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Årets højdepunkter 

1. Efter et succesfuldt publicerings år i 2017 med 3 accepterede artikler i top-tre 

økonomitidsskrifter, har 2018 været et år, hvor vi har fokuseret på fremskridt i vores 

eksisterende forskningsprojekter. Vi har 9 accepterede artikler i top-tidsskrifter inden for 

økonomi og ledelse (Journal of Financial Studies, Journal of Environmental Economics and 

Management m.fl.). Hertil har vi 1 artikel undervejs i Journal of Corporate Finance Studies 

og 2 artikler, som er indsendt til Journal of Finance and Management Science. Centerets nye 

working papers er i løbet af 2018 blevet præsenteret på førende konferencer og på mange 

universiteter og handelsskoler i Europa, USA og Asien.  

2. Dissemination: 

a. Vores forskningsarbejde vedrørende kønsbaseret lønstatistik har genereret mindst 80 

medieartikler, klummer og interviews på fire kontinenter (inklusiv en artikel i 

Harvard Business Review and Harvard Corporate Governance Column). I 2019 er vi 

inviteret til at diskutere vores forskningsresultater med den britiske regering samt 

med EU kommissionen, og ifølge avisartikler fremgå det, at vores forskningsarbejde 

er blevet brugt i mindst én retssag i USA.   

b. Vi har desuden udsendt 32 medieartikler og klummer både nationalt og 

internationalt, og vi har givet 4 interviews til radio og TV.  

3. Vi har publiceret 10 undervisningscases, som bygger på forskningsgruppens aktiviteter.  

4. Centerets gruppe og struktur er blevet fuldt implementeret, hvilket inkluderer ansættelserne 

af 3 Phd-studerende og en post Doc i kernegruppen i 2018/2019.    

5. Vi har brugt mange ressourcer på at reorganisere datahåndtering og datapolitik i 

overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning.   

6. Vi har igangsat de fleste af nøgleprojekterne fra professorat ansøgningen samt flere 

supplerende projekter, som relaterer sig til det overordnede forskningsemne.  

7. Vi hjælper og vejleder 3 Phd-studerende på deres første og andet år. 

8. Vi har sagt ja til at være vært for en stor CEPR konference om ”Incentives Management and 

Organization” i 2021. 




