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1. innledning
Unge men nes ker i fat ti ge land må i stor grad ska pe 
sine egne ar beids plas ser. Industri og storskalajord
bruk er lite ut vik let, og en stil ling i det of ent li ge kre ver 
som re gel høy ut dan ning. Mu lig he te ne i det for mel le 
ar beids mar ke det er der for små. Kvin ner har sær lig 
van ske lig for å fin ne ar beid, blant an net for di de ofte 
er mind re mo bi le enn menn. Løs nin gen for man ge blir 
å ska pe sin egen be drift.

Det har i den se ne re ti den vært knyt tet stor op ti
mis me til en tre pre nør skap som en vei ut av fat tig dom. 
Mikrofinansbevegelsen er ba sert på at fat ti ge men
nes ker har både vil je og evne til å ska pe lønn som me 
be drif ter som gir en sta bil inn tekt for eie ren og ska per 
ar beids plas ser for and re. Men forsk ning vi ser at langt 
ifra alle men nes ker er po ten si el le en tre pre nø rer, og at 

ef ek ten av mik ro fi nans er be tin get av egen ska pe ne 
til lån ta ker ne.1 En vik tig egen skap hos en tre pre nø rer 
er kon kur ran se vil je, som er en spo re til in no va sjon 
og vekst.

I den ne ar tik ke len sam men lig ner vi kon kur ran se
vil je mel lom uli ke grup per i et ut vik lings land, Ugan da. 
Mer spe si fikt sam men lig ner vi menn og kvin ner, og by 
og bygd. Vår stu die har po ten si elt vik ti ge im pli ka sjo ner 
for ut for ming av po li tikk for fat tig doms re duk sjon. For 
grup per hvor kon kur ran se vil je står sterkt, kan mik ro
fi nans tro lig være et for nuf tig inn grep, mens der hvor 
kon kur ran se vil jen står sva ke re, kan det være mer hen
sikts mes sig å til by ar beid.

1. Se for eks em pel Woodruf (2007), Banerjee mfl. (2010), de Mel mfl. 
(2008) og Ber ge mfl. (2011).
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Kjønns per spek ti vet i vår stu die byg ger på forsk ning 
som vi ser at menn er mer kon kur ran se vil li ge enn kvin
ner. For eks em pel vi ser Flory mfl. (2010) at kvin ner i 
langt mind re grad enn menn vel ger å søke på stil lin ger 
hvor kon kur ran se på ar beids plas sen be stem mer løn
nen. Lit te ra tur fra psy ko lo gi en vi ser at kjønns for skjel
len i kon kur ran se vil je star ter tid lig (for eks em pel er 
gut ters lek langt mer kon kur ran se ori en tert enn jen ters) 
og ut vik ler seg i lø pet av pu ber te ten.2 Både ge ne tis ke 
fak to rer og om gi vel se ne kan for kla re det te møns te ret. 
Menn kan få fle re barn enn kvin ner, noe som igjen be tyr 
at den ge ne tis ke ge vins ten av å vin ne i kon kur ran sen 
om re pro duk sjon er størst for menn.

Det geo gra fis ke per spek ti vet i vår stu die, alt så by 
ver sus bygd, er mo ti vert ut fra forsk ning som vi ser 
be tyd nin gen av om gi vel se ne for kon kur ran se vil jen. 
For eks em pel vi ser Zhang (2011) at mens kvin ner i 
et nis ke mi no ri te ter i Kina er mind re vil li ge til å kon
kur re re enn menn, så er det in gen kjønns for skjell i 
kon kur ran se vil jen blant ma jo ri tets be folk nin gen (noe 
som til skri ves ma jo ri te tens eks po ne ring for kom mu
nis tisk ideo lo gi). En an nen stu die fin ner at kvin ner i 
et mat ri ar kalsk sam funn i In dia kon kur re rer mer enn 
menn, mens menn kon kur re rer mer enn kvin ner i et 
pat ri ar kalsk sam funn i Tan za nia (Gneezy mfl. 2009).3 
Douoguih (2011) stu de rer for skjel ler i kon kur ran se vil je 
mel lom ru ra le og ur ba ne Gha na og fin ner at vil jen til 
å kon kur re re er stør re i den ur ba ne enn i den ru ra le 
kon teks ten.

