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IDNs spalter kan vi ofte lese
debattinnlegg om hvorfor så 
få kvinner når opp i lederstil-

linger. Ofte er det familien som
får skylden. Likestilling i
hjemmet er viktig for at vi skal
oppnå likestilling på arbeids-
markedet, men forskning fra 
fagfeltet adferdsøkonomi tyder
på at dette ikke er tilstrekkelig
for å få flere kvinnelige ledere.

Det kan være at kvinner i
mindre grad har de egenska-
pene som skal til for å bli en 
leder – som for eksempel
konkurranseinstinkt – selv om
hun har de egenskapene som
skal til for å være en god leder.

Tenk deg følgende: Du deltar i 
to eksperiment hvor oppgaven
er å løse labyrinter.

 I det første eksperimentet får
du betalt et gitt beløp for hver
labyrint du klarer å løse.

 I det andre eksperimentet er
avlønningen konkurranseba-
sert. Din betaling avhenger av 
hvor mange labyrinter du klarer
å løse sammenlignet med andre
deltakere i eksperimentet. 

Hadde din innsats vært
forskjellig i de to eksperimen-
tene?

Når mennesker deltar i dette
eksperimentet på ordentlig, ser
vi store forskjeller for menn,
men ikke for kvinner. Dette
viser adferdsøkonomene
Gneezy, Niederle og Rustichini i
en betydningsfull studie fra 
2003. Menn forbedret sine
prestasjoner med 40 prosent i
eksperimentet med konkurran-
sebasert avlønning sammen-
lignet med eksperimentet uten
konkurranse. Kvinnene hadde
derimot lik innsats i begge
eksperimentene.

I eksperimentet uten konkur-
ranse hadde kvinner og menn
like prestasjoner, men i eksperi-
mentet med konkurranse var
mennene altså betydelig flin-

kere enn kvinnene.
Hva gjør så kvinnen dersom 

hun kan velge seg bort fra 
konkurranse?

Dette studerte forskerne
Niederle og Vesterlund i 2007 i
et eksperiment der oppgaven
var å legge sammen tall. Ekspe-
rimentet hadde tre omganger.

 I første omgang fikk delta-
kerne betaling for hver oppgave
de klarte å løse, helt uavhengig
av andres prestasjoner.

 I annen omgang fikk delta-
kerne konkurransebasert avløn-
ning.

 I tredje omgang kunne delta-
kerne velge mellom betaling
kun basert på egne prestasjoner
(som i første omgang) eller
konkurransebasert avlønning
(som i annen omgang).

I dette eksperimentet var
kvinnens prestasjoner lik 
mannens i både i første og
annen omgang. I motsetning til
studien til Gneezy og kolleger
økte både kvinnen og mannen
innsatsen med konkurranseba-
sert avlønning.

Dette tyder på at konkurranse
også kan motivere kvinner, men

at virkningen er avhengig av 
hvilken oppgave som skal løses.
Det har flere studier bekreftet i
ettertid.

Det oppsiktsvekkende resul-
tatet er forskjellen i hvordan
kvinner og menn søker seg mot
konkurranse i eksperimentets
tredje omgang. Mens 73 prosent
av mennene valgte konkurran-
sebasert avlønning, valgte kun
35 prosent av kvinnene det
samme. Dette til tross for at de 
to foregående omgangene viste
at kvinner og menn var like
flinke til å løse oppgavene.

En årsak til at så mange flere 
menn enn kvinner søkte seg
mot konkurranse, kan være at
mannen har større tro på egne
prestasjoner enn kvinnen. Nied-
erle og Vesterlund undersøker 
denne hypotesen, men viser at
forskjeller i selvtillit ikke kan
forklare hele forskjellen i
kvinner og menns valg av 
konkurransebasert avlønning.
De konkluderer med at noe av 
forskjellen skyldes at menn liker
bedre å konkurrere enn kvinner.
Menn har et større konkurran-
seinstinkt enn kvinner.
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Konkurranseutsatte kvinner
KONKURRANSE-

INSTINKT. Bedrifter som 
ønsker å rekruttere kvinne-
lige ledere, kan kanskje ikke 
forvente at kvinner på 
samme måte som menn vil
delta i konkurransen om
forfremmelser som til slutt
kan gi lederansvar. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Disse to studiene har inspi-
rert mange lignende eksperi-
menter, både ute i det virkelige 
liv og i laboratoriet. Resultate
er konsistente: I mange situa
sjoner motiverer konkur-
ranse menn i større grad 
enn kvinner, og kvinner 
velger seg i større grad bort 
fra konkurranse. 

