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Assar Lindbeck-medaljen 2021 till Erik Lindqvist och Robert Östling
Assar Lindbeck-medaljen för 2021 tilldelas professorerna Erik Lindqvist och Robert
Östling, verksamma vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet
respektive Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra Assar
Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och
utdelas vartannat år till i Sverige verksam forskare under 45 år som gett ett signifikant
bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.
Erik Lindqvist och Robert Östling har tillsammans med David Cesarini i ett antal
uppmärksammade studier undersökt effekterna av förmögenhet på främst arbetskraftsutbud,
hälsa och upplevd lycka. I studierna utnyttjas på ett sinnrikt sätt vad som händer när individer
vinner upp till flera miljoner kronor på lotteri, däribland ”Vinnarkonton” som flera miljoner
svenskar innehade.
De finner bl.a. att ökad förmögenhet som förväntat minskar individers arbetskraftsutbud, men
att effekten är mindre än i de flesta andra studier. En större vinst reducerar vinnarnas inkomst
från tjänst omedelbart och effekten kvarstår ungefärligen oförändrad i över 10 år. Resultaten
är viktiga för att förstå arbetsmarknadseffekterna av ekonomisk politik som påverkar
människors förmögenhet på ett liknande sätt.
I ett annat bidrag studeras effekten av förmögenhet på hälsa. Det är väl känt att individer med
större förmögenhet har bättre hälsa. Men det behöver inte tolkas som att ökad förmögenhet
ger bättre hälsa, då förmögenhet är korrelerad med andra faktorer som direkt påverkar hälsan.
I studien visas att lotterivinnare med höga vinster inte får bättre hälsa efter vinsten, trots en
dramatisk ökning av deras förmögenhet. Vinnarnas barns hälsa påverkas heller inte nämnvärt.
En viktig slutsats är att det positiva sambandet mellan förmögenhets och hälsa i huvudsak
beror av andra faktorer än förmögenheten i sig.
I ett tredje huvudbidrag finner de att ökad förmögenhet har en substantiellt positiv effekt på
vinnarnas livstillfredsställelse.
Lindqvist och Östling har vidare gjort viktiga bidrag i gränslandet till statsvetenskap där de
bl.a. visat att mer polariserade demokratier tenderar att ha lägre offentliga utgifter än mindre
polariserade demokratier.
Utöver dessa gemensamma bidrag har de gjort ett antal viktiga bidrag i andra
författarkonstellationer. Här kan särskilt nämnas att Robert Östling använt spelteori för att
undersöka betydelsen av kommunikation medan Erik Lindqvist utforskat vilken roll ickekognitiv och kognitiv förmåga spelar för utfallet på arbetsmarknaden.
Pristagarna kommer att belönas vid en prisceremoni under den nationella konferensen i
nationalekonomi som förväntas arrangeras under 2022. I anslutning till denna kommer
pristagarna också att hålla ett anförande om sin forskning.
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Här finns ytterligare information om Erik Lindqvists och Robert Östlings forskning.
Vinnarnas epost: erik.lindqvist@sofi.su.se och robert.ostling@hhs.se.

Om priset
Syftet med Assar Lindbeck-medaljen är att främja den nationalekonomiska forskningen i
Sverige genom utdelandet av ett penningpris på 250 000 kronor till en (eller två) ekonom(er)
som är varaktigt verksam(ma) i Sverige och som under utdelningsåret fyller högst 45 år.
Priset har delats ut vartannat år sedan 2007. Tidigare pristagare är Anna Dreber Almenberg
(2019), Petter Lundborg (2017), Oskar Nordström Skans (2015), Mariassunta Giannetti
(2013), Per Strömberg (2011), David Strömberg och Jakob Svensson (2009) och Tore
Ellingsen (2007).
Priskommittén för Assar Lindbeck-medaljen för år 2021 har utgjorts av professor David
Strömberg (ordförande), Stockholms universitet, professor Lena Edlund, Columbia
University och professor Olof Johansson-Stenman, Göteborgs universitet.
Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa
bidrag från SEB, SHB, Nordea, Swedbank, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Carnegie, OMX, Karl-Adam Bonnier
Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och Foundation for Economics and Law.

Kontaktperson för frågor om priset:
Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen:
magnus.henrekson@ifn.se

