivå.

Hvordan har studiet forandret seg 
siden du var student? 
Jeg studerte i første halvdel på 70-tal-
let. Siden den gang har faget nærmest 
«eksplodert». Temaer som nå er helt 
sentrale, som spillteori og informasjon-
søkonomi, ble bare sporadisk berørt i 
min tid. Vi hadde også bedre tid og mye 
mer fleksibilitet; og dermed muligheter 
for å gå i dybden og «pleie særinteress-
er». Det var færre og mindre hyppige 
eksamener; så vi slapp stresset som det 
opplagt må være i dag. Undervisningen 
var også mer mangfoldig; ikke så stramt 
som nå med gjentak år etter år. 

Forholdene på instituttet var også an-
nerledes. Det var lesesaler i 11. og 
12.etasje noe som ga mulighet til tettere 
kontakt med lærere og studenter, særlig 
rundt sjakkbordet i 12.etasje, der alle 
spilte mot alle, ofte til langt på natt.

Hvilket råd vil du gi til studentene?
Jobb systematisk og jevnt; skippertak 
gir sjelden uttelling. Gå sammen i kol-
lokviegrupper, og løs oppgaver. Vær aktiv 
på seminarer og forelesninger. Forsøk hele 
tiden å løfte blikket, så en ser hva faget 
faktisk gir av innsikt. Bruk faget i diskus-
joner om aktuelle, politiske spørsmål.

OG HVA MENER PROFESSORENE?
Ragnhild Syrstad



SKIPPERTAK
GIR SJELDEN 

UTTELLING.
words of wisdom fra Jon Vislie
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Norge ønsker å være fredsmekler i 
Palestina, men samtidig investerer 
Statens Pensjonsfond i selskaper som 
leverer tjenester til Israelske bosetninger 
på Vestbredden. Står Norge i konflikt 
med to motstridende roller, som 
kapitalist og idealist?

I Israel-Palestina-konflikten er det 
mye som tyder på at det finnes veier 
utenom oljefondets etiske retningslinjer. 
Utenriksdepartementet skriver på sine 
hjemmesider at 
- Konfliktløsning og bidrag til forsoning 
er en sentral dimensjon i norsk 
utenrikspolitikk. Vi har et økonomisk og 
politisk overskudd og et moralsk ansvar 
for å bidra til konfliktløsning der vi kan 
bidra. Under forhandlingene i forkant 
av Oslo-avtalen i 1994 hadde Norge en 
unik rolle som brobygger mellom Israel 
og Palestina. Avtalene skulle resultere i 
en gjensidig anerkjennelse og palestinsk 
selvstyre. 
I mars var Statens Pensjonsfond Utland 
(SPU) på om lag 4 180 milliarder kroner 
og fikk i første kvartal i år en avkastning 
på 219 milliarder kroner. Fondet ble 
etablert i 1990 som et finanspolitisk 
instrument for å sikre langsiktige hensyn 
ved bruk av statens petroleumsinntekter. 
Tross Norges moralske ansvar har SPU 

foretatt investeringer som støtter opp 
under konflikten vi en gang ønsket å løse.  

Etiske investeringer 
I utgangspunktet skulle oljefondet kun 
forvaltes etter finansielle kriterier, men 
siden 2004 har SPU vært underlagt 
etiske retningslinjer. 
- Finansdepartementet kan etter råd 
fra Etikkrådet utelukke selskaper fra 
fondets investeringsunivers der det er 
en uakseptabel risiko for at selskapet 
medvirker til eller selv er ansvarlig for: 
a) grove eller systematiske krenkelser 
av menneskerettighetene  b) alvorlige 
krenkelser av individers rettigheter i krig 
eller konfliktsituasjoner e) andre særlig 
grove brudd på grunnleggende etiske 
normer.

Okkupasjonen og Oslo-avtalen
I etterkant av seksdagerskrigen i 1967 
har Israel okkupert Vestbredden 
og Gazastripen i Palestina. FNs 
sikkerhetsråd har slått fast at Israel må 
trekke seg ut av de okkuperte områdene. 
Hovedinnholdet i Oslo-avtalen var en 
gjensidig anerkjennelse av Israel og den 
palestinske frigjøringsorganisasjonen 
PLO. I tillegg til en plan for gradvis Israelsk 
tilbaketrekning fra okkuperte områder, 
slik at palestinske myndigheter kunne ta 

over kontrollen. Noen av de vanskeligste 
spørsmålene som grensetrekning, 
Jerusalems fremtid, jødiske bosettinger 
på okkupert territorier og det palestinske 
flyktningproblemet, ble midlertidig 
utsatt. Etter 20 år er konflikten langt fra 
løst. 

