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”Økonomien er som hjarta - den er ikkje sjølve livet, men den held liv i livet ”
                                                                                                                                Ordtøkje

Fagre ord, ikkje sant? Jau, berre så synd at avstanden mellom poesi og røyndom kan vere så lang
enkelte gonger. Det er nemleg grunn til å stille spørsmål om dette ”hjarta ” held liv i oss så veldig
lenge, og om dette livet er livet. Det dukkar stadig opp nye og oppsiktsvekkjande forskings-
resultater om korleis kjemiske stoff påverkar forplantningsprosessen og helsa til menneske og
dyr, og forskinga har halde på over så lang tid og i så stort omfang internasjonalt, at resultata vert
meir og meir sikre. Den økonomiske veksten si rolle i denne samanheng er enno uklar, og hind-
ring av utslepp er særs vanskeleg avdi dei pågår i alle stadier av produktstraumen i samfunnet.

Pupp
Mellom anna har målinga av innhaldet av PCB og DDT i norske kvinners morsmjølk pågått
sidan 1970. I Stortingsmelding nr 58 1996-97 side 8 står det at omkring 5 % av svenske kvinner
i fruktbar alder har så høg konsentrasjon av PCB i kroppen at det er truleg at det kan medføre
fare for skader på fosteret. Norske menn med manglande omslutning av urinrøret og andre
misdanningar på kjønsorganet er dobla sidan 1967. Testikkelkreft i Noreg er nnesten firedobla
sidan 1940 åra. Isbjørnen på Svalbard har tre gonger høgare konsentrasjon av PCB i kroppen
enn Canadiske isbjørnar, og seks gonger høgare enn isbjørnane frå Alaska. Dei siste åra er det
observert hannbjørnar med tilbaketrekte kjønsorgan, og binner med mannlege kjønsorgan. Det
er ingen slike observasjonar på dei 3000 undersøkte isbjørnane frå Canada og Alaska. Liknande
skader kan også oppstå på grunn av kreft i livmorhalsen, så det er ikkje sikkert at det er PCB
som er årsaken, men omfemjande amerikanske undersøkingar påvisar at PCB kan vere årsaken.

Etterslep
Den ”naturlege slutninga” å trekkje etter at skadeverknadene av eit stoff er avdekt er at no kan
me fått bukt med utingen. Få reglar og avgifter på bruken av det så ordnar det seg, ceteri paribus!
Men alt anna er ikkje likt, det kjem stadig nye stoff, i nye innpakningar og til nye bruk.
Skadeverknadene vert fyrst kjent etter mange år. Dersom ein les litt i miljørapportar så oppdagar
ein raskt at det nærmast er ein kontinuerleg straum av forskingsresultater som avdekkjer
skadeverknader av  stoff som tidlegare vart sett på som ufarlege. Det er alltid noko forskarane
ikkje har tenkt på. Til dømes det ”ufarlege ” plantevernmiddelet ”Roundup ” som er mykje brukt
i Noreg har vist seg å ikkje verte brote ned i laupet av den korte vekstsesongen i Noreg. Dette
medfører at plantevernrestane kjem inn i jordsmonnet og inn i planta neste år. Verknaden er at
”den reine norske maten ” inneheld det mangedobbelte av plantevernrestar samanlikna med mat-
varer i mange EU-land. Det endelege resultatet får me kanskje vite om ein 20-30 år. Slike ”opp-
sann”-forskingsresultater kan ein seie er regelen, og stoppa ikkje med PCB og DDT. Toxafenar
som ”tok over” etter DDT vart forbode i USA i 1986, men vert framleis brukt i ein del land.
Hans Wolkers ved Aquaplan NIVA i Tromsø har jobba med rapport om toxafenar sidan 1997.
Han seier til Aftenposten den 3.8.99: ”Vi lurer på om toxafener kan være en like farlig miljøgift
som PCB”.

Økologisk sjølvmord
Dei siste åra er det blant anna avdekt ein del hormonliknande stoff i vaskemiddel og middel for
å mjuke opp plast. Stoffa har me fått i oss frå mellom anna gjennom torsk, abbor og gjedde.
Forskarane mistenkjer desse stoffa for å stå bak mellom anna redusert sædkvalitet hos norske
menn. Russland har fungert som eit laboratorium for korleis kjemiske stoff påverkar
reproduksjonsevna  og helsa til mennesket. Per Egil Hegge skreiv ein artikkel i Aftenposten
5.april i år om den amerikanske demografieksperten Murray Feshbach sine prognosar på folket-
alsutviklinga i Russland. Feshbach spår at folketalet i Russland vil gå ned frå 147 millionar
idag, til 80 millionar i 2050 om ikkje dramatiske endringar vert gjorde. Årsakssamanhengen til
denne nedgangen er samansett, men ureining av naturen er ein viktig komponent. Ureininga
under Sovjetepoka viste seg å vere av eit større omfang enn dei mest uforsonlege kritikarane
hadde rekna med, og Feshbach sin hovudteori bak Sovjetunionen sitt samanbrot er at landet tok
økologisk sjølvmord. Sovjetunionen var på 50. plass i spedbarnsdød, og situasjonen har ikkje
vorte betre.

På den norske marknaden finst det 8-10 000 kjemiske stoff i omlag 50 000 ulike produkter der
dei fleste stoffa er mangelfullt undersøkte. Dei mest alvorlege skadeverknadene vil samstundes
oppstå fyrst etter påverknad over lang tid. Utsleppa til naturen skjer i alle stadier av produkt-
straumen i samfunnet. At ein liten isbjørnunge, født langt inne i ei snøhole på Svalbard i ei 50
”spekk” kald vinternatt, kjem til verda med skader på kjønnsorganet, er ein ekstern effekt av vår
produksjon og vårt forbruk. Ei slik skade burde kanskje hatt ein pris som  forureinarane betalte,
og miljøgode som rein luft og friske isbjørnar burde vere ein del av samfunnets nyttefunksjon.
Og det burde så absolutt inngå i vår personlege nyttefunksjon når me vert født på eit sjukehus,
langt inne i samfunnet, med skader på kjønnsorganet. Det må då sjølv hovudet til den mest
hardbarka forretningsmann skjøne.

Pål M. Lykkja
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Informasjonsproblem.
Til nå har instituttet vært bortskjemt med stor pågang av studenter. Nå ser det
ut til at trenden er i ferd med å snu! Hva er det som skjer? Har vi en situasjon
der det finnes et gitt antall økonomistudenter, og Blindern taper markedsandeler?
I så fall –skyldes dette at Samfunnsøkonomisk institutt er for dårlig til å mar-
kedsføre seg? Er ikke studentene interessert i å ta økonomi på Blindern, eller
kjenner de bare ikke til studiet? Mange muligheter blir ikke utnyttet rett og slett
fordi folk ikke vet om dem. Jeg kom en gang over et firma som annonserte for
et produkt jeg var interessert i, i et blad. Firmaet hadde adresse i den samme
gaten som jeg bor, bare et par hus bortenfor. Dette visste ikke jeg før jeg leste
annonsen. Kan bedre annonsering være det som trengs for å få flere studen-
ter? Vil navnebyttet få noen effekt for tilsøkningen? Har vi fått gitt klar nok
beskjed til markedet om at vi har byttet navn? Vil effekten være positiv eller
negativ?

Hvor skal skapet stå?
Fagutvalget viser en iver som få har sett maken til her på Blindern siden 1969.
Denne gangen er det forslag til endringer på 3. avdeling (se side 12). Om
forslagene tas til følge, se det er en annen sak. Vi i Observator gjør i hvert fall
vårt beste for å følge opp. Vi har stilt instituttbestyreren og undervisnings-
lederen til veggs (se side 14). Professorene ønsker seg mer aktive studenter.
Samtidig kuttet de 14 dager av vår undervisning tidligere i vår. Det får da være
måte på ansvar for egen læring spør dere meg. STÅ PÅ FU!

Ineffektivitet.
Endringer igjen? Mjøsutvalget vil i mai måned legge fram forslag om store
endringer i utdannelsessystemet, med bl.a. innføring at bachelor- og master-
grader. Dette vil, dersom det tas til følge, føre til endringer også på vårt insti-
tutt. Nye endringer igjen? Det blir knapt nok tid til å sende ett kull med studen-
ter gjennom hele studiet før det blir nye forandringer. Dette passer dårlig med
instituttets ønske om å få ro rundt studiet. Hvor mange ganger har vi ikke sett
eksempler på at ting gjøres forgjeves? Hjemme hos meg skulle de legge en
antennekabel under en vei. De grov over veien med påfølgende ulempe for oss
som ikke lenger kunne kjøre der. Etter ca en måned fylte de igjen grøften og la
ny asfalt. Deretter var det noen som kom på at de hadde glemt å legge
kabelen…

Lykke til på eksamen, og god sommer!
Red.
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Bak, fra venstre mot høyre: Zuhal, Erlend, Stian, Joachim, Christer og Pål
Foran: Torbjørn og Thomas

Ikke tilstede på redaksjonsmøte og derfor heller ikke med på bildet: Vidar og Hong.
Det var forøvrig verst for dem, ettersom Torbjørn, som er økonomianvarlig, hadde
åpnet lommeboken og spandert Twist på redaksjonen.

Vi trenger nye medarbeidere til høsten. Har du lyst til å være med og lage Observator,
så ta kontakt på mail: observator@econ.uio.no, eller ta en prat med en av dem du
ser på bildet over. Vi kan tilby mange spennende oppgaver, både med design, offset
og fotografering. Dessuten hender vi spanderer pizza på oss selv når vi synes vi har
vært ekstra flinke.

Har du ellers artikler, innspill, leserbrev, bilder eller morsomme sitater du vil dele
med dine medstudenter, så ta kontakt. Vi trykker alt som er seriøst ment.

Hilsen Observator

Verdens beste

 Observator-redaksjon



Side 6

Av Pål M. Lykkja

Økonomisk teori delar vanlegvis innsatsfaktorane i
produksjonen i tre grupper: a) naturressursar, b)
arbeidskraft og c) kapital. Sidan kapital er noko som
veks på seg over tid, kan ein seie at det i utgangs-
punktet er to, nemleg naturressursar og arbeids-
kraft. Det som er litt merkeleg er at land som er
fattige på naturressursar og kapital kan vekse så
raskt og verte så ufatteleg rike. Sverige er eit land
som er fattig på naturressursar samanlikna med
Russland, men BNP per innbyggjar i Sverige er like-
vel 19 700 USD 1998, mot 4 000 USD i 1998 i
Russland (Noreg var på 24 700 USD). Når to
innsatsfaktorar er minimale så må årsaken bak vek-
sten liggje i den tredje innsatsfaktoren, nemleg ar-
beidskrafta.

Økonomiske mirakel: Japan og Tyskland
Mange krigar har vorte vunne på grunn av sterk kampvilje
blant soldatane. Vietnam vann over USA, og Afganistan vann
over Sovjetunionen. Slik er det også i den økonomiske verda.
I 1945 var kapitallagra i Japan og Tyskland bomba tilbake til
nesten ingen ting, likevel vart japanske innbyggjarar 8.2 %
rikare reelt sett kvart år mellom 1948 og 1972. Tyskarane
vart 5,7 % rikare kvart år, medan amerikanarane til
samanlikning berre kunne kjøpe 2.2 % fleire konsumgode
kvart år. Livskvaliteten til japanarane og tyskarane har sjølv-
sagt betra seg med auka rikdom, men spørsmålet er om det
å auke på vidare faktisk er nyttereduserande? Det kjem
an på kor lang sikt samfunnets nyttefunksjon er utforma på,
og det kjem an på kva slags goder som er inkludert i samfun-
nets nyttefunksjon. I alle fall kan det verte større og større
motsetning mellom samfunnets nytte og innbyggjaranes
personlege nytte isolert sett. Det kan vere grunn til å
undersøkje kva denne eventuelle motsetjinga eigentleg går ut
på, og det lyt gjerast ofte nok avdi røyndommen har ein verke-
leg brysom variabel, nemleg tida.  Når ein skal undersøkje
samfunnet sin nyttefunksjon så kjem omgrepet livskvalitet og
mjuke verdiar inn i biletet, ikkje berre Ferrarrien eg skal kjøpe
viss eg vert rik. Finst det goder som ein aldri legg merke til før
dei ikkje er der lenger? Ja, helse er eit slik gode. Historie og
identitet er eit anna døme. Det seiast at viss ein skal
undertrykkje eit folk, så må ein starte med å ta historia frå
dei.

Kva er kultur?
Fyrst kan det vere greitt å starte litt med ein (av mange)
definisjon av kultur. I boka ” Små steder, store spørsmål ” av

Thomas Hylland Eriksen står det ein gamal definisjon som
er frå 1871:
”Kultur er den komplekse helhet som består av kunn-
skaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker,
foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et men-
neske har tilegnet seg som medlem av et samfunn.”

Altså er kultur meir enn ny opera i Bjørvika og teater på sam-
funnshuset i bygda. Kultur er til dømes å pløye jorda og tippe
i lotto. Ein vanleg kombinasjon på den Norske landsbygda
idag.

