
CEBI lanceres september 2017
Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) blev 
officielt etableret den 1. september, og i midten af oktober 
flyttede medlemmerne af CEBI fysisk sammen i nye 
faciliteter på anden sal i bygning 35 på CSS campus.  
   Åbningsceremonien blev afholdt den 29. november med 
taler fra Bestyrelsesforkvinde i Danmarks Grundforsknings-
fond, Liselotte Højgaard, Dekan på det Samfunds-
videnskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen og 
Centerleder, Claus Thustrup Kreiner, efterfulgt af korte 
præsentationer af forskningsprojekter fremført af CEBI gæst 
Thomas Epper (St. Gallen and Zürich) og CEBI 
juniorforskerne Jeppe Druedahl, Torben Heien Nielsen og 
Miriam Gensowski.  

Offentlig interesse for CEBI’s forskningsagenda 
Nyheden, om at Danmarks Grundforskningsfond havde 
besluttet at grundlægge et nyt center, der skulle forske i 
betydningen af økonomisk adfærd for ulighed, blev mødt 
med omfattende artikler i Weekendavisen og Jyllandsposten 
(hvor artiklen var forsidehistorie). På opstartsdagen sendte 
radiokanalen 24/7 et time-langt interview med Claus 
Thustrup Kreiner af videnskabsjournalist Lone Frank.  
   CEBI’s aktiviteter vil løbende blive annonceret på CEBI’s 
nye hjemmeside www.econ.ku.dk/cebi.   

CEBI ansætter kompetent administrativt personale  
CEBI’s forskningsprogram beror på Danmarks Statistiks 
omfattende registerdata i kombination med eksperimentelle 
data og data fra spørgeundersøgelser. Den nyligt ansatte 
data manager, Pernille Bang, har over 20 års erfaring med 
behandling af data og dataforvaltning hos Danmarks 
Statistik. Den nye centeradministrator, Tine Ceccardi, har 
omfattende erfaring med forskningssupport og har lokal 
viden fra hendes arbejde for Økonomisk Institut.  

CEBI initiativer målrettet juniorforskere 
CEBI har igangsat en ny serie af frokostseminarer med 
interne præsentationer hver mandag. Præsentationerne 
fokuserer på forskningsidéer og igangværende arbejde. Da 
medlemmerne af CEBI spænder over mange forskellige 
økonomiske felter, er frokostseminarerne en unik mulighed 
for bredde diskussioner af idéer og metoder. Specielt bliver 
juniorforskerne opfordret til at præsentere deres arbejde for 
at opnå tidlig feedback fra seniorforskere. 

Marco Piovesan arrangerede et PhD kursus i december om 
Adfærd og Incitamenter med Mathias Sutter, leder af 
Experimental Group ved Max Planck instituttet i Køln. 

Et af CEBI’s mål er, at alle PhD studerende besøger et top-
universitet i en længere periode. I efteråret 2017 besøgte 
Katrine Jakobsen the Stanford Center on Poverty and 
Inequality.   

Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) er et center-of-excellence ved Københavns Universitet, 
etableret i 2017, og finansieret af en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. CEBI’s mål er at forstå 
betydningen af adfærd og holdninger for udviklingen af ulighed i samfundet i indkomst, rigdom og mange andre 
udfald. Mere information kan findes på www.econ.ku.dk/cebi. 
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CEBI’s workshops og seminarer 
I efteråret 2017 afholdt CEBI en workshop om 
skatteundvigelsesadfærd og ulighed samt en workshop om 
anvendte empiriske metoder med internationale deltagere fra 
Berkeley, Michigan og Princeton. I 2018 planlægger CEBI at 
arrangere en workshop om forbrugeradfærd og ulighed og en 
workshop om empiriske metoder.  
   I efteråret 2017 arrangerede CEBI seminarer med bl.a.  
Christopher Carroll, Johns Hopkins University, og Isabelle 
Brocas, University of Southern California. Fra begyndelsen af 
2018 vil CEBI’s seminar serie være oppe at køre med 
ugentlige præsentationer med eksterne forskere.  

CEBI’s medlemmer modtager legater og anerkendelse 
Forskere ved CEBI, med Mette Gørtz som projektleder, 
modtog et stort legat fra Novo Nordisk Fonden til at 
analysere sundhedsulighed og betydningen af nye 
behandlingsmetoder og adfærden hos læger og patienter.  
   Thomas Epper modtog Latsis prisen ved en ceremoni på 
University of St. Gallen “for his demonstrably excellent 
research work”.  
   David Dreyer Lassen blev valgt til formand for the Danish 
Independent Research Fund – Social Science (FSE).  

CEBI’s medlemmer publicerer i anerkendte tidskrifter 
Niels Johannesen udgav en artikel i American Economic 
Review om effekten af den nylige finansielle krise på 
husholdningernes låne- og forbrugsadfærd. David Dreyer 
Lassen og Niels Johannesen udgav en artikel i Journal of the 
European Economic Association om skjulte formuer i 
skattely. Alexander Sebald udgav en artikel i Economic 
Journal om risikoen for skævhed i randomiserede  
eksperimenter.  

CEBI er vært for vigtig begivenhed i Juni 2018 
The Center for Economic Policy Research (CEPR) inviterer 
velrenommerede akademiske økonomer til at være del af et 
netværk, hvis mål er at skabe et virtuelt center of excellence 
for europæisk økonomi. Søren Leth-Petersen og Claus 
Thustrup Kreiner er CEPR research fellows. 

I juni 2018 vil CEBI være vært for det årlige CEPR Public 
Economics symposium. Symposiumet inkluderer indlæg om 
ulighed af verdensførende forskere: Thomas Piketty fra Paris 
School of Economics, der for nyligt udgav bogen Kapitalen i 
det 21. århundrede, som er det akademiske forlag Harvard 
University Press’ største salgssucces nogensinde; medlem 
af CEBI, Ernst Fehr, fra University of Zürich, der er en af de 
mest citerede økonomer nogensinde; og Fatih Guvenen, der 
er kendt for centrale bidrag til makroøkonomisk 
ulighedsforskning.  
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