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Hur påverkas motivation av ökad 
kontroll? Ett experiment i ideell sektor

N ÄR BEHÖVER  VERK SAMHET 
följas upp genom utvärderingar 
och extern granskning – och när 
kan uppdrag baseras på tillit? Leder 

ökad kontroll till minskad inre motivation? I den 
här skriften analyseras spänningen mellan  tillit 
och kontroll i offentligt finansierad verksamhet. 
Tre kompletterande nationalekonomiska pers
pektiv används: det beteendeekonomiska, det 
agent teoretiska och det så kallade public choice
perspektivet. Ett policyexperiment som testade 
effekterna av skärpt kontrollmiljö presenteras 
och diskuteras. I studien ingick drygt 120 ideella 
organisationer som får anslag från den statliga 
biståndsmyndigheten Sida.

STRIK TARE KONTROLL LEDDE TILL FÄRRE 
OEGENTLIGHETER.  De organisationer som fick reda 
på att granskningen av den finansiella  rapporteringen 
skulle skärpas redovisade sina utgifter mer noggrant, 
hade en lägre andel omotiverade kostnader och lämnade 
tillbaka medel i högre utsträckning.
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SNS ANALYS En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en 
bredare krets. Målet med SNS Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra 
till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och 
hållet för analys, slutsatser och förslag. G
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KONTROLLENS LEGITIMITET ÄR VIK TIG.  Troligen 
har det stor betydelse att de som granskas uppfattar kon
trollen som legitim för att den ska inte ska påverka den 
inre motivationen negativt eller undergräva de anställdas 
professionalism.

KONTROLLEN MINSK ADE INTE DEN INRE 
 MOTIVATIONEN.  I de hårdare granskade organisatio
nerna ökade både den självupplevda och observerade 
måluppfyllelsen. Det tyder på att kontrollen inte hade en 
negativ effekt på de anställdas motivation.
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Polariserad debatt
Den mediala diskussionen om behovet av 
kontroll och utvärderingar av offentlig verk
samhet tycks på senare tid ha blivit alltmer 
polariserad. Å ena sidan har en kritisk dis
kussion om ”granskningssamhället” och 
”New Public Management” tagit fart. I debat
ten argumenteras för att offentlig administra
tion har blivit för kostsam, att utvärderingar 
har ett ensidigt fokus på sådant som är mätbart 
och att revisionskraven i slutändan undergrä
ver offentliganställdas professionalism. Dessa 
debattrubriker är illustrativa exempel: ”New 
Public Management har skapat rädda organisa
tioner”, ”Välfärden undermineras av vårt fokus 
på utvärderingar”, ”Avigsidorna med NPM 
urholkar tilliten” och ”På väg utför med mät
bara resultat”.1 Å andra sidan har korruptions
anklagelser mot kommuner, universitet och 
internationell biståndsverksamhet uppmärk
sammats av granskningsmyndigheter, med 
efterföljande krav på hårdare kontroll.2 

Spänning mellan tillit och kontroll
Den nationalekonomiska litteraturen på temat 
är avsevärt mindre polariserad. Från ett natio
nalekonomiskt perspektiv har båda sidor 
uppenbara poänger. Det är självklart att offent
liga medel kan förskingras eller användas 
ineffektivt om översynen ersätts med ett förbe
hållslöst förtroende. Samtidigt måste arbetet 
i den offentliga sektorn – inte minst bistånds
arbetet, men även vård, skola och omsorg – 
baseras på en viss mån av tillit mellan experter 
och uppdragsgivare. Denna insikt innebär att vi 
står inför ett avvägningsproblem, vars lösning 
inte behöver vara densamma i alla sektorer. 
Frågan är alltså när vi ska betona förtroendets 
roll och när vi ska betona översynens roll.

I den här skriften diskuterar jag spänning
en mellan kontroll och tillit utifrån interna
tionell nationalekonomisk forskning, med ett 
särskilt fokus på ett policyexperiment inom den 
svenska ideella sektorn som min kollega Per 

1  Dessa rubriker är hämtade från DN Debatt 27 november 
2013, DN Debatt 19 april 2014, SvD Opinion 27 januari 2015 
samt SvD Under strecket 20 januari 2014.

2  Se ESO 2013:2 och Statskontoret 2012:2, Högskolever
ket dnr 31-353-05, samt Riksrevisionen 2007:20 och 2014:4.

Engström och jag genomfört.3 Vi kunde i vår 
studie inte finna några negativa effekter av ökad 
kontroll. Tvärtom fann vi belägg för att en strik
tare kontrollmiljö ledde till att både den själv
upplevda och den observerade måluppfyllelsen 
bland svenska organisationer ökade. En viktig 
anledning kan vara att kontrollen i sig skänk
te företrädare för organisationerna en känsla 
av att resultaten hade betydelse och att kon
trollen uppfattades som legitim. Detta styrk
tes av de representanter för organisationerna 
som vi samtalade med inom ramen för studien.  
En slutsats av vårt arbete är att det inte nöd
vändigtvis finns en motsättning mellan externa 
utvärderingar och professionalism.

