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Svar til: Om SSB, makromodeller og 
økonometriens historie

Jeg har med interesse lest din artikkel i 
Observator og syntes det var et fint forsøk 
på å formidle en kontrovers i det norske 
økonomisk-politiske miljøet.  

Du kunne ha nevnt at noen av de trekk 
fra økonometriens historien som du 
hintet til har sterke tilknytningspunkter 
til Økonomisk institutt.  Det gjelder ikke 
minst «strukturelle modeller» som har 
kommet til å står sentralt i internasjonale 
kontroverser om økonometri. Du knytter 
begrepets opphav til Cowles Commission 
(heretter CC), mens det historisk mer 
korrekte ville være å gi Ragnar Frisch æren 
for dette og hans elev, Trygve Haavelmo, 
plasserte strukturelle modeller svært sen-
tralt i sin probabilistiske formalisering av 
økonometrien. (Nesten litt pussig at en 
artikkel om økonometrihistorie i Observator 
ikke nevner Haavelmo!) 

CC flyttet for øvrig til Chicago først i 1939, 
Frisch hadde vært en fødselshjelper for 
Cowles ved opprettelsen av CC tidlig på 
1930-hjelper. Haavelmos arbeider under 
krigen lå til grunn for landevinningene i 
økonometri som ble oppnådd i de første 
etterkrigsårene av staben ved CC (Jacob 
Marschak, Tjalling Koopmans, Lawrence 
Klein, Ted Anderson et al.). Klein tilbrakte 
et år ved instituttet i 1947/48 i nær kontakt 
med Frisch og Haavelmo. Tinbergen som 
sto Frisch nær, tilbrakte tid ved instituttet 
både før og etter krigen. 

Olav Bjerkholt

Det var for øvrig ikke Klein som lagde den 
første makromodell for USA, men Tinbergen 
som oppdrag for Folkeforbundet 1937-
1939. Et annet navn som bør nevnes er 
den norske statistikeren Olav Reiersøl som 
utviklet teorien om instrumentvariable, et 
begrep som i høyeste grad er med i aktiv 
bruk, ofte forkortet til IV eller ukorrekt IV-
modell).

Reiersøl arbeidet for Frisch på siste del av 
1930-tallet og var en kortere tid ved CC 
omkring 1950 i samarbeid med Koopmans. 
(Litt synd at ikke instituttet litt bedre for-
midler noe til studentene om denne ære-
rike historien!).
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DØDSSKATT - 
JA TAKK!

Skatten på arbeidsinntekt er høy. Vi vet 
fra økonomisk teori at jo høyere skatt 
på arbeid, jo lavere blir arbeidstilbudet. 
Når folk jobber mindre går produktivite-
ten i samfunnet ned, samtidig som folk 
får lavere kjøpekraft. Vi ser derfor at en 
lavere skatt på arbeid vil være å fore-
trekke. Men hvordan skal vi få til det, 

Gard Løken Frøvoll
Civita-akademiet 2017

uten å senke statens skatteproveny?  
Én mulighet kan være en stor arveavgift, 
i form av en skatt med relativt høy 
prosentsats. Arveavgiften er en skatt 
som betales av døde mennesker, 
og dens motstandere foretrekker 
derfor ofte betegnelsen «dødsskatt».
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Det er flere fordeler med arveavgiften. 
Den mest åpenbare er at den ikke beskatter 
levende personer, men døde. Dette 
virker ganske hensiktsmessig, all den tid 
det ikke finnes lommer på likskjorten. 
Reduksjonen i skatt på arbeid fører til at vi 
kan nyte mer av vår inntekt mens vi lever, 
mot at vi godtar det faktum at penger er 
til for de levende, ikke de døde. Lavere 
skatt på hver eneste lønnslipp gjennom 
livet, mot at du som død får mindre å 
fordele, burde være en god byttehandel.

Ja, men hva med barna, spør du kanskje. Ja, 
hva med dem? Det er naturlig å tenke seg 
at foreldre med høy inntekt og stor formue 
har kunnet gjøre en del overføringer til 
barna, direkte og indirekte, mens de selv 
enda var i live. Eksempler på dette er 
støtte til dyre universiteter, eller hjelp i 
boligmarkedet. I tillegg vil barna fortsatt 
arve, så lenge arveavgiften er mindre enn 
hundre prosent. Det er altså ikke slik at 
man ikke får nytte av rike foreldre selv om 
det innføres en arveavgift. 

Ifølge SSB er det slik at personer som 
arver mer enn 400 000 kroner, tilbyr langt 
mindre arbeidskraft enn de som ikke 
arver i det hele tatt. Dette fenomenet 
kalles Carnegie-effekten. Effekten 
estimeres ofte til å være i underkant av 
ti prosent. Det vil si at de som arver mer 
enn 400  000 kroner, gjennomsnittlig 
vil jobbe ti prosent mindre i løpet av de 
første fem årene etter arven ble mottatt, 
sammenlignet med de som ikke arver. 

Dagens skattefrie arv subsidierer fritid hos 
de som er så heldige å motta denne arven, 
på de arveløses regning. Er det slik vi vil 
ha det? Vanligvis argumenterer man mot 
arbeidsfri inntekt, for eksempel borgerlønn, 
med at det vil gi mindre incentiver til å 
arbeide. Det samme argumentet burde 
gjelde arv, som også er arbeidsfri inntekt. 

Forskjeller går i arv. Og forskjellene blir 
større.  77 av Norges 100 rikeste startet med 
en stor arv. Penger avler penger, og det er 
litt paradoksalt at man i et samfunn som 
verdsetter hardt arbeid og like muligheter, 
hegner om en ordning som fører til mindre 
arbeid og ulike muligheter. I tillegg ser 
vi at forventet levealder er rundt 80 år, 
og man kan da forvente at de arvende er 
i femtiårene. Jeg tror det hersker bred 
enighet om at det ikke er femtiårige avkom 
av rike mennesker som har størst behov for 
skattefri inntekt i dette samfunnet. 
Dagens regjering har gjort mye bra, men å 
fjerne arveavgiften er ikke en av dem. Den 
burde innføres på ny, med høy prosentsats 
og et tilhørende minstefradrag. Slik gjøres 
det i andre land, blant annet i Storbritannia, 
Danmark og Tyskland. I Storbritannia 
har man et romslig bunnfradrag, med 40 
prosent skatt på alt over dette fradraget. 
Dette hadde fungert godt i Norge. Vi kunne 
redusert forskjellene, hindret opphopning 
av midler, økt arbeidstilbudet, samt senket 
skattene på arbeid. Og alt dette på de 
dødes regning!

Vi må tenke nytt rundt arveavgiften.
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VERDIPAPIRISERING AV BOLIGLÅN 
OG BOLIGPRISUTVIKLINGEN

Hvordan fungerer OMF-finansiering?
Etter at du har tatt opp et boliglån sitter ikke 
nødvendigvis banken med lånekontrakten 
i hånda og venter på at renter og avdrag 
skal renne inn. Banken kan nemlig ta opp 
nye lån med sikkerhet i ditt boliglån. Dette 
skjer i praksis ved at bankene kan overføre 
boliglån med en belåningsgrad under 75 
prosent til datterselskaper1. Disse datter-
selskapene, som kalles kredittforetak, tar så 
opp obligasjonslån med sikkerhet i boliglå-
nene de har fått overført fra sin moderbank. 
Dette foregår ved at man utsteder OMF i et 
eget marked. I markedet møter kredittfore-
taket investorer som vil kjøpe obligasjonen 

Magnus Åstebøl

og dermed yte et lån til kredittforetaket. 
Resultatet er at kredittforetaket får tak i 
mer penger i dag i stedet for å vente på 
at boliglånet amortiseres. Disse pengene 
kan brukes til å finansiere nye boliglån. 
Det er verdt å merke seg at prosessen ska-
per en kjede av lån som til syvende og sist 
er sikret i boligenes verdi. Dette kan mer 
generelt karakteriseres som verdipapirise-
ring av boliglån
 

Verdipapirisering og Finanskrisen
”That which can be securitized will be se-
curitized” skrev økonomen Hyman Minsky 
i 1987 da han beskrev utviklingen av 
verdipapirisering (securitization) i USAs 
finanssektor på 70- og 80-tallet. Minsky, 
som døde i 1996, advarte mot konsekven-
sene denne utviklingen kunne ha for fi-
nansiell stabilitet1. Verdipapiriseringen av 
boliglån toppet seg i USA under opptak-
ten til finanskrisen. Stor vekst i utstedelse 
og handel av såkalte «Mortgage-Backed 
Securities» bidro til å bygge opp fall-
høyden i boligmarkedet før krisen var 
et faktum. Ironisk nok ble ordningen 
med OMF innført i Norge i 2007, rett før 
Finanskrisen2. Det eksisterer likheter 
mellom dagens situasjon i Norge og den 
i USA. Her til lands har veksten i OMF-
finansiering vært høy samtidig som både 
boligprisene og husholdningenes gjeld 
har steget med over 50 prosent siden 
2008 (se figur 2). En lærdom fra finans-
krisen var at stor vekst i omsetningen av 
slike finansielle instrumenter til syvende 
og sist ikke var for samfunnets beste.  