For å ana ly se re be tyd nin gen av kjønn og kon tekst 
for kon kur ran se val get ba se rer vi oss på eks pe ri men tell 
øko no misk me to de, et så kalt lab eks pe ri ment. Del ta
ker ne blir her plas sert i mest mu lig iden tis ke om gi vel ser 
(en lab) og gjen nom fø rer opp ga ver og tref er valg med 
pen ger som be løn ning. Iden tis ke om gi vel ser m ini me rer 
ri si ko en for at eks ter ne for hold, slik som in ter vju si tua
sjo nen, på vir ker da ta ene. Pen ge pre mie ne bi drar til at 
del ta ker ne gjør sitt bes te når de tref er sine valg, noe 
som også øker kva li te ten på da ta ene. Ved å end re på 

2. Se Niederle og Ves ter lund (2007) for dis ku sjon og re fe ran ser. Se 
også Alm ås mfl. (2011) for en ny stu die av kjønn og kon kur ran se vil je 
ba sert på nor ske data.
3. Til sva ren de vi ser Booth og No lan (2009) at jen ter fra pi ke sko ler er 
like kon kur ran se vil li ge som gut ter fra blan de de sko ler, og mer kon
kur ran se vil li ge enn jen ter som går på blan de de sko ler. Càrdenas mfl. 
(2011) vi ser, over ras ken de nok, at kvin ner i Co lom bia er like kon kur
ran se vil li ge som menn, mens kvin ner i Sve ri ge er mind re kon kur ran
se vil li ge enn menn.

noen pa ra me te re, slik som pri ser, in for ma sjon el ler 
hand lings valg, mens alt an net hol des likt, kan man iso
le re be tyd nin gen av en kelt fak to rer og der med få en bed
re for stå el se for hva som på vir ker men nes ke lig adferd.4

Lab eks pe ri men ter er en me to de som er mye brukt 
i adferdsøkonomi, et felt in nen for øko no mi fa get som 
har fått stor opp merk som het de se nes te åre ne. Men
nes ke lig adferd er kom pleks og ikke all tid i tråd med 
standardantagelsen i øko no mi fa get om sne ver nyt te
mak si me ring. For eks em pel har hold nin ger til ulik het, 
so sia le nor mer og tidsinkonsistens be tyd ning for in di
vi du el le valg, og der med også for øko no mi en som hel het. 
Også in nen for ut vik lings øko no mi har eks pe ri men tell 

4. For en dis ku sjon av lab eks pe ri men ter som me to de, se Le vitt og List 
(2007).

sammendrag
Det har i den senere tid vært knyttet stor optimisme 
til entreprenørskap som vei ut av fattigdom. Mikrofi-
nansbevegelsen, for eksempel, bygger på idéen om 
at fattige mennesker har kunnskapene og holdnin-
gene som skal til for å skape levedyktige bedrifter, 
men at de mangler den nødvendige kapitalen for å 
realisere sitt potensial. Men mange studier viser at 
denne idéen er for optimistisk, og at mikrofinans 
typisk skaper mikrobedrifter men ikke noe utover 
dette. I denne artikkelen studerer vi konkurranse-
vilje, som er en viktig egenskap hos en entreprenør. 
Uten vilje til å konkurrere, er det liten grunn til å 
tro at tiltak slik som mikrofinans vil kunne skape 
dynamiske bedrifter. Vi analyser konkurransevilje 
innenfor rammen av et labeksperiment i et fattig 
land, Uganda. Inspirert av den etablerte litteraturen, 
undersøker vi forskjellene i konkurransevilje mellom 
kjønnene og mellom by og bygd. Hovedfunnene er 
at konkurranseviljen er størst blant menn og størst i 
den urbane konteksten, og videre at kjønnsforskjel-
lene kun er signifikant på landsbygden. Vår studie 
har implikasjoner for bistandspolitikk, blant annet 
for å forstå potensialet til mikrofinans som vei ut 
av fattigdom. 
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øko no mi hatt stor fremgang, både i form av lab stu di er, 
felt stu di er og kom bi na sjo nen av data fra lab og felt.5

Vi fin ner i vår stu die at menn er mer vil li ge til å kon
kur re re enn kvin ner: 38 pro sent av men ne ne og 25 pro
sent av kvin ne ne vel ger kon kur ran se. Men vi fin ner 
også at kon kur ran se vil jen er be tin get av kon tekst: 37 
pro sent av del ta ker ne i byen valg te å kon kur re re, mot 
26 pro sent på lands byg den. Kor ri gert for and re for hold 
som på vir ker kon kur ran se val get, slik som kunn skaps
ni vå og ri si ko vil je, fin ner vi in gen sta tis tisk sig ni fi kant 
for skjell mel lom kjøn ne ne i det ur ba ne om rå det, men 
en be ty de lig for skjell på lands byg den. Vår ho ved kon
klu sjon er der med at kon tekst er av gjø ren de for kon
kur ran se vil je, og vår hy po te se er at for skjel ler i so sia le 
nor mer mel lom by og bygd er vik tig i den ne sam men
heng.6 Av slut nings vis ana ly se rer vi om menn kon kur
re rer for mye og kvin ner for lite, og fin ner at sva ret på 
beg ge dis se spørs må le ne er nei. Res ten av ar tik ke len 
er or ga ni sert på føl gen de måte: Del 2 be skri ver del ta
ker ne, del 3 gir en in tro duk sjon til lab eks pe ri men tet, 
del 4 ana ly se rer hvil ke fak to rer som be stem mer vil je 
til å kon kur re re, mens del 5 av slut ter.