Besværlig bosetting
De jødiske bosettingene anses som den 
største enkelthindringen for en to-
statsløsning mellom Israel og Palestina. 
Israel beskyldes for med overlegg å føre 
en politikk som truer en slik løsning. 
Det finnes i dag rundt 150 israelske 
bosettinger på Vestbredden og Øst-
Jerusalem. Bosettingene huser om 
lag en halv million israelere. Det er 
bred internasjonal enighet om at disse 
bosetningene er ulovlige.  
I 2003 vedtok israelske styresmakter 
å bygge muren som i stor grad har 
isolert det Palestinske folket fra resten 
av Israel, Palestinsk jord og flere av 
deres vannkilder. Bakgrunnen for 
muren er ifølge styresmaktene israelske 
sikkerhetshensyn. I praksis etablerer 
muren en ny geografisk grense og 
omringer en rekke israelske bosettinger. 
Folkerettsdomstolen i Haag slo i 2004 
fast at muren som er bygget inne på 
okkupert område strider mot folkeretten. 

NORGE: IDEALIST 
MED UNNTAK

Oda M. Sæthren Joramo
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på de okkuperte områdene. Så lang 
er det ikke så mye som skiller disse 
tolv fra de tre som har blitt utelukket. 
Etikkrådet har selv innrømmet at flere av 
selskapene det investeres i trolig støtter 
opp under okkupasjonen på ulikt vis 
og i varierende grad, de mener likevel 
at enhver økonomisk aktivitet med 
tilknytningen til bosetningene ikke kan 
sies å stride med de etiske retningslinjene. 
Med andre ord er det greit å utelukke 
noen investeringer, men ikke alle. Hvor 
går grensa for når involveringen i den 
israelske okkupasjonen strider med de 
etiske retningslinjene? Hva gjør at de 
tolv selskapene skiller seg ut fra Elbit og 
African Israeli Investment?

Penga rår
Til sammen hadde SPUs investeringer 
i Elbit og African Israeli Investment en 
markedsverdi på rundt 41,3 millioner 
kroner. For majoriteten av de tolv andre 
selskapene er tallene av et helt annet 
kaliber. Der ligger investeringenes 
markedsverdi mellom 80 millioner og 
3 milliarder kroner. Med unntak av 
to selskaper hvor tallene er noe lavere. 
I seks av de tolv selskapene ligger 
markedsverdien på mer enn 1 milliard 
kroner. Til sammen utgjør investeringene 
i de tolv selskapene på 11,8 milliarder 
kroner. 

Er det noe SPU ikke forteller? Veies 
de etiske retningslinjene mindre tungt 
etter et visst investeringsvolum? Det er 
eventuelt et meget uheldig signal verdens 
største fond sender ut: Er investeringen 
stor nok, kan du sove godt om natten.

Etikken håndheves 
Tre selskaper, Elbit, African Israel 
Investments og Danya Cebus har blitt 
svartelistet av etikktrådet og SPU har 
solgt seg ut av disse selskapene på grunn 
av deres rolle i de okkuperte områdene. 
African Israel Investments datterselskap 
Danya Cebus er involvert i bygging 
av bosetninger på Vestbredden. På 
bakgrunn av dette mener etikkrådet at 
investeringene utgjør en uakseptabel 
risiko for fondets medvirkning i krenkelse 
av individers rettigheter i krig og konflikt. 
Elbit leverer et overvåkningssystem 
som er en del av muren som israelske 
myndigheter bygger og som anses som 
ulovlig. 
Dermed utgjør investeringene i Elbit en 
uakseptabel risiko for medvirkning til 
grove brudd på etiske normer.  

Statens Pensjonsfond Utland har trukket 
seg ut av de tre selskapene på grunn 
av deres engasjement i de okkuperte 
områdene. I hovedsak er det snakk om 
firmaer som har bidratt til utbygging av 
bosetninger og utsyr til muren. 