Kultur = berre ei utgift?
Mitt inntrykk er at når det seiast at me lyt satse på kultur så
er det fleire bibliotek eller ein opera ordskiftet fort dreiar inn
på. Dette er konkret og kostar pengar, og det er snakk om
stillingar, studieplassar og karrierevegar med ein gong. Då
er det lett å lage planer og diskutere, sjølv for folk som eigentleg
ikkje overskygger den intellektuelle arenaen til vanleg, men er
det eigentleg så viktig? Det er ikkje noko nytt i historia at slik
interessekamp har fjerna fokuset frå det slaget kultur som
ikkje målast i kroner og øre, men det som er nytt er at Noreg
har funne olje, og landet har vorte steinrikt. Kulturkampen i
dag er ein kamp om karrierer og pengar.

Norske sett utanfrå
Utlendingar, innvandrarar og norske som har vore utanlands
ei tid, har sett landet frå ein annan synsstad enn oss som bur
her fast. Mange av dei kjem ifrå land som ikkje har råd til å
satse store summar på kultur, men som har ein minst like rik
kultur som oss. Knut Anton Mork (sjeføkonom i Handelsban-
ken) har budd 16 år i USA, og har sagt at norske folk har
teke etter det dårlege i den amerikanske kulturen, men gått
glipp av den spanande amerikanske intellektualiteten og
nytenkjinga i dei kunstneriske miljøa. Enkelte utlendingar som
bur i Noreg seier at norske folk ofte er sjølvgode, men anar
ein viss mangel på sjølvrespekt. For ei tid tilbake skreiv ein
redaktør i ei avis i Colombo på Sri Lanka at norske politikarar
ville dekkje over den mindreverdskjensla dei hadde over å
vere ein ung nasjon, som var fattig på eigen identitet, ved å
vere fredsmeklarar rundt om i verda. Eg trur at folk no til
dags er prega av at me har vore koloni under Danmark og
Sverige så mange år. Dei som reiser i tidlegare koloniar i
Afrika eller andre stader merkar at den koloniale arven vert
hengande ved, lang tid etter at kolonimakta har trekt seg ut.

Kollektiv identitet?
Er det nokon samanheng mellom korleis me byggjer opp den
kollektive identiteten vår, og korleis det økonomiske livet er
organisert?

Kultur & økonomi
”Kulturen påvirker kvaliteten på vår mest kritiske og
knappe ressurs – nemlig mennesket”.

Sitat av Jan Grundt (Pro-rektor BI Sandvika)



Side 7

Thomas Hylland Eriksen skriv i ”Små steder, store spørs-
mål”, side 328:

”Nasjonalisme er en ideologi som går inn for at kultur-
ens grenser skal vere sammenfallende med statens
grenser...”

Ein identitet er slik eg ser det ei forteljing om kven ein ynskje
å vere, eller ei forteljing om den gruppa ein definerer som
si. I Noreg har ein vorte ”meir norsk ” di lenger frå Oslo ein
kom, medan i Frankrike har ein vorte ”meir fransk ” di len-
ger inn mot Paris ein kom. Den norske nasjonalismen var
serleg populær i dei dana laga i byane (Kristiania) i det førre
hundreår, og det var vanleg for dei ”kondisjonerte ” å dra ut
i fjerne dalar for å oppdage ein folkeleg kulturtradisjon som
dei meinte var særnorsk. Men samstundes var desse folka
som budde ute i skrinne fjelldalar eller på forblåste holmar
ofte fattige. Det å tale dialekt var sett på som lågstatus heilt
opp til vår tid. Dei dana i byane ville gjerne vere norske,
men dei ville ikkje vere i same bås som lutfattige på same
tid. Det viste seg å vere ganske vanskeleg å kombinere å
ikkje vere ”fjellape ” og  ”norsk ” på same tid. Dette forsøket
på å opparbeide seg ein stereotyp nasjonal identitet ser ut
til å ha stranda mellombels. Det finst ikkje noko oppskrift på
ein nasjonal identitet, like lite som det finst ei oppskrift på
eit lukkeleg liv. Fleire og fleire utanfrå vesten vil ikkje bu og
oppdra ungane sine i den vestlege kulturen avdi dei meinar
den er for dekadent og kommersialisert. Mange norske et-
terlyser andre kulturelle rammevilkår for seg og sine, men
det er vanskeleg å ikkje vere deltakar i det ein kritiserer. Sjølv
om Noreg har fått eit større mangfald av andre kulturar, så
er det eit ope spørsmål om mangfaldet mellom norske har
vorte større. Viss me førestiller oss kulturen på 1950-talet
ser me gjerne for oss ei konform og grå masse av ein
monokultur. Men viss ein møtte ein lofotværing frå den tida
så hadde han eller ho ganske sikkert ei mykje meir markert
dialekt og særeigen kultur enn ein lofotværing har i dag. Det
me har vunne av mangfald på å få nye kulturar frå andre
kantar av verda har me kanskje tapt ved å få meir einsretta
kultur mellom folk frå dei ulike landsdelane.

Vond sirkel, eitt hakk ned for kvart år?
Eit norsk døme på korleis økonomisk tenkjing kjem til kort
utan samarbeid med til dømes antropologar og grasrota er
kanskje utviklinga i Nord-Noreg. Ein trudde at ein kunne bruke
incentivteoriane som var populære i 1980-åra til å få folk til å
bli verande I Nord-Noreg. Men det økonomane ikkje tenkte på
var at det ikkje berre var pengar og kjærleik som fekk folk til å
flytte på seg, men også patriotisme, tillit og sjølvrespekt (Kro-
nikk I Aftenposten 4. september 1997: Erik Oddvar
Eriksen:”Nord-Norge, politikken og fraflyttingen.”). Eriksen
skriv:”Det generelle problemet med å satse på subsidier er
at befolkningen opplever tap av prestisje og anseelse i andres
øyne, samtidig som selvfølelsen minsker. Dette er en selv-
forsterkende prosess med negativt fortegn. Den stigmatiserer
eller spolerer identiteten til befolkningen fordi den produserer
mindreverdighetsfølelese.” Vidare seier han:”Den nye tren-
den med skatte- og avgiftstlettelser har derimot vanskeliggjordt
en edruelig debatt om Nord-Norge-problemet. Den har effek-
tivt bidratt til fortsatt klientisering av landsdelen. Det er viktig
at både forskere og politikere i større grad reflekterer over
bruken av politiske virkemidler”. Resultatet av ein slik politikk
kan lett bli forgubbing av samfunnet, slik at det vert stadig
mindre attraktivt for ungdommar å bu på landet. Det vert rett
og slett einsamt og stussleg.

Å drite i sitt eiga reir.
Utbygging av fossar og vassdrag, vegbygging i skog og fjell,
hyttebygging har eksplodert like raskt som velstanden har
auka. Sjølv om me har bygd ut 63,4 % av utbyggbar energi
(178 TWh er alt utbyggbart som gjer ein pris under 4 kr per

kilowatt), så aukar forbruket like fort som tidlegare. (19.8
% av utbyggbare vassdrag er varig verna). Gjennomsnitt-
leg har forbruket auka med 2.3 TWh per år, og ein har
bygd ut i denne takten fram til no. Potensialet er på 178
TWh, me var på omlag 11 TWh i 1945, og er no på
112,9 TWh der 35,3 TWh er varig verna. Denne statistik-
ken er ikkje vanskeleg å lese av når ein går rundt omkring
i fjella. Det er nesten vanskeleg å finne eit vatn som er over
ein viss storleik som ikkje er utbygd eller som ikkje er ein del
av eit oppsamlingssystem. Dette endrar økosystemet og
gytetilhøva for fisk, og det er synd at ein skal sjå merker
etter egoisme og glefs etter høgare levestandard overalt.
Så lenge det er eit naudsynt behov, til dømes skytefelt til
forsvaret eller for jarnbane så kan det gå an å gjere inn-
grep i natur. Men, i dagens Noreg verkar det snart som
ein menneskerett å få gå på oppvarma fortau, ha
gangvegljos langs vegen sjølv om det berre er ein person
per veke som går der i snitt. Statleg og kommunal sløsing
er av ufattelege dimensjonar, og det står ikkje så verst til i
det private næringslivet heller. Ein treng berre sjå kor sterk
takten i utbygginga av vegar og nye hyttebyar er i fjellet så
ser ein kor grådige folk i distrikta er til å skamfere sin eigen
natur. Det er ikkje slik at dei som bur nærast alltid verdset
det mest. Nye kraftverk og hyttebyar gjer inntekter til
kommunane som dei ”så sårt treng”. Men grådigheita er
ikkje betre på landsnivå heller. Å byggje ut gasskraft til
erstatning av import av dansk kolkraft er sjukt. Kvifor skal
me absolutt ha denne ekstra krafta overhovudet. Jau, dei
seier ”behovet vert sååå stooooort i framtida”. Det er ikkje
rart at behovet vert stort med eit forbruk, og ein vekst i
forbruk som berre kan karakteriserast med eitt ord: PER-
VERST! Poenget er at me skulle korkje hatt dansk kolkraft
(kvar trur du det vert av kolet frå gruvene på Svalbard,
vert det grave ned?), eller gasskraft! Aftenposten 1.3.2000
hadde som overskrift: ”Svalbards kullproduskjon dobles”.
Ingressen var slik: ”Næringsminister ser ikke problemer
ved at staten støtter økt kulldrift på Svalbard, samtidig
som Regjeringen ikke viker i gasskraftstriden”. Politikarar
framstiller ofte behova som absolutte, men som økonomar
veit me at dette er blank lygn!
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Uten PC duger
økonomen ikke

Økonomer i

areidslivet

Selv har jeg alltid
lurt på hva selve
arbeidet som ferdig
økonom går ut på.
Dette avhenger na-
turligvis av hvilken
jobb man havner i,
men Jan Gerhard
forteller at det er
mye møtevirksom-
het. Nå for tiden
holder de på med
en kampanje, og
ofte setter man seg
sammen i en
gruppe med andre
analytikere og
markedsfolk. Også
IT-avdelingen er
representert på mø-
tene. Man tar for
seg idéer om hvilke
kunder som skal
nås og hvordan.

Det er mye analysearbeid; hvilke kunder er det størst sann-
synlighet skal kjøpe et bestemt produkt av banken? Det
er viktig at man er god til å kommunisere med de man
arbeider sammen med. Evnen til å jobbe godt i grupper
er med andre ord svært viktig. Slik sett er det bare å holde
på med kollokvier og pauseprat i kantina, for sosiale egen-
skaper er helt avgjørende om man skal jobbe praktisk
med andre. Ofte har de man jobber sammen med en helt
annen faglig bakgrunn. Det er avgjørende at man kom-

Vi blir mottatt i resepsjonen av den unge sosialøkonomen Jan Gerhard Rødal. Ved kontorplassen i 3. etg. ser
vi bunke på bunke med analysepapirer, og naturligvis en PC proppet med livsviktig programvare for en økonom
av i dag. Vi konstaterer for øvrig at læreboka fra Finansteorikurset har hedersplass i hylla… Han ser med stor
entusiasme i Observator. Er det en liten tåre i øyekroken vi ser? Jeg kan godt forstå at man savner studietiden
på Blindern, og når man ser i Observator strømmer nok minnene på. Herr Rødal er også enig i at som student
lever man et fritt liv. Dessverre er det slik at kreditten hos Lånekassa ikke er uendelig stor, og før eller siden
må man begynne å tjene inn pengene man brukte opp som glad og lykkelig  student. Den godeste herr Rødal ble
uteksaminert fra Blindern høsten 1994, og har siden den tid tilbragt drøye to år i trauste SSB før han fant
jobben i DnB to kvartaler lenger oppe i gata. Her trives han svært godt.
I DnB jobber han i prosjektet kjent blant de innvidde som ”Customer Relationship Managment”. Her analyse-
rer han data som er samlet inn om kundene, og så forsøker han å utnytte informasjon en på en vitenskapelig
måte. Han deriverer ikke så mye, men empirisk metode er et viktig verktøy for ham. Binærlogistisk regresjon
brukes til å finne sannsynlighetene for at kundene vil velge ulike produkter eller tjenester hos banken. For de
av dere som nå vurderer å gi opp målet om å bli cand.oecon og heller begynne på demografi grunnfag: fortvil
ikke, her er det diverse PC-applikasjoner som tar seg av regresjon og annet fanteri.

muniserer godt slik at man får frem resultatet av analy-
sen til de som trenger dette.
Videre forteller den gamle Blindern-studenten at ikke
sjelden har man prosjektrelaterte jobber. Da arbeider
man svært intensivt med konkrete oppgaver som skal
leveres innen en fastsatt tidsfrist. For nok en gang å
trekke en parallell til livet på Blindern: dette blir nær-
mest som en semesteroppgave som må leveres i 12.
etg. før fristen går ut.
Da vi spurte om han har brukt for kunnskapene fra Uni-
versitetet, svarer han litt nølende at selve måten å til-
nærme seg et problem på er nyttig. Derivasjonsregler
og slikt har nok gått i glemmeboken, men statistikk,
empirisk metode og økonometri er nyttige verktøy han
har hatt god brukt for. Til en viss grad er kunnskapene
fra lesesalen gode å ha, men klart viktigst er kjennskap
til bruk av PC. Hovedsakelig evnen til å jobbe godt
med Excel regneark og andre applikasjoner som bru-
kes på de fleste kontorer for tiden. Dette bekrefter bare
det jeg har fryktet, og jeg konstaterer med sorg at insti-
tuttet ikke kjører denne form for kursing. Praktisk kon-
torarbeid er ikke på lista over 3. avdelignskurs, og skal
man lære noe om Excel må man gjøre det på fritiden av
eget initiativ.
En annen ting jeg har vært nysgjerrig på lenge er hvor-
vidt relevant erfaring er viktig når man søker jobb. De
aller flinkeste studentene kan kanskje få sommerjobb i
”Byrået” eller i Norges Bank, men for oss andre døde-
lige er det rimelig vrient å få sommerjobber som tar seg
godt ut på CV’en. Rødal mener erfaring er greit å ha,
men ikke helt nødvendig. Selv har han erfaring fra SSB
der han jobbet fast i to og et halvt år etter å ha kuppet
den gjeve tittelen ”cand.oecon” på midten av 90-tallet.