5. For eks em pel bru ker Nava mfl. (2006) eks pe ri men tell øko no mi for 
å stu de re be tyd nin gen av tidsinkonsistens for spareadferd i Fi lip pi ne
ne, mens Karlan (2005) stu de rer be tyd nin gen av til lit for med lem mer 
av lå ne grup per i Peru. 
6. Kjønns for skjel le ne i lese og skri ve fer dig he ter er en in di ka sjon på 
at li ke stil lin gen står sva ke re på lands byg den. Tall fra Ugan da Na tio nal 
Hou se hold Survey 2005/2006 (www.ubos.org) vi ser at 89 pro sent av 
men ne ne og 83 pro sent av kvin ne ne i byen kan lese og skri ve. Til sva
ren de tall på lands byg den er 74 pro sent og 58 pro sent.

2. deltakerne
Del ta ker ne i un der sø kel sen be står av 780 ung doms sko
le ele ver, 381 fra Kam pa la og 399 fra Tororo. Kam pa la er 
Ugandas ho ved stad og er med sine rundt 1,5 mil li oner 
inn byg ge re lan dets stør ste og vik tig ste han dels sen
trum. Tororo er et ru ralt dis trikt i øst li ge Ugan da med 
450 000 inn byg ge re, hvor av cir ka 40 000 bor i Tororo 
by. Av Ugandas be folk ning på 27, 2 mil li oner bor 85 
pro sent i ru ra le om rå der, med jord bruk som vik tig ste 
inn tekts kil de. 7

Ta bell 2.1 gir en over sikt over del ta ker ne. Ko lon ne 
(1), (2) og (3) pre sen te rer gjennomsnittsdeltakeren fra 
hele ut val get, Kam pa la og Tororo. Ko lon ne (4) vi ser 
for skjel le ne mel lom del ta ker ne fra Kam pa la og Tororo.

Vi ob ser ve rer at hele ut val get er ba lan sert med hen
syn til kjønn, og at gjen nom snitts al de ren er i un der kant 
av 17 år. Del ta ker ne i Kam pa la er i snitt åtte må ne der 
eld re enn del ta ker ne i Tororo. Ikke over ras ken de er 
det mind re van lig å ha TV i ru ra le Tororo enn i ur ba ne 
Kam pa la. An tall gan ger man spi ser kjøtt til mid dag er 
en in di ka sjon på vel stand. Vi ser at gjennomsnittdelta
keren i beg ge ut valg spi ser kjøtt nes ten to gan ger i uken.

3. gjennomføring av eksperimentet
Til sam men gjen nom før te vi 20 lab se sjo ner, ti i Kam
pa la og ti i Tororo. Pen ge pre mi er ble gitt for hver 
en kelt opp ga ve for å sik re at del ta ker nes svar i størst 

7. Tall fra Statistical Abstract 2009, Ugan da Bu reau of Statistics, 
www.ubos.org.

«Ta bell 2.1 Pre sen ta sjon av ut val
get» on page 54

ta bell 2.1 Pre sen ta sjon av ut val get

(1)
Alle

(2)
KAm pA lA

(3)
Tororo

(4)
DiF Fe rAn se

Kvin ne 0,51
(0,50)

0,52
(0,50)

0,50
(0,50)

0,02
(0,04)

Al Der 16,80
(0,48)

16,50
(0,47)

17,10
(0,49)

–0,70***

(0,03)

Tv 0,45
(0,50)

0,65
(0,48)

0,26
(0,44)

0,40***

(0,03)

KjøTT 1,72
(1,40)

1,71
(1,51)

1,73
(1,30)

–0,02
(0,10)

ob ser vA sjo ner 780 381 399 780

Merk nad: Ta bel len rap por te rer gjen nom snitts ver di er for uli ke bak grunns va ria bler og ut valg. Kvin ne er en dummyvariabel som tar ver di en 1 om del ta ke ren er 
kvin ne. Al der vi ser del ta ke rens al der i an tall år. TV er en dummyvariabel som tar ver di en 1 om del ta ke ren har TV hjem me. Kjøtt er an tall gan ger del ta ke ren spi ser 
kjøtt i uken. I ko lon ne (1), (2) and (3) pre sen te res stan dard av vik i pa ren tes. I ko lon ne (4) pre sen te res dif e ran se ne mel lom Kam pa la- og Tororo-ut val get med 
stan dard feil i pa ren tes; *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01.
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mu lig grad re flek ter te de res ev ner, opp fat nin ger og 
pre fe ran ser.