Boligprisutviklingen har vært et hett 
tema de siste årene. Bankenes verdipa-
pirisering av boliglån for å finansiere nye 
utlån, ser ut til å ha bidratt til den høye 
boligprisveksten. Denne prosessen inne-
bærer utstedelse av Obligasjoner med 
fortrinnsrett (OMF). OMF er i dag ban-
kenes viktigste finansieringskilde etter 
bankinnskudd1. Siden 2008 har verdien 
av utestående OMF nesten femdoblet 
seg (se figur 1). Finansdepartementet ba i 
februar Finanstilsynet utrede hvorvidt re-
guleringen av OMF bør strammes inn. I sitt 
svar uttrykker Finanstilsynet bekymring 
for veksten i OMF-finansiering1. Dette har 
fått liten oppmerksomhet i den offentlige 
debatten. Med høy gjeld i husholdninge-
ne og fallende boligpriser er det aktuelt å 
stille spørsmålstegn ved hvilke risikofak-
torer verdipapirisering av boliglån kan ha 
bidratt til å bygge opp i norsk økonomi.
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Heldigvis er OMF gjenstand for strammere 
reguleringer enn de amerikanske versjone-
ne ”Mortgage-Backed Securities” eller mer 
generelt ”Asset-Backed Securities (ABS)”. I 
Penger og Kreditt 1/2010 poengterer Norges 
Bank at sammenlignet med ABS er de nor-
ske kredittforetakene, som utsteder OMF, 
gjenstand for strengere krav til kapitaldek-
ning og til hvilke lån som kan pantsettes. 

En oppadgående spiral
Omfattende regulering og en vurdering av 
norske boliger som sikre underliggende 
verdiobjekter har gjort at OMF er forbun-
det med lav risiko. Kombinert med høyere 
avkastning enn statsobligasjoner, har OMF 
vært populært blant investorer. Dette har 
ført til et lavt avkastningskrav i markedet 
og gitt bankene tilgang på relativt billigere 
kapital enn tidligere3. Dette har videre bi-
dratt til at bankene har kunnet tilby stadig 
billigere boliglån til norske husholdninger. 

Dette er vel og bra, OMF ser ut til å være 
velregulert og har gitt det norske folk 
lavere renteutgifter. Ser man derimot 
situasjonen i et større perspektiv er det 
heller usikkert om den store veksten i OMF-
finansiering har vært til det beste for norsk 
økonomi. Finanstilsynet skriver i sitt brev til 
Finansdepartementet at3: 

”Økningen i OMF-finansieringen har skjedd 
over en periode med sterk vekst i boligpriser 
i Norge. Dette har gitt bankene god tilgang 
på boliglån som kan benyttes som sikkerhet 
for OMF. Det har samtidig bidratt til å gjøre 
finansieringsbetingelsene for norske bank-

konsern tettere knyttet til utviklingen i bolig-
priser.”

Når OMF-finansiering øker muligheten til 
å finansiere nye boliglån og disse boliglå-
nene videre pantsettes for å utstede nye 
OMF, får vi en spiral som ser ut til å ha bi-
dratt til stigende boligpriser og økt gjeld i 
husholdningene. Høyere boligpriser har vi-
dere gjort belåningsgrad-kravet for hvilke 
boliglån som kan pantsettes lettere å møte 
(boligens verdi relativt til lånebeløpet 
øker). Mulighetene for å finansiere enda 
flere boliglån har dermed økt ytterligere4. 

Boligprisfall
Norsk økonomi kan befinne seg i en kritisk 
periode akkurat nå. Etter at stemningen i 
boligmarkedet endret seg før sommeren 
med påfølgende boligprisfall hersker det 
usikkerhet om hvilke nivåer boligmarkedet 
vil stabilisere seg på. Denne utviklingen ut-
spiller seg i et marked med høy produksjon 
av nye boliger og svak befolkningsvekst4. 
I tillegg sies graden av spekulasjon å ha 
vært betydelig der omtrent 20 prosent av 
boligene i Oslo i dag er sekundærboliger5. 

Fallende boligpriser kan føre til at deler av 
boliglånsporteføljen i kredittforetakene 
ikke lenger kvalifiserer som sikkerhet for 
utstedte OMF. Økende belåningsgrad kan 
nemlig føre til at lånene overstiger gren-
sen på 75 prosent. Da kan bankene støtte 
kredittforetakene sine med nye aktiva ved 
å overføre boliglån med lavere belånings-
grad. Dette kan gå utover kredittratingen 
til bankene da boliglånene de sitter igjen 

Når OMF-finansiering øker muligheten til å finansiere nye 
boliglån og disse boliglånene videre pantsettes for å utste-
de nye OMF, får vi en spiral som ser ut til å ha bidratt til 
stigende boligpriser og økt gjeld i husholdningene. 
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Figur 2 
Utvikling i husholdningenes totale gjeld og SSBS boligprisindeks for brukte boliger. Begge serier er satt til 100 i 2008.
Kilde: SSB

Figur 1
Kilde: SSB
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bankene dårligere forutsetninger for å 
skaffe likviditet i en presset situasjon da 
en større andel av boliglånene er over-
ført til kredittforetakene og pantsatt der.   

Hvis et kredittforetak mot formodning 
ikke skulle kunne møte sine forpliktelser 
vil investorene som har kjøpt OMF av kre-
dittforetaket, ha rett på sikkerhetsmassen 
(boliglånene). Siden bankene har overført 
boliglånene med lavere belåningsgrad til 
kredittforetakene sitter de igjen med en 
relativt mer risikabel boliglånsportefølje7. 
Det betyr at bankenes kreditorer utsettes 
for høyere risiko. Bankenes kreditorer in-
kluderer folk som har sparepengene sine 
i banken. Disse pengene er forsikret av 
Bankenes Sikringsfond. Til syvende og sist 
lar vi altså bankene utsette sikringsfondet 
for større risiko. 

Finanstilsynet har ansvaret for å overvåke 
risikoen bankene tar med folks sparepen-
ger. Det er derfor bekymringsverdig at 
Finanstilsynet oppsummerer sammen-
hengen mellom utviklingen i boligprise-
ne, husholdningenes gjeld og OMF med 
det følgende7: 

«Finanstilsynet vurderer at det finansielle 
system er sårbart for eventuelle svakheter 
ved OMF-ordningen eller utnyttelsen av 
ordningen, og at dette utgjør en systemrisi-
ko som har økt de senere årene.» 

Finansdepartementet skal nå vurdere å 
stramme inn reguleringene. Finanstilsynet 
anbefaler blant annet å øke systemrisiko-
bufferen i bankene og senke grensen for 
belåningsgraden for boliglånene som ut-
gjør kredittforetakenes sikkerhetsmasse8. 
Sistnevnte tiltak vil kunne gjøre kredittfo-
retakene mindre sårbare for boligprisfall. 
Systemrisikobufferen er til for å dempe 
risikoer i finanssektoren som helhet8. 
Timingen kan vise seg å være dårlig da 
disse endringene kan binde opp mer 

med vil ha en høyere gjennomsnittlig 
belåningsgrad6. Usikkerhet rundt 
boligmarkedet og en presset situ-
asjon i bankene kan smitte over på 
OMF-markedet og gi økte risikopå-
slag. Resultatet kan bli økte finansier-
ingskostnader for kredittforetakene og 
deres respektive moderbanker. 