Tekst og foto:
Torbjørn Tråholt

Bakgrunnsfoto: DnB-hovedkvarteret
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Det er alltid er spennende å høre hva økonomer tjener, så
jeg kan ikke dy meg og spør rett ut hva lønnen er. Den
unge økonomen smiler forlegent, og bekrefter at i SSB
var ikke lønnen den aller beste, men han var bare godt
fornøyd med å få jobb som fersk økonom. Han begynte
på 215.000 i 1995 (noe som faktisk var gjennomsnittlig
begynnerlønn i 1995 for folk som oss). Han steg raskt i
lønn, men det store jafset kom da han flyttet to kvartaler
opp i gata til DnB. Han stiger fortsatt i lønn, men vi får
ingen eksakte tall fra mannen…
Siden Jan Gerhard ser ut til å trives så godt i konsernet,
ser jeg meg nødt til å spørre om hva som er drømme-
jobben. Han har ikke gjort seg opp noen mening, men
han kunne tenke seg å flytte på seg innen DnB. Han har
erfaring fra å ha ledet prosjekter, og har ikke noe imot å
jobbe innen andre fagfelt. En stilling innen storkunde-
avdelingen virker spennende, gjerne en analysejobb. Vi
er begge enige om at det er viktig å ikke gro fast i én
jobb, og at man slutter ikke å lære etter at muntlig eksa-
men er avlagt. Det å skifte jobb kan være med på å opp-
rettholde en stadig faglig utvikling, og dessuten har det
blitt langt mer vanlig at folk skifter jobb ofte.

Etter å ha fått et innblikk i hva en vanlig arbeidsdag
for en sosialøkonom innebærer, blir vi geleidet ned til
Aker brygge der DnB Markets har hovedkontoret.
Her har vi en avtale med rekrutteringsavdelingen;
her har sentrale skikkelser innen DnB øynet en mu-
lighet til å promotere seg overfor sos.øk.-studentene.
Smigret av at noen mener sosialøkonomer er etter-
traktede –og ikke minst av bevertningen– takker vi
ja til et lite møte.

Tradisjonelt har DnB ansatt hovedsakelig siviløkonomer fra
BI og Handelshøyskolen, og slik er det også i dag, selv om
de har innsett at vi fra SV-fakultetet også er en ressurs. Jeg
påpeker for trespannet foran meg at sosialøkonomer stiller
kanskje sterkere når det gjelder økonomisk analyse (empi-
risk metode og økonometri) enn våre kollegaer fra BI, og at
vi i større grad går i dybden, mens de har et bredere studium
med mange kurs i alt fra regnskap til språk. Det svares da
med en kvikk kommentar fra andre siden av bordet at der-
som de er ute etter gode analytikere og statistikere henter de
folk fra NTNU. Det er neimen ikke lett å markedsføre seg
som sosialøkonom! Her har nok instituttet vært litt nærsynt
og ikke markedsført seg skikkelig. Men så er det heller ingen
som underviser i markedsføring hos oss heller… Nysgjerrig
som jeg er, spør jeg om lønn er noe de snakker høyt om. En
svarer da kjapt at de snakker høyt om det, men det hjelper
ikke. Jeg får et spørsmål tilbake om jeg ville kalle konkur-
ransedyktig lønn? Jeg tar skikkelig i for å markere at vi ikke
er fornøyd med hva som helst: ”jeg hørte nylig om en som
ble tilbudt rundt 320.000 i begynnerlønn”. Det blir helt stille
rundt bordet, men så kommenterer en at BI-studentene hadde
i 1999 en begynnerlønn på 294.000 kroner. De ser på hver-
andre og sier ”vi må kanskje betale noe mer her?” Uansett
vil man alltid tjene mer i privat sektor enn i staten, og i DnB
betaler man helt klart mer til de som er dyktige. Flinke folk
skal belønnes, og de er forberedt til å betale mer for å kapre
de flinkeste før konkurrentene får fatt i dem.
Fra et jobbseminar for sos.øk. for litt over et år siden deltok

bl.a. Kreditkassen. På spørsmålet om karakterer var viktig,
ble studentene opplyst at man ”burde ha minst 2,2 i snitt
-eller helst bedre”. Skrekkslagne forklarte studentene at
de færreste har så bra karakterer. Kreditkassens utsen-
ding påpekte at både BI og UiO hadde karakterskalaer fra
1 - 6, så dette måtte da være likt. Sosialøkonomer og sivilø-
konomer ble vurdert på lik linje når de søkte på jobb hos
Kreditkassen  Jeg klarer ikke dy meg lenger og spør om
DnB kjenner til vår karakterskala. Dette mener de at de
gjør, men de avslører for oss at det skader ikke å informere
om hvordan karakterene brukes ved UiO, og om man for
eksempel tilhører de 10% beste eller lignende. De har ikke
noe imot å ansette ferske folk rett fra Blindern. I enkelte
tilfeller ønsker de seg faktisk nyutdannede økonomer som
de kan ”forme slik de vil”. På den andre siden er de som
har arbeidet i SSB,   ”Departementet” eller Norges Bank
mer modne og har utviklet seg videre. Dessuten vil det
være en indikator på at man tilhører ”kremen” hvis man
har hatt jobb hos noen av disse tre.
Etterhvert begynner jeg å få litt lyst til å jobbe i DnB selv,
så jeg spør hva de er på jakt etter. Uten å nøle forteller de
at de ønsker de beste studentene. For eksempel har de
allerede en bunke med godt og vel hundre søknader om
såkalt ”internship” som det heter på DnB-språket. Dette
er i praksis sommerjobber, men da i analyseavdelingen
og ikke i en skranke eller lignede. Det er ikke til å komme
unna at karakterer er viktige, og ofte også avgjørende.
Imidlertid ble vi oppfordret om å søke uansett, om ikke
annet for å reklamere for oss selv og minne verden på at
vi eksisterer. Kanskje ikke akkurat hva man ønsker å høre
på slutten av et langt studium?
Både oppmuntret og litt skuffet tar vi heisen opp til sjef-
økonom Øystein Dørums kontor for å snakke med ham.
Han er også sosialøkonom fra Universitet i Oslo, og han
har tilbrakt noen år i Finansdepartementet –eller som han
selv sier: han har avtjent ”verneplikten”. Dørum er en
svært koselig kar med glimt i øyet. Noen av dere husker
ham sikkert fra jobbseminaret noen uker tilbake. Zuhal
fra redaksjonen forsøker å målbinde Dørum med diverse
spørsmål (neste side).

Lyst på en bankjobb? Meld deg på
kurset i Finansteori!
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Øystein Dørum

Observator
-interessant lesning

Av Zuhal Büyüksu

Det er ikke alltid like lett å svare
på alle spørsmål.

Dørum svarer:
Jeg tror ikke man er nødt til å ha en bestemt
utdannelse. Det er mange år siden banken
sist hadde en sjeføkonom. Den siste var Ric-
hard Johansen, og han var sosialøkonom.
Hans forgjenger Ingvar Strøm var også sosi-
aløkonom, og Tor Bang som var sjeføkonom
før ham var også utdannet sosialøkonom. Slik
sett har vi alle vært sosialøkonomer. Her på
denne avdelingen er vi seks stykker, og av oss
er tre sosialøkonomer, to siviløkonomer, og
én uten særlig høyere utdannelse. To stykker
har jobbet i seks-sju år som meglere. De har
nå beveget seg over mot analyse fra det stå-

stedet. De har med andre ord lang praktisk erfaring. Jeg tror ikke det er
utdannelsen i seg selv som gjør at man er kvalifisert. Men utdannelsen
åpner noen dører som gir en form for erfaring. Alle sosialøkonomene her
har jobbet i offentlig sektor, det vil si de har arbeidet i Finansdepartemen-
tet eller i SSB. Vi har godt med tung faglig bakgrunn; vi har gjort ”verne-
plikten” vår. Da jeg var på jobbseminaret på Blindern for ikke lenge siden,
nevnte jeg at vi er ikke så interesserte i å ansette folk rett fra skoleben-
ken. Vi vil ha folk som er mest mulig selvdrevne, fordi vi har et lite miljø
med få ressursser og små muligheter til å drive opplæring.
Tilbake til DnB, hvem er det som eier DnB?
Det er vel om lag 60 % av aksjene i banken som tilhører staten. Målet er
en statlig eierandel på ca 30%.
Har staten noen rolle i DnB?
Nei, staten blander seg overhodet ikke inn i den daglige driften. For et
par år siden krevde staten et stort utbytte av bankene. Dette påvirker
bankenes vilkår for videre drift. Hvis de må gi en stor del av overskuddet
tilbake til eierene, blir det mindre penger til enten ansatte eller til å bruke
på ekspansjonsfremmende formål.
Hvor stor andel av markedet har DnB?
Det varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Vi står for halvparten av
valutahandelen knyttet til Norges handel. Vi har omtrent halvparten av
bedriftskundene, og 12 % av markedsandelen. På papiret har vi en mil-
lion kunder. I tillegg er en halv million aktive kunder registrert i Post-
banken som nå er en del av DnB-konsernet. Slik sett begynner vi å nærme
oss hele den norske befolkningen  registrert hos oss, enten som aktiv
eller passiv kunde. Vi er med andre ord store.
Hvordan  forholder DnB seg til Sentralbanken?
Vi forholder oss til Sentralbanken på lik linje med andre norske banker. Vi
forholder oss til det de legger fram av analyser og vurderinger, og vi
deltar på deres presentasjoner. En viktig del av vår jobb er å forsøke å ha
en egen formening om hvor renten skal; om den skal opp eller ned, og
hvor mye den skal endre seg i tiden fremover.
Og fordi vi som bank er primærhandler i norske statspapirer har vi et
ansvar for at det er et likvid marked, og vi må ha en løpende dialog med
den norske sentralbanken.
Hvordan tror du renten vil utvikle seg framover?
Det er et typisk favorittspørsmål på alle tv-innslag. Vi tror Norges Bank
kommer til å heve rentenivået to ganger i løpet av våren. De har et
rentemøte en gang i måneden, og de skal ha møter 10. mai og 14. juni.
Vi tror de kommer til å heve nivået med en ”kvarting” i løpet av de nær-

