
Bog om CEBI  
CEBI blev lanceret ved en åbningsevent i november 2017. 
Forskningsteamet har sidenhen publiceret mere end 130 
forskningsartikler i videnskabelige tidsskrifter. En ny bog om 
CEBI introducerer forskningsagendaen og beskriver nogle af 
nøgleresultaterne for et bredere publikum. Bogen kan 
downloades på CEBI’s hjemmeside eller ved at klikke på 
billedet nedenfor.  
 

 
 
Publikationer i de bedste videnskabelige tidsskrifter 
38 nye artikler af CEBI medlemmer fra KU blev publiceret eller 
accepteret til publikation i 2021. Dette inkluderer artikler i de 
bedste generelle tidsskrifter American Economic Review, 
Review of Economic Studies og Journal of Political Economy, 
i de bedste field-tidsskrifter såsom American Economic 
Journal: Economic Policy og Journal of Public Economics, i det 
bedste survey tidsskrift Journal of Economic Literature, samt i 
top general science tidsskrifterne PNAS og Science. 
Forskningen vedrører for eksempel årsager til kønsulighed og 
ulighed i forventet levetid, betydning af sundhedsadfærd og 
skatteunddragelsesadfærd samt udvikling i - og betydning af 
forventninger til fremtiden og til den økonomiske politik. 

COVID-19 forskning i Science  
CEBI medlemmer har bidraget med mange COVID-19   
forskningsresultater ved hjælp af deres særlige ekspertise 
inden for dataanalyse og menneskelig adfærd. Pol Campos-
Mercade er en af hovedforfatterne bag en artikel i Science, der 
analyserer mulige interventioner for at forøge vaccine-
tilslutningen. Dette har været en topprioritet i verden, hvor 
nogle lande og regioner har tilbudt folk penge for at blive 
vaccineret, mens andre har forsøgt at nudge ved brug af 
informationskampagner. Det er ikke ud fra simpel observation 
af folks vaccinetilslutning muligt at drage klare konklusioner 
om, hvilken form for politik der virker. 
  

  

  

 

 

 

  

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. Yderligere information findes på www.econ.ku.dk/cebi. 
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 Pol og medforfattere gennemførte derfor et stort felt-eksperiment, 

som kombinerede interview- og registerdata for en stor 
repræsentativ stikprøve af individer. Studiet dokumenterede store 
vaccinetilslutningseffekter ved at betale folk for at lade sig 
vaccinere. Nudging-interventionerne havde overraskende ingen 

signifikant effekt. 

Præsentationer af forskning ved topsteder 
CEBI medlemmer gav 108 præsentationer i 2021. Dette 
inkluderer blandt meget andet keynotes af Claus Kreiner og 
Søren Leth-Petersen, tre oplæg ved CEPR Annual Public Policy 
Symposium af Asger Lau Andersen, Torben Heien Nielsen og 
Miriam Würst samt seminar-præsentationer af Niels Johannesen 

ved Oxford University og Stanford University. 

Input til politikanbefalinger fra CEBI medlemmer 
Mette Ejrnæs var med i den regeringsnedsatte ydelses-
kommission, som publicerede deres anbefalinger til et nyt 
kontanthjælpssystem i maj 2021. Claus Kreiner er med i en 
regeringsnedsat ekspertkommission, som skal udvikle en grøn 
skattereform for at opnå det ambitiøse danske mål om en 
reduktion i CO2-udledninger på 70% inden 2030. Pol Campos-
Mercade deltog i paneldebatter organiseret af det spanske 
Ministerie for Inklusion og Social Sikring om, hvordan man laver 
eksperimenter i samfundsvidenskaben, og hvordan man måler 
effekterne af sociale politikker. Frederik Lyngse er med i 
ekspertgruppen for udviklingen af matematiske modeller ifm. 
COVID-19, der rådgiver regeringen om pandemien. I samarbejde 
med Sundhedsministeriet organiserede Mette Gørtz en workshop 

om sundhedsadfærd og sundhedsulighed. 

I medierne 
CEBI medlemmers forskning blev omtalt i de landsdækkende 
aviser Berlingske Tidende, Børsen, Information, Politiken, 
Jyllandsposten, Weekendavisen og endda Ekstrabladet. Dette 
inkluderer bl.a. omfattende dækning af forskning lavet af Asger 
Lau Andersen, Niels Johannesen, Mia Jørgensen og eksternt 
CEBI medlem José-Luis Peydró i Børsen den 7. april. Artiklen 
dækkede hele forsiden af Børsen og havde titlen: ”Ny forskning: 
Lave renter øger ulighed.” 

Initiativer for Ph.d. studerende 
Viceleder Søren Leth-Petersen holder ugentlige møder med alle 
CEBI’s ph.d.-studerende. CEBI organiserede et Ph.d. kursus om 
dannelse af holdninger og forventninger samt et Ph.d. kursus om 
anvendelse af metoder indenfor maskinlæring. Adjunkt i Zürich, 
og tidligere CEBI medlem, Anne Brenøe fortalte om hendes 
erfaringer som juniorforsker på det akademiske jobmarked. 

Konferencer, workshops og seminarer 
CEBI medlemmer var involveret i organiseringen af elleve 
konferencer og workshops. CEBI organiserede en plenum 
session ved European Economic Association Congress om 
Inequality and Fairess: Lessons from Subjective and Objective 
Data; Zeuthen forelæsninger om kønsulighed ved eksternt CEBI 
medlem Henrik Kleven fra Princeton; den fjerde CEPR 
konference om nye forbrugsdata samt 23 seminarer med talere 
fra bl.a. Chicago, Harvard, Oxford, Princeton, Yale og USCD. 

 

https://www.econ.ku.dk/cebi/about/A_presentation_of_CEBI__WEB__spreads.pdf
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