Kon kur ran se vil je ble målt som val get mel lom en 
fast pris el ler en kon kur ran se ba sert pris i en kunn
skaps prø ve.8 Vi gjen nom før te to run der med kunn
skaps prø ver be stå en de av ti spørs mål om ge ne rell 
kunn skap og ma te ma tikk. Hvert spørs mål had de fire 
svar al ter na ti ver, hvor av ett svar var rik tig. I den før s te 
run den fikk alle del ta ker ne en fast pris på 200 Ugan da 
Shilling (Ush) for hvert rik ti ge svar. I for kant av den 
and re run den fikk del ta ker ne spørs mål om hvor vidt 
de i den fore stå en de kunn skaps prø ven øns ket en fast
pris, som i den for ri ge run den, el ler en kon kur ran
se ba sert pris; 500 Ush per rik tig svar der som man i 
and re run de opp nåd de minst like man ge rik ti ge svar 
som gjen nom snit tet i den før s te run den, og 0 Ush 
der som man opp nåd de mind re enn gjen nom snit tet. 
Kon kur ran se er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 
1 om del ta ke ren valg te å kon kur re re, og null der som 
fast pri sen ble valgt.

I til legg til kjønn og kon tekst kon trol ler te vi for en 
rek ke fak to rer som po ten si elt kun ne på vir ke kon kur
ran se val get. For eks em pel er det ri me lig å tro at kon kur
ran se val get er av hen gig av hvor godt del ta ke ren fak tisk 
gjor de det i den før s te run den av kunn skaps prø ven. 
Kunn skap vi ser an tall ret te på den ne prø ven. En an nen 
fak tor vi kon trol ler te for, var ri si ko vil je. For å be reg ne 

8. Niederle og Ves ter lund (2007) be nyt ter et til sva ren de mål på kon
kur ran se vil je.

ri si ko vil je kun ne del ta ker ne ved tre an led nin ger vel ge å 
få 2.000 Ush ga ran tert el ler sat se for å vin ne 4.000 Ush. 
Sann syn lig he ten for å vin ne 4.000 Ush var hen holds
vis 25 pro sent, 50 pro sent og 75 pro sent. Ri si ko vi ser 
an tall gan ger del ta ke ren valg te å sat se. Vi de re kon trol
ler te vi for selv til lit. Del ta ker ne ble et ter den før s te 
kunn skaps prø ven spurt hvor man ge rik ti ge svar de 
trod de de had de, og hvor man ge de trod de de and re 
i se sjo nen i gjen nom snitt had de svart rik tig. Selv til lit 
de fi ne rer vi som dif e ran sen mel lom hvor man ge ret te 
de tror de selv har, og hvor man ge ret te de tror res ten 
av grup pen har.

4. analyse: kvinner og konkurranse
4.1 Oppsummerende statistikk

Ta bell 4.1 vi ser gjennomsnittsobservasjoner fra lab
eks pe ri men te ne for hvert om rå de, for delt på kjønn og 
dif e ran sen mel lom kjøn ne ne i hvert om rå de. Vi ser at 
kon kur ran se vil jen gjen nom gå en de er stør re i Kam pa la 
(40 pro sent blant menn, 35 pro sent blant kvin ner) enn 
i Tororo (37 pro sent blant menn, 16 pro sent blant kvin
ner). Beg ge ste der kon kur re rer menn mer enn kvin ner, 
men vi ser at dif e ran sen mel lom kjøn ne ne er størst, og 
bare sig ni fi kant, i Tororo (26 pro sent po eng).

På kunnskapstestene gjør menn det bed re enn kvin
ner, og med 6,73 rik ti ge svar av 10 mu li ge gjør menn fra 
Kam pa la det best av alle. Kvin ner fra Kam pa la sco rer 
høy ere (6 ret te) enn kvin ner fra Tororo (4,95 ret te).

Vi ser vi de re at menn har stør re selv til lit enn kvin ner; 
i Kam pa la er dif e ran sen 0,55 og i Tororo 0,66. Menn 

«Ta bell 4.1 Opp sum me ren de sta
tis tikk» on page 55

ta bell 4.1 Opp sum me ren de sta tis tikk

KAm pA lA Tororo

menn Kvin ner DiF Fe rAn se menn Kvin ner DiF Fe rAn se

Kon KUr rAn se 0,40
(0,49)

0,35
(0,48)

0,06
(0,05)

0,37
(0,48)

0,16
(0,37)

0,26***

(0,02)

KUnn sKAp 6,73
(1,89)

6,00
(1,80)

0,73***

(0,19)
6,28

(1,84)
4,95

(1,91)
1,33***

(0,19)

selv Til liT 1.03
(2,28)

0,49
(2,12)

0,55**

(0,23)
0,58

(2,38)
-0,1

(2,36)
0,66***

(0,24)

ri si Ko 1,26
(0,89)

1,16
(0,82)

0,10
(0,09)

1,01
(0,70)

0,99
(0,75)

0,02
(0,07)

