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Sammendrag: 
Presise tall på fattigdom er et sentralt premiss for politikkutformingen i mange fattige land. 

Skal vi lykkes med tiltak mot fattigdom, samt med å forstå mekanismene bak 

fattigdomsutryddelse, er vi avhengige av å vite hvor de fattige er og hvordan utviklingen har 

vært over tid. Dette krever konsistente metoder for å sammenligne inntekts- og 

forbruksnivåer til ulike husholdninger. De fire artiklene i avhandlingen foreslår nye metoder 

for å utføre slike sammenligninger. Alle artiklene benytter data fra India. 

Den ene delen av avhandlingen, bestående av to artikler, introduserer alternative metoder for 

å justere for forskjeller i levekostnader. Den første av disse artiklene estimerer levekostnader 

basert på hypotesen om at sammenlignbare familier benytter en tilsvarende andel av sin 

inntekt på mat. Vi bruker metoden til å beregne nye fattigdomstall for indiske delstater, og 

viser at disse alternative estimatene gjør det bedre enn offisiell statistikk i en rekke 

evalueringstester. Den andre artikkelen estimerer inntektsspesifikke trender i levekostnader. 

Vi argumenterer for at dette er en sentral justering i analyser av ulikhet siden fattige og rike 

konsumerer veldig ulike type varer. Når vi korrigerer for våre levekostnadsestimater finner vi 

at økningen i reell forbruksulikhet i India på 1990- og 2000-tallet har vært mye mindre enn 

tidligere antatt. 

Den andre delen av avhandlingen, også den bestående av to artikler, studerer hvordan 

forskjeller i tilgangen på offentlige tjenester påvirker sammenligninger av inntekt eller 

forbruk mellom familier. I en av disse artiklene foreslår vi metoder for å korrigere 

forbrukstall for konsum av gratis offentlige tjenester. Vi implementerer metodene ved hjelp 

av primærdata fra Bihar, og viser at de har stor innvirkning på målt fattigdom og ulikhet.  

Dessverre mangler som regel offisiell statistikk nødvendig informasjon for å implementere 

disse korrigeringene. Dette gjelder ikke bare for India, men for de fleste av verdens fattige 

land. I den andre artikkelen viser jeg at variasjonen i tilgangen på gratis tjenester i India, 

under rimelige antakelser, «nuller ut» variasjonen i levekostnader – noe som betyr at det 

neppe er ønskelig å korrigere fullt ut for forskjeller i prisnivåer når vi ikke er i stand til å 

korrigere for forskjeller i offentlig tjenestetilbud. 

 