Likevel kommer det frem i en rapport 
skrevet av Norsk Folkehjelp og 
Fagforbundet at Norge gjennom SPU 
investerer i hele 51 selskaper som enten 
er direkte aktive i de okkuperte områdene 
eller har datterselskaper som er det. 12 
av de 51 selskapene som SPU investerer 
i  medvirker i særlig grad til normbrudd 
i de okkuperte palestinske områdene, 
i følge Norsk Folkehjelp. Det kommer 
frem i rapporten at disse tolv selskapene 
har medansvar for grove normbrudd og 
er involvert i aktiviteter som bygging 
av infrastruktur for bosettingene, eller 
leveranse av materialer som brukes til 
konstruksjoner i bosettingene eller 
muren, til ødeleggelse av palestinske 
hjem og infrastruktur og restriksjon 
av bevegelsesfrihet. Eller er involvert i 
uttak av ikke-fornybare naturressurser 
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Observators utsendte har slått av en prat med Trygve 
Haavelmo, en mann som gjennom den nylig tildelte 
Nobelprisen har brakt stor annerkjennelse til 
forskningsmiljøet ved Sosialøkonomisk Institutt i Oslo. 
Nettopp denne egenskapen; å dele annerkjennelse med 
andre er en sterk karakter ved mannen som setter seg til 
rette i det han kaller grillestolen.

Det uselviske vesenet kommer da også raskt til utrykk 
ved nedtoningen av egen person: - Hvis dere finner noe 
interessant å skrive, får dere vel gjøre det så kort som mulig.

Den første overilte autoritetsrespekt fra undertegnede 
blir raskt gjendrevet ved oppdagelsen av at det er et «helt 
vanlig» menneske man sitter overfor. Ingen blaserte nykker 
er å spore, fatningen er i orden etter Stockholmsturen som 
Haavelmo føler er bra å ha unnagjort.

Vi innleder samtalen med å spørre om prisens 
etterdønninger vil innvirke på studentene og føre til 
økt søkning til instituttet. Haavelmo svarer at han ved 
nærmere ettertanke har kommet fram til at betydningen av 
utenforstående vitenskapsfolks vurderinger av kvaliteten 
ved hans forskning selvfølgelig er bra for instituttet. 
- Det vil virke tiltrekkende at folk utafor instituttet sier at 
det vi gjør ikke er så verst, og folk som steller med en slik 
pris er jo tross alt blant verdens dyktigste sakkyndige.

I den første tiden etter utdelingen følte Haavelmo seg litt 
irritert over alt oppstyret. Men han er selvfølgelig glad over 
tildelingen og det dette vil bety for instituttet. 
Og som han sier: - Vinnere i Holmenkollen skjeller jo ikke 
ut dommerne.

Vi vil gjerne få litt flere oppfatninger om Nobelprisen 
og stiller spørsmålet om hvorfor han tror det finnes 

en økonomipris. De andre tildelingene går jo til 
naturvitenskapene. Kan dette gjenspeile en oppfatning 
av sosialøkonomi som et fag i grenselandet mellom 
samfunnsvitenskap og naturvitenskap, et fag preget av 
deterministiske sammenhenger.

Haavelmo blir engasjert og sier at først og fremst er det 
viktig med en Nobelpris i økonomi. Vi skal være glade for 
at den finnes. I en verden preget av uro og urettferdighet er 
det viktig at også samfunnsvitenskapen får annerkjennelse 
og dermed sporer til innsats for å bedre på tingenes tilstand. 
- Man kan jo ikke la være å prøve, for hva er alternativet.

Haavelmo mener at prisen like godt kunne gis til andre 
sosialvitenskapsfag, men at det rent historisk har blitt 
økonomi som får tildelt prisen.

Han understreker at fagets navn er et ord sammensatt av to 
deler; sosial og økonomi. Vi må ikke glemme å framheve 
sosial, at det vi snakker om er teorier om samfunnet 
og hvordan dette fungerer. Folk skal ikke studere 
sosialøkonomi for å tjene masse penger, dvs for sin egen 
privatøkonomis skyld, men fordi de er interessert i fagets 
hensikt; å gjøre noe for å forbedre skjevheter i samfunnet.

Haavelmo reflekterer også litt over hvorfor prisen blir 
tildelt for arbeider gjort allerede for 45 år siden. Det at 
sos.øk ikke kan etterprøves i et lukket laboratorium gjør at 
de «naturlige» etterprøvelsene av arbeidet selvfølgelig tar 
lang tid. Han vil likevel ikke at A Probability Approach to 
Econometrics skal virke som det eneste han har stelt med 
i livet sitt, og sammenligner Nobelprisen med Ekebergs 
Ærespris. Man får ikke prisen bare for å være genial i idrett, 
men også for at man har gjort det bra i en annen, og gjerne 
at man steller litt med flere grener.

SOSIALØKONOMI 
– IKKE FOR Å BLI RIK

Per Ove Eikeland
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Ellers er Haavelmo overbevist om at det finnes mange 
brilliante unge forskere. Problemet er at blant det store 
antallet vil det være vanskelig å plukke ut hvem som best 
fortjener utmerkelsen. Haavelmo ser det som viktig at aller 
deler og innfallsvinkler i faget skal ha mulighet til å vinne 
annerkjennelse. Ny utvikling som kan forbedre faget vil 
fortjene en Nobelpris.