meste månedene.
- og da må dere følge etter?
Ja, øker dagslånsrenten må vi også
justere våre rentesatser. Norges
Bank har en ”rente korridor” som for
øyeblikket er mellom 5,5 og 7,5 pro-
sent. Det er det bankene kan låne til
når alle andre lånekildene svikter.
5,5% er den plasseringsrenten man
har å forholde seg til, med andre ord
den laveste renten man har i markedet. Det betyr at alle markeds-
renter kommer til å etablere seg  på et nivå over signalrenten til
Norges Bank. Norges Bank låner bankene penger over natten
som lån på forretningsmessige vilkår. Bankenes renter vil være
satt ut fra signalrenten. Slik sett påvirker Norges Bank den prisen
man må betale for likviditet.
Har dere merket noen endringer I forbindelse med regjeringsskif-
tet? I for eksempel rentemarkedet?
Nei, ingenting. Vi gikk fra en mindretallsregjering til en annen
mindretallsregjering, og det burde ikke ha så veldig mye å si for
innretningen av finanspolitikken på kort sikt. Det vil neppe bli store
endringer.
Vil kronekursen holde seg stabil?
Vi sitter og regner på dette akkurat nå. Vi tester om kronekursen
over tid viser stabilitets-egenskaper, og det gjør den tilsynelatende.
Kronekursen er nært korrelert med oljeprisen, og oljeprisen svin-
ger rundt et bestemt nivå. Jo lavere oljeprisen blir, jo sterkere
incentiver får OPEC–medlemmene til kutte kvoter, og få ned det
samlede produksjonsvolumet og dermed presse prisene opp. Jo
høyere oljeprisen blir, jo flere høykostprodusenter kommer på ba-
nen og øker sitt volum, og dermed presser de prisene. Dere har
vel fortsatt ”olje- modellen” på sos.øk.?
Blir dere påvirket av det som skjer i utlandet?
Norsk økonomi er til de grader påvirket av det som skjer i utlan-
det. Vi er en liten, åpen økonomi med stor avhengighet av å ek-
sportere, og derfor også avhengige av priser som svinger i takt
med konjunkturene. Vi bruker mye av tiden vår på internasjonale
konjunkturer. Vi har skrevet en rapport om det.(Vi får et tykt hefte)
Det som er så moro med å jobbe her er at man jobber med faget.
Her får du brukt en god del anvendt makroøkonomi. Man jobber
mye tettere opp mot kunder og virkeligheten.
Hva skrev du om i hovedoppgaven din?
Etterprøving av Norges Banks konjunkturindikator -som for øvrig
ikke eksisterer lenger. Oppgaven min dreide seg om testing av
egenskapene til  disse indikatorene. –Oppgaven ble godkjent.Jeg
har aldri angret på valget av utdannelse. Den har gitt meg mange
morsomme jobber senere. Man bruker mye av studietiden på den
tunge, teoretiske og metodiske delen. Noe man aldri får brukt i
arbeidslivet. Studiet mangler praktisk motivasjon. Hvorfor skal en
drive med sos.øk.? Det store problemet med sos.øk er at en ikke
har muligheten til å ta er et grunnfag i økonomisk historie. Faget
svever i sin egen teoretiske virkelighet. Det har ikke noe holde-
punkter i virkeligheten. Jeg tok en master i London året etter jeg
var ferdig i politisk økonomi. Det finnes mange morsomme ting å
lese, men i stedet tvinges en gjennom kompendier Jon Strand og
Per Meinich har skrevet, bare fordi de er lærere på instituttet.
Er det noen sjanse å få jobb med gjennomsnittlige karakterer?
Du får jo alltid en jobb. Jeg hadde over gjennomsnittet målt med
den gamle karaktersystemet, altså på 2.36 -som er litt under
laud. Vi har alle sammen karakterer under laudgrensen.
-så karakterer er viktige?
Jeg har vært med på ansettelse i Finansdepartementet, og der
betydde personlige egenskaper ingenting.
-vil det si at det er viktig å dra til utlandet?
Ja, jeg anbefaler å gjøre det. Det fører fram til en tittel også. Du
får mer forståelse av andre kulturer og nyere impulser.

Hva må til for å bli sjeføkonom I DnB?
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”España va bien”, ” Spania går bra”… Dette er i hvert fall
den mest gjentatte påstanden til José María Aznar, Spa-
nias nylig gjenvalgte statsminister. Og han er ikke alene
om det.

Spania begynte å få ros og oppmerksomhet fra utlan-
det kort tid etter at Aznar i 1996 dannet den første
høyreregjering i landet siden overgangen til demokra-
tiet i 1976. For Spanias økonomi vokste: BNPs gjen-
nomsnittlige årlige vekstrate har vært på 3,45%1  si-
den 1996, godt over  EU-15s gjennomsnitt på 2,23%2

i samme periode.  Dessuten oppfylte Spania i mai 1998
Maastricht kriteriene for å gå videre i den monetære
unionen: lav inflasjon og nominell rente, stabil valuta-
kurs, offentlig underskudd på 3% av BNP eller lavere,
og offentlig gjeld på 60% av BNP eller lavere. Nå er
Spania i den første gruppen av land som fra 1. januar
2002 skal innføre euro som felles valuta.

Vel, dette er det jo all grunn for en statsminister til å
være fornøyd med, men det gjenstår fortsatt et alvorlig
problem, nemlig den spanske arbeidsledigheten. Ar-
beidsledigheten begynte å øke raskt, fra rater rundt
3%, tidlig på 70-tallet, og har siden 1982 alltid ligget
på en rate over 15%. Samtidig, i perioden 74-85, nådde
landet en gjennomsnittlig nominell vekstrate på 15,8%,
mens den reelle raten var bare på 1,7%, hvilket viser
det enorme inflasjonspresset i den spanske økonomien.
Senere har Spania gjennomlevd to økonomiske kriser
som førte til arbeidsledighetsrater på over 20% i perio-
dene 1984-1987 og 1993-1997, med en trist re-
kord på hele 24,58% i 1. trimester i 1994, mens
inflasjonen ble redusert.

Siden 1996 har arbeidsledigheten blitt redusert med
nesten 7% ned til 1999s rate på 15,9%. Tross det
forblir den spanske ledigheten den høyeste av alle EU-
land, og er praktisk talt dobbelt så stor som EU-15s
gjennomsnitt på 8,8% i 1999. Vedtakene som i stadig
større grad har blitt tatt i brukt siden sent på 80-tallet
for å bekjempe ledigheten, har dreid seg om å redu-
sere arbeidskostnadene og fleksibilisere arbeidsmar-
kedet: Billigere oppsigelser, redusert arbeidsgiversavgift,
lavere trygd, nye kontraktformer som vikar-, deltids-,
sesongkontrakter. Disse vedtakene har maksimert
arbeidsplasskapningen i høykonjunkturperioder, men
samtidig har de ført til et mer prekært arbeidsmarked
hvor 33,5% av alle ansatte har en midlertidig kontrakt
(data fra 1997).

Den spanske arbeidsledigheten er dessverre ikke bare høy,
den presenterer også andre merkverdige karakteristikker:

1) Langtidsledighet. En stor prosent av de arbeidsle-
dige klarer ikke å finne en ny jobb etter en ledighets-
periode på to år eller mer. I 1997 var 36,5% av alle
ledige langtidsledige, og om vi inkluderer de som har
gått uten jobb i ett år eller lenger, stiger tallet til 54,7%!

2) En diskriminerende ledighet. To grupper er spesielt
utsatte for arbeidsledighet, nemlig unge og kvinner.
Mens den totale ledigheten i 1997 var på 20,8%, var
raten for menn bare 16% og  hele 28,3% for kvinner.
Sett på en annen måte utgjør kvinner omtrent en tred-
jedel av alle sysselsatte, og over halvparten av de ar-
beidsledige, alt dette med en aktivitetsrate for kvinner
på bare en 37,55%. Det samme skjer med alders-
gruppen mellom 16 og 24 år, hvis ledighetsrate er på
43,2%! Skulle man tro at utdannelse forbedrer situa-
sjonen, har man rett… i mannens tilfelle: de som har
høyere grad får redusert ledigheten til 11%. For kvin-
ner med høy grad forblir likevel ledigheten på 21%. Et
avsluttende skrekkeksempel: 22,49% av mannlige an-
alfabeter og menn uten utdannelse var arbeidsledige,
mens tilsvarende tall for kvinner med ingeniørgrad var
25,59%…

3) Persistens av arbeidsledigheten på et høyt nivå. Dette
kan skyldes hysterese, altså fenomenet at et one-time
shock i arbeidsetterspørsel kan ha en langsiktig effekt
og føre til en høyere likevektsledighet. Dette begrunnes
som oftest ved hjelp av en insiders-outsiders modell:
Når arbeidsetterspørselen faller i en periode, øker le-
digheten og antallet av insiders reduseres. Siden det er
færre insiders, kan de tillate seg å presse neste periodes
lønninger oppover og slik overføres fallet i sysselsettin-
gen til neste periode, og så videre.3

Etter å ha sett nærmere på det spanske arbeidsmar-
kedet synes det vanskelig å dele den entusiasmen som
Aznar viser. At Spania går bedre er det ingen grunn til
å være uenig i. Men man kan ikke påstå at et land med
3 millioner arbeidsledige, nesten 16% av arbeidsstyr-
ken, fungerer bra. Aznar og hans regjering har foran
seg en stor utfordring for å redusere arbeidsløsheten
ytterligere, sammen med et uunngåelig mål om lav in-
flasjon som medlem av den monetære unionen, og med
mikroorientert politikk forsøke å rette på den diskrimi-
nerende arbeidsmarkedsstrukturen.

medvind?
Spanias økonomi i

Av Eugenia Vidal-Gil

1 Kilde for alle data om Spania er Instituto Nacional de Estadística (Det spanske statistiske byrå); http://www.ine.es
2 Kilde for alle data om EU-land er Eurostat; http://europa.eu.int/comm/eurostat
3 Jf. D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996.

?
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Færre studenter på 3.avd fører til at instituttet må
kutte i antall kurs. Dette kan ramme studenter slik
at de ikke får tatt de kursene de har planlagt. For
studenter med egne ønsker om spesielle kurs er i
dag eneste mulighet å ta kurset ved en annen
undervisningsinstitusjon selv om instituttet har
kompetanse på området. Vår målsetning er å øke
eller i det minste opprettholde valgmulighetene på
3.avd.

Vi foreslår følgende tiltak:
For å sikre at kurstilbudet er i samsvar med studen-
tenes ønsker, foreslår vi å innføre en valgordning
hvor studentene stemmer på aktuelle kurs, se del A.
For å øke bredden på kursene har vi  sett på to
alternative kursformer: Del B beskriver såkalte
«lesekurs», som er kurs som  krever mindre
undervisningsressurser. Del C ser på «kortkurs»,
altså mindre kurs enn dagens 5-vekttall.

Del A: Forslag til valgprossedyre for 3. avd. kurs.

Trinn 1: Instituttet beregner rammen for
kurstilbud. Dvs. ant. kurs \ kostnads
rammen for disse.

Trinn 2: Instituttet utarbeider en liste over
kurs som kan gis. Dvs. kurs man
regner med kan gjennomføres sett i
forhold til f.eks. undervisnings
personale.

Trinn 3: “Stemmeskjema”:

Instituttet lar studentene selv velge hvilke kurs som
skal avholdes, innenfor de rammene som er gitt. Vi
foreslår følgende system:
Stemmeskjemaet gjelder for to semester, men det
avholdes “valg” hvert semester , svar for semester
nr. 2 er veiledene.

Hver student angir hvor mange kurs hun regner
med å ta, og avgir sin stemme for de kursene hun
foretrekker. Man gjennomfører de kurs som har fått
flest stemmer, i tillegg til obligatoriske kurs som
uansett vil gå. Valget gjøres ikke obligatorisk, men
det vil klart være i studentenes interesse å svare
dersom de har spesielle preferanser. Valget skjer i
tilstrekkelig god tid før semesterstart.

En ulempe ved dette systemet er at det ikke sier noe
om hva studenten ønsker dersom hennes valgte
kurs ikke blir satt igang. Fordelen er at systemet er
enkelt, og det vil medføre små administrasjonskost-
nader.

Ettersom studenten får anledning til å velge kurs for
semesteret etter, kan dette også gi en pekepinn på
hvor populært et kurs er.

Listen bør inneholde alle mulige kurs, og institut-
tet bør ikke legge noen føringer på valgmulighe-
tene med mindre det er gode og dokumenterte
grunner til dette.

Del B: Forslag til «lesekurs»- ny kurstype:
Man kan legge opp til et ledet selvstudium,
heretter kalt lesekurs. Dette kan gjennomføres på
ulike måter, vi har følgende forslag:

1) Et rent selvstudium hvor instituttet kun forplik-
ter seg til å gi eksamen til angitt pensum.
2) Selvstudium med mulighet til et vist antall
veiledningstimer fra en veileder i løpet av et
semester
3) (På lengre sikt) Et mer ledet selvstudium med
et fast antall timer i uken hvor veileder har et
komplett undervisningsopplegg med oppgaver og
undervisning. (Noe lignende «tutorial» som man
har ved andre universiteter)

Nærmere drøfting av de ulike forslagene:
1)
 En ordning som på mange måter eksisterer i dag
ved at man gir eksamen i et kurs minst et semes-
ter etter at undervisning er blitt gitt. Kan utvides
ved at eksamen blir gitt på forespørsel hvis minst
to viser interesse. I tillegg kan studenter med
interesse for kurs som ikke eksisterer legge opp
et eget kurs i samarbeid med faglærer. Kurs-
ansvarlig bør i begge tilfeller skrive en lese-
veiledning hvor han spesifiserer hva som bør
vektlegges og eventuelt annen relevant informa-
sjon.

Fordeler:
Billig ordning som ikke legger beslag på store
ressurser. Det koster lite å gi en eksamen i kurs
om allerede eksisterer, men som ikke det blir gitt
undervisning i.

Ulemper:
Meget krevende studieform. Skriftlig pensum på
en del eksisterende kurs er ikke like eksamens-
rettet. (Forelesningene er det som blir gitt til
eksamen). Studenter som ønsker kurs som ikke
eksisterer må være ute i meget god tid (1 år) hvis
de skal kunne legge opp sitt eget kurs i samarbeid
med faglærer

Forslag til valgordning og nye
kurstyper på 3. avd.

Fagutvalget står på. I forrige nummer trykket vi deres manifest «En bedre verden». Her
følger de opp med forslag til forbedringer av 3. avdelingskursene:
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Konklusjon:
Nødløsning, men bedre enn ingen løsning. Gir
studenter som er bevisste i sine studier muligheter
til å velge akkurat det de har lyst til.  Det er antage-
ligvis ikke mange som vil benytte seg av dette, men
det er viktig for instituttet at dette tilbudet eksiste-
rer.

