
  

  Publikationer i top akademiske tidsskrifter 
33 nye artikler skrevet af CEBI medlemmer på KU blev udgivet 

 eller accepteret til udgivelse i 2020. Det inkluderer artikler i top 
generelle økonomitidsskrifter (fx Review of Economic Studies), 

 bedste områdetidsskrifter (fx American Economic Journal: 
Applied Economics), toptidsskrifter inden for andre felter (fx 

 JAMA Internal Medicine) og bedste generelle videnskabelige 
tidsskrifter (fx PNAS). Forskningen bidrager med nye metoder 
til at måle adfærdsheterogenitet og påvisninger af nye typer 

 adfærd. Martin Browning og medforfattere har udviklet en ny 
metode til at måle tidsinkonsistent adfærd. Artikler af Torben 
Heien Nielsen, Jeppe Druedahl og Thomas H. Jørgensen 
viser, hvordan arbejdsudbud og opsparingsadfærd reagerer på 
forskellige typer af uforudsete chok, fx til folks helbred. 
Juniorforsker Amalie Jensen og eksternt medlem Henrik 
Kleven anvender dansk data til at belyse vigtigheden af 
økonomiske incitamenter på immigrations beslutninger. 
Tilpasning til nye tider under Covid-19 pandemien 
Ligesom mange andre forskningsmiljøer blev CEBI udfordret 
af Covid-19 pandemien. Juniorforskerne Adam Sheridan, Ida 
Lykke Kristiansen og Emil Toft Hansen afbrød deres 
forskningsbesøg ved Princeton, NYU og London School of 
Economics. Mange begivenheder blev udskudt, inklusiv en 
konference om Public Economics organiseret af Claus Kreiner, 
en workshop og et ph.d. kursus om subjektive opfattelser 
organiseret af Johannes Wohlfart, Zeuthen-forelæsningerne 
med eksternt medlem Henrik Kleven fra Princeton og den 
årlige CEBI retreat. CEBI tilpassede sig hurtigt til den nye 
situation og flyttede aktiviteter online, første gang med Katrine 
Jakobsens online ph.d. forsvar den 26. marts. Dette bidrog 
formentlig til at opretholde gejsten, som det fremgår af CEBI 
Postdoc Pol Campos-Mercades entusiastiske udbrud i en mail: 
”This covid… I’ve never worked that much in my life! :)” 
Covid-19 forskning fra CEBI 
Mange aspekter af Covid-19 tiltag er direkte relateret til 
økonomisk adfærd og passer naturligt ind i CEBIs forsknings-
agenda. Et vigtigt trade-off står mellem bekæmpelsen af 
spredningen af virus og tabet af økonomisk aktivitet ved 
vedtagelse af lovgivning om social afstand. Ved at anvende 
transaktionsdata for kunder i Danske Bank, inklusiv svenske 
kunder, viser Adam Sheridan, Asger Lau Andersen, Emil Toft 
Hansen og Niels Johannesen i en PNAS artikel, at 
forbrugsnedgangen i danske husholdninger, der var ramt af en 
hård nedlukningspolitik, var næsten identisk med 
forbrugsnedgangen for svenske husholdninger, der ikke var 
berørt af nedlukning. Pol Campos-Mercade og medforfattere 
(udkommer i Journal of Public Economics) anvender 
eksperimenter til at måle social adfærd og viser, at de mest 
prosociale individer i højere grad følger anvisninger om 
afstand, bliver hjemme når de er syge og køber ansigtsmasker. 
Sarah Zaccagni undersøger, hvorvidt påmindelser om 
nødvendigheden af social afstand giver de ønskede effekter. 
Sonja Settele undersøger faktorer, der giver offentlig accept af 
politiske tiltag. 
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Forskningspræsentationer ved topsteder 
CEBI medlemmer gav 93 præsentationer i 2020, heriblandt 
præsentationer ved NBER Summer Institute af Niels Johannesen 
og Torben Heien Nielsen, ved ESA World Meeting af Christina 
Gravert og ved et seminar på University of Chicago af Søren 
Leth-Petersen.  
Inputs til beslutninger om politiske tiltag 
Claus Kreiner og Søren Leth-Petersen blev kontaktet af 
Finansministeriet og bidrog med inputs til design af dansk 
stimulus politik ifm. Covid-19 krisen, baseret på deres CEBI 
studie af forbrugsreaktioner til stimulus politik under finanskrisen. 
Niels Johannesen præsenterede sine resultater om 
skatteunddragelsesadfærd for det hollandske parlament. Amalie 
Jensen præsenterede sine resultater om immigrations-adfærd for 
Ydelseskommissionen, hvor Mette Ejrnæs er medlem.  
CEBI forskning og CEBI medlemmer i medierne 
CEBI forskning blev fremhævet i den internationale presse, 
heriblandt the Financial Times, the New York Times, Die Welt, 
the Economist og Le Monde, såvel som i danske aviser såsom 
Berlingske, Jyllandsposten, Weekendavisen og Ekstra Bladet. 
Christina Gravert blev interviewet af BBC World News om adfærd 
under pandemien og anvendelsen af ansigtsmasker. Asger 
Andersen, Mette Gørtz, Niels Johannesen, Claus Kreiner og 
Søren Leth-Petersen blev interviewet om forskellige Covid-19 
relaterede økonomiske problematikker i Nyhederne på DR1 og 
TV2 og i programmet Deadline på DR2. Jeppe Druedahl beskrev, 
på forsiden af Information den 20. marts, de vigtigste økonomiske 
udfordringer, der ligger foran os forårsaget af pandemien. 
Uddannelse og succes blandt Phd studerende 
Viceleder Søren Leth-Petersen mødes nu ugentligt med samtlige 
CEBI ph.d.-studerende. CEBI organiserede et ph.d.-kursus om 
kønsulighed med professorerne Johanna Rickne og Olle Folke. 
CEBI-gæst Alexandre Kohlhas fra the IIES i Stockholm talte om 
sine oplevelser fra begge sider af det akademiske jobmarked. Tre 
ph.d.-studerende deltog i jobmarkedet og fik alle stillinger. Dette 
inkluderer en treårig post doc stilling ved Institute for Fiscal 
Studies (IFS) i London, som gik til Esteban Garcia Miralles. 
CEBI medlemmer i forskningsnetværk og redaktionsudvalg 
CEBI medlemmer er med i netværk bestående af de bedste 
akademiske økonomer. Dette år blev Jakob Søgaard inviteret ind 
i CESifo netværket, og Miriam Wüst blev inviteret ind i IZA 
netværket. Hun og Meltem Daysal er nu begge associerede 
redaktører af the Journal of Health Economics. Claus Kreiner har 
været medredaktør af Journal of Public Economics i seks år.  
Anerkendelse til CEBI medlemmer 
Jakob Søgaard og eksternt medlem Henrik Kleven modtog prisen 
for bedste artikel i American Economic Journal: Applied 
Economics for deres studie af kønsulighed. Jeppe Druedahl 
modtog prisen for bedste underviser i økonomi på KU. Christina 
Gravert var på Forbes’ top-10 liste af adfærdsforskere. Claus 
Kreiner er 2020 Richard Musgrave laurat. I hans Musgrave 
lecture med titlen “Behavioral Heterogeneity, Inequality and 
Public Policy” talte han om CEBIs forskningsagenda. 
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