Bankene kan videre presses til å øke 
sine utlånsrenter. Da det her til lands 
er vanlig med flytende rente på bo-
liglån, kan det forverre situasjonen 
ytterligere. Den historisk høye gjelds-
belastningen i norske husholdninger 
gjør mange sårbare for renteoppgang. 
Økt grad av mislighold vil gjøre vondt 
verre. I tillegg har bankene investert i 
hverandres OMF7. Det gjør bankene 
mer eksponert mot hverandres sårbar-
heter. Hvis boligprisfallet skulle vise 
seg å bli betydelig kan vi altså få en 
nedadgående spiral for boligmarke-
det, bankene og til syvende sist øko-
nomien som helhet. 
 
Finanstilsynets årlige samlede ri-
sikovurdering vurderer bankene til å 
være robuste selv ved et boligprisfall 
på 30 prosent7. I den analysen antas 
det at bankene kan hente likviditet fra 
et stabilt OMF-marked. Finanstilsynet 
erkjenner at man har begrenset erfa-
ring med hvordan OMF-markedet vil 
utarte seg i en krisesituasjon. Vi har 
tross alt bare hatt ordningen med 
OMF i en tiårs-periode. En periode da 
pilene stort sett har pekt oppover for 
boligmarkedet. 

Ytterligere risikofaktorer
Finanstilsynet uttrykte allerede i 
2012 bekymring for at bankenes 
økende OMF-finansiering fører til at 
en mindre andel av bankenes akti-
va er tilgjengelig som sikkerhet for 
fremtidig finansiering7. Dette gir 
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av bankenes midler og gjøre de mindre 
fleksible i dagens situasjon med fallende 
boligpriser. SSB spår at boligprisene vil falle 
moderat gjennom 2018 og deretter flate 
ut9. Vi får krysse fingrene for at de får rett. 
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ER VIRKELIG SUBSIDIER TIL
HOLLYWOOD GOD PENGEBRUK? 

Som følge av i overkant av 40 millioner 
kroner i subsidier via den nye kultursats-
ningen filminsentivordningen, klarte 
regjeringen å «sikre at ’Snømannen’ ble 
norsk», som det heter på FrPs nettsider 
(Fremskrittspartiet, 2016). Norgesbevisste 
kinogjengere kan nå la seg lokke av 
Hollywoods helt autentiske Osloscener i 
The snowman – de kan klype seg i armen 
over at gatene Harry Hole-karakteren 
vandrer rundt i ikke bare forestiller Oslo, 
men faktisk er det. Men en ordning innret-
tet for å subsidiere produksjonsselskap i 
Hollywood begrunnes vel bedre enn for å 
sikre at norske gater og fjell befinner seg på 
filmlerretet i USA, eller?

Filminsentivordningen ble introdusert for 
første gang i statsbudsjettet for 2016, der 
Norsk filminstitutt ble bevilget en ramme 
på 45 millioner kroner som så skulle deles 
ut til kvalifiserte søkere. Ordningen inne-
bærer at film- og TV-serieproduksjoner kan 
få inntil 25% av kostnadene sine i Norge re-
fundert. I 2016 ble 4,5 millioner av disse til-
delt Paramount Pictures for produksjonen 
av Downsizing, og 40,5 millioner ble gitt til 
Universal for produksjonen av Snømannen 
(Norsk filminstitutt, 2016), som for øvrig 
også har mottatt 1,5 millioner av Oslo kom-
mune. I 2017-budsjettet ble ordningen økt 
med ytterligere 11 millioner kroner.

Det er flere begrunnelser for ordningen. 
I forbindelse med framleggsen av  2016-
budsjettet skrev  Kulturdepartementet 
på sine nettsider at «med insentivord-

ningen vil regjeringen styrke vårt kon-
kurransefortrinn, og gjøre Norge mer 
attraktivt som innspillingssted for film» 
(Kulturdepartementet, 2015). Det er et 
ønske om å styrke norsk filmnæring og 
tilhørende leverandørnæringer med flere 
arbeidsplasser, kunnskapsoverføringer fra 
internasjonale miljøer og profesjonalise-
ring av norsk film. Dessuten kommer den 
mildt sagt ulne formuleringen om å «bygge 
vår nasjonale merkevare», som tidligere 
kulturminister Linda Hofstad Helleland sa 
til Dagsavisen i august i år (Mauno, 2017). 

Tanken her er at det at større internasjona-
le produksjoner blir spilt inn i Norge, kan 
føre til mulige eksterne positive virkninger 
i form av økt turisme, slik tilfellet har vært 
for New Zealand med Ringenes Herre og 
Storbritannia med Harry Potter.

«MERKEVAREN NORGE»
Så, hvor mye turisme kan vi egentlig regne 
med som følge av ordningen? Erfaringer 
fra andre land er ikke helt entydige. 
Norge er langt i fra å være alene om slike 
subsidieordninger,  i   tillegg til de 
ovennevnte New Zealand og Storbritannia, 
har dette vært vanlig lenge i mange ame-
rikanske delstater, flere europeiske land 
som Island, Frankrike og Irland, i tillegg til 
blant annet Sør Afrika, Brasil og Mexico. 

En utredning om filminsentivordningen 
av Oslo Economics på oppdrag fra kul-
turdepartementet har sammenfattet en 
del studier som har blitt gjort angående 

Andreas Skulstad
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Ringenes Herre- og Harry Potter-filmene 
var av en særdeles stor størrelsesorden og 
popularitet, i tillegg til at filmene veldig 
konkret ble knyttet til de respektive lan-
dene. Det gir derfor mening å se på disse 
tilfellene som spesielle. Oslo Economics 
skriver i utredningen at islandske myndig-
heter hevder at insentivordningen har hatt 
positiv effekt på turisttilstrømmingen til 
Island, uten å ha konkrete undersøkelser 
å vise til (ibid.). Hvorvidt en eventuell økt 
turiststrøm til Norge vil veie opp for støt-
tebeløpet er usikkert, som sagt anslår Oslo 
Economics at det er usikkert om ordningen 
vil være samfunnsøkonomisk lønnsom på 
lengre sikt.

den samfunnsøkonomiske nytten av slike 
insentivordninger i de ulike landene, og 
finner at den med noen unntak viser seg å 
være enten beskjedent positiv eller nega-
tiv. Utredningen konkluderer også med at 
det på lang sikt er usikkerhet knyttet til om 
ordningen vil være samfunnsøkonomisk 
lønnsom i Norge (Oslo Economics, 2014).

For at et land skal klare å få markedsfø-
ringseffekter ut av filminnspillinger, må 
produksjonene være av en vesentlig stør-
relse, produksjonen må knyttes direkte 
til landet og filmene må brukes aktivt i 
ytterligere markedsføring. Dette er godt 
eksemplifisert av den økte turiststrøm-
men til New Zealand og Storbritannia, der 
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STYRKING AV NOSK FILMNÆRING
Øvrige mål med ordningen synes å være å 
styrke norsk filmnæring både på volum og 
kompetanse. Dette kan gjøres gjennom å 
øke den direkte støtten til norske filmpro-
duksjoner i stedet for å gå omveien om 
internasjonale produksjoner. I utredningen 
til Oslo Economics gjengis det en studie 
som fant at flertallet av arbeidsplassene 
som skapes som følge av insentivordnin-
gen, er kortvarige. 