2)
Et tilbud som er ganske likt 1), men mulighetene til
veiledning gjør det litt lettere. Det vil forsatt være en
krevende studieform da studenten selv legger opp
sitt studium. Eventuelt kan det være én eller to
obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret, slik
at studentene har litt å strukturere seg etter.

Konklusjon: En bedre løsning enn 1),
men vil legge beslag på mer
ressurser, men vil (antar vi)
legge beslag på mindre enn
halvparten av ressursene til
et kurs med full undervis-
ning og seminarer,
avhengig av hvor
mange veiledning-
stimer man får. Det
vil da kunne
forsvares å
gjennomføre et
lesekurs av denne
typen hvis to - tre
personer er
interessert.
Både for
ordning 1) og 2)
vil noen type
kurs passe
bedre enn
andre.

3)
På lengre sikt kunne vi ønsket et mer ledet selvstu-
dium med et fast antall timer i uken hvor veileder
har et komplett undervisningsopplegg med oppgaver
og undervisning. Denne løsningen kan i mange
tilfeller være bedre enn dagens undervisning.

Fordeler:
Bedre kontakt mellom faglærer og student

Ulemper:
Legger beslag på større ressurser, men ikke
nødvendigvis mer enn vanlig undervisning

Konklusjon:
Bør prøves ut på noen kurs.  Mulighet for støtte fra
Universitetets  «Fond for alternative undervisnings-

metoder» ?

Del C: Forslag til kortere kurs:

For å øke bredden i kurstilbudet innenfor eksiste-
rende rammer foreslår vi å innføre kortere kurs.
Vi tenker i første rekke på kurs som gir 2,5
vekttall.

Vi tenker oss i hovedsak tre typer “kort-kurs”:

1. “Kortversjonen”: Det gjelder spesielt for kurs
som gis sjelden. Dette kan være eneste mulighet
for instituttet til å gi et tilbud til studentene på
dette området. Det kan også tenkes at enkelte

eksisterende kurs med fordel kan kortes ned.

2. “Versjon 1 og 2 “. Her tenker vi oss at et
kurs deles i to, hvor hver del skal kunne

leses uavhengig av den andre.

3. “Versjon A og B”. Her er A
introduksjonskurset, mens B er

fordypningskurset.

Vi tror ikke at alle
kurs kan deles
opp på en slik

måte, men det
kan være

aktuelt på noen
områder.

For øvrig når det
gjelder undervis-

nings- og eksamensform:

Vi tenker oss at undervisningen kan foregå
mer konsentrert enn i dag ( NB! Dette ønsket
gjelder kun kortkurs ). Vi ønsker oss også en mer
integrert seminar- og forelesningsform. Man bør
vurdere andre læremetoder, f.eks. mer “case-
rettet» oppgaveløsning og gruppearbeid.

Eksamen bør avholdes ved kursslutt. Skal det
gjennomføres skriftlig eksamen, må denne ikke
være lenger enn 3 timer. Det er mulig at muntlig
eksamen vil være vel så velegnet i dette tilfellet,
noe som også vil gi studentene mer trening i
denne eksamensformen i forhold til muntlig, og gi
små administrasjonskostnader dersom kullene
ikke er store. Man kan også la innleveringer eller
eventuelt presentasjoner være en del av karakte-
ren.

Forslaget er utarbeidet av Fagutvalget våren
2000.
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Av Vidar Nergård

Undervisningsleder Jon Vislie

Fagutvalget har rettet flere konkrete forslag til forbedrin-
ger av studiet. Fagutvalget foreslo start av planlegging i
mars. Hvor langt har dere kommet i planleggingen?

Christiansen: ”Vi har ikke direkte lagt Fagutvalgets rapport
til grunn for arbeidet. Men vi er i gang med en rekke tiltak
som gjelder undervisningskvalitet og studiekvalitet. Det mest
konkrete er styrets vedtak om omlegging av 2.avd. Noen
av hovedmålene er å få studentene til å arbeide mer aktivt
med stoffet, økt integrering mellom teori og anvendelse og
obligatoriske semesteroppgaver. Jeg ønsker derimot å dreie
ordbruken fra undervisningskvalitet til studiekvalitet fordi jeg
føler at studentenes egeninnsats har blitt borte i denne
sammenheng.  Vi ser at studiekvaliteten kan bedres gjen-
nom studentenes studieteknikk, altså forbedres teknikken
øyner vi et stort potensiale for bedring av studiekvaliteten.
Jeg tror det er en svakhet at studentene studerer altfor
passivt. De jobber mye, kanskje mer enn på andre fag,
men arbeider for lite med oppgaveløsninger.”

Vislie: ”I spørsmålet om obligatoriske semesteroppgaver
på 2. avd., er det noen studenter som mener at dette er
unødvendig. Et av argumentene er at studiene skal ha en
grad av frihet og at tvang ikke passer seg på et universite-
tet. Dessverre viser det seg at mange studenter går gjen-
nom studiet uten å bli trenet i å skrive, noe som kommer
fram på eksamen. Så lenge studentene ikke innser at dette
er viktig må vi pålegge dette kravet. Når det gjelder
undervisningskvalitet har Vidar et godt poeng. Studentene
fordeler ikke tiden riktig. De bruker for mye tid på å lese
teori som kan virke litt tom. Mange studenter føler at de
går i en myr, og på eksamen må man klatre opp en bratt
fjellvegg. Det vi ønsker for å bruke et annet bilde, er at vi
sammen går opp en deilig grønn li. Når vi så kommer opp
på toppen (les: eksamen, red. anm) skal vi slå leir og ha

det litt hyggelig. Vi
må på en måte finne
noen håndgrep til å
få studentene til å
jobbe mer aktivt.”

Christiansen: ”Vi øn-
sker mer aktivitet I
auditoriene og på se-
minarene. Universi-
tetet har utlyst så-
kalte omsti l l ings-
midler som instituttet
har søkt på. Disse
midlene ønsker vi  å
bruke på IKT, dvs. In-
formasjons og Kom-
munikasjons Tekno-
logi. Vi ønsker bl.a. å
se på mulighetene

for å  legge til rette for at studentene kan stille spørs-
mål over nettet på såkalte elektroniske klasserom.”

Jon Vislie mener at det er positivt at studentene er kri-
tiske til formidlingen av pensum. Men vi må tenke på at
man ikke må dømme alle likt, noen forelesere legger mye
energi for å få best mulig  forelesninger.

Noe av instituttpersonalet kan ha problem med formid-
ling av pensum. Hva skal til for å forbedre dette både fra
studenters og foreleserne side?

Vislie mener at det ofte blir for mye enveiskommunikasjon
på både forelesninger og seminar. Studentene deltar ikke
aktivt, så foreleserne blir lett passive av studentenes man-
gel på deltagelse. Han tror videre studentene skremmes
av forelesningssituasjonen, og  at de ikke er godt nok
forberedt.

Kan dette ha noe å gjøre med at studentene har proble-
mer med det analytiske?

Christiansen: ”Ja, det tror jeg. Jeg tror noen sliter med
det tekniske, slik at de ikke har overskudd nok til den
økonomiske tolkningen.”

Vislie: ”På den nye 2.avd-modellen har vi lagt opp til mer
”problembasert læring”. Vi ønsker å øke motivasjonen for
anvendt bruk av økonomisk teori. Jeg tror vi vinner mye
på å se på rene anvendelser av teorien. Dette vil utvide
horisonten noe, og man kommer litt ”opp av myra”, som
jeg nevnte tidligere. Vi ønsker at den klassiske puggingen
skal forsvinne. For eksempel så er mange av resultatene
en før måtte pugge oppført I formelsamlingen til Berck og
Sydsæter, som er godkjent for eksamen. Det betyr at en
nå må kunne anvende og forstå betydningen av resulta-
tene I større grad. Vi ønsker med den nye positive lærings-
modellen å putte teorien inn I mer konkrete eksempler. Vi
bør snakke mer rundt matematikken slik at den kan fun-
gere som et verktøy som bygger opp om teorien. Vi må
nå heller konsentrere oss om det viktige, økonomien.”

Christiansen: ”Jeg tror det er viktig å få mer diskusjon
omkring studiet, mer bevissthet og bedre evaluering. Stu-
dentene (Fagutvalget) har nå kommet med et nytt forslag
til en ny evalueringsform. Foreleserne vil i løpet av året få
tilbud om video-opptak av egne forelesninger. Dette er et
tilbud vi oppfordrer våre ansatte til å benytte seg av. Når
det gjelder studentene ønsker vi at studentene skal være
mer aktive. Jeg føler selv at jeg er en mye bedre forele-
ser når studentene deltar i forelesningene. Aktivitet sti-
mulerer. Det er veldig tungt å være en god foreleser når
ingen deltar aktivt”.

Vislie mener at aktivitet kan øke studiekvaliteten, dersom
studieinnlæringen bedres og obligatoriske innleveringer
innføres. Dette kan føre til at eksamen ikke blir den store
barrieren og den påkjenning som mange føler eksamen
er.

Dere har god kontakt med kollegaer i utlandet. Hva er
deres inntrykk av vårt studium her i Oslo?

Christiansen: ”Vi opplever at vi ofte har like problemer.

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.

Fagutvalget presenterte i nr 1-2000 et mani-
fest kalt «En bedre verden». Vi i redaksjonen
lurte på hvilke tanker instituttet gjør seg om
studiets framtid.
Jeg intervjuet derfor Vidar Christiansen
(instituttbestyrer) og Jon Vislie (undervis-
ningsleder) for å få noen svar.

Saft & Suse: hva skjer med studiet vårt?
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Instituttbestyrer Vidar
Christiansen

Jeg har god kontakt med bestyreren ved Department of
Economics ved University College of London (UCL), og han
fortalte at det som går igjen er at studentene pugger for
mye. Forståelsen blir prøvd i for liten grad.”

Vislie: ”På mange konferanser diskuteres undervisningen på
såkalte ”sessions”. I USA diskuteres kvaliteten oftere enn I
Europa, men grunnen til dette er at undervisningen er
inntektsbasert. I European Economic Assosiation (EEA) dis-
kuteres ofte utdanningen av økonomer i Europa. Her tar man
for seg mange av de sammeproblemene som Vidar har
nevnt”.

Christiansen: ”Problemet er at norske universiteter er dømt
til å være et masseuniversitet. Andre land har flere universi-
teter, og da kan de beste undervisningsstedene tiltrekke seg
de flinkeste studentene slik at nivået blir jevnere og derfor et
høyere nivå på studentene. Gjennomsnittsnivået setter en
norm for studentene. En tidligere student ved instituttet for-
talte meg etter et opphold på London School of Economics
and Political Science (LSE) at det faglige ved oppholdet ville
han også fått her i Oslo. Forskjellen og det mest inspire-
rende var at alle studentene var på et veldig høyt nivå. Stu-
dentene på slike institusjoner prioriterer studiene og jobber
ikke i ”kassa på Rimi”.”

Studenter på eliteuniversiteter som Oxford og Cam-
bridge I England må bl.a. skrive en kontrakt der de
forplikter seg til ikke å ta deltidsarbeid under studi-
ene (red. anm.)

Det finnes flere økonomiske analyseprogram. Slike datapro-
grammer må man beherske i arbeidslivet. Kommentér:
”Økt bruk av økonomiske analyseprogram vil øke den økono-
miske forståelsen og gjøre samfunnsøkomistudenter mer
attraktive i arbeidslivet. ”

Vislie og Christiansen tror ikke at dataprogrammer som
deriverer for deg er noe som bør satses på. Argumentet er
at den økonomiske tankegangen vil ligge latent hos en ferdig
samfunnsøkonom, slik at han/hun ikke er avhengig av å
derivere seg frem til svarene, mens innenfor forskning er
slike programmer mer anvendelige. De tror heller at økt
bruk av empiriske dataprogrammer er bedre. De tror ikke
kjennskap til dataprogrammer er avgjørende for hvor attrak-
tiv man er på arbeidsmarkedet.. For eksempel hos analyti-
kere ved Norges Bank og Finansdepartementet vil man i en
diskusjon ofte kunne se hvilken modeller analytikerne snak-
ker innefor, uten at de sier dette eksplisitt. Christiansen og
Vislie sier også at det er en kostnad forbundet med å lære
seg dette, som vil gå på bekostning av noe annet på pen-
sum. Christiansen synes på bakgrunn av dette at vi ikke skal
bruke for mye tid på slike deriveringsprogrammer

Hvordan tror dere studiet vil være på de forskjellige nivåene
fra og med høsten 2000?

