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Professor Bertil Tungod-
den ønsker å finne svar 
på hvorfor mennesker 
oppfatter økonomisk 
ulikhet forskjellig. Nå har 
han fått 22 millioner kro-
ner i forskningsstøtte for 
å gjøre arbeidet lettere.

KYRRE KJELLEVOLD
kyrre.kjellevold@bt.no
foto RUNE SÆVIG

–  Det er jo en enorm anerkjen-
nelse for den forskningen vi 
gjør her på The Choice Lab. En 
gledens dag, sier professor Bertil 
Tungodden ved Samfunnsø-
konomisk Institutt ved Norges 
Handelshøyskole (NHH)

Tungoddens forskning har 
i hovedsak forsøkt å finne sva-
rene på hvordan motivasjonen 
til å gjøre moralske valg påvirker 
økonomisk atferd (se faktaboks). 
Nå ønsker han å gå et skritt len-

ger for å finne svar på hvorfor 
vi godtar økonomisk ulikhet, 
og med 22 millioner kroner i 
forskningsstøtte fra Norsk Fors-
kningsråd og NHH, antar han at 
de vil komme i mål.

– Et kjempeprosjekt

Sammen med professor Alexan-
der Cappelen og resten av The 
Choice Lab ved Norges Han-
delshøyskole, vil Tungodden nå 
gjennomføre et gigantprosjekt i 
60 land over fem år.

–  Vi skal gjøre eksperimenter 
på over 1000 frivillige fra alle 
samfunnslag i hvert av landene 
vi besøker. Vi har allerede sett i 
vår forskning at det er ulikt hvor 
store økonomisk forskjeller folk 
aksepterer, og nå skal vi forsøke å 
forklare hvorfor, sier Tungodden.

En del av studiet vil bestå 
av at man studerer hvordan 
forsøkspersonene i ulike land 
forholder seg til ulikheter som 
er skapt av innsats eller flaks. Et 
viktig bidrag ved prosjektet er at 
forsøkspersonene skal gjøre valg 
i reelle fordelingssituasjoner, 
hvor noen faktisk har gjort en 
jobb. Tradisjonelt har forskerne 
benyttet spørreundersøkelser, 

hvor de spurte svarer på hypo-
tetiske spørsmål.

Siden prosjektet skal gjen-
nomføres i svært mange land 
og med representative andeler 
av befolkningen, vil ekspertene  
for eksempel kunne peke på 
hvordan institusjonelle forhold 
påvirker oppfattelsen av ulikhet.

– En svært interessant sam-
menheng vi ønsker å undersøke 
er hvordan institusjonelle for-
hold i land påvirker holdningen 
til fordeling av økonomiske 
goder. Lenge var holdningen i 
økonomifaget at man skal til-
passe økonomisk politikk etter 
hvordan folk oppfatter økono-
misk ulikhet, men vi vil kunne 
påvise at det også går den andre 
veien. Økonomisk politikk vil 
også påvirke folks holdninger til 
fordeling av økonomiske goder.

Kjemper om hjerneimporten

Rektoratet ved NHH mener Tun-
goddens forskning er blant det 
beste skolen kan by på.

–  Dette er kjempebra for 
NHH. Vi har arbeidet i flere år 
med å bygge opp internasjonale 
forskningsmiljøer, og Choice Lab 
er vårt fremste eksempel på at 

Millioner  
til ulikhets- 
forskning

ENTUSIASTISK: Professor Bertil Tungodden ved NHH beskrives som en akademisk stjerne av kolleger, og publiserer jevnlig i toppjournaler. Nå får 
han 22 millioner kroner av Forskningsrådet og NHH for å undersøke hva som gjør at folk oppfatter økonomisk ulikhet forskjellig.

FAKTA

The Choice Lab  
og Toppforsk

n The Choice Lab er et 
forskningssenter tilknyttet 
Institutt for Samfunnsøkono-
mi ved NHH, og et «Center of 
Excellence» for internasjonal 
forskning på høyskolen.
n For tiden er fem ansatte, 
fem postdoktorer og ti dok-
torgradsstipendiater tilknyt-
tet senteret.
n Et av forskningsområdene 
er hvordan moralsk motiva-
sjon påvirker økonomiske 
beslutninger. Ved senteret 
forsker man også på annen 
beslutningsatferd og utvi-
klings- og bistandsspørsmål.
n FRIPRO Toppforsk er et 
spleiselag mellom universite-
tene, eller andre forsknings-
institusjoner, og Kunnskaps-
departementets midler via 
Forskningsrådet. Årets felles-
løft er det tredje spleiselaget 
i Fri prosjektstøtte. 
n Forskningsrådet og fors-
kningsinstitusjonene gir nå 
til sammen én milliard kroner 
til 46 prosjekter i FRIPRO 
Toppforsk. Hvert prosjekt 
får mellom 15 og 25 millioner 
kroner over 4 til 5 år
n Åtte forskningsprosjekter 
ved Universitetet i Bergen 
og ett forskningsprosjekt 
ved NHH er valgt ut i denne 
omgangen.

Jeg har nok rundt 
20 til 30 artikler  
jeg jobber med  
kontinuerlig, og  
litt problemer med  
å begrense meg.
Bertil Tungodden, professor

vi har lyktes, sier viserektor for 
forskning, Helge Thorbjørnsen.  

Forskningsanseelse er svært 
viktig i den intense kampen om 
de beste hodene som nå pågår 
internasjonalt, understreker han.

– Sterke forskningsmiljøer 
blir raskt selvforsterkende, og 
vi håper gode hoder og mer 
forskningsmidler vil strømme 
til dette miljøet som allerede 
er internasjonalt anerkjent og 
blant de beste i Europa, sier 
Thorbjørnsen.

Internasjonalt ledende

Forskningsmidlene som Tun-
godden mottar er en del av 
satsingen FRIPRO Toppforsk (se 
faktaboks). Dette er et spleiselag 
mellom Forskningsrådet og fors-
kningsinstitusjonene selv, der 
det vil bevilges til sammen én 
milliard kroner til 46 prosjekter 
over fire til fem år.

– Toppforsk skal bidra til 
bedre karriereveier for gode 
forskere og gjøre sterke fors-
kningsmiljøer i stand til å bli 
blant de internasjonalt ledende 
innenfor sine felt, sier kom-
munikasjonsrådgiver Christian 
Lund i Forskningsrådet. 

For professor Tungodden er 
det ikke mangel på prosjekter 
som trenger støtte.

–  Jeg har nok rundt 20 til 30 
artikler jeg jobber med konti-
nuerlig, og litt problemer med 
å begrense meg. Det er så gøy, 
sier han.