Rapporter fra delstatene Louisiana og 
Massachusets fant at insentivordningen 
genererte skatteinntekter på henholdsvis 
14% og 16% av støttebeløpet (ibid.). De 
mange insentivordningene kan bidra til at 
produksjonsselskapene bedriver «rent se-
eking» og flytter produksjonene sine rundt 
for å få dyttet mest mulig av produksjons-
kostnadene sine over på skattebetalerne. 
Utredningen til Oslo Economics beskriver 
også en «race to the bottom»-effekt, der de 
ulike landene i tiltakende grad konkurrer 
om å tilby de beste støtteordningene for å 
få produksjonene til sine land (ibid.). 

Det virker som om «å sikre at ’Snømannen’ 
ble norsk» står igjen som det beste ar-
gumentet for gi penger til profitt for 
produksjonsselskaper i Hollywood. Norsk 
filmnæring er avhengig av statlig støtte for 
å overleve. I stedet for å kanalisere penge-
ne gjennom å hente store internasjonale 
produksjoner til Norge, kunne pengene 
gått til å øke støtten til norske produksjo-
ner direkte. 

Kutt støtten til Hollywood – gi den til 
Joachim Trier i stedet.
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Så, hvor mye turisme kan vi egentlig regne med 
som følge av ordningen?
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Verum nemo habet monopolium, 
no one holds monopoly on truth. 



The juxtaposition of science and emotions 
is as undesired as it is virtual.  There are 
questions that can be answered poorly 
or properly, and to a different extend but 
never simply right or wrong. 

Natasza Bogacz

MANY TRUTHS OF 
HUMAN CONVICTION

Why is it important for students of 
economics  to know what’s wrong and 
what’s right.
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That is because no hypothesis can be 
rejected as long as you back it up with 
a reasonable econometrical model that 
gives a weak causal effect that’s significant 
enough. We learn about benevolent plan-
ner and the self-centered representative 
individuals, always discounting all value in 
their own private maximization problems. 
The planner wants individual to act as a 
citizen, the individual wants to be a con-
sumer. What should prevail? This is a po-
litical choice, which is a code for “messy, 
unscientific emotions”. 

THE MESS OF POLITICS 
As an undergraduate student I was told 
that I should not discuss politics while 
trying to understand economics. It could 
have been the case that the experienced 
professor, being an altogether important 
persona outside of academia, simply want-
ed to carry on with her lecture instead of 
discussing unsolvable world problems 
with a stereotypical, emotional, naïve and 
far-from-well-read student at a 1000 level 
course. 

But politics needs to come into the picture 
at some point of studying economics. After 
all, for the most of history, the economic 
order was merely a function of the social 
order. In fact, the separation into an eco-
nomic and political sphere was a novelty of 
the 18th century. No wonder it seems only 
natural to look at both when looking at 
one.

FINDING THE NEMO’S TRUTH
Verum nemo habet monopolium, no one 
holds monopoly on truth. Politics are split 
much like religions: Each side thinks that 
their version is the right one, each has their 
own scientific prophets. It is not often that 
the political gap closes. The division of 
political attitudes is so persistent that some, 

like the controversial genetic epidemiolo-
gist from Sydney, Peter Hatemi, look for the 
cause in our genome. It just runs in people. 
How to find out on which side lies the truth? 
One way of looking at the political or moral 
dilemmas in social sciences is to follow the 
discussions of each side’s “prophets”, led 
through academic publications. 

As an example and for reasons that will 
soon become apparent, let us look at the 
disagreement about historiographical ap-
proaches that occurred between Edward 
Hallett Carr and Geoffrey Elton in the 1960s. 
The first one is an author of 14-volume 
history of the Soviet Union, the other a 
dedicated fan of Margaret Thatcher. Driven 
by postmodernist ideas, Carr believed 
that there was no such thing as objective 
history: The historian chooses which facts 
to present and which to ignore and the 
outcome is always biased. He or she should 
then go ahead and impose empathy and 
interpretation on primary sources. Elton, 
on the other hand, praised an empirical 
approach that would lead to “universal, 
source-based history”, propagated by 
the Göttingen school and developed by 
Leopold von Ranke. “ To show what actual-
ly happened” was the goal. 

This dichotomy is worth keeping in mind. 
We get our knowledge of the past from 
those historians, so their approach shapes 
ours and that makes them important.  

THE SCIENCE OF ECONOMIC HISTORY
This story sounds familiar. Like history, eco-
nomics is supposed to study humans, their 
entrepreneurial actions and adaptations. 
Every process labeled “economic” encom-
passes human experience. Allowing for 
de-humanization of the field could simply 
be dangerous, since the decision-making 
process can drift away from the actual ex-
perience it creates. If this happens, avoid-
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the precondition of market economy. How 
should economics students think about it? 
Why should they at all?

THE UNCOMFORTABLE BUBBLE-SKEPTIC 
To digress a little: it is true that studying eco-
nomics is like learning a language because it 
enables us to read and understand economic 
papers, teaches us a certain way of thinking 
and seeing. However, it might also go the 
other way. What if we lose the ability of read-
ing other “languages”? 

Take the book “Think Like a Commoner” by 
David Bollier that was recommended to me 
by a friend interested in economic sociology. 
When I started reading it, I experienced an 
uncomfortable jolt of skepticism, of which 
source could only be tracked back to my ev-
ery-day syllabus readings. It was due to the 
rather un-economic approach of the author. 
Bollier identifies the deeper meaning of the 
commons: traditions, collective habits, coop-
eration and sense of community; the social 
practices and customary rules that bound 
people together and create palpable positive 
value for a society. 

The loss of that positive value would translate 
into costs. It might seem obvious, but in reali-
ty, identifying all the actual social costs is rare 
and rather unwelcomed. It would make every-
thing so much more expensive. To discuss this 
issue, however, I would have to write: “And 
now for something completely different”, and 
start the article over. Instead, I will continue 
my digression. To Bollier the commons are 
contemporary as ever and signify all kind 
of property. He puts them in opposition to 
the market economy, probably because the 
commoners had always lived “off the grid”, de 
facto independent from the wage. He goes on 
to argue that the idea itself has been erased 
from collective memory, its history neglected. 

able suffering might occur. Economics is 
awakening from its dreams of precision.

We are still not fully in the interdisciplinary 
era of ‘messy’ research, but we’re getting 
there. Better this than pretending that his-
tory can be fully objective or that humans 
are always rational. 
In a lecture given recently at Auditiorium 2, 
Eilert Sundts, Debraj Ray used econometric 
examples from creative, messy papers that 
look for unexpected links between the past 
and present. Ray was fascinated by how 
real the persisting connection seems to be 
and how long a shadow history is capable 
of casting. We must not ignore this kind of 
long-term thinking, however unprecise the 
conclusions. Even if we turn our back to the 
history, its long shadow will still be visible 
on the veil that covers the future in front 
of us. 

THE SHADOW IN THE WEST
If we understand the causes of the pro-
cesses that had transformed our world, we 
might see their outcomes differently. That 
is why ECON2/4951 Economic History and 
Inequality is so needed at University of 
Oslo. Students learn new perspectives on 
problems that they had learned about in 
high school. Take the industrial revolution, 
above all an example of a social change 
that was bigger, more dramatic, rapid and 
wide-ranging than anything that hap-
pened before. In each country the pattern 
was the same: massive social dislocation. 
In England that process was reflected in 
the eradication of the so-called open field 
system, or the commons. As Jeanette M. 
Neeson (1993) points out, “it is hard to 
exaggerate the size of the change brought 
about by enclosure”. It torn the very tissue 
of rural society. At the same time, as we 
know, this joint process of commercial-
ization of both land and labor became 
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While some researchers point toward col-
lective ownership as the most hopeful con-
cept for the future of our societies, the term 
is only too absent from education in eco-
nomics, apart from of course the “tragedy 
of the commons” theory and a few graphs 
illustrating sharecropping.

THE TRAGIC MISCONCEPTION 
Let’s look at the logic behind the tragedy 
of the commons theory, as formulated by 
Hardin in the 1960s and taught to econom-
ics students. As an example illustrating the 
theory we (the students) learn about Lake 
Victoria, the second largest freshwater 
reservoir on the planet, being notoriously 
and ever more violently overfished. We 
learn of the lack of regulations, but not 
about the propelling force: the context of 
European exporters processing fresh fish 
at the Ugandan shores. Perhaps without 
that factor the communities depending on 
fishery could harvest the lake’s resources 
in a sustainable way, something that is not 
possible when allowing for satisfying the 

global markets. 