Merk nad: Kon kur ran se er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 om del ta ke ren vel ger å kon kur re re og 0 el lers. Kunn skap vi ser an tall ret te på før s te run de av 
kunn skaps prø ven. Selv til lit vi ser hvor godt kan di da ten tror han/hun har gjort det i for hold til de and re i rom met. Ri si ko an gir an tall gan ger del ta ke ren valg te 
det ri si kab le al ter na ti vet. Stan dard av vik i pa ren tes un der «Menn» og «Kvin ner», stan dard feil i pa ren tes un der «Dif e ran se». Stan dard feil i pa ren tes, hvor *p<0,10, 
**p<0,05, ***p<0,01.
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fra Kam pa la har høy est selv til lit: I gjen nom snitt tror 
de at de har 1,03 fle re ret te enn res ten av grup pen på 
kunn skaps tes ten. Også kvin ner i Kam pa la tror de gjør 
det bed re enn res ten, og vi ser at de res selv til lit er nok så 
lik den som menn i Tororo gir ut trykk for (hen holds
vis 0,49 og 0,58). Kvin ner i Tororo, der imot, har la vest 
selv til lit av alle, og med et gjen nom snitt på Selv til lit på 

0,1 er det te den enes te grup pen som tror de gjør det 
dår li ge re enn res ten.9 Buc ha nan and Selmon (2008) 
vi ser at kvin ner gjen nom gå en de har la ve re selv til lit 
enn menn. Sær lig gjel der det te i pat ri ar kal ske sam funn 
der kjønnsrollesosialiseringen står sterkt, noe som kan 
for kla re det fak tum at kvin ner i Tororo er grup pen med 
la vest selv til lit.

Ri si ko vil jen er ikke ve sent lig for skjel lig mel lom menn 
og kvin ner, og hel ler ikke mel lom by og bygd. Med i gjen
nom snitt 1,26 risikovalg av tre mu li ge er li ke vel menn i 
Kam pa la den grup pen som er mest vil lig til å ta ri si ko.10

9.  Nå vet vi at kvin ne ne i Tororo også gjør det dår li ge re på kunn
skaps prø ven enn kvin ne ne i Kam pa la, men selv når vi kor ri ge rer for 
kunn skap, har kvin ne ne i Tororo mind re tro på egne pre sta sjo ner enn 
and res. 
10.  For stu di er av kjønn og ri si ko vil je, se Croson og Gneezy (2004) og 
Eck el og Gross man (2008).

4.2 HvOrfOr kOnkurrerer 
kvinner mindre enn menn?

Kvin ner og menn er for skjel li ge langs en rek ke di men
sjo ner: Kvin ner gjør det jevnt over dår li ge re på kunn
skapsprøvene, har la ve re selv til lit, og er (mar gi nalt) 
mind re vil li ge til å ta ri si ko. Skyl des den la ve re vil jen til å 
kon kur re re dis se for skjel le ne i kunn skaps ni vå og pre fe
ran ser? El ler har kvin ne ne en mer grunn leg gen de aver
sjon mot kon kur ran se, slik at de kon kur re rer mind re 
enn menn selv når vi kor ri ge rer for dis se for skjel le ne?

For å sva re på det te spørs må let kjø rer vi re gre sjo ner 
med Kon kur ran se som av hen gig va ria bel, hvor vi i til legg 
til in di ka tor va ria be len Kvin ne kon trol le rer for en rek ke 
va ri ab ler som det er ri me lig å ten ke seg kan spil le en 
rol le for kon kur ran se val get. Der som Kvin ne er sig ni fi
kant selv når vi kon trol le rer for alle de and re fak to re ne, 
vil det være en in di ka sjon på at kvin ner er for skjel li ge 
fra menn når det gjel der vil je til å kon kur re re.

Re gre sjon (1) i ta bell 4.2 vi ser at for hele ut val get er 
kvin ne ne sig ni fi kant mind re til bøye li ge til å kon kur
re re enn menn. For skjel len er sig ni fi kant på 1prosent
nivå, og den es ti mer te ko ef  si en ten på 10 pro sent po eng 
er be ty de lig, sett i lys av det fak tum at kon kur ran se vil
jen for hele ut val get er 32 pro sent. Re gre sjo nen vi ser 

ta bell 4.2 Kon kur ran se

(1)
Alle

(2)
Alle

(3)
KAm pA lA

(4)
Tororo

(5)
Kvin ne

(6)
mAnn

Kvin ne -0,10***

(0,03)
-0,16***

(0,05)
-0,04

(0,05)
-0,14***

(0,05)
–––– ––––

KAm pA lA 0,07**

(0,03)
0,01

(0,05)
–––– –––– 0,16***

(0,05)
-0,00

(0,05)

Kvinne×KAmpAlA –––– 0,14**

(0,07)
–––– –––– –––– ––––

ri si Ko 0,04**

(0,02)
0,04*

(0,02)
0,07**

(0,03)
-0,00

(0,03)
0,02

(0,03)
0,06*

(0,03)

KUnn sKAp 0,02***

(0,01)
0,02**

(0,01)
0,00

 (0,01)
0,04***

(0,01)
0,01

(0,01)
0,04***

(0,01)

selv Til liT 0,02***

(0,01)
0,02***

(0,01)
0,02*

(0,01)
0,02***

(0,01)
0,03***

(0,01)
0,02

(0,01)

