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HÆDERSPRIS TIL DANSK FORSKER I ØKONOMETRI 

 

Nykredits Fond har besluttet at hædre den internationalt kendte, danske forsker, professor 

Anders Rahbek med Nykredits Forskningspris 2014. Med prisen følger 500.000 kr. 

 

Inden for finansiel økonometri har Anders Rahbek publiceret en lang række videnskabelige 

artikler i verdens mest anerkendte tidsskrifter. Han har med sine publikationer bidraget til 

at udvikle metoder til at analysere finansielle data inden for centrale områder som porteføl-

je-allokering og risikostyring. De teknikker, Anders Rahbek har udviklet, anvendes nu ruti-

nemæssigt i den finansielle sektor, centralbanker og i akademiske arbejder. 

 

– Anders Rahbek er en førende, internationalt anerkendt forsker. 

Han har bl.a. udviklet de såkaldte ARCH-modeller, der i dag er 

kendt og brugt i den finansielle sektor. Der er tale om nogle mo-

deller, der fungerer som en "arbejdshest", når man skal modellere 

og vurdere periodevise udsving i finansielle data. Det kan fx være i 

kreditvurderinger og antal aktiehandler over korte tidsrum – no-

get, der ikke er blevet mindre aktuelt med den finansielle krise og 

dermed har fået intensiv interesse inden for finansiering, fortæller 

næstformand i Nykredits Fonds bestyrelse, professor Nina Smith. 

 

Anders Rahbek er uddannet cand.scient.oecon. i økonomi og matematik i 1992 og færdig-

gjorde i 1996 en ph.d. i økonometri – begge fra Københavns Universitet. Anders Rahbek 

har som professor ved Økonomisk Institut ved Københavns Universitet opbygget en central 

del af undervisningen i avanceret finansiel økonometri. Som underviser formår han at for-

midle endog meget kompliceret stof og er en efterspurgt forelæser ved førende universite-

ter over hele verden. 

 

Talentpris til finansiel forsker  

Ud over hovedprisen på 500.000 kr. uddeler Nykredits Fond to talentpriser på hver 100.000 

kr. til to lovende forskere inden for hhv. det finansielle område og HR/CSR-området. 

 

Inden for det finansielle område går årets talentpris på 100.000 kr. 

til lektor ved Department of Economics and Business på Aarhus 

Universitet, Martin Møller Andreasen.  

 

Martin Møller Andreasen har inden for de seneste fire år publiceret 

en række artikler i førende internationale tidsskrifter – en meget 

flot forskningsmæssig indsats, der viser et klart potentiale. Artik-

lerne har centreret sig om de såkaldte dynamisk stokastiske lige-
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vægtsmodeller, som Martin Møller Andreasen har udbygget og forfinet, så analyser baseret 

på modellerne kombinerer teori og markedsobservationer på langt flere relevante paramet-

re – til glæde for både faget og samfundsøkonomien.  

 

Martin Møller Andreasen blev i 2005 cand.oecon. og tog i 2009 en ph.d. i Economics and 

Finance fra Aarhus Universitet, hvor han siden 2012 har været lektor ved Department of 

Economics and Business.  

  

Talentpris til HR/CSR-forsker 

Inden for HR/CSR-området går årets talentpris på 100.000 kr. til postdoc og ph.d. Susanne 

Ekman. 

 

Susanne Ekman forsker i organisering og ledelse af vidensarbejde-

re og har i mange år rejst debat i virksomheder, organisationer og 

offentlige medier om de forhold, der skaber væsentlige udfordrin-

ger for både vidensmedarbejderen selv og de ledere, der forsøger 

at styre, motivere og rumme vidensarbejdere. Gennem sin forsk-

ning og formidlingen af den sætter Susanne Ekman vedholdende 

og med tiltrængt fornyelse fokus på det moderne grænseløse ar-

bejdsliv – i Danmark og i de senere år også internationalt. 

 

Susanne Ekman er antropolog og har en ph.d. i ledelse fra Copenhagen Business School i 

2010. I 2011 blev hun ansat ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School i 

en postdoc-stilling.  

 

Om Nykredit Fonds Forskningspris 

Nykredits Fond ønsker at stimulere forskningen i Danmark inden for det finansielle område, 

HR og CSR – områder, der berører væsentlige aspekter af Nykredits daglige virksomhed.  

 

Nykredits Forskningspris er på i alt 700.000 kr. og gives i 2014 som en forskningspris på 

500.000 kr. til en etableret forsker inden for det finansielle område og to talentpriser på 

hver 100.000 kr. til to lovende forskere inden for hhv. det finansielle område og HR/CSR-

området.  

 

Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen overrækker de tre priser den  

6. november 2014 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3. Pressen er velkommen. 

 

Læs mere på nykredit.dk/forskningspris  

 

Kontakt 

Kommunikationsdirektør Trine Ahrenkiel, tlf. 44 55 14 70/20 18 90 80 

 

Billeder 

Her kan du hente billeder i højere opløsning af prisvinderne. Højreklik på linket og vælg 

"Gem destination som..." 

 Anders Rahbek 

 Martin Møller Andreasen  

 Susanne Ekman  
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