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Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
till Alfred Nobels minne

Ekonomipriset till 
Alfred Nobels minne 
instiftades av 
Sveriges Riksbank.
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Vilka belönas med ekonomipriset?

Personer som inom ekonomisk vetenskap 
utfört ett arbete av framstående betydelse.
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Ekonomipriset 2019

Hur utformar vi bäst insatser för att minska 
fattigdomen i världen? 
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2019 års ekonomipristagare

“för deras 
experimentella 
ansats för att mildra 
global fattigdom”

Abhijit Banerjee
Född: 1961, Indien

Esther Duflo
Född: 1972, Frankrike

Michael Kremer
Född: 1964, USA 

ILL. NIKLAS ELMEDHED. © NOBEL MEDIA



.

Global fattigdom

Människors levnadsvillkor har förbättrats 
de senaste 20 åren. Trots det återstår 
gigantiska utmaningar. 
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Ett nytt sätt att forska om fattigdom

Pristagarna delar in det stora problemet 
med den globala fattigdomen i mindre 
frågeställningar. Dessa besvaras genom 
fältexperiment. 
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De första studierna handlade om utbildning

Hälften av världens 
barn lämnar skolan 
utan att ha fått 
grundläggande 
kunskaper i att läsa, 
skriva och räkna. 
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Hälsa och sjukvård

Varje år dör fem miljoner barn innan de fyllt 
fem år, ofta av sjukdomar som man skulle 
kunna förhindra eller bota med enkla 
behandlingar. 
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Forskningen påverkar politiken 

Den nya forskningen har hjälpt regeringar 
och organisationer att välja mer effektiva 
metoder för att bekämpa fattigdom. 
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"the problem is not textbooks, 
the problem is that the children are taught 
something which is much, much too far for 

them to understand"

Citat från intervju med Esther Duflo, 
2019 års ekonomipristagare
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