Lake Victoria’s case of an unregulated open 
access resource being tragically depleted 
is a case of mindless exploitation from the 
outside and has nothing to do with the true 
definition of the commons. “Tragedy of the 
commons” theory should analyze the cases 
of failed commons, which also happen. What 
we learn about should be called “tragedy of 
the unregualted open access resource” the-
ory.

This is perhaps the main misconception 
about open access and (managed) common 
resources: the rules of local governance ap-
plied in the latter case do not usually result 
in a break-down. The main reason being 
that de facto no outsiders get access to the 
open resource of a community i.e. com-
mons. Therefore, an open access resource 
without the customary rules cannot be 
called “commons”. This is not the first time 
the assumptions change the whole logic of 
an argument. It is true though that, as this 
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kind of customary, sensible management 
might work at a local scale, it can be impos-
sible to implement on a global one. Thanks 
to Hardin’s tragedy theory, to most econ-
omists commons are synonymous with 
open access resource. Some might call that 
rather tragic. 

SOCIETY TORN 
It is true that even though the traditional 
commons went extinct in England as late as 
after the 18th century, we know little of their 
reality. We do know that ‘commons’ were 
fields used collectively for pasture after the 
harvest. They were also the ‘wastes’, fen-
lands, meadows, forests, long and narrow 
stipes of farmed land. On top of technical 
complexity of the commons system comes 
the fact that their social role and meaning 
is still subject to interpretation. Because the 
overall picture is so unclear, a dichotomy 
came into our contemporary perception of 
the commons: we either romanticize them 
or despise their ancient inefficiency. As it 
turns out, the academic discussion on the 

true meaning of agrarian commercializa-
tion precedent in England on the verge of 
17th century is bigger and more alive than 
any outsider might suspect. 

One of the main books on the topic remains 
Richard Henry Tawney’s “The Agrarian 
Problem in the Sixteen Century”, finished 
in 1912. Tawney was a giant in his field and 
a true socialist whose views are plain in 
sight in his writings. 

On the other side of the historiographical 
spectrum we have, among others, Eric 
Kerridge, as an example of the ‘scientific’ his-
torian. He wrote books like “The Common 
Fields of England” which is a great read for 
someone interested in things like tilling, 
ploughing, furlong, fallows, slashing and 
plashing. He is mainly concerned with the 
soil types, crop varieties and farming tech-
niques, not the social layer of the fields. He 
also happened to be a student of Tawney’s. 
At the beginning of his career, but not 
before Tawney’s death, Kerridge wrote 
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“Agrarian Problems in the Sixteen Century 
and After” criticizing his teacher of being 
prejudiced against enclosures and seeing 
everything “in terms of socialist dogma”. He 
dubbed the original “Agrarian Problem” a 
mere example of socialist propaganda. On 
the enclosure controversy, he himself gives 
a simple conclusion: “severalty [meaning 
only one owner] was better for farming 
for the maximization of monetary profits, 
common field for subsistence; severalty for 
capital farmers and their landlords, com-
mon field for family and part-time farmers 
(…)”. End of discussion. 

True, he writes this opinion in a book ti-
tled “The Common Fields of England”, but 
is it not wrong to not include the people 
working those fields? And when you do, is 
it enough to write 5 pages about them? Is 
the fact that the commoners became tres-
passers and intruders on the land for which 
they once had the right to pasture not well 
enough documented? Why is it still up for 
discussion? 

THE COMPLICATED SHADES OF TRUTH
Part of the problem lies in the already 
mentioned complexity of the customary 
system. The commons were not homoge-
nous, nor were the commoners. There were 
permanent and temporary commons, and 
some places they were divided into infields 
and outfields. Sometimes it was actually a 
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big, “open” field, but other times the com-
mon fields were small and scattered. Some 
were privately owned, with common rights 
for the neighboring farmers to use them. 
There were plain-country fields, downland 
and Lancashire Plain. This organization was 
forever volatile, shaped by the introduction 
of new crops and more complex rotation. 
The commons were highly customized by 
the commoners using them, what is also 
worth noting, not only for agriculture but 
also for gathering fuel or… playing foot-
ball. 

There was no one form of enclosure, either. 
For example, some enclosures were tem-
porarily set up to protect the crops from 
animals. Some were simply welcomed 
by everyone. Enclosure was more of an 
enclosing: a process that was far from un-
equivocal. At first the process was slow 
and negotiated. But in the middle of the 
eighteenth century the parliamentary acts 
accelerated the enclosure process both in 
time and scope. 

RESIST OR YIELD 
The previously mentioned J. M. Neeson 
dedicated a book to commoners in 1993. 
She uses examples to illustrate how some 
commoners, showing a great deal of or-
ganization, opposed the ‘inclosure’ Bills 
through legal means first and once they 
failed (which they did in each and every 

single case), turned to illegal resistance, 
like burning the fences. There was a sense 
of solidarity between neighbors. But the 
enclosure commissioners were prosecut-
ing the protesters, jailing them and threat-
ening to use death penalty (the Black Act) 
for resisting. And they had weapons. The 
size of the resistance is the most debated 
side of the enclosure movement. 

Neeson divides historians in two groups: 
optimists and pessimists. It is the pessi-
mists who try to explain why “what they 
see as a seriously impoverishing change 
should have provoked so little reaction”. 
They conclude that those who had most 
to complain about due to enclosures were 
the most helpless and fearful people. The 
victims were largely passive, at least ac-
cording to the records that has been stud-
ied. They were realists, who had observed 
the enclosure movement and saw that 
there was no stopping it, yet, in some cases 
they still found the strength to disrupt and 
delay enclosure. Neeson suggests that the 
magnitude of resistance has been underes-
timated. 

SNOWBALL EFFECT OF HISTORY 
If this were to be true, there might have 
been a chain reaction, a snowball effect 
in consequences. The overestimated 
peacefulness of that major transition (as-
suming away substantial resistance of the 
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Our job as economists-to-be is to learn, evaluate and re-evaluate. 
We need to remember that history is relevant, complicated and 
necessary. 

disowned people) together with theories 
like the one misusing the term “commons” 
(assuming away customary management), 
repeated by generation after generation of 
single-minded historians and economists 
could have provided us with wrongful 
expertise about the economic model intro-
duced in place of the traditional one. 
Why is enclosure important today? You 
could draw many links between pre-in-
dustrial western societies and the group 
of countries that we call “developing”. One 
of them is land ownership. The enclosure 
movement is known to us mainly as an 
historical process. 

To some, though, that process is as contem-
porary as any. Land grabbing is a practice 
observed especially in Africa and South-
East Asia. Poor, often illiterate subsistence 
farmers are being institutionally deprived 
of the land that they have occupied for 
centuries only to be presented with unpro-
portionate compensations and/or wage 
employment – working the same land, 
now turned into palm tree or sugar cane 
monoculture owned by a foreign investor. 
Only too often do they find themselves 
worse off and in debt. 

The difference is, that we do not need to 
debate the magnitude of their resistance, 
or their suffering. Fully aware of their situa-
tion, those people call themselves modern 
slaves and at the same time they refuse to 

be slaves. As fearful and helpless as they 
are, they organize, speak in front of camer-
as and demand justice. 

STUDENTS WITH A CAUSE
Our job as economists-to-be is to learn, 
evaluate and re-evaluate. We need to re-
member that history is relevant, complicat-
ed and necessary. We need to realize that 
work is another word for life and land an-
other word for nature. Shift the focus from 
generating profits to redistributing them 
according to the real social cost, keeping 
the social contract alive. The language that 
we learn from our reading lists should be 
used to argue for the right things, so be 
careful what those right things end up 
being to you. 
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Maskinlæring blir stadig en større og 
større del av flere kvantitative fagfelt, og 
økonomifaget er ikke noe unntak. Ordene 
«maskinlæring» og «kunstig intelligens» 
er på vei til å bli mer hauset opp enn både 
Bitcoin, Tesla, og «Google Glasses anno 
2013» til sammen. Dette gjelder spesielt 
metodene innen «Deep learning», som de 
siste årene har gjort store fremskritt, blant 
annet innen oppgaver knyttet til store 
kompliserte datasett med tekst-, tale- og 
bildedata. I dag gjør maskinlæringsalgo-
rytmer alt fra å styre hvilke bilder du får se 
på Instagram og hvilke eposter som slipper 
gjennom spam-filteret dit, til å predikere 
hvilken sykdom en pasient har basert på 
bilder. 