I forbindelse med dette kommer vi inn på 
mikrofundamentet i sosialøkonomien, den delen av faget 
som oftest blir utsatt for ekstern og intern kritikk.
Haavelmo mener ideen med å begynne i mikro og 
aggregere til makro gjenspeiler en redsel for å se helhetlig 
på samfunnet. En skrekk som går tilbake til siste krig da 
samfunnsdebatt var farlig og utviklingen av den moderne 
økonomi skjøt fart.

Atferdsrelasjonene i mikro er selvfølgelig et viktig 
hjelpemiddel i samfunnsøkonomien. Planlegging 
med basis i folks meninger og ønsker og det å drive 
velferdspolitikk, der staten opptrer som paternalistisk 
aktør, må få leve side om side.

Institusjonell økonomi, der mikrofundamentet blir satt 
under lupen og der økonomiens begrensninger som følge 
av sosiale og politiske institusjoner blir diskutert, er en 
viktig del av økonomisk vitenskap. Dess mer en lærer 
om helheten, dess bedre kan en forstå, og økonomi kan 
utvikles til bedre å kunne forklare og predikere.

Haavelmo mener at utviklingen av økonometrien er et 
viktig bidrag for å gjennomskue om forutsetningene er 
riktige eller ikke. Ved mer kompliserte, virkelighetsnære 
modeller vil spredning i resultatene bli større og resultatene 
dermed blir mindre akkurate. Dette motsetningsforholdet 
vil alltid finnes, men man kan arbeide med å finne 

et optimalt forhold mellom enkelhet og realisme i 
modellverden.

Observator kommer til slutt inn på hvordan Haavelmo 
oppfatter studentene. Er det slik at fagets karakter skaper 
ubeviste og uinteresserte studenter? Gjør fagets analytisk 
vanskelige innhold studentene passive ved at tiden ikke 
strekker til for gjennomgripende metodologiske og 
samfunnspolitiske debatter.

Haavelmo er straks uenig. Han har sjelden opplevd 
uinteresserte studenter. Spørsmål stilt ham på forelesninger 
vitner om engasjement og innsikt. Men han er enig i at 
studiet er vanskelig og krever langsiktig modning. Dette 
medfører en studiesituasjon som ligner på den man hadde 
i grunnskolen. Det er ikke lett å forklare nye studenter hva 
man skal bruke pensumstoffet til. All erfaring har derimot 
vist at tidligere studenter ikke angrer på at de gjorde det de 
ble bedt om. Å skaffe seg innsikt tar tid og forutsetter en 
basislærdom. Haavelmo bruker nok en illustrasjon:
- I fotball er det mange på lilleputtlaget som blir sure når 
treneren vil ha de til å løpe i stedet for å spille fotball. Men 
for å bli god fotballspiller er denne grunntreninga helt 
nødvendig.

Audiensen er forbi. Tiden har løpt fra oss. Bare halvparten 
av spørsmålene på kladdeboka er blitt berørt. Man kunne 
gjerne snakket i timevis med denne innsiktsfulle mannen, 
et menneske som har opplevd og bidratt med mangt, og 
som i framtida utvilsomt kan bidra med å spre sin visdom 
og innsikt ervervet gjennom et langt og spennende liv. 

ÅRGANG 1990 #1
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Dette er en i hovedsak god besvarelse, 
som har fått en god karakter. 

På oppgave 1 svarer kandidaten stort 
sett riktig på alle delspørsmålene. 
Men det er også noen svakheter og 
mangler. På (ii) skriver kandidaten at 
“inflasjon innebærer at lønn og priser 
vokser/synker (høy/lav)” – men med 
lav inflasjon tenker vi vanligvis på 
inflasjon som er positiv og nær null, slik 
at prisnivået stiger da også. På (iv) er 
svaret ikke helt klart – det riktige svaret 
er kort og godt at BNP måler verdien av 
den samlede produksjonen av varer og 
tjenester i løpet av et år, som skal selges 
til sluttbruker, og at pengemengden er 
noe helt annet. Økt pengemengde kan 
føre til økt økonomisk aktivitet, men det 
betyr ikke at pengemengden er en del av 
BNP.  På (v) er kandidatens forklaring 
preget av eksempler som ble brukt i 
undervisningen om forskjell på gjeld og 
egenkapital, men for en sensor som ikke 
har hørt dette eksemplet, blir det for lite 
forklart. 

