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Sammendrag: 
Doktorgradsavhandlingen til Matteo Alpino består av fire kapitler. En rød tråd i arbeidet er samspillet 

mellom økonomi, normer og politikk. Avhandlingen kombinerer ideer og verktøy fra 

samfunnsøkonomisk teori i og elementer fra andre samfunnsvitenskaper. Spørsmålene som 

behandles er klassiske i samfunnsvitenskapene: Hva bestemmer økonomisk politikk og hva 

bestemmer institusjonene?  

De første to kapitlene er forankret i en kombinasjon av samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Disse 

undersøker hvordan samhandlingen mellom politikere og velgere påvirker politiske beslutninger. Det 

første kapitlet studerer om valgløfter virker på velgerne. Det konkrete tilfellet som undersøkes er et 

valgløfte om redusert eiendomsskatt gitt i Italia. Studien avslører at dette løftet appellerte til eiere av 

eiendom men ikke nok til at valgutfallet ble påvirket  

Det andre kapitlet (skrevet sammen med Marta Crispino) bidrar til økonometrisk metodologi relevant 

for samspill mellom velgere og politikk. Her drøfter forfatterne mulige skjevheter som kan oppstå når 

forskere sammenligner politikk og valgutfall i ganske politiske enheter, som kommuner, innad i land. 

Han viser at resultatene av slike analyser kan være misvisende hvis man ikke kontrollerer for mulige 

underliggende sammenhenger på tvers av enhetene.  

Det tredje kapitlet (skrevet sammen med Eivind M. Hammersmark) kobler økonomi og politikk til 

historie og bidrar til forskning på utviklingsøkonomi. Utfallet av økonomisk politikk dokumenteres å 

kunne påvirkes langt frem i tid av historiske hendelser: Mer spesifikt påvises det at lokalisering av 

misjonsstasjoner for mer enn hundre år siden påvirker økonomi og politikk og særlig utviklingsstøtte i 

dag.  

Det fjerde kapitlet (skrevet sammen med Halvor Mehlum) bringer institusjonell økonomi sammen 

med sosiologi og forsøker å forene de to fagenes varianter av begrepet "sosial kapital". De viser at 

økonomenes variant og sosiologenes variant kan forstås som to forskjellige likevektssituasjoner innen 

den samme teoretiske modellen for sosial samhandling. 

 


