
PÅ FARTEN:
Ingvild har

80–100 reise-
dager i året. 
– Jeg er nok
rimelig opp-

hengt i det jeg
driver med og

har jobbet
veldig målrettet.

Det har vært
viktig for meg å
reise utenlands
og bli utfordret.

FORSKER:
INGVILD ALMÅS (33)

l Som første norske kvinne står postdoktor Ingvild Almås som eneforfatter
bak en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet American Economic Review.
Hun fikk nylig Norges Banks pris for beste doktoravhandling i makroøkonomi.

GRUNDIG KOMETJAKT
VG Helg har vært i kontakt med et
femtitall kilder for å finne frem til årets
nyttårskometer.

Bransjekilder fra store forlag, plate-
selskaper, idrettsorganisasjoner og
lignende har kommet med sine anbe-
falinger, og vi har gjort et utvalg basert
på deres vurderinger.

Det er syvende gang på ni år at vi
presenterer våre utvalgte talenter for
det nye året. Blant tidligere nytt-
årskometer finnes navn som:
nMusikkartistene Ingrid Olava,
Øyvind «Vinni» Sauvik, Elvira Nicolai-
sen, Christel Alsos og Siri Nilsen.
n Skuespillerne Ingrid Bolsø Berdal,
Nicolai Cleve Broch og Herman Saba-
do.
n TV-personlighetene Marthe Sve-
berg Bjørstad, Thomas Numme,
Mah-Rukh Ali og Henriette Bruus-
gaard.
n Idrettsstjernene Christina Vukice-
vic, Sigurd Pettersen og Nora Mørk.
n Komikerne Morten Ramm og
Christine Hope.
n Regissørene Anne Sewitsky og
Joachim Trier.
n Forfatterne Helga Flatland og Lars
Mytting.
n Politikeren Inga Marte Thorkildsen.
n Klesdesigneren Fam Irvoll.

SE OGSÅ OPP FOR: Lars Jackob Tynes Pedersen (32 år)
som forsker på økonomi og etikk ved NHH.

Ingvild vil bli regnet med i det 
internasjonale forskermiljøet.

– Hvem er du?

– Jeg er en forsker fra Bergen som er opptatt av in-
ternasjonal ulikhet. Ansatt på Norges Handelshøyskole og
tilknyttet ESOP-senteret ved Universitetet i Oslo. Jeg er
gift med Sigurd og er veldig opptatt av jobben min.

– Hva skjer i 2012?
– Foruten at Brann vinner serien, kommer mesteparten

av verdens befolkning til å oppleve veldig mye mer vekst
enn de siste ti årene. Men USA og Europa vil fortsatt
være i krisetid.

– Og for deg personlig?
– I tillegg får jeg publisert artikkelen min, «Internatio-

nal income inequality: Measuring PPP-bias by estimating
Engel curves for food», i American Economic Review.
Det er det mest prestisjetunge tidsskriftet innen mitt felt,
samfunnsøkonomi.

– Hva skriver du om?
– Hvordan du kan sammenligne inntekt mellom land.

Jeg har sett på hva folk faktisk kan kjøpe for inntekten
sin. Min teori at du kan se på budsjettandelen for mat, og
ut ifra det si hvor rike folk er i det landet. I fattige land
bruker man over halvparten av inntektene på mat, mens i
rike land som Norge er tilsvarende tall rundt ti prosent.
Mitt hovedfunn er at vi bommer
mye når vi måler inntekten for
fattige land – eventuelt land
som ikke er med i OECD.
Disse landene er egentlig mye

fattigere enn vi tror, og ulikhetene har faktisk økt de siste
tiårene.

– Hva er konsekvensene av dette?
– Det har store konsekvenser når man tenker på hva

som har skjedd i en periode med mye bistand og liberali-
sering i markedet. Det er utrolig mye fokus på å gi bi-
stand og råd til fattige, men mye mindre fokus på å eva-
luere hvor godt det faktisk virker og om man har nådd
målene.

– Hva betyr det for en forsker å få en slik publise-
ring?

– Internasjonalt betyr det at man blir regnet med. Det
er gøy at dette settes på den internasjonale agendaen,
særlig siden enkelte i faget ikke hadde så stor tro på
prosjektet da jeg startet.

– Hva savner du i økonomidebatten?
– Jeg synes vi av og til blir litt navlebeskuende i Nor-

ge. Jeg skjønner at det er fokus på den internasjonale
krisen i finansmarkedet, og at det er kjempeproblematisk
for alle som mister jobbene sine. Men vi ser også at Afri-
ka vokser som aldri før. Flere land som har vært i dyp
fattigdom ser ut til å være i ferd med å komme seg opp.
Det gjelder å løfte blikket litt.

– Hvor vil du?
– Jeg ønsker å bli regnet med

internasjonalt i økonomidebatten, og
jeg ønsker å være en god foreleser.
Jeg ønsker å påvirke Verdensbanken
til å forbedre sine målemetoder.

– Jeg ønsker å påvirke
Verdensbanken.
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