Kon sTAnT 0,13**

(0,07)
0,18***

(0,07)
0,28***

 (0,10)
0,10

(0,08)
0,11

(0,07)
0,07

(0,10)

ob ser vA sjo ner 780 780 381 399 396 384

Merk nad: Kvin ne er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 om det er en kvin ne og 0 om det er en mann. Kam pa la er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 
der som del ta ke ren går på sko le i Kam pa la og 0 el lers. Kvinne x Kampala er et in ter ak sjons ledd som vi ser Kvin ne mul ti pli sert med Kam pa la. Ri si ko an gir an tall 
gan ger del ta ke ren valg te det ri si kab le al ter na ti vet. Kunn skap vi ser an tall ret te i før s te run de av kunn skaps tes ten. Selv til lit vi ser hvor godt kan di da ten tror han/
hun har gjort det i for hold til de and re i rom met. Stan dard feil i pa ren tes, hvor *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01.
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også at del ta ker ne i Kam pa la er 7 pro sent po eng mer 
vil li ge til å kon kur re re enn de i Tororo, kon trol lert for 
and re for skjel ler mel lom om rå de ne slik som kunn
skaps ni vå. Vi de re ser vi at ri si ko vil je, kunn skaps ni vå 
og selv til lit er fak to rer som pre di ke rer vil je til å kon
kur re re, og at de es ti mer te ko ef  si en te ne har de for
ven te de for teg ne ne.

Er kjønns for skjel len i kon kur ran se vil je av hen gig av 
ur ban el ler rural kon tekst? For å sva re på det te spørs
må let in klu de rer vi i re gre sjon (2) interaksjonsleddet 
Kvinne×Kampala, som fan ger opp om kvin ner i Kam
pa la er sig ni fi kant for skjel li ge fra kvin ner i Tororo. Vi 
ser at in ter ak sjons ef ek ten er po si tiv og sig ni fi kant 
på 5prosentnivå. Kvin ner i Kam pa la er med and re 
ord ve sent lig mer kon kur ran se vil li ge enn kvin ner i 
Tororo. For skjel len mel lom kjøn ne ne i Tororo fan
ges her opp av Kvin ne, som alt så in di ke rer at kvin ner 
i Tororo er 16 pro sent po eng mind re til bøye li ge til å 
kon kur re re enn menn i sam me re gi on. For skjel len 
mel lom menn og kvin ner i Kam pa la fin ner man ved 
å sum me re Kvin ne og Kvinne×Kampala, som gir en 
es ti mert ko ef  si ent på 0,03, som er langt fra sig ni fi
kant (pver di = 0,59). Vi kan alt så ikke av feie at kvin
ner i Kam pa la er like kon kur ran se vil li ge som menn. 
Merk for øv rig at det å bo i Kam pa la ikke gjør menn 
mer kon kur ran se vil li ge, noe vi ser av Kam pa lain
di ka to ren, som er es ti mert til nær null. Det at Kam
pa lafak to ren kun be tyr noe for kvin ner, gir støt te til 
an ta kel sen om at for skjel ler i hold nin ger til kvin ner i 
by og bygd på vir ker kvin ners vil je til å kon kur re re. En 
al ter na tiv hy po te se vil le vært at det er en mer ut vik
let kon kur ran se kul tur i Kam pa la enn i Tororo, men 
hvis det te had de vært til fel let, så skul le vi for ven tet at 
Kam pa lafak to ren også var sig ni fi kant for menn, noe 
den alt så ikke er.11

Re gre sjon (3) og (4) split ter opp ut val get i hen hold 
til re gi on. Dis se se pa ra te regresjonene be kref ter det vi 
fant i re gre sjon (2), nem lig at kvin ner har sig ni fi kant 
mind re kon kur ran se vil je enn menn i Tororo (en es ti
mert ko ef  si ent på 14 pro sent po eng, sig ni fi kant på 

11.  En an nen mu lig for kla ring er at de mest kon kur ran se vil li ge kvin
ne ne drar til byen, hvor ut dan nin gen og kar rie re mu lig he te ne er bed re. 
Vi har imid ler tid in for ma sjon om hvem del ta ker ne bor hos, og der som 
mo bi li tet var en vik tig fak tor, skul le vi for ven te at fle re av kvin ne ne i 
byen bod de hos and re enn for eld re ne. Det te fin ner vi ikke. Rett nok 
er det fle re i Kam pa la som bor uten far og/eller mor, men det er in gen 
sig ni fi kan te for skjel ler mel lom kjøn ne ne langs den ne di men sjo nen.

1prosentnivå), men ikke i Kam pa la (en es ti mert ko ef
fi si ent på 4 pro sent po eng, men ikke sig ni fi kant for
skjel lig fra null). Regresjonene vi ser også at ri si ko vil je 
og selv til lit er sig ni fi kan te for kla rings fak to rer for kon
kur ran se valg i Kam pa la, mens kunn skaps ni vå, selv til
lit og tidspreferanse er vik tig for det te val get i Tororo.