Oppgave 2: stort sett bra svar på 
delspørsmål (i) og (ii), men på punkt (i) 
ville jeg gjerne hatt det litt mer presist: 
en endogen variabel er en variabel som 
får sin verdi bestemt i modellen.
(iii) er også bra besvart. Riktig uttrykk 
og riktig svar på virkning på BNP 
og budsjettbalansen. Økonomisk 
mekanisme er forklart – selv om det 
gjerne kunne vært gjort noe mer 

detaljert. Jeg er heller ikke så glad for 
ligningen midt i forklaringen ∆C=c(∆Y-
∆T), fordi dette ikke viser riktig endring 
i C (der Δc0 også skal med). Riktig 
at høyere c innebærer at økningen i 
hver runde blir større, men her burde 
kandidaten også konkludert og sagt 
eksplisitt at da blir også økningen i BNP 
større, og det samme gjelder økningen i 
budsjettbalansen.
Svaret på (iv) er også riktig. Sentralbanken 
ønsker å stabilisere BNP av hensyn 
til inflasjonsmålet og et mål om stabil 
produksjon, og utregningene om dette 
er riktige. Kandidaten burde imidlertid 
nevnt at det ikke er noen inflasjon i 
denne modellen, så i denne modellen 
er argumentet om inflasjon bare en 
motivasjon for den politikken vi ser på. 
Kandidaten svarer også på mer enn det 
spørres om her, fordi det blir ikke spurt 
om  virkningen før den pengepolitiske 
responsen. Her er det også noe rusk 
underveis i utregningen.
Ok svar på (v), selv om jeg her nok hadde 
håpet å se at kandidaten forsøkte å si 
noe om mulige konsekvenser av at noen 
forhold ikke er med i modellen. Ville 
noen konklusjoner bli endret? 

Besvarelsen av oppgave 3 er svakere enn 
de andre. Det er riktig at depresiering 
innebærer at valutaens verdi synker, 
og dermed vil kjøpekraften målt mot 
andre valutaer synke. Men det betyr 
at landets produkter blir billigere 
sammenlignet med handelspartnerne. 

Uklar og svak formulering om at høy 
inflasjon gir svekket konkurranseevne 
slik at valutakursen svekkes. Mulig at 
kandidaten tenker på noe riktig – om 
at høy inflasjon for uendret valutakurs 
innebærer svekket konkurranseevne, og at 
den svake konkurranseevnen etter hvert 
kan få valutakursen til å depresiere – men 
det er en vennligsinnet tolkning. Setningen 
deretter, om at en depresiering betyr at 
det er dyrere å handle med valutaen slik 
at konkurranseevnen med utlandet blir 
verre, er uansett ikke riktig. Uklart hva som 
menes med “dyrere å handle med valutaen” 
og feil at konkurranseevnen blir verre, den 
blir bedre med depresiering. Den videre 
drøftingen av k- og s-sektor inneholder noe 
riktig, men også flere svake resonnementer.

Samlet er det først og fremst riktige svar på 
sentrale spørsmål på 2 og til dels 1 som har 
sikret karakteren. Interesserte lesere kan 
gjerne se på sensorveiledningen som ligger 
tilgjengelig fra emnesiden. 

KOMMENTAR TIL 
EKSAMENSBESVARELSE
ECON 1310 Karakter B

Steinar Holden
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Jeg vil jobbe med noe innen forskning. Det virker spennende å 
sitte på et kontor og finne ut av ting. 

Erlend Langørgen – Statsvitenskap

Det viktigste er at jeg får brukt utdanningen min. Aller helst vil 
jeg ha stilling der jeg får jobbe med tall.

Oddbjørn Müller Grønvik – Samfunnsøkonomi

Jeg vil jobbe i en internasjonal organisasjon som UNICEF, men 
det er vanskelig fordi det mange som konkurrer om få jobber.  

Årsaken er at det er spennende og meningsfylt. 

Marit Langmyr – Statsvitenskap
Jeg ønsker å jobbe som rådgiver i en menneskerettighetsorgan-

isasjon. Det er knyttet opp til det jeg studerer.

Linn-Hege Lauvset - Statsvitenskap

Jeg har lyst til å starte en bedrift og utvikle retro-dataspill. Derfor 
vurderer jeg å ta en master i teknologi, forskning og kultur (TIK).

Tobias Fossheim – Internasjonale studier

Drømmejobben min er å være bartender i min egen bar. Da er jeg 
min egen sjef og jeg møter masse forskjellige mennesker hver dag.  

I tillegg elsker jeg fylla.

Sindre Eilertsen – Samfunnsøkonomi
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“choose a job you love, 
and you will never have to 
work a day in your life.”

Confucius
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