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Sammendrag: 
 
Avhandlingen undersøker sammenhenger mellom ulike institusjoner og fattigdom i en 
afrikansk kontekst.  
 
Den første artikkelen undersøker effekten av den sørafrikanske barnetrygden på mødres 
arbeidsmarkedsdeltakelse.  Barnetrygden ble i sin nåværende form innført i 1998, er 
behovsprøvd, og ble den gang gitt til foreldre med barn under syv år. Gradvis er trygden 
utvidet til å omfatte barn i alle aldre. Jeg bruker endringer i barnets alder til å skape 
tilfeldig variasjon i om man får barnetrygd eller ikke. Jeg finner at barnetrygden øker 
sannsynligheten for at mor deltar i arbeidsmarkedet, noe som i hovedsak skyldes en 
økning i sannsynligheten for å søke jobb. Jeg finner videre at trygden bidrar til at utgifter 
til transport for å søke jobb øker, noe som støtter opp under hypotesen om at 
transportkostnader kan være en viktig hindring for effektiv jobbsøking i Sør-Afrika.  
 
I Sør-Afrika er det ikke uvanlig at flere generasjoner bor sammen, og ofte deler man på 
ressursene som kommer inn i husholdningen. Den andre artikkelen undersøker hvordan 
den sørafrikanske minstepensjonen påvirker andre medlemmer av familien; dvs. barn og 
barnebarn. Mer spesifikt undersøkes det om pensjonen fører til økt migrasjon blant 
mødre under 50, og hvordan dette avhenger av barnas alder. Jeg finner at pensjonen fører 
til økt sannsynlighet for at mor drar når pensjonen kommer inn i en familie. Fordi mange 
mødre ikke tar med seg barna når de flytter, bidrar dette til at mor og barn skilles. Det kan 
ta mange år før barnet evt. flytter etter. Effekten på mors migrasjon gjelder barn i alle 
aldre, også de minste barna. Fordi så mange sørafrikanske barn i utgangspunktet vokser 
opp uten far, betyr dette at mange barn i praksis vokser opp uten foreldre.  Dette kan 
tenkes å ha negative psykologiske effekter for barnet.  
 
I den tredje artikkelen undersøker Halvor Mehlum og jeg det symbiotiske forholdet 
mellom kriminelle og et partnerskap av voldelige sikkerhetsfirmaer. I et samfunn der 
staten er svak, kan kriminalitet og mangel på et offentlig politi føre til etterspørsel etter 
private sikkerhetstjenester. Når de som skal tilby sikkerhet selv rekrutteres fra kriminelle 
miljøer, vil muligheten for å stige i gradene og bli medlem av partnerskapet øke 
insentivene for voldelig kriminalitet. Mer vold øker videre inntektene til de som tilbyr 
sikkerhetstjenestene, og resultatet er en volds-multiplikator. Sørafrikanske data på 
innsatte bekrefter modellens empiriske relevans. 
 
Folk i fattige land sparer for lite. I den fjerde artikkelen forklarer Halvor Mehlum og jeg 
dette med over-optimisme. Som diskutert i psykologi-litteraturen, kan et positivt syn på 
fremtiden være bra for individuell velferd. Imidlertid viser vi at det i noen tilfeller også 
kan føre til at individer tar opp gjeld de ikke klarer å betjene. Ved bruk av 
husholdningsdata fra Sør-Afrika, bekrefter vi at fattige mennesker er over-optimistiske, og 
at optimismen henger positivt sammen med akkumulering av gjeld. 
 