Statistisk sentralbyrå 
rapporterer at i dag er kun tr
av ti ledere er kvinner. Selv om
forskningen som jeg omtaler 
ovenfor er langt fra virkelig-
heten som unge lederspirer 
opplever i arbeidsmarkedet, gir 
studiene et nytt perspektiv på 
disse tallene. Bedrifter som 
ønsker å rekruttere kvinnelige 
ledere, kan kanskje ikke 
forvente at kvinner på samme 
måte som menn vil delta i 
konkurransen om forfrem-
melser som til slutt kan gi leder-
ansvar.

Det betyr ikke at kvinner er
mindre skikket til å være ledere. 
Det betyr heller ikke at kvinner 
ikke ønsker å bli ledere. 

Dette er viktig, fordi det
handler om hvordan vi får de 
beste lederne. En sorteringsme-
kanisme som gjør at de med 
størst konkurranseinstinkt i 
stor grad vinner frem som 
ledere, betyr ikke at vi får de 
beste lederne.

Tvert imot; det kan hende at
en konkurransekultur støter ut 
nettopp de lederne vi ønsker oss 
– både blant kvinner og menn.

 Mari Rege, professor i 
økonomi ved Universitetet i 
Stavanger
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Slår inn åpne dører

I DN 29. oktober gjentar Jan 

Tore Sanner Høyres uhold-

IIbare regnestykker om hand-I I 
lingsrommet i budsjettene. Jeg 

er enig med Sanner i at det er 

mer interessant å diskutere 

hvordan vi skal bygge landet 

enn å krangle om tall, men 

debatten kan ikke bygge på 

urealistiske forventninger om 

hvilket handlingsrom vi faktisk 

har i årene fremover.

Sanner har selvsagt rett i at 

det ikke bare er skatteinntekter 

og oljeinntekter som kan gi oss 

økt handlingsrom. Men han får 

det til å se ut som om effektivi-

sering i offentlig sektor er noe 

Høyre har funnet på. Her har 

imidlertid Regjeringen mye å 

vise til.

Økt bruk av digitale løsninger 

er en nøkkel i dette arbeidet. 

Det gjør offentlig sektor mer 

effektiv og frigjør ressurser. 

Samtidig øker det kvaliteten på 

tjenestene. Skatteetaten og 

Lånekassen er gode eksempler.

Også i Nav og helse- og 

omsorgssektoren skjer stadig 

mer kommunikasjon elektro-

nisk. Gjennom EDAG forenkler 

vi arbeidsgivernes rapportering, 

til stor nytte for både staten og 

næringslivet. 

Fornyelse handler også om 

reformer i arbeidsmarkedet, 

som pensjonsreformen, uføre-

reformen og arbeidet med å få 

ned sykefraværet. Og det 

handler om å ta vanskelige valg.

For eksempel legger vi nå ned 

de minste skattekontorene 

rundt om i landet. Det er ikke 

enkelt, men vil gi økt kvalitet og 

bedre bruk av fellesskapets 

ressurser. 

Høyre er ikke alene om å 

mene at en god økonomisk poli-

tikk både handler om hvor mye 

penger vi bruker og hva vi 

bruker dem på.

 Hilde Singsaas (Ap), statsse-

kretær i Finansdepartementet

INNLEGG

Økonomi

Norge og Sverige bør gi penger til «solidaritetshus» i Hellas, der grekere og flyktninger 

kan få mat og husly. Jeg bidrar gjerne selv, og håper andre rike land og organisasjoner følger 

etter. Solidaritet er det Europa trenger nå.

Norge bør hjelpe grekerne

I EU øker forskjellene stadig, 

og situasjonen er så dyster at 

vi ikke kan tillate at utvik-I I 
lingen fortsetter i samme spor. 

Det må være mulig å forhindre 

at skillet blir permanent. Frem-

tiden er tross alt ikke forutbes-

temt.