Re gre sjon (5) og (6) ser på kvin ner og menn hver 
for seg og får frem om det er for skjel ler mel lom kvin
ner og menn med hen syn til hvil ke fak to rer som dri
ver kon kur ran se val get. Vi ser at for kvin ner er det å 
bo i Kam pa la vik tig, i tråd med interaksjonsleddet i 
Re gre sjon (2). I til legg be tyr selv til lit mye: Ved å gå 
fra en selvtillitsscore på om kring null (som er gjen
nom snit tet for kvin ner i Tororo) til om kring 1 (som 
er gjen nom snit tet for menn i Kam pa la) øker sann syn
lig he ten for å vel ge kon kur ran se med 3 pro sent po eng. 
Sett i lys av det fak tum at 16 pro sent av kvin ne ne i 
Tororo fak tisk vel ger å kon kur re re, er en øk ning på 3 
pro sent po eng ikke uve sent lig. For menn vi ser re gre
sjon (6) at ri si ko vil je og kunn skap er vik ti ge fak to rer. 
For eks em pel in di ke rer den es ti mer te ko ef  si en ten 
på 0,04 på Kunn skap at hvert eks tra rik ti ge svar på 
kunn skaps prø ven øker kon kur ran se vil jen med 4 pro
sent po eng.

4.3 kOnkurrerer mennene fOr 
mye Og kvinnene fOr lite?

Kon kur ran se ska per både vin ne re og ta pe re. Er men
ne ne for op ti mis tis ke og kvin ne ne for pes si mis tis ke i 
val get mel lom fast lønn og kon kur ran se ba sert lønn? 
Niederle og Ves ter lund (2007) vi ser at kvin ner kun ne 
tjent på å kon kur re re mer, mens menn bur de kon kur
rert mind re. Vi ana ly se rer spørs må let om «for mye 
kon kur ran se» ved å se på hvor man ge som mis lyk
kes i kon kur ran sen, og som der med ikke mot tar noen 
ut be ta ling for den and re kunn skaps tes ten. «For lite 
kon kur ran se» må ler vi blant grup pen som ikke vel ger 
å kon kur re re, men som i and re run de av kunn skaps
prø ven opp når en høy ere sco re enn gjen nom snit tet 
(fra før s te run de), og som der med vil le ha tjent på å 
ha kon kur rert.

Ho ved inn tryk ket fra ta bell 4.3 er at kvin ner kon kur
re rer for mye og menn for lite, alt så mot satt av hva Nie
derle og Ves ter lund fin ner i sin ar tik kel. Re gre sjon (1) 
for tel ler oss at kvin ner er 18 pro sent po eng mer til bøye
li ge enn menn til å mis lyk kes i kon kur ran sen. Si den 
kon stant led det vi ser at om lag 43 pro sent av men ne ne 

«Ta bell 4.2 Kon kur ran se» on 
page 56

«Ta bell 4.3 For mye el ler for lite 
kon kur ran se?» on page 58
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mis lyk tes, in ne bæ rer det te at det til sva ren de tal let for 
kvin ne ne er om trent 61 pro sent. Med and re ord; mer 
enn halv par ten av kvin ne ne som valg te å kon kur re re, 
bur de ikke gjort det.12

I re gre sjon (2) in tro du se rer vi interaksjonsleddet 
Kvinne×Kampala. Den es ti mer te ko ef  si en ten på 
interaksjonsleddet er stor, men (så vidt) ikke sig ni
fi kant (p = 0,18). Tal le ne vi ser li ke vel at det først og 
fremst er kvin ner i Tororo som ta per i kon kur ran sen, 
noe som i hvert fall del vis må til skri ves det la ve re kunn
skaps ni vå et blant kvin ne ne der.

Når vi så ser på spørs må let om for lite kon kur ran se 
og fo ku se rer på grup pen som valg te å ikke kon kur re re, 
in di ke rer den ne ga ti ve ko ef  si en ten på Kvin ne at en 
ve sent lig mind re an del av kvin ne ne hø rer til ka te go ri en 
som bur de ha kon kur rert. Re gre sjon (3) og (4) in di ke
rer at kvin ne ne er om trent 20 pro sent po eng mind re 
til bøye li ge enn men ne ne til å kon kur re re for lite. Kon
stant led det i re gre sjon (4) in di ke rer at 52 pro sent av 
men ne ne i Tororo vil le ha vun net på å kon kur re re, 
mens Kam pa lain di ka to ren i sam me re gre sjon vi ser 
at yt ter li ge re 15 pro sent po eng av men ne ne i Kam pa la 
vil le gjort det sam me. Den po si ti ve Kam pa lafak to ren 

12.  Merk at 73 pro sent av men ne ne og 35 pro sent av kvin ne ne i Nie
derle og Vesterlunds stu die valg te kon kur ran se, og at kvin ner og menn 
pre ster te like godt på kunn skaps prø ven. Den høye kon kur ran se vil jen 
blant menn i de res stu die og de re la tivt sva ke re kunn ska pe ne blant 
kvin ner i vår stu die kan for kla re hvor for vi kom mer frem til uli ke svar 
på spørs må let om del ta ker ne kon kur re rer for lite el ler for mye.

re flek te rer tro lig at sco ren på kunn skaps prø ven var 
høy ere i Kam pa la enn i Tororo.