Vislie nevner i rask rekkefølge ulike synspunkter som har
versert i bl.a. Universitas som flytting av grunnfagsstudier til
distriktene, Mjøsutvalget og en differensiering av studiene.
Han mener at differensieringen, et såkalt A og B-studium
der studenter som ikke tilfredsstiller kravene blir satt ut,
kan være vanskelig i vårt egalitære system. Christiansen sier
at det er diskutert i gangene en mulighet for å la studentene
forplikte seg i såkalte ”kontraktsseminarer” mot at de får
noe igjen for dette. Det virker som han ikke er helt fremmed
for denne idéen. Vislie tviler på om man klarer å lage to fulle
løp gjennom hele studiet fra grunnfag av, noe også Christi-
ansen istemmer. Hovedsakelig pga. økonomiske forhold.  Men

elementer av dette kan for øvrig
tenkes å bli innført, mener
Christiansen.
Christiansen: ”Fra førstkommende
høst (2000) vil den nye 2.avdelings-
modellen stå klar. I første  semes-
ter undervises økonometri grunn-
kurs og makro, med to eksamener
til jul. Andre semester undervises
det kun i mikro, med en påfølgende
eksamen.”

Vislie: ”Eksamenene kan tas uav-
hengige av hverandre. Tidligere stu-
denter ønsket større uavhengighet
mellom eksamenene på 2.avdeling.
Vi har nå gått mye lenger og gir et
annet studietilbud og vektlegger de
ulike delene forskjellig fra den gamle
2.avdelingsmodellen. Dette gir mu-
ligheten for et ”mykere” eksamens-
krav.”

Christiansen: ”Det obligatoriske mikrokurset på 3.avde-
ling forsvinner for de som tar den nye 2. avdelings-
modellen.”

Vislie: ”Mikrokurset på 3. avdeling kjøres offisielt siste
gang om ett år, men siden studentene lever under rege-
len ”wenn jemand eine Reise tut”, gis det mulighet for å
avlegge eksamener i dette pensumet også en stund et-
ter at den nye modellen settes I kraft.”

Christiansen: ”Alt dette er ledd i en reform som har på-
gått i fra grunnfag til nå 2. avdeling. Det kommer senere
et nytt opplegg på 3. avdeling.” (Fagutvalget har foreslått
endringer av 3.avdelingskursene, se artikkelen fra Fag-
utvalget I dette nummer, red. Anm.)

Har dere planer om ytterligere forandringer på grunn-
faget?

Christiansen: ”Ikke når det gjelder innhold. Jeg er redd
for at det alltid vil være noe misnøye og at gresset kan
fortone seg grønnere på den andre siden. Vi føler at vi
kompromisser hel tiden. Noen studenter skal fortsette
til cand. oecon, andre til en doktorgrad, mens noen gir
seg etter grunnfag. Hadde vi bare hatt én gruppe, ville
opplegget på grunnfaget vært lagt opp på en annen måte.
Det vil alltid være de som mener noe burde vært dreid i
den ene eller den andre retningen. Forelesere og stu-
denter er forskjellige, noen studenter ønsker oversikt over
temaene, mens andre ønsker å gå i dybden. Derfor er
det vanskelig å tilfredsstille alle.”

Vislie: ”Jeg tror det er riktig det Vidar sier. Så lenge vi
har studenter som skal gå hele løpet eller slutte etter ett
år, og kombinere dette med andre fag, er det viktig med
et kompromiss. Som det kom frem på fagkritisk dag, en
som vil satse på historie eller statsvitenskap vil helt klart
ha andre ønsker ved et grunnfag enn en som skal følge
løpet helt ut. Vi har revidert mellomfaget i et stort om-
fang. Det er et ønske om å ”få ro i skolen” og å la det nye
grunnfaget og mellomfaget få bestå en god stund slik
det er nå. Vi får heller gjøre det vi skal bedre, og ikke tro
vi kan reformere oss til noe bedre hele tiden. Det er ikke
noe galt med selve studiestrukturen, men det kan være
måten studentene tilpasser seg på som er ikke er, for å
bruke uttrykket, optimal.”

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
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Hit til nå, har Jon Johansen-saken fått masse oppmerk-
somhet, rasende filmprodusenter saksøker han, stolte
foreldre støtter han,  imponert IT bransje tilbyr jobb med
fet lønn, forvirret juridisk system som ennå ikke er klar
over om det er økokriminalitet eller ikke, og beundret
publikum syntes at det han gjort er kult.

Hvordan skal man definere saken? Er det riktig gjort
eller ikke? Her vil jeg bruke økonomisk teori til å ana-
lysere hendelsen.

Alle som har tatt mellomfag i sosialøkonomi vet om
Pareto-effektivitets-teoremet. Teoremet sier: Det fin-
nes ingen mulighet til at man kan gjør sitt valg bedre
uten å gjør andres situasjon verre.

Her antar jeg at: Økonomi er statisk, d.v.s. at alle
handlinger vil skje kun en gang; Både filmprodusenter
og filmkonsumenter er nyttemaksimerende; Film-
markedet er i likevekt, d.v.s. at begge nyttefunksjonene
tangere på samme punkt på budsjettlinje(det margi-
nal pris for hold) i en Edgeworth-boks.

La de vertikal linjer i boksen være film goder, og de
horisontal linjer være andre goder, nederste venstre
hjørne er produsenter og øverste høyre hjørne er

konsumenter, linje AB er prisforhold, punktet O er initial
beholdning for begge aktør fra hver sin sider, og O´ er
likevektspunktet hvor indifferenskurvene til begge aktø-

Vi ser på Jon Johansens avsløring av koden i
DVD-platene, i lys av Paretoteoremet.

Av Hong Gu

rer tangerer hverandre. Fra figuren ser vi at det finnes
ingen mulighet for både produsenter og konsumenter
for å bedre sin nytte.
Etter hendelsen, (et dataprogram som kan bryte DVD-
koden ble lagt ut på nettet), så har konsumentene
mulighet til å konsumere filmproduktet helt gratis mot
produsentenes vilje, det vil si at prisforholdet blir en-
dret ensidig. Dette endrer totalt bytteforholdet i øko-
nomien. Hvis vi antar at prisforholdet er det samme
som før, vil Edgeworth-boksen se annerledes ut.

I figur 2, vil konsumentene konsumere alle goder,
indifferenskurven for konsumenter flytter fra U til U´,
det vil si en økning  i  nyttenivået. Produsentene får
ingen goder, de får en nyttereduksjon fra V til V´.
Dette strider mot Pareto-effektivitets-teoremet.
Man kan se klart at jo mer konsumenter benytter
program jo mer nytte vil konsumenter få, destor ster-
kere reduksjon i produsenters nytte. Produsenters
initial beholdning går mot 0. Hvis vi ser økonomi i
dynamisk perspektiv, i senere tiden, uten mulige fi-
nans støtte, vil filmgodet forsvinne i markedet,  til
slutt vil konsumentens nytte også reduseres.

filmkonsumenterA

f i l m -
gode

O´

V
 OU

f i l m -
produsenter

andre goder

Figur 1

 B

DVD-Jon
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Hvordan verdsetter man et menneskeliv?

En grå aprildag er
Observators utsendte på
vei for å møte Bjørnar An-
dreas Kvinge som skriver
hovedoppgave for
Frischsenteret. Etter å ha
krysset Sognsvannsbanen,
kommer vi inn i
Frischsenterets moderne
lokaler i Forsknings-
parken. Det slår meg umid-
delbart at arkitekten må ha
hatt M. C. Eschers berømte
bilde av trapper i bakhodet

Min hovedoppgave

blant andre Jon Strand som er min veileder. Et-
ter en god del bearbeiding skal vi forsøke å
trekke ut informasjon om folks preferanser fra
datamaterialet. Til dette skal vi blant annet
bruke logit-modeller. Til slutt er det altså me-
ningen at vi blant annet skal stå igjen med noen
estimater på folks preferanser, der tallene har
fremkommet gjennom ulike metoder for må-
ling av betalingsvillighet.

Bjørnar begynte på oppgaven rett etter at han
fikk engasjementet og håper å rekke innleve-
ringsfristen 8. mai, men sikker er han ikke;
-Hva har tatt mer tid enn beregnet så langt?
-Bearbeiding av datamaterialet er jo alltid tid-
krevende, i tillegg har jeg brukt en del tid på å
lære statistikkprogrammet STATA, som jeg skal
bruke i tillegg til Word og Excel.
-Det har vel også gått med en del tid til å lese
seg opp?

-Jeg har lest en god
del økonometri, så
jeg kombinerer
nok dette med en
eksamen i dette nå
i mai. Ellers er jo
betalingsvillighet-
smålet nært knyttet
til konsument-

teorien, og også dette må beherskes.

Helt til slutt lurer vi selvsagt
på om Bjørnar har noen
gode råd til andre som skal
begynne på hovedoppga-
ven?
-Vel, dersom man synes
dette virker interessant, går
det jo an å ta kontakt med
HERO på
WWW.SV.UIO.NO\HERO
eller prate med Jon Strand.
Ellers gjelder jo fjellvett-
reglene her som ellers -
snakk med kjentfolk, og
grav deg ned i bøkene i tide!
Med denne oppfordringen,
tusler vi tilbake til lesesalen.

I serien ”Min hovedopp-
gave” har Observator til
nå snakket med følgende
studenter:

Observator nr.1 2000
Espen Karstensen
En teoretisk og empirisk
undersøkelse av bedrifts-
beskatning og utbytte-
vekst før og etter den
norske skattereformen i
1992.

Observator nr. 2 2000
Bjørnar Andreas Kvinge
Tidspreferanser og verds-
etting av menneskeliv

dengang bygget ble planlagt. Over en skogsbær-
yoghurt forteller Bjørnar at han, høsten 1999, søkte
på et studentengasjement utlyst av Frischsenteret
om å skrive for HERO (Health economics research
programme at the University of Oslo). Oppgaven
har fått den foreløpige tittelen ”Tidspreferanser
og verdsetting av
menneskeliv”. Det
høres litt morbid ut,
selv om verdsetting,
preferanser og
betalingsvillighet jo
er veldefinerte be-
greper for oss økono-
mer (in spe).
-Hvordan verdsetter man et menneskeliv?
-Vel, en annen formulering av problemstillingen
er: ”Hvor mye pen-
ger ønsker befolk-
ningen at myndig-
hetene skal bruke på
ulike helse-
prosjekter?” For å
finne ut dette har det
vært gjort en stor
spørreundersøkelse
om folks betalings-
villighet for helse-
prosjekter, med for-
skjellig kostnad og
effekt. Undersøkel-
sen var utarbeidet av

Ellers gjelder jo fjellvettreglene her
som ellers - snakk med kjentfolk og
grav deg ned i bøkene i tide!

Skrevet av Erlend Evensen
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Skattejakt på
lesesalen

Glemte minner.
Har du lagt merke til alle tingene som ligger i
hyllene langs veggen på lesesalen vår i 2.
etasje? Hvert år rydder eksamensvaktene
gjenglemte ting fra pultene og bort i hylla, og
hvert år blir noe liggende igjen som et glemt
minne over en students skjebne. En kaffekopp,
en kladdeblokk, en ringperm eller en bok.
Hvem var det som eide dette, og hvor er han
nå?
Her står det diverse kaffekopper. Er din gamle
kopp her? Kom og hent den! Kaffe, te, knekke-
brød og sjokolade; noen har tydeligvis forbe-
redt seg på å tilbringe mye tid her inne på
lesesalen. Har noen forresten en god forklaring
til alle piratflaggene som ligger i hyllene?

Bøker og permer.
The Fall of Public Man –Når var den på
pensum? Se her Espen Øverskott;  her er
permen din fra 5. semester våren ’91. Notater
fra 2. avdeling ’98. Produksjonsteoriboken til
Hoel og Moene er en gjenganger. Er det
optimal adferd å kjøpe denne boken og legge
den igjen i hylla? Vi finner ingen eksemplarer
av Rødseths Konsumentteori

Karriere guiden.
Noen var kanskje ikke sikre på at sos.øk. var
veien å gå. Hvor er du nå?
Var det sosøk som lå ditt hjerte nærmest, eller
ble det et kurs på BI?
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Skandale på lesesalen!!
Det har i den senere tid vært en pussig odør
på lesesalen. Alle har naturlig nok tenkt sitt
om naboens kroppshygiene, og tatt hyppige
pauser for å få nok frisk luft. Observator kan
her presentere den egentlige årsaken til
elendigheten:  Den som i november i fjor
spiste ferdig oppskåret brød og fiskekaker
kjøpt på Joker, glemte tydeligvis å rydde bort
restene som nå lider av langt fremskreden
forråtnelse. Her er resten av lunchen din, din
gris!!

Her er alt fra kaffe til tannkrem, og fra
grunnfag makro, til 3. avdeling mikro. En
gang om ett hundre år, blir de glemte tingene
kanskje et siste minnesmerke over vår tids
sos.øk.- studenter. Da havner de på museum
sammen med hatten til Ragnar Frisch, og
buksene til Trygve Haavelmo.

Skandale på

lesesalen!!

Observator har bildene

Approppos tapte gjennstander:

Bill.mrk: Informasjonsøkonomi
Bok av Castrillio & Perez forsvunnet
fra lesesalsplass. Ønskes returnert
snarest. Henv. til Observator.
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Observator bringer deg bildene
fra årets Frederiktur til

Hemsedal:

Fotoalbum:

Har noen sett skiene mine?