For å snu trenden, må man å 

gjenopplive solidaritetstanken 

som ga liv til det europeiske 

prosjektet i utgangspunktet. For 

å bidra til det, opprettet jeg et 

såkalt Open Society Initiative 

for Europa (OSIFE). Initiativet 

bør starte der dagens politikk 

har skapt mest lidelse: i Hellas.

De som lider i Hellas, er ikke 

de samme som utnyttet systemet 

og skapte krisen. De mange 

innvandrerne og asylsøkernes 

skjebne der er spesielt hjerte-

skjærende. Men deres situasjon 

kan ikke skilles fra situasjonen 

som grekere flest befinner seg i. 

Et initiativ som bare tar for seg 

innvandrere i Hellas, vil bare 

forsterke fremmedfiendtlige og 

ekstremistiske holdninger.

Jeg kunne ikke finne ut 

hvordan jeg skulle løse det gjen-

stridige problemet før jeg nylig 

besøkte Stockholm, for å delta 

på en hundreårsfeiring av Raoul 

Wallenbergs fødsel. Besøket 

vekket til live minner fra andre 

verdenskrig – krisen som ga liv 

til EU. 

Wallenberg var en helt som 

reddet mange jøders liv i min 

hjemby, Budapest, ved å 

etablere gjemmesteder i 

Sverige. Under den tyske okku-

pasjonen var min far også en 

heltemodig mann. Han reddet 

sin familie, sine venner, og 

mange andre. Det var han som 

lærte meg å takle vanskelige 

situasjoner, i stedet for å godta 

dem i stillh
et.

Det var dette som ga meg 

ideen: Vi kan sette opp «solidari-

tetshus» i Hellas, som kan 

fungere som samfunnshus for 

lokalbeboere, men også gi mat 

og husly til flyktninger og asylsø-

kere. Det finnes allerede mange 

suppekjøkken og veldedige orga-

nisasjoner som yter bistand, 

men problemet har blitt for stort 

til at de takler det alene. Min 

plan er å styrke disse tiltakene. 

EUs asylpolitikk har 

kollapset. Flyktninger må regis-

treres i det medlemslandet de 

først kommer til, m
en de greske 

myndighetene har ikke kapa-

sitet til å behandle alle sakene. 

Omtrent 60.000 flyktninger 

som har prøvd å registrere seg, 

har blitt flyttet til forvaringsan-

stalter, der de lever under 

umenneskelige kår. Innvandrere 

som ikke registrerer seg og lever 

på gatene, blir angrepet av 

bøllene i det nyfascistiske 

Golden Dawn-partiet. 

Sverige har gitt innvandring 

og asylpolitikk høy prioritet. 

Norge har utvist bekymring for 

innvandreres skjebne i Hellas. 

Begge disse landene vil derfor 

være ypperlige kandidater til å 

støtte solidaritetshus. Andre 

velstående land kan følge etter.

OSIFE er klar til å gi støtte til 

dette initiativet, og jeg håper at 

andre organisasjoner er ivrige 

etter å gjøre det samme. Dette 

er nødt til å være et europeisk 

prosjekt – et prosjekt som 

omsider må få plass på det 

europeiske budsjettet. 

For tiden gjør Golden Dawn 

det godt, ved å tilby sosialhjelp til 

grekere, samtidig som de 

angriper innvandrere. Tiltaket 

som jeg foreslår her, vil være et 

positivt alternativ, basert på soli-

daritet – solidaritet mellom 

grekere og innvandrere, og 

mellom nordeuropeere og 

grekere. Dette vil være et tydelig 

eksempel på samarbeidsånden 

som burde gjennomsyre hele EU. 

Så snart som mulig vil jeg 

sende OSIFE-delegater til Hellas 

for å vurdere behovene og 

deretter samarbeide med 

myndighetene og eksisterende 

hjelpeorganisasjoner om en 

plan som kan oppnå folkelig 

oppslutning.

Målet mitt er å gjenopplive 

ideen om EU som en union 

basert på solidaritet, ikke bare 

disiplin.

 Georg Soros er formann for 

Soros Fund Management og 

Open Society Institute.  
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EUROSOLIDARITET. Georg Soros (foran) ønsker at Norge, representert ved næringsminister Trond Giske, 

blir med på å gjenopplive den solidaritetstanken som i sin tid ga liv til det europeiske prosjektet.  
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