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Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen initierades av Nationalekonomiska Föreningen för att stimulera nationalekonomisk forskning och till hedrande av professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande
insatser inom nationalekonomisk forskning. Syftet med medaljen är att främja den nationalekonomiska
forskningen i Sverige genom utdelandet av ett penningpris på f n 200 000 kr till en ekonom som under utdelningsåret fyller högst 45 år.
Stiftelsen 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 samt Foundation for Economics and Law.

Första Assar Lindbeck-medaljen till Tore Ellingsen
Professor Tore Ellingsen utses till förste mottagare av Assar Lindbeck-medaljen. Prissumman uppgår till 200 000 kr. Priset – som tillkommit för att stimulera nationalekonomisk
forskning och för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser – utdelas vartannat år till en yngre forskare som givit
ett signiﬁkant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.
Tore Ellingsen är född 1962. Han avlade civilekonomexamen vid Norges Handelshögskola i Bergen år 1985 och doktorsexamen vid London School of Economics år 1991. Han är
sedan 1991 verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2000 utsågs han till professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan.
Tore Ellingsens forskning spänner över ett mycket brett fält. Han har ofta studerat olika
former av strategiskt beteende hos ekonomiska aktörer, gärna med hjälp av spelteoretiska
modeller och ibland också genom kontrollerade experiment i laboratoriemiljö.
Ellingsens först publicerade uppsatser behandlade problem inom området industriell organisation, bl a frågor om de samhällsekonomiska kostnaderna för monopol, förhandlingar
som en evolutionär process, och lönesättning och effektivitet i företag. Under senare år har
Ellingsen huvudsakligen intresserat sig för det gränsområde mellan nationalekonomi och
beteendevetenskap som brukar benämnas beteendeekonomi. Han har i en rad uppsatser,
ofta tillsammans med Magnus Johannesson, undersökt hur väl den traditionella teorins antaganden om ”den ekonomiska människan” stämmer med verkligheten. Han har visat att
den traditionella teorin i många fall behöver kompletteras med icke-monetära drivkrafter
som altruism, rättvisa och socialt anseende.
Tore Ellingsens forskning utmärks av relevans i valet av problem, originalitet i angreppssätt och teknisk skicklighet i genomförandet. Han framstår som en utomordentligt värdig
och kvaliﬁcerad mottagare av den första Assar Lindbeck-medaljen.
En priskommitté bestående av professor Bertil Holmlund, ordf, Uppsala universitet,
professor Karl Ove Moene, Oslo universitet och professor Christian Schultz, Köpenhamns
universitet har utvärderat de nomineringar som skett och lämnat en rekommendation till
pristagare till stiftelsens styrelse som fastställt priskommitténs rekommendation.
Medalj och prissumma kommer att utdelas vid ett vetenskapligt seminarium under
våren 2008.
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