
 
 Spáum Gravity betur í jöfnum slag við 12 Years a Slave 

 
Fyllið á snakkskálarnar og takið gosið úr kælinum! Um helgina verða Óskarsverðlaunin afhent við hátíðlega 
athöfn í 86. skipti, en þar verða að venju veittar viðurkenningar fyrir framúrskarandi kvikmyndagerð á árinu 
2013 í 24 flokkum. Þótt verðlaunahátíðin sé auðvitað hin mesta skemmtun frá upphafi til enda, allt frá 
kjólunum á rauða dreglinum til lokabrandarans hennar Ellenar, þá er eftirvæntingin sennilegast mest fyrir 
aðalverðlaunum hátíðarinnar; nefnilega bestu kvikmyndinni. 
 
Að þessu sinni bítast níu kvikmyndir um aðalverðlaunin, jafnólíkar og þær eru margar: American Hustle, 
Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena, 12 Years a Slave og The Wolf of 
Wall Street.  
 
En hver þeirra ætli sé líklegust til að sigra? Eiga sigurmyndir Óskarsverðlaunanna kannski einhver einkenni 
sameiginleg sem geta hjálpað kvikmyndaáhugamönnum að koma á auga á hugsanlega sigurvegara í 
stórum hópi mynda? Hér kemur til kasta hagfræðinnar! 
 

Hagfræði og kvikmyndagerðarlist 
 
Þótt það sé auðvitað ekkert í hagfræðinni sem getur aðstoðað við að leggja mat á skemmtanagildi 
kvikmyndagerðar eða listræna verðleika hennar, þá hafa hagfræðingar útbúið ýmis tölfræðitæki sem 
gagnast við að sundurgreina áhrifaþætti einhvers fyrirbæris í fortíð til þess að auðvelda þeim að spá fyrir um 
þróun þess í framtíð. Þessi tæki nefnast einu nafni hagrannsóknir
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Árið 2005 lét hagfræðingurinn Andrew B. Bernard sér detta í hug að þessi tölfræðitæki gætu verið gagnleg til 
þess að spá fyrir um Óskarsverðlaunin og útbjó nokkuð snjallt probit-spálíkan til þess arna. Líkanið byggði á 
því að greina tölfræði um bæði sigur- og tapmyndirnar á Óskarsverðlaunahátíðinni frá árinu 1984 til þess að 
kanna hvort ákveðnir eiginleika væru algengari í fari kvikmyndanna sem ættu velgengni að fagna – þ.e. ykju 
sigurlíkur þeirra. Probit-líkanið gerði honum síðan kleift að sundurgreina og mæla áhrif þessara mismunandi 
eiginleika. 
 

Hvað einkennir sigurvegara? 
 
Bernard kannaði ógrynni mismunandi breyta til þess að afhjúpa hvað réði sigrum og ósigrum á 
Óskarsverðlaunahátíðinni. Hann komst meðal annars að því að á tímabilinu 1984-2004… 
 

 …hafði aðalpersónan verið með einhverskonar snilligáfu í 20% sigurmyndanna, en aðeins 5% 
tapmyndanna. Fötlun skipti minna máli, en aðalpersónan glímdi jafnoft við fötlun í sigurmyndum og 
tapmyndum tímabilsins, eða í einni af hverjum tíu. 

 … steig aðalpersónan á hestbak í 30% sigurmyndanna, en aðeins 10% tapmyndanna. 

 …áttu 70% sigurmynda sér stað a.m.k. 20 árum áður en þær voru gefnar út, en 55% tapmynda. Það 
skipti hinsvegar minna máli hvort umfjöllunarefnið átti sér stoð í raunveruleikanum, en jafnhátt hlutfall 
sigur- og tapmynda byggðu á raunverulegum atburðum eða manneskjum, eða þrjár af hverjum tíu. 

 …áttu fimm klúta grenjumyndir ekki verulega upp á pallborðið; þær voru um 20% tapmynda en 
aðeins 10% sigurmynda. 

 …var akademían ginnkeypt fyrir breska heimsveldinu, en 60% sigurmynda skörtuðu leikara frá 
Bretlandi eða gömlum breskum nýlendum í aðalhlutverki, en aðeins 35% tapmynda. 
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 Sú undirgrein hagfræðinnar varð til vegna þess að hagfræðingar geta yfirleitt ekki framkvæmt stýrðar tilraunir með aðstoð samanburðarhópa til 

þess að prófa tilgátur sínar. Ef hagfræðingur telur t.d. að skattalækkanir auki hagvöxt, þá eru fá stjórnvöld til í að umbylta ríkisfjármálunum til þess 
eins að sannreyna tilgátuna. Hagfræðingurinn neyðist því til þess að prófa hana með n.k. náttúrulegum tilraunum, en þá rannsakar hann 
skattalagabreytingar fortíðar; hagrannsóknir eru safn tölfræðiaðferða sem gera honum kleift að sundurgreina áhrif allra þeirra þátta sem skipta 
hagvöxt máli, og einangra hlut stakra þátta á borð við skatta. 