Det ble festet...

...og festet ...

Her er det nesten like kultsom på lesesalen
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Elegant

18, 18 -og en halv, 18...

Grav deg ned i tide
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Av Joachim LundI det siste har prisen på internettaksjer gått til him-
mels. Optimistene mener vi befinner oss i en ny
økonomisk tid, som vi bare har sett begynelsen av.
I denne nye økonomien vil lav inflasjon og høy økono-
misk vekst la seg kombinere. De gamle økonomiske
modellene holder ikke lenger mål, og prising av ak-
sjer er ikke lenger hva det en gang var. Pessimis-
tene mener at kursene på internettaksjer er sterkt
overvurdert. De ser på det som en boble som snart
vil sprekke. Noen har til og med sammenlignet det
med et pyramidespill.
Om prisingen på  disse aksjene er riktig vet ikke jeg.
Denne artikkelen handler om hvordan internett kan
effektivisere omsetningen av varer og tjenester, og
dermed føre til økt økonomisk vekst. Meningen er å
gi noe av forklaringen på hvorfor så mange investo-
rer er så vanvittig optimistiske overfor framtiden.

Et omvend oljepris-sjokk?
I 1970-årene gikk prisen på olje kraftig opp. Siden olje var en
viktig innsatsfaktor førte dette til at prisene generelt steg.
Resultatet var lav økonomisk vekst og høy inflasjon.
Mange mener innføringen av internett kan gi en lignende ef-
fekt, bare med motsatt fortegn.
Prisen på informasjon vil reduseres, siden informasjon er en
viktig innsatsfaktor i dagens økonomi, kan dette resultere i en
prisnedgang på andre varer og tjenester.

Verden blir en mer effektiv markedsplass.
Å sammenlikne priser vil bli enklere for kjøpere og selgere,
slik at markedet vil fungere mer effektivt. Forbedret informa-
sjon vil føre til at ressurser blir overført dit de kan brukes
mest produktivt. En skredder i Hong Kong kan selge en hånd-
sydd dress til en velfødd aksjemegler i Oslo. Eller en indisk
programmerer kan lage et program for et firma i USA. Lan-
degrensene vil etter hvert miste sin betydning, og konkurran-
sen vil bli hardere. Kjøpere og selgere vil bringes nærmere
hverandre slik at fordyrende mellomledd kan
kuttes bort. Den økte konkurransen kan forbedre pris-
mekanismen slik at økonomien vil bevege seg nærmere
lærebokens modell for perfekt konkurranse.

Billigere varer
Denne effektiviseringen vil gi oss vanlige konsumenter billi-
gere varer, men de største forandringene regner man med
kommer i næringslivet.
Vanlige konsumenter gidder neppe bruke internett hver gang
de skal kjøpe noe. Bare de tingene som egner seg til nettsalg
vil bli omsatt i store kvanta. Og man skal heller ikke glemme
folks behov for personlig kontakt når de handler. I næringsli-
vet derimot er det for det meste effektivitetshensyn som gjel-
der. Det vil bli lettere for bedrifter å finne de billigste leveran-
dørene. Og en rekke mellom-menn kan kuttes ut når det skal
gjøres innkjøp. Behovet for å ha varer på lager vil også redu-
seres kraftig da man kan ha full kontroll online.
Når produksjonskostnadene i en industri blir lavere, fører det
til reduserte priser. Dette fører igjen til at andre industrier får
billigere innsatsfaktorer. Man får altså flere runder med
kostnadsbesparelser.
På sos.øk.-språk kan det beskrives som om tilbudskurven
flyttes til høyre. Dette resulterer som kjent i lavere priser og
høyere kvantum . (Se illustrasjon)
Hvilken effekt vil dette ha?

Det er vel umulig å spå hvor sterk effekt internett kommer
til å ha på handel generelt. Vi sosialøkonomer er flinke til å
måle slikt i etterkant.
Men det amerikanske meglerhuset Goldman Sachs har et
estimat på hva bedrifter kan spare på å gjøre innkjøp over
nettet. Det varierer fra 2% innsparing i kullindustrien, til 40%
innsparing for de som lager elektriske komponenter. De har
også estimert at en bilprodusent kan lage en bil 14% billigere
hvis alle komponenter kjøpes online.
Og dette gjelder bare kostnadsbesparelser ved innkjøp.

Er dette egentlig noe nytt?
Av vår venn Sollow har vi lært at teknologiske nyvinninger gjør
oss mer produktive og gir oss økonomisk vekst. Oppfinnelsen
av jernbanen for eksempel, økte den økonomiske veksten i
Storbritannia på midten av 1800-tallet. Varer og mennesker
kunne transporteres langt billigere over store avstander. Dette
førte til at byene vokste seg store og at markedene fungerte
bedre. Man kan argumentere for at innføringen av internett
er en teknisk forbedring på linje med alle andre slike tekniske
forbedringer de siste hundre årene.
De største Optimistene er ikke enige, og hevder vi nå står
overfor den største teknologiske revolusjonen i moderne tid.
Mens eksempelvis jernbanen bare berørte frakt av mennes-
ker og varer, vil internett innvirke på mesteparten av økono-
mien. Det vil bli en ny markedsplass, en ny måte å kommuni-
sere på, et nytt informasjonssystem og gi oss nye måter å
distribuere varer på. Man håper helt nye tjenester og produk-
ter som ingen hittil har drømt om vil oppstå av den nye tekno-
logien. Så det er ikke rart mange investorer er optimistiske.

Krakk?
Når jeg skriver denne artikkelen har aksjekursene begynt å
falle kraftig. Pessimistene mener vi bare har sett begynelsen
på fallet og at denne boblen vil sprekke snart. Det er vanlig å
vise til hvordan det gikk i Storbritannia etter at jernbanen ble
innført. Jernbaneaksjer steg først kraftig, og det var en enorm
optimisme på børsen.
Men da det viste seg at de fleste selskapene ikke klarte å
tjene noe særlig med penger, gikk mange konkurs, og tren-
den snudde. Det hadde blitt kraftig overinvestert i bransjen,
og de fleste selskapene hadde for stor kapasitet i forhold til
etterspørselen. Det samme kan hende igjen med nett-
selskapene, men heldigvis, etter krakket var fortsatt jernba-
nen der til det beste for samfunnet.

Inspirasjon og illustrasjon: The Economist 1-7 april
2000.
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Til Finansavisen 6. april 2000 uttaler investor Tharald Brøvig følgende i forbindelse med skatte-
reglene for ansatteopsjoner: ”Finansdepartementets embetsmenn, som har gått på Sosialøkonomisk
institutt og lært sosialisme, bruker lovreglene for å hindre at den nye velstanden spres.”
På denne bakgrunn tok vi kontakt med instituttbestyrer Vidar Christiansen for å få en kommentar
vedrørende faget og bruken av det.

Christiansen: Han sier jo dette i egeninteresse, selvfølge-
lig. Han vil ha mest mulig ut av opsjonene sine, og hans
utsagn må sees i lys av det.

Observator: Hvilke politiske grunnsyn hadde Ragnar
Frisch, Trygve Haavelmo, Leif Johansen og andre forele-
sere ved Sosialøkonomisk institutt?

Christiansen: De tre stod alle i noen grad på venstresiden.
Ragnar Frisch var i kretsen rundt dem som arbeidet med
Arbeiderpartiets kriseprogram i trettiårene, men senere, på
sekstitallet, hadde han mer sympati for SF. Når det gjelder
Haavelmo så er det forsåvidt velkjent at han stod Trygve
Brattli nær som var finansminister og senere statsminister
fra Arbeiderpartiet. Leif Johansen var medlem av Kommu-
nistpartiet. Han hadde på et tidlig tidspunkt verv i partiet
også.
Mer generelt så har det vært og er medlemmer av staben
med nesten alle politiske avskygninger, men man vil nok
ha problemer med å finne representanter fra ytterfløyene.
Det er ikke mye ekstremisme her for å si det sånn. Bortsett
fra det så er det spredning.

Observator: Så du vil ikke si at det er spesielle oppfatnin-
ger som dominerer i dag blant de ansatte?

Christiansen: Nei, jeg synes det blir veldig kunstig å for-
søke å registrere hva som er de politiske oppfatningene her.
Det er ikke noe politisk verksted, vi driver med faglig ar-
beid og er lite opptatt av hvilke politiske holdninger med-
arbeiderne har. Man har folk her som har vært aktive i SV,
og vi har en som er ordfører i hjemkommunen sin for Høyre.

Observator: I hvilken grad har politisk grunnsyn preget
undervisning og pensum ved instituttet tidligere og nå?

Christiansen: Nei, jeg synes det er kunstig å si at det er
politisk grunnsyn som har preget undervisning og pensum.
Heldigvis vil jeg si, så har det ligget samfunnsengasjement
bak en del av det som har vært gjort både når det gjelder
undervisning og pensum, men jeg vil ikke si at det er poli-
tisk betinget. Det er folk som er vant med å tenke selv, det
er jo så å si jobben vår.  Det er også slik at selv om man
bekjenner seg til et politisk parti så er det ofte at noen er

kritiske til holdningene til eget parti i økonomiske spørs-
mål. Det er også eksempler på at folk beveger seg over årene
når det gjelder politiske holdninger.

Observator: Finansdepartementet, Norges Bank og SSB
er blant de statlige arbeidsplassene som har mange sosial-
økonomer i sine rekker. Finnes det eksempler på situasjo-
ner der offentlig ansatte sosialøkonomer kommer i konflikt
mellom det å søke hva som er bra for samfunnet og det å
sikre god lønn og trygge arbeidsplasser for seg selv og of-
fentlig ansatte?

Christiansen: I prinsippet kan man tenke seg slike situa-
sjoner, men om man ser på Finansdepartementet der det er
mange sosialøkonomer, så er ikke de akkurat kjent for å
være lønnsledende. Slik sett tyder det på at problemet ikke
er veldig stort.

Observator: Men på den andre siden er det flere stillinger
og ansvaret for større prosjekter og andre karriereincent-
iver som kan være en viktig faktor for å søke det som er
egennyttig.

Christiansen: Ja man kan jo si at det er en rekke sosial-
økonomer som er i slike posisjoner at de i og for seg kan
påvirke mulighetene for sosialøkonomer. Det vil være litt
naivt å se bort fra at det kan være sånn, men jeg synes det er
vanskelig å si noe om dette har vært noe problem i kon-
krete saker. I prinsippet kan det vær sånn, men det behøver
jo ikke bare å gjelde sosialøkonomer, men for eksempel
også jurister i statsforvaltningen.

Observator: Kan det være noe i at offentlig ansatte streber
etter å gjøre den offentlige sektoren større?

Christiansen: Det er klart at alle jobber for sine sektor-
interesser så de som er innenfor et område, la oss si ansva-
ret for utdanningssektor, helsesektor eller samferdselssektor
jobber jo egentlig for å få mer ressurser til sin sektor, det
ligger i sakens natur. Så er det oppfatninger ute i samfunnet
om at det først og fremst er Finansdepartementet som er
pådriver, men som enkelte finansministre har sagt så er det
de som er skattebetalernes beste venn, for Finansdeparte-
mentet prøver ofte å holde igjen skatteøkninger.

Av Pål M. Lykkja og  Pål Aamodt

Sosialistøkonomisk institutt ?
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Til tabell:Per Capita BNP vekst, mellom 2 år før og etter EM. Kilde Penn
World Tables 5.6. Nedgang i BNP vekst er uthevet.

TABELL                     VEKST I BNP

Jeg satt og tenkte på hvor fantastisk morsomt
det skal bli med Europa Mesterskap i fotball til
sommeren. Norge deltar for første gang. Og jeg,
akkurat som alle andre patrioter, tror helt opp-
riktig på at Norge kan klare å vinne EM. Tenk
dere scenariet; Norge er Europa mestere i fot-
ball. Karl Johan , Allmenningen i Bergen, Stort-
orvet i Trondheim, Rutebilstasjonen i Arendal
og Shell stasjonen i Melhus, alle samlingssteder
i Norge er fylt til randen med jublende mennes-
ker. Det kommer til å vare i flere dager, for noen

kanskje i flere uker. Glade nordmenn som fes-
ter, nyter og gleder seg over at Norge har vun-
net EM.
Tenk dere alle de pengene vi kommer til å
svi av i lykkerusen som vi befinner oss. Tenk
hvor effektive vi er når vi er glade og for-
nøyde.
Min teori er at en EM seier også vil gi Norge
enda mer økonomisk jubel. Dette er artikke-
lens kjerne. Vil en EM seier gi Norge et øko-
nomisk løft?
Min hypotese er at det eksisterer en såkalt

EM I FOTBALL OG
CUPEFFEKT

Av Stian Holter
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”CUPEFFEKT” i land som vinner store mes-
terskap i fotball. Det vil si at landet som vinner
EM får et økonomisk løft det påfølgende år,
altså en ”CUPEFFEKT”.
For å finne svar på hypotesen så måtte jeg se
på hvordan det har gått med økonomien til
tidligere EM vinnere, og se etter om de har
fått en ”CUPEFFEKT”. Tabbelen nedenfor
viser veksten i BNP per. Capita for EM vin-
neren, tapende finalist og vertsnasjonen,
både før og etter EM, for årene 1960 til 1988.