Tom Mitchell ved Carnegie Mellon 
Universitet er kjent for å ha definerte 
maskinlæring som: «et dataprogram som 
lærer fra erfaring, i henhold til en type 
oppgaver og et ytelsesmål, hvis ytelsen 
ved oppgaven, som målt ved ytelsesmålet, 
forbedres ved erfaring». Det er ingen tilfeld-
ighet at denne beskrivelsen også passer 
godt til en vanlig lineær regresjonsmodell 
fra «introduksjon til økonometri». Slå opp 
i en lærebok i maskinlæring, og lineær 
regresjon er som oftest det første temaet 
som dukker opp. Dette er fordi lineær re-
gresjon gir en enkel innføring i de viktigste 
prinsippene i maskinlæring. Nummer 1: 

Den løser en gitt oppgave: finn sammenhen-
gen mellom en avhengig variabel (Y), f.eks 
arbeidsledighet, og en mengde uavhengige 
variabler (Xer) f.eks oljepris, styringsrente, 
innvandring, antall regnværsdager ect. 
Nummer 2: Den følger et ytelsesmål: i dette 
tilfelle minste kvadrats metode. Nummer 3: 
Den lærer og forbedres av erfaring (gitt visse 
forutsettinger): jo mer data vi har, jo større 
sannsynlighet er det for at parameterne i 
modellen er «riktige».

Det kan, til tross for det nære båndet mellom 
maskinlæringsmetoder og økonometri, være 
vanskelig å se hvilke teknikker fra maskin-
læring som kan være nyttige for økonomer. 
Jeg har derfor laget en kort guide i fem 
deler, hvor jeg beskriver de mest relevante 
temaene. Jeg tror og håper at de relativt 
kjapt kan plukkes opp av en økonom, eller en 
annen samfunnsviter med en hvis bakgrunn 
i statistikk.

1. Ikke-lineære / Ikke-parametriske metod-
er (Eller: Sommerfugleffekten, hvordan å se 
innviklede sammenhenger, og hvordan å 

vite at man ikke vet)
Noen sammenhenger vil best kunne fanges 
opp av lineære modeller. Hvis en taxi har 
100kr i startkostnad, pluss 20kr per kilome-
ter, vil den totale reisekostnaden best kunne 
beskrives av en lineær modell. På en annen 
side, vil for eksempel innviklede interaks-

MASKINLÆRING OG ØKONOMETRI, PÅ 
EN, TO, TRE
Oskar Randen
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joner mellom mennesker og institusjoner 
i en økonomi inneholde en stor grad av 
ikke-linearitet. Begrepet sommerfuglef-
fekten brukes ofte til å beskrive hvordan 
en liten endring i startbetingelsene til et 
ikke-lineært, men deterministisk system, 
kan få store effekter på et senere tidspunkt. 
Det ble først brukt av værforskeren Edward 
Norton Lorenz til å beskrive hvordan en 
ørliten endring i et desimaltall i et av pa-
rameterne i værmodellen hans skapte 
store endringer i prognosene på sikt. 
Siden økomifaget ofte tar for seg nettopp 
slike systemer som sommerfugleffekten 
beskriver, kan ikke-lineære modeller være 
nødvendige for å kunne gi gode prediks-
joner.

Det skal likevel sies: ikke-lineære modeller 
er, som resten av punktene på denne listen, 
ikke helt ukjent for økonomer. Eksempelvis 
brukes polynomer og interaksjonsledd 
som en del av standard økonometri for å 
introdusere en liten grad av ikke-linearitet. 
Likevel finnes det fortsatt et hav av ik-
ke-lineære maskinlæringsmetoder som 
tas mindre i bruk i økonometri. Nevrale 
nett er den modell-typen som får for tiden 
får mest oppmerksomhet, blant annet 
på grunn av dens evne til å plukke opp 
ikke-linære sammenhenger. Dette gjøres 
ofte ved å legge flere lag med sammenko-
blede logistiske regresjonsmodeller oppå 
hverandre, hvor man så gir forskjellige vekt 
til de forskjellige X-verdiene som brukes i 
hver logit-modell. Disse vektene fungerer 
som parametere som bestemmes når man 
estimerer modellen. 

De vanlige lineære modellene er som oftest 
også parametriske. I økonomifaget er det 
vanlig å bygge modeller basert på teori, og 
hva vi tror vi vet om mekanismene i økon-
omien. Dette gjør at modellene våre som 
oftest bygger på en eller annen form for 

forutsetning om hvordan en sammenheng 
mellom to variabler foregår. Dette kan 
komme i form av teoretiske forutsetninger 
som i DSGE-type makromodeller, eller 
i form av statistiske forutsetninger som 
under maximum likelihood-estimering. 
Fordelen med å bruke modeller med sterke 
parametriske forutsetninger kan komme i 
form av modeller som er enklere å tolke, 
raskere å implementere og som krever min-
dre data. Problemet kommer når forutset-
ningene vår ikke holder. I slike situasjoner 
mister fort de parametriske modellene sine 
gode egenskaper. I situasjoner hvor man 
vet lite eller ingenting om de underliggen-
de mekanismene bak dataen i modellen 
sin, kan det dermed være en fordel å bruke 
ikke-parametriske modeller. Dette er mod-
eller med færre forutsettinger, og som kan 
være enklere å bruke på mer komplekse 
data. Det de ikke-parametriske modellene 
taper i (hypotetisk) effektivitet, vinner de 
dermed i fleksibilitet. 

2. Regularisering og kryssvalidering 
(Eller: Hvordan å veie kompleksitet opp 

mot enkelhet)
Regularisering handler om å veie opp to 
ting mot hverandre. På den ene siden vil 
vi at modellen vår skal forklare så mye som 
mulig av variasjonene i dataen vår. På den 
andre siden ønsker vi at modellen vår skal 
være så enkel som mulig, eller gi så enkle 
forklaringer som mulig. Dette henger 
sammen med konseptene passform og 
dimensjonalitet. En modells passform sier 
noe om hvor mye stor del av X-variablenes 
påvirkning på Y-variablen vi kan fork-
lare. Si for eksempel at vi har en modell 
hvor vi ønsker å predikere hvem som får 
lungekreft, og hvem som ikke får det. Vi 
vet at røyking fører til økt sannsynlighet 
for lungekreft, men vi kan ikke si nøyaktig 
hvor mange røyk enhver person må ta før 
hun får lungekreft. Det vil alltid være andre 
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faktorer inne i bildet: kanskje gir en spesielt 
innviklet kombinasjon av gener og livsstil 
økt sannsynlighet for lungekreft ved røyki-
ng. Kanskje fører en annen kombinasjon til 
at man kan røyke så mye man vil uten å få 
kreft noen gang. I vårt forsøk på å plukke 
opp disse andre kompliserte sammenhen-
gene kan vi fort ende opp med å gjøre noe 
uønsket: Plukke opp tilfeldigheter. Si for 
eksempel at vi estimerer røykemodellen 
vår på data fra bare 2 personer: en blond 
jente på 170cm som røyker, skater, kom-
mer fra Telemark og liker klassisk musikk, 
og en gutt på 180cm som ikke røyker, spill-
er bordtennis, kommer fra Trøndelag og 
liker rock. Vi får vite at jenta har lungekreft, 
mens gutten ikke har det, og i vårt forsøk 
på å bruke mest mulig data i modellen slår 
vi fast at alle jenter på 170cm fra Telemark 
som røyker, skater og liker klassisk musikk 
vil få kreft, og visa versa for gutten. 
Problemet ligger selvfølgelig i at vi har tatt 
tilfeldige sammenhenger som egentlig 
ikke har noen forklaringskraft, og prøvd å 
bruke dem i en forklaring. Dette gjør at selv 
som modellen vår passer perfekt med det 
datasettet vi brukte til å trene opp model-
len, vil den ha null forklaringskraft hvis vi 
prøver å generalisere resultatene.

