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Hvordan kommer Morten Bennedsen til at berige 
dansk forskning?
Peter Norman Sørensen: Ansættelsen af  
Morten Bennedsen som Niels Bohr professor  
og tilknytningen af hans internationale forsk-
ningsgruppe er et afgørende trin i realiseringen  
af vores  instituts vision om at komme blandt 
 verdens bedste indenfor feltet. Morten kommer 
med et forsknings område indenfor virksom-
hedsøkonomi, som komple menterer og styrker 
 eksisterende forskning på  instituttet, og som  
er meget relevant for de  mange ejerledede 
 virksomheder i Danmark. Vores samarbejde er  
en  mulighed for at lave  excellent forskning.
 
Hvad gør Økonomisk Institut på Københavns 
Universitet attraktivt for dig?
Morten Bennedsen: Økonomisk Institut på KU er 

et af de bedste steder i verden til at lave register-
baseret forskning. Det har været vært for flere 
forskningscentre inden for anvendt mikroøkonomi 
og nogle af de bedste individuelle forskere 
 indenfor feltet.
 
Hvordan vil du øge internationaliseringen af Øko-
nomisk Institut i den fem-årige bevillingsperiode? 
Morten Bennedsen: Instituttet er allerede meget 
internationalt. Mit bidrag — udover god forskning 
— er mit hold af topforskere fra Chicago, 
 Michigan, Columbia, Hong Kong, Milan and Singa-
pore. Med besøg, konferencer og forskningssam-
arbejde vil dette hold supplere instituttets eksi-
sterende internationale forbindelser. 
 
Hvad vil de langsigtede virkninger være på dansk 
forskning med denne bevilling?
Morten Bennedsen: Der er tre store langsigtede 
effekter af vores arbejde. For det første: forsknin-
gen vil bibringe forståelsen af verdens mest 
 typiske organisationsstruktur, nemlig den ejer-
ledede virksomhed, ny indsigt. For det andet vil  
vi udvikle nye forskningsmetoder og måder til  
at identificere kausale strukturer. Dette, er vi 
 overbeviste om, vil inspirere andre forskere som 
arbejder med registerdata. For det tredje er vi 
 sikre på, at samarbejdet vil udvikle sig over de 
 næste fem år og herved skabe endnu tættere 
bånd og netværk, der kan åbne døre for mange 
solide fremtidige forskningsprojekter.
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