
Effekter for individet ved strukturelle forandringer
En maskinlæringstilgang til økonomiske beregninger

COWIfonden har givet tilsagn til støtte af et forskningsprojekt på Stanford University i 
efteråret 2018 i samarbejde med Prof. Susan Athey, hvem af mange anses for at være en 
fremtidig kandidat til Nobelprisen i økonomi efter tildelingen af John Bates Clark Medal. 

Vores projekt handler om at udvikle en økonomisk model, der kan beregne effekten for det 
enkelte individ ved en given strukturel ændring, f.eks. effekten af et jobtræningsprogram, 
en indførsel af minimumsløn eller en prisstigning. Den gængse tilgang til dette problem er 
at beregne den gennemsnitlige effekt for alle individer, f.eks. den gennemsnitlige ændring i 
arbejdsløsheden ved indførsel af minimumsløn. Men moderne metoder fra feltet 
maskinlæring, der omfatter bl.a. statistisk, datalogi, mm., tillader, at vi kan beregne disse 
effekter på individniveau, f.eks. sandsynligheden for at individ A kommer i job ved 
jobtræningsprogram 1 eller den forventede merindkomst for individ B ved indførsel af 
minimumsløn.

Modellen er en videreudvikling af maskinlæringsalgoritmen, der kaldes random forest. 
Navnet kommer af, at metoden bygger på en række beslutningstræer, som dybest set er 
ja/nej spørgsmål. Modellen stiller spørgsmål, og på baggrund af svarene formes grupper 
af personer med ens karakteristika. F.eks. ved evalueringen af dagpengereformen spørger 
modellen hvert individ om uddannelse, ledighedsforløb og en lang række andre 
baggrundsvariable, og befolkningen bliver langsomt opdelt i grupper af meget ens 
personer, hvilket muliggør mere præcise beregninger.

Dette er notorisk svært for traditionelle økonomiske modeller, men ikke desto mindre af 
uvurderlig karakter for beslutningstagere i det offentlige og private, fordi det tillader 
politikere, regioner, kommuner, private selskaber og andre beslutningstagere i langt højere 
grad at målrette tiltag mod det enkelte individ og træffe de bedste beslutninger for det 
konkrete menneske i stedet for gennemsnittet.

Projektet skal ydermere ses som et bidrag til den økonomiske faglitteratur, der forsøger at 
bringe økonomi tættere på maskinlæring. I takt med at mængden af data eksploderer, 
bliver den tekniske udfordring ved at bygge økonomiske modeller sværere og sværere, og 
tilegnelsen af teknikker fra maskinlæring er essentiel for den økonomiske videnskab. Prof. 
Susan Athey rangerer blandt verdens dygtigste forskere inden for at kombinere 
økonomiske modeller med metoder fra maskinlæring, og projektet er dermed også med til 
at bringe Danmark og Aarhus Universitet frem i førerfeltet, hvad angår nyeste økonomisk 
forskning.