Dette problemet kan løses ved å bruke 
regularisering, altså kriterier for hvor god 
en modell er, som prøver å veie opp fork-
laringskraft mot hvor avansert modellen 
er. Lungekreftmodellen vår er for eksem-
pel mest sannsynlig for komplisert. Som i 
punkt 1, brukes noen av disse teknikkene 
allerede innenfor økonomi. Både Bayesian 
information criteria, Akaike information 
criteria, og Adjusted R^2 er vanelige, men 
det finnes også et hav av andre. Felles 
for disse er at de prøver å minske antall 
forklaringsvariabler vi har i modellen vår, 
gjennom å fjerne variablene som ikke har 
forklaringskraft. Dette kan være spesielt 

nyttig i datasett med veldig mange fork-
laringsvariabler, men få observasjoner. 
Et eksempel på dette er modeller innen 
medisin som bruker genetiske data som 
forklaringsvariabler. Slike modeller kan 
ha hundretusenvis av forklaringsvariabler, 
men kun noen få observasjoner.

En annen og kanskje mer eksotisk reg-
ulariseringsmetode kan være å prøve å 
redusere dimensjonaliteten i modellen vår. 
Dimensjonalitet kan forklares på følgende 
måte: Se for deg en rett linje på 50 meter. 
Et sted på denne linjen blir det plassert en 
golfball, og målet ditt er å finne denne bal-
len. Ganske lett, ikke sant? Se nå for deg at 
området du skal lete på er en flate på 50*50 
meter. Plutselig er det litt vanskeligere å 
finne ballen. Hva hvis området var et rom 
på 50*50*50 meter? Modellene våre ønsker 
ofte å søke etter, eller å minske avstanden 
mellom punkter i slike flerdimensjonale 
rom. Når antallet dimensjoner blir veldig 
stor blir dette stadig vanskeligere. Et ek-
sempel på en regulariseringsteknikk som 
prøver å redusere dimensjonaliteten til en 
modell er prinsipiell komponentanalyse. 
Der prøver man å redusere dimensjonalitet 
ved å finne forklaringsvariabler som fork-
larer de andre forklaringsvariablene. Et ek-
sempel på dette kan være en modell som 
predikere iskremkonsum basert på salg av 
solkrem, antall personer på badestranda og 
antall mennesker som bruker sommerklær. 
Prinsipiell komponentanalyse går ut på at 
man finner en enkel variabel som forklarer 
alle disse fire variablene, i dette tilfelle høy 
temperatur, for å så bytte ut disse fire med 
den nye variabelen.

En annen metode enn regularisering for 
å teste hvor godt en modell kan gener-
aliseres er kryssvalidering. Dette gjøres 
ved å først dele datasettet vårt opp i to 
deler, for å så kun bruke data fra den ene 
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delen (også kalt treningsdata) til å estim-
ere modellen. I neste steg bruker man så 
forklaringsvariablene fra den andre delen 
av datasettet (også kalt testdata) til å pre-
dikere Y-variablene. Hvis modellen vår gjør 
det mye dårligere i testdata enn den gjorde 
i treningsdata, kan vi konkludere med 
at den har plukket opp sammenhenger 
fra testdata som ikke kan generaliseres. 
Fordelen med kryssvalidering er at det er 
en mer direkte test av hvor godt en modell 
kan generaliseres, selv om det i forhold til 
regulariseringsmetoder ikke tar nytte av 
hele datamengden i estimeringen av mod-
ellen.

3. Ensemble learning (Eller: Hvordan flere 
hoder tenker bedre enn et)

Nicolas de Condorcet var en fransk filosof 
og matematikker som levde på 1700-taller. 
Han skrev et essay i 1785 som i senere tid 
har blitt kalt juryteoremet. Juryteoremet 
tar utgangspunkt i en jury som skal velge 
mellom to alternativer, og hvor alternativet 
som får flest stemmer blir valgt. Cordorcet 
kom fram til at om hvert enkelt jurymedlem 
har over 50 prosent sjanse for å velge det 
riktige alternativet, uavhengig av hva de 
andre stemmer, så vil sannsynligheten for 
at flertallet stemmer på det riktige alterna-
tivet øke med antall medlemmer i juryen.

Argumentasjonen i juryteoremet anvendes 
i såkalte binære klasifikasjonsproblemer, 
altså problemer hvor en modell skal velge 
mellom kun to alternativer, men lignende 
metoder blir også brukt til mer generell 
punktestimering. Utrykket wisdom of the 
crowd (eller «mange hoder tenker bedre enn 
ett») ble først brukt av Aristoteles i Politikken 
til å forsvare hvordan demokratiske pros-
esser hvor mange mennesker tar en kollek-
tiv avgjørelse, ofte ga bedre resultater enn 
om en enkelt person skulle avgjøre. Den 
engelske statistikeren Francis Galton ga det 

som i dag er blitt det klassiske eksempelet 
på dette, da han beskrev en gjettekonkur-
ranse i byen Plymouth i England på starten 
av 1900-tallet. Målet med konkurransen var 
å gjette hvor mye en bestemt okse veide, 
og etter å ha gjennomgått gjetninger fra 
rundt 800 mennesker fant Galton ut at me-
dianpersonens forslag bare var en prosent 
unna det riktige svaret. Dette resultatet 
forklares gjerne av at hver enkeltperson 
sitter på forskjellig informasjon, og at dette 
gjør at gjetningene deres av tilfeldighet 
heller til den ene eller den andre rettingen 
(såkalt idiosynkratisk støy). Å ta et snitt 
eller en median av disse gjetningene kan 
dermed «jevne ut» disse tilfeldige helnin-
gene, og gi et mer presist svar.

Ensemble learning fungerer på lignende vis, 
ved å kombinere flere modeller i en slags 
meta-modell. Det finnes teoretiske artikler 
som viser at ensemble learning kan re-
dusere både bias og varians i modeller og 
resultater fra maskinlæringskonkurranser 
viser at det ofte er ensemblemodeller som 
gjør det best. De to vanligste ensemble 
metodene kalles bagging og boosting. 
Bagging er kort for bootstrap aggregation, 
og går ut på å trene opp mange modeller 
på tilfeldige deler av et datasett, for å så 
aggregere resultatet fra disse modellene. 
Boosting går på den andre siden ut på å 
kombinere mange enkle modeller som 
presterer litt bedre enn tilfeldig gjetting, 
for å så aggregere resultatet deres. Det er 
vanlig å trene opp disse modellene i flere 
runder, hvor det i neste runde blir gitt mer 
vekt på den delen av datasettet hvor mod-
ellene presterte dårlig.

4. Ikke-styrte metoder (Eller: Hvordan å 
finne nye mønstre)

Unsupervised learning, eller «ikke-styrt 
læring» er kanskje den metoden her som 
er fjernest fra vanlig økonometri. For å 
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estimere en klassifikasjonsmodell kreves 
det eksempler å lære fra, i form av par 
med Y-variabler og X-variabler som hører 
sammen. Det gjør at neste gang vi viser 
modellen vår en ny X-variabel, så kan den 
fortelle oss hvilken Y-variabel den mest 
sannsynlig hører sammen med. Problemet 
oppstår når vi sitter på et datasett med bare 
X-variabler, uten at de er «merket» med 
tilhørende Y-variabler. I slike situasjoner 
kan «ikke-styrt læring» brukes til å finne 
mønstre i dataen vår, og på den måten 
putte X-variablene våre i forskjellige grup-
per basert på disse mønsterene. Et typisk 
eksempel på dette er en modell som blir 
matet med forskjellige bilder (X-variabler) 
og som sorterer disse bildene i forskjellige 
grupper, basert på hvilke bilder den tror 
hører sammen. Om man så ønsker å bruke 
disse resultatene til prediksjon, kan man 
gi navn til de forskjellige gruppene (f.eks 
«bilder av katter», «bilder av hunder», 
«bilder av fugler», osv.), og så bruke disse 
gruppene som Y-variabler. Mange maskin-
læringseksperter tror ikke-styrt læring vil 
bli det viktigste fagområdet i fremtiden. 
Det fordi mesteparten av dataen som er 
tilgjengelig i verden verken er sortert, mer-
ket med navn, eller kategorisert på noen 
måte. Dermed er det heller ingen mulighet 
til å bruke vanlige prediksjonsmodeller på 
slik data.