Ingen ”CUPEFFEKT”
Ut i fra tabellen så ser det ikke ut til å være
noen ”CUPEFFEKT” for vinneren. I fem av
tilfellene så falt veksten i BNP året etter EM
seieren, og økte tre ganger. Men for den ta-
pende finalist ser det litt bedre ut. I seks av
åtte tilfeller er det sterkere vekst i BNP året
etter EM enn det var året før EM. Kan det
være slik at ”CUPEFFEKTEN” eksisterer
kun for den tapende finalist?.  Det virker tvil-
somt . Jeg ser i ettertid at en mer sofistikert
metode burde vært brukt. Jeg kunne for ek-
sempel regnet ut gjennomsnittlig vekst i BNP
i 10 foregående år før EM, og sammenlignet
med veksten i BNP etter EM. Eller sammen-
lignet veksten i BNP til EM vinneren med
”tilsvarende” land i samme region.

”VERTSKAPS-EFFEKT”
Jeg kunne ikke finne noen troverdige bevis
for en ”CUPEFFEKT”, men kanskje det gir
økonomisk vekst å være vertskap for EM. I
fem av åtte EM“er som er analysert, så økte
veksten i BNP med mer enn året før mester-
skapet. I gjennomsnitt, så førte dette til nes-
ten 2,5 prosent poeng sterke vekst rate sam-
menlignet med de to årene før mesterskapet.
Umiddelbart  ser jo dette overveldende ut.
Det eksisterer en ”VERTSKAPS-EFFEKT”.
Det kan til og med være en rimelig forkla-
ring på denne effekten. Å være vertskap be-
tyr økt turisme, bygging av nye veier, nye
stadioner og forbedret infrastruktur. Men det
er et par skjær i sjøen. Jugoslavia som var
vertskap i 1976, gikk fra negativ vekst i BNP
til en vekst i BNP på 13 prosent. Dette vir-
ker litt vel voldsomt. Med så få data så gir
denne observasjonen voldsomme utslag. Uten

observasjonen på Jugoslavia i 1976, så har vert-
skaps landene en gjennomsnittlig vekst i BNP
på 3,78 prosent etter EM, mot  3,07 før EM.
Dette er litt mer moderat, men allikevel en rela-
tiv høy gjennomsnittlig økning i veksten i BNP.
Det finnes muligens en ”VERTSKAPS-EF-
FEKT”.

En digresjon; I tillegg til det nevnte øknin-
gen på 14 prosent i Jugoslavias vekst i BNP
i 1976. Så  har Jugoslavia også en tilsvarende
vekst året etter EM i 1968. De går fra en vekst
i BNP per capita på 3,5 prosent året før EM
i 1968 til en vekst i BNP på  15,4 prosent
året etter EM. Dette er jo fantastiske tall. Er
dette riktig, eller har Jugoslavia hatt proble-
mer med kompetansen i sine statlige byråer?

Analysen min har egentlig ikke gitt noen tro-
verdige svar. Det er vanskelig å lete etter
”CUPEFFEKTER”. Men det kan hende at
den eksisterer og det kan hende at Norge vin-
ner EM. For som vi sier, CUP er CUP.
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Falun Dafa, også kjent som Falun Gong har
vært forbudt i Kina siden juli 1999. Mange av
Falun Dafa’s medlemmer har blitt arrestert,
fengslet og dømt opp til 18 års fengsel.
Denne artikkelen prøver å gi et bilde om hva
Falun Dafa egentlig er, og hvordan mennesker
praktiserer Falun Dafa.

Overblikk
*Falun Dafa er et eldgammelt kultivasjons-
system (se definisjon under) som forbedrer
ens sinn(sjel) og kropp. Den egentlige betyd-
ningen av Falun Dafa er ”Den store loven av
universet”. Denne metode og kunnskap har
raskt blitt anerkjent etter at mr. Li Hongzhi in-
troduserte den i 1992. I
dag finnes det ca.100
millioner utøvere i over
30 land, og fra ulike folk-
typer, kulturer og sam-
funn.
*Kultivasjon er et Østens
begrep på utvikling av
kropp og sjel. Falun Dafa
lærer  mennesker å sette
pris på livet (ser på livet
som en skatt Zhen-xi), og
bevarer edle menneskelige
tradisjoner som ærlighet,
barmhjertighet, utholden-
het og uegoisme. Gjennom
prinsippet ”Zhen-Shan-
Ren”, Falun Dafa hjelper
mennesket til å forbedre
helse både i kropp og sinn,
å forsterke visdom, oppreise
moralsk standard, fjerne usunne vaner og
utvikle inderlig harmoni.
*Zhen- Shan- Ren: Falun Dafas utøvere
ledsages av universets tre grunnleggende
egenskaper:
Zhen – Sannhet, Det sanne
Shan – Barmhjertighet, Nestekjærlighet
Ren  - Tålmodighet, Utholdenhet
*Øvelsene Består av fire stående
beveglsesmøstre og en sittende meditasjon.

Alle øvelsene er enkle og lette å lære, likevel
meget effektive og kraftfulle.
*Bøker til Falun Dafa er skrevet av lærer Li
Hongzhi. De to hovedbøkene er:
1. ”Kinesisk Falun Gong ” som består av

introduksjonstekst og illustrasjoner av de
fem øvelsene.

2. ”Zhuan Falun ” (Roterte lovhjul) som er
hovedteksten til Falun Dafa.

Historien om denne type av praksis
Falun Dafa er et høynivå kultivasjonssystem fra
Kina. Det er basert på universal egenskap av
Zhen-Shan-Ren og har gamle historiske røtter.

Kultivasjon er et viktig aspekt av
Orientalske kulturer, og mange
forskjellige systemer har eksis-
tert gjennom århundrer.
«Kultivasjon» er et mer nøyaktig
ord til beskrive  utviklingen og
foredlingen av kropp og sinn. Det
kinesiske ordet for kultivasjon er
«Xulian», det beskriver ofte
gammel qi-gong praksis som
også er et religiøst begrep.

Etter  kulturrevolusjonen, folk
fant ut at bruk av ordet «Xulian»
ville være ukomfortabelt for
myndighetene. Derfor formu-

lerte de tidligere qi-gong utøver-
ene et nytt ord - «Qigong» som er
mer akseptabelt; «Qi» (uttales
«chi») betyr livets energi og
«Gong» betyr kultivasjonsenergi

som er en høyere og mer forfinet
substans enn Qi.

Historien om  Falun Dafa Kultivasjonspraksis
Falun Dafas system har en hovedbok av lære
(”Zhuan Falun”), og fem sett av kultivasjons-
øvelser kjent som Falun Gong. Læren er dyp og
vid, men er formulert på et enkelt språk. Den
gir praktisk veiledning på hvordan man kan ta
del  i den universelle lov av Sannhet-Barmhjer-
tighet-Utholdenhet. Øvelsene er enkle, naturlige,

FALUN

Konflikten omkring medlemmene i Falun Gong bevegelsen er stadig
et hett tema i Kina. Bevegelsen har allerede rukket å bli en verdens-
omspennende bevegelse med et stort antall medlemmer i mange
land, deriblant Norge. Observator bringer deg førstehånds innsikt i
Falun Gong, eller som bevegelsen egentlig kalles:

DAFA
Falun Dafas 5 øvelser der
utøveren jobber med
kroppens energier:

Av Hong Gu
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langsomme og myke, uten noen anstrengende
bevegelser. Det passer for folk av alle aldre,
den yngste utøver er 3 år, og den eldste er 92
år gammel.

Andre Qigongskoler fokuse-
rer på å helbrede sykdom
gjennom fysiske øvelser, det
som er annerledes i Falun
Dafa er at man gjennom
kultivering øker innsikten sin
i så vel den fysiske som den
åndelige virkelighet, og man
gjenforenes med sin sanne
natur og opprinnelse. Å få
bedre helse i både fysisk og
psykisk forstand er bare et
av de mange resultater av
kultiveringen.

Lærer Li Hongzi holdt sine
forelesninger i Kina og andre
deler av verden fra 1992 til
1996. Etter 1996 har han reist bare for å
snakke på erfaringsutvekslings-konferanser på
invitasjon av utøvere rundt i verden.

Litt mer om menneskene og utbredelse
Falun Dafa har blitt fort spredt gjennom
venner, bekjente og slektninger. Det har ikke
vært noe stort alment mediafokus eller
reklame. Inntil mai 1999, øvde utøverne
vanligvis Falun Dafa i sitt nærmiljø. I Kina øvde
folk daglig i parker gjerne før de gikk på jobb.

Falun Dafa er ikke en sekt
Folk i en sekt må vanligvis gi opp mye av deres
personlige meninger og frihet. Som  Falun
Dafa-utøver er man en person som kultiverer,
ikke en ”følger” eller ”tilhenger”. Man har
fullstendig individuell frihet, alle tenker
uavhengig, gjør sine egne valg, løser sine egne
problemer og oppfører seg ansvarlig i livet.

Sekter er hemmelighetsfulle og utelukker folk
utenfor, mens Falun Dafa er åpen mot alle
som har lyst til å lære. Alt læremateriale

(bøker, lyd og videobånd) er
fritt nedlastbart fra  intern-
ett. Alle aktiviteter (kurser,
fellesøvelser, konferanser,
osv.) er gratis og åpne for
alle.

Falun Dafa er ikke en religion
Selv om læren av Falun Dafa
har noen lignende begrep
som blir brukt i Buddhismen
og Taoismen, er den ikke en
gren av Buddhistreligionen,
akkurat som Taichi ikke er en
gren av  Taoismen og Hatha
Yoga ikke er en gren av
Hinduismen.

Falun Dafa er kun en åpen
forening eller løst nettverk,

helt frivillig. Der er ingen medlemskaps-
gebyrer, eller registrering av navn og adresse.
Alle er sett på som utøvere og alle er likestilt,
uansett hvor lenge de har praktisert. Lærer Li
tillater ikke gaver, funds, eller penge-
innsamling under navnet Falun Dafa. Hvis en
person er inspirert til gi et seminar eller kurs,
eller trykke en brosjyre, da må de finne
pengene til å betale med selv. Dette er
spontane, individuelle hendelser istedenfor en
organisasjons avgjørelse. Vekten er på
personlig utvikling, ikke organisert begivenhet.

Falun Dafa har ingen politisk hensikt eller
interesse
Selv om det finns noen profesjonell politikere
som praktiserer Falun Dafa, så har Falun
Dafa ingen forbindelse til noe politisk parti
eller regjering. Det kan snarere sammenlignes
med en fritidsaktivitet, for eksempel jogging

el.lign. Forskjellen er at Falun
Dafa-utøvere prøver å oppføre
seg etter  prinsippet: ”Sannhet-
Barmhjertighet-Utholdenhet”  i
alle situasjoner, som for
eksempel i nabolaget, jobb-
situasjon og i studie-
sammenheng.

Mer informasjon om Falun Dafa
kan du finne på:
www.falundafa.org
www.falundafa.ca
www.falundafa-se.nu
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Sosialøkonomen
  hjem i egen postkasse

Kontigenten inkluderer med-
lemskap i studentforeningen
Fredrik. Betalt bankgiro gjel-
der som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og lø-
per til oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Sosialøkonomen

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

Til:
Sosialøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 41 32 90 Fax: 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Sosialøkonomen
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for
1999. Det samme koster et studentabonnement på sosialøkonomen.
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Mikro 2.avdeling v-99
KARAKTER 1.5

Eksamensoppgaven:

Observert av  ChristerTonheim
Som vanlig gjengir Observator en
eksamensbesvarelse, med kom-
mentar av en faglærer.
Eksamensoppgaven med 3 ved-
legg er gjengitt først.
Vi gjør oppmerksom på at hånd-
skriften i oppgaven ikke er iden-
tisk med kandidatens.
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Seks
i heisen

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 OsloB

Hva er ditt beste

eksamenstips?

Margrete Magerøy,
statsvitenskap hovedfag:
Være godt forberedt.

Tore Walaker,
statsvitenskap hovedfag:
Lese godt og hardt i hvert fall
i to måneder før eksamen.

Tonje Sti,
sosiologi hovedfag:
Eeeeh... Vet ikke!

Kine Nilsen,
statsvitenskap mellomfag:
Les på sammendrag.

Øystein Gevelt,
statsvitenskap grunnfag:
Husk å lese kompendiene også.

Anita Vingan,
sos.øk. 7.semester:
Det er et godt spørsmål.

Observator søker medarbeidere!

Skrivekløe?
Observator trenger DEG!

Bli med å føre en 36 år gammel tradisjon videre.
Spesielt studenter på 1. avdeling oppfordres til å
ta kontakt.
Hos oss får du den lille ekstraerfaringen som
arbeidsgivere etterlyser.
Mail oss på:     observator@econ.uio.no