5. konklusjon
Kon kur ran se vil je er vik tig for en tre pre nør skap og der
for vik tig for øko no misk ut vik ling. Sær lig i fat ti ge land, 
hvor man gel på ar beids plas ser gjør at unge men nes ker 
må star te egne be drif ter for å skaf e seg en inn tekt, er 
det vik tig å for stå hva som be stem mer en tre pre nør skap, 
og hvor dan en tre pre nør skap kan sti mu le res.

Våre funn vi ser at menn har stør re kon kur ran se
vil je enn kvin ner, også når vi kon trol le rer for ri si ko
vil je, kunn skap og selv til lit, men at kjønns for skjel len 
er be tin get av kon tekst: Mens kvin ner kon kur re rer sig
ni fi kant mind re enn menn på lands byg den, er det in gen 
sig ni fi kan te kjønns for skjel ler i kon kur ran se vil je i byen. 
Kon kur ran se gir mu lig het for høy ge vinst, men også for 
tap. Noen er for for sik ti ge og vel ger en fast av løn ning 
når de bur de ha valgt kon kur ran se: I vårt eks pe ri ment 
kon kur re rer menn for lite. Noen vel ger kon kur ran se, 
men mis lyk kes og går på et tap: I vårt eks pe ri ment kon
kur rer kvin ner for mye.

Hvil ke lær dom mer kan vi trek ke fra vår stu die? På 
et over ord net nivå in di ke rer våre funn at ef ek ten av 
en po li tikk som ba se rer seg på en tre pre nør skap som 
en vei ut av fat tig dom, er av hen gig av kon tekst, og at 
det der for er vik tig å ha en grun dig for stå el se av de 
lo ka le for hol de ne før man set ter i gang til tak slik som 
mik ro fi nans. Mer spe si fikt ty der våre (og and res) funn 

ta bell 4.3 For mye el ler for lite kon kur ran se?

(1)
For mye

(2)
For mye

(3)
For liTe

(4)
For liTe

Kvin ne 0,18***

(0,07)
0,29***

(0,11)
-0,19***

(0,04)
-(0,01)

KAm pA lA -0,03
(0,07)

0,03
(0,08)

0,19***

(0,04)
0,15**

(0,06)

Kvinne×KAmpAlA –––– -0,18
(0,13)

–––– 0,07
(0,09)

Kon sTAnT 0,43***

(0,05)
0,40***

(0,06)
0,50***

(0,04)
0,52***

(0,04)

ob ser vA sjo ner 247 247 533 533

Merk nad: «For mye» er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 der som del ta ke ren har valgt å kon kur re re, men opp når ut be ta ling null, og 0 der som del ta ke ren har 
valgt å kon kur re re og opp når en po si tiv ut be ta ling; «For lite» er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 der som del ta ke ren har valgt å ikke kon kur re re og i and re 
run de av kunn skaps prø ven opp når minst like man ge ret te som gjen nom snit tet i den før s te run den av kunn skaps prø ven, og der med vil le fått ut be talt et høy ere 
be løp om de had de valgt å kon kur re re, og 0 der som kan di da ten har valgt å ikke kon kur re re og opp når mind re enn gjen nom snit tet. Kvin ne er en in di ka tor va ria-
bel som tar ver di en 1 om det er en kvin ne og 0 om det er en mann. Kam pa la er en in di ka tor va ria bel som tar ver di en 1 der som del ta ke ren går på sko le i Kam pa la 
og 0 el lers; Kvinne x Kampala er et in ter ak sjons ledd som vi ser Kvin ne mul ti pli sert med Kam pa la. Stan dard feil i pa ren tes, hvor *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01.
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på at den ne type po li tikk kan være mer ef ek tiv for 
menn enn kvin ner, og mer ef ek tiv i en ur ban enn i en 
rural kon tekst. For å re du se re fat tig dom blant kvin ner 
på lands byg den kan det der for ten kes at det å ska pe 
ar beids plas ser er et langt mer ef ek tivt vir ke mid del 
enn det å sti mu le re til en tre pre nør skap, for eks em pel 
gjen nom mik ro fi nans.

Mer forsk ning må imid ler tid til for å kun ne si noe 
bas tant om im pli ka sjo ner for po li cy. Det te be tyr både 
fle re lab un der sø kel ser på kon kur ran se vil je, kjønn og 
kon tekst for å se om re sul ta te ne er ro bus te, men også 
det å kob le lab un der sø kel ser med felt stu di er for å se 
om adferd i la ben kor re spon de rer med adferd i men
nes kers dag li ge vir ke. m
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