Vår studie ska ses som ett enskilt bidrag till 
en växande litteratur om effekterna av utvär
dering och granskning. Sammantaget finns 
det både teoretiska och empiriska belägg för 
att utvärderingar kan vara kontraproduktiva – 
men forskningen ger långt ifrån en entydig bild. 
Såväl vår egen som internationell forskning 
betonar emellertid vikten av granskningens 
legitimitet. En generell utmaning för offentlig 
styrning är risken att lagstiftare och  profession 
har olika uppfattningar om en verksamhets 
mål. En viktig uppgift för framtida forskare är 
att identifiera under vilka förutsättningar kon
troll upplevs som ett ifrågasättande av det pro
fessionella engagemanget – och under vilka 
förutsättningar den inte gör det.

Vetenskapliga utgångspunkter
Inom nationalekonomin finns en uppsjö av teo
retiska och experimentella bidrag som testar de 
hypoteser som ryms inom kritiken mot utvär
deringar och kontroll. Både de teoretiska och 
experimentella resultaten manar till  eftertanke. 
Vad menas egentligen med att professio
nalismen hotas av kontroller – och vad menas 
med professionalism? Vilken sorts tjänste
män är särskilt känsliga för att bli ifrågasatta i 
sin yrkesutövning? Handlar professionalism 
om att arbeta mot de rådande politiska målen? 
Om inte, varför skulle en demokratiskt vald lag

3  Bengtsson och Engström (2014a). Delar av aspekterna 
som lyfts i denna text tas även upp i en artikel på bloggen 
VoxEU (Bengtsson och Engström 2014b). Se även ett tidi
gare inlägg på bloggen Ekonomistas (Bengtsson 2013).
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New Public Man
agement är inte 
en väldefinierad 
akademisk term.

stiftare över huvud taget delegera makt till ett 
sådant skrå?

Dessa frågeställningar analyseras utifrån 
ett antal utgångspunkter i forskningen. Jag 
kommer i denna text att presentera tre perspek
tiv: 
• det beteendeekonomiska, 
• det agentteoretiska samt
• public choice-perspektivet.

Dessa perspektiv är väldefinierade, har tydliga 
upphovsmän och mynnar ut i testbara hypote
ser. De är i detta hänseende vetenskapliga teo
rier, lämpliga att använda om man vill utforma 
experimentella studier, som vi gjort. Därmed 
skiljer de sig något från begreppet New Public 
Management (NPM). 

New Public Management är ett samlings
namn på de idéer som sedan 1980-talet av vis
sa anses ha väglett styrningen av den offentliga 
sektorn. New Public Management är inte en väl
definierad term – den har inte någon särskild 
akademisk förespråkare och den tycks varken 
ha falsifikations- eller verifikationskriterium. 
NPM är snarare en etikett på en tidsepok, likt 
Upplysningen eller Romantiken. Sådana eti
ketter är såklart inte betydelselösa. De kan vara 
värdefulla när man ska identifiera paradigma
tiska skift i historiska synsätt. Men de skänker 
begränsad vägledning om man ska operationa
lisera ett empiriskt arbete.4

En annan aspekt jag i viss mån kommer 
lämna därhän är insikten att utvärderingar är 
kostsamma, vilket innebär att de vid någon 
punkt inte är mödan värda. Denna kritik mot 
utvärderingar och kontroll är inte irrelevant, 
men den är inte heller särskilt omdebatterad. 

Utifrån de inledande citaten från DN och 
SvD slås man av att kritiken är mer djuplodan
de än så: det tycks finnas någonting hotfullt 
med utvärderingar och kontroll även bortom 
deras faktiska, omedelbara kostnader. Från en 
rent akademisk synvinkel är detta också en mer 
spännande och fascinerande hypotes. Jag kom
mer alltså fokusera på frågan om utvärderingar 
och användandet av ekonomiska styrmedel i sig 

4  Hood (1991) antar detta perspektiv, och finner vissa 
poänger med uttrycket trots att det i grunden enligt honom 
är ”ill-defined”.

undergräver effektiviteten i den offentliga sek
torn – även när de i redovisningsmässig mening 
är ”gratis”.

Beteendeekonomiska teorier
Kärnan i kritiken mot utvärderingar i offent
lig sektor utgörs av ett fundamentalt antagan
de om mänskligt beteende. Genom att betinga 
prestationer på ekonomiska belöningar tänks 
offentliganställda bli mindre benägna att bidra 
till samhällets yttersta mål. Inom nationaleko
nomin har kritiken grundat sig på resultat inom 
underdisciplinen beteendeekonomi. 

I en kolumn i Finanz und Wirtchaft5 slår 
Bruno Frey (en av det beteendeekonomiska 
perspektivets stora förkämpar) fast att presta
tionsbaserade utvärderingssystem har ”fyllt 
byråkratiska organisationer med egennytti
ga vinstsökande individer snarare än missions
inriktade individer”. Detta antas i sin tur vara 
skälet till välfärdsstatens ofullständiga succé. 
Frey drar slutsatsen att den offentliga sektorns 
synbara misslyckande inte kan förklaras av 
konventionell agentteori, utan att en mer psy
kologiskt orienterad litteratur måste konsulte
ras.

Motivation trängs undan