5. Tekstdata (Eller: Hvordan å utnytte vår 
største informasjonskilde)

Maskinlæringsmodeller kan finne sam-
menhenger i data som vanlige økono-
metrimodeller ikke kan. Bilder, tekstdata 
og taledata er noen eksempler på dette. 
Selv om bildegjenkjenning helt sikkert 
kan ha anvendelser i økonomifaget, er 
det først og fremst tekstdata som har vist 
potensiale. Avisartikler, twittermeldinger, 
facebookfeeder osv, kan inneholde nyttig 
informasjon om folks atferd og forvent-

ninger. Tekstdata kan utnyttes i alt fra 
helt enkle modeller som f.eks «hvor ofte 
brukes ordet «boligkrakk» i dagens utgave 
av Aftenposten», til kompliserte modeller 
som finner ikke-lineære mønstre i ord og 
setninger. Kanskje kan en modell som blir 
matet med Universitetet i Oslo sine styre-
referater predikere hvilke fakulteter som 
får mer penger til neste år? Kanskje kan 
twittermeldingene til stortingsrepresen-
tantene predikere hva slags skattenivå vi 
får i neste regjeringsperiode?

6. ...men hva er nedsidene?
På noen måter kan maskinlæring høres ut 
som magi. Hvis alle økonometrikere bare 
lærer maskinlæring så kan vi automatisere 
oppgavene våre, reise på hytta, og cashe ut 
borgerlønn. Uavhengig om du synes dette 
høres realistisk ut eller ikke så er det fort-
satt et par hindre vi må overkomme. For 
å kunne gå maskinlæring i dybden kreves 
det en viss bakgrunn innen matematikk. 
Statistikk og sannsynlighetsregning for å 
bygge selve modellen, lineær algebra for 
å manipulere data, og kalkulus for å estim-
ere parameterverdiene. Når du har dette 
i boks så kreves det også programering-
skunnskaper, og gjerne ferdigheter innen 
både algoritmer og databaser. I tillegg er 
det også lett for økonomer og statistikere/
maskinlæringsforskere å snakke forbi 
hverandre. Det vi kaller «forklaringsvari-
abler» kaller de «features», det vi kaller «es-
timering» kaller de «læring», det vi kaller 
«observasjoner» kaller de «eksempler» osv. 
Økonomer er også ofte mer interessert i 
tolkning av modeller, heller enn å predikere 
best mulig. Mange maskinlæringsmodeller 
fungerer som det man kaller «sorte boks-
er». Vi putter data inn i den ene enden, og 
får prediksjoner ut av den andre, uten at 
vi kan si noe om hvorfor det skjedde som 
det skjedde. Maskinlæring har også hatt 
litt mer begrenset anvendelse i fagfelt 
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som «mikroøkonometri», hvor fokuset er 
på å si noe om kausalitetsvirkninger, og 
tidsserieanalyse, hvor noen maskinlæring-
smetoder får problemer med å takle serie-
korrelasjon.

Tips til videre lesning: 
Hastie, Tibshirani: An introduction to statis-
tical learning (Lett)/Elements of statistical 
learning (Avansert).  
Christopher Bishop: Pattern Recognition 
and Machine Learning (Avansert). 
Kevin Murphy: Machine Learning: A 
Probabilistic Perspective (Best som opps-
lagsverk)

34

Observator



35

Observator



SEKS I HEISEN

Tale Eriksen Voldseth

Siden den forrige utgaven av Observator 
ble utgitt i vår, har enda et stortingsvalg 
blitt gjennomført i Norge. Alt tyder på at vi 
får fire nye år med borgerlig regjering, som 
består av partier som blant annet ønsker å 
redusere skatter for pensjonister, barnefa-
milier, og de med større formue enn gjen-
nomsnittsnordmannen. Selv om partiene i 
den borgerlige blokken har samlet seg på 
grunnlag av felles verdier, spriker det også 
på flere punkter i de forskjellige partienes 
syn på den norske fremtidsøkonomien. 
Spørsmålet blir derfor hvilke partier som 
vil ha mest innflytelse på norsk økonomi 
de neste fire årene, og som til syvende og 
sist vil avgjøre hva som skjer med norsk 
bistandsbevilgning, statsstøttet kultur, og 
Oslos bomringer. 

Hva tenker studentene på Blindern om de 
neste fire årene? Vil studiestøtten øke slik 
at det blir én ekstra øl på stipendpils, eller 
blir det kålsuppe og barkebrød fremover? 
Hva hvis studentene selv fikk bestemme?

Spørsmål 1: Hvilke endringer i norsk øko-
nomi tror du den borgerlige regjeringen 
vil prøve å få gjennom denne nye fireårige 
perioden?

Spørsmål 2: Hvilket økonomisk tiltak ville 
du fremmet om du satt i regjering?
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ALEXANDER IKONOMEAS (21), 
PSKOLOGI

1) Jeg tror ikke egentlig det kommer til å 
være en stor økonomisk forandring, fordi 
noen ting, som statsbudsjettet, må gå opp. 
Det må i så fall skje gjennom reformer.

2) Jeg liker å tro jeg er en kreativ sjel, så 
mulighetene er jo store, men jeg ville nok 
finansiert en revolusjon for at kommunis-
tene skal ta over makten.

ROAR HØIBY BRAKSTAD (22), 
LEKTOR - KULTU OG SAMFUNNSFAG

1) Jeg tror den borgerlige regjeringen 
kommer til å gi skattelette til de rikeste, og 
gjøre forskjells-Norge enda større.

2) Jeg ville kastet alle velferdsprofitørene 
ut av det offentlige.

CLARA BERGENE (24), 
MATEMATIKK OG ØKONOMI

1) Jeg tror ikke de vil innføre mer inntektss-
katt, snarere tvert imot, og også redusere 
formuesskatten. Tror de også vil satse enda 
hardere på Segway.

2) Jeg ville innført dobbel lønn og fri fra 
jobb på bursdager. 

LASSE TORKILDSEN (21), 
SAMFUNNSØKONOMI

1) Den borgerlige regjeringen har jo gått 
til valg på å gjøre noe med formueskatten, 
men det spørs om de får det gjennom. Det 
er jo mer en symbolsk skatt enn noe annet. 

2) Jeg ville endret sykefraværsordningen, 
slik at man har høyere dekningsgrad på 
langtidsfravær og mindre dekningsgrad på 
korttidsfravær.

BENJAMIN BYE (21), 
SAMFUNNSØKONOMI

1) De vil nok prøve å fjerne formues-
skatten, men om de klarer det gjenstår å 
se. Samtidig er det stas at Bjørnar Moxnes 
kom inn på Stortinget slik at politikken kan 
jevnes litt ut.

2) Jeg ville minsket privatisering av  ellers 
offentlige sektorer, som sykehus og 
skoler, for å kunne minske forskjellene i 
samfunnet.

LOUISA CHENG SEIFERT (20), 
STATSVITENSKAP

1) De vil nok redusere skattene til de rike, så 
de får det enda bedre.

2) Jeg ville gjort det motsatte av alt det 
den borgerlige regjeringen vil gjøre. Ville 
nok økt skatt på sekundærbolig og arve-
avgiften. Synes det skal lønne seg for alle å 
jobbe, selv de rike.
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En spennende og utviklende arbeidsplass for 
engasjerte samfunnsøkonomer
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