28. febrúar 2014 

MARKAÐSPUNKTAR 



Þrjár breytur spáðu best um sigurvegara 
 
Eftir að hafa kannað allar mögulegar breytur komst hann þó að því að þrjár þeirra hefðu í sameiningu mest 
forspárgildi. Í fyrsta lagi komst hann að því að það var fullkomin fylgni á milli þess að vera gamanmynd og 
að tapa á Óskarsverðlaunahátíðinni, en gamanmynd hefur aldrei á tímabilinu unnið aðalverðlaunin
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lagi virðist vera mjög sterkt samband á milli þess að vinna til Gullhnatta (e. Golden Globe) og að vinna 
aðalverðlaun Óskarshátíðarinna – svo virðist sem smekkur erlendra blaðamanna sé yfirleitt svipaður og 
akademíunnar. Í þriðja lagi áttu myndir sem höfðu hlotið margar tilnefningar til Óskarsverðlaunanna meiri 
möguleika á að vinna aðalverðlaunin, enda gefur heildarfjöldi tilnefninga góða hugmynd um hversu breiðum 
stuðningi myndirnar eiga að fagna þvert á akademíuna. Einfalt líkan á borð við þetta hérna reyndist því hafa 
besta forspárgetu… 
 

     (     )   (                                            ) 
 
…en það spáði rétt fyrir 18 af 20 sigurvegurum Óskarsverðlaunanna á tímabilinu 1984-2004 og batnaði ekki 
þótt fleiri breytum væri bætt við. 
 

Spá greiningardeildar 

 
Greiningardeild hefur haldið gagnasafni Bernards við og uppfært Probit-líkan hans. Þetta er annað árið í röð 
sem við notum líkanið til að spá fyrir um sigurvegara Óskarsverðlaunanna, en í fyrra mátum við sigurlíkur 
allra tilnefndu myndanna með hroðalegum viðunandi árangri. Þá spáðum við nokkuð jöfnum slag á milli 
Lincoln og Les Misérables, en við töldum sigurmyndina Argo eiga um 11% líkur á sigri. Það er kannski 
lýsandi fyrir framistöðu líkansins síðustu árin, en eftir 2005 hefur líkanið staðið sig mun verr við að spá fyrir 
um sigurvegara Óskarsverðlaunanna en 20 árin þar á undan. Kannski er akademían orðin ófyrirsjáanlegri en 
áður og kannski spilar inn í að tilnefningum var fjölgað úr fimm í allt að tíu árið 2009. 
 
Hver sem ástæðan kann að vera, þá endurspeglar þetta einn helsta vandann við notkun tölfræðilíkana við 
spágerð. Tilgangur þeirra er að afhjúpa gangverk sögunnar; að finna orsakaþættina sem valda því t.d. að 
einni mynd gengur betur en annarri á Óskarsverðlaunahátíðinni (eða, eins og er algengara, hvað veldur því 
að hagvöxtur er mikill eitt ár og lítill annað ár, af hverju verðbólga gengur upp og niður o.s.frv.) En gangverk 
sögunnar er síbreytilegt og um leið og tölfræðilíkönin hafa greint marktæk tengsl á milli breytna er hætt við 
því að tengslin hafi sjálf tekið breytingum. 
 
Nóg um það. Uppfært líkan greiningardeildar gerir ráð fyrir því að viðbótartilnefning til Óskarsverðlauna bæti 
sigurlíkur kvikmynda að öðru jöfnu um 4,2%, en viðbótar Gullhnöttur bæti líkurnar um 8,9%. Á grundvelli 
þessa líkans höfum við metið hlutfallslegar líkur allra myndanna í ár, en samkvæmt þeim á Gravity mestan 
möguleika á sigri, eða um þriðjungslíkur, en 12 years a slave um fjórðungslíkur.  

 

Mynd  Fjöldi tilnefninga Fjöldi Gullhnatta Sigurlíkur 

Gravity 10 1 32.1% 

12 Years a Slave 9 1 26.9% 

Dallas Buyers Club 6 2 21.9% 

Her 5 1 7.8% 

Captain Phillips 6 0 4.8% 

Nebraska 6 0 4.8% 

Philomena 4 0 1.7% 

American Hustle 10 3 0.0% 

The Wolf of Wall Street 5 1 0.0% 

 
Þetta er ekki fyllilega í takti við spár veðbanka, en þeir spá 12 Years a Slave að jafnaði mestum líkum á 
sigri, en Gravity þar á eftir. Að sjálfsögðu treystum við líkaninu okkar betur (við erum nú einu sinni 
greiningardeild!) og spáum því Gravity sigri, en þó með þeim fyrirvara að um nokkuð jafnar líkur er að ræða, 
auk þess sem 12 Years a Slave vann Gravity í flokki dramamynda á Gullhnöttunum. 
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 Hugsanlega með undantekningunni The Artist en… æ, samt ekki. Hún er frönsk, þögul og svarthvít – það er ekki eins og við séum að tala um The 

Hangover hérna! 

https://www.arionbanki.is/library/Skrar/Greiningar/Markadspunktar-/140113_Óskarsverðlaunin.pdf
https://www.arionbanki.is/library/Skrar/Greiningar/Markadspunktar-/140113_Óskarsverðlaunin.pdf
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Hér má finna fyrirvara 

 
 

http://www.arionbanki.is/default.aspx?pageid=b0173b24-de67-11e2-8847-d8d385b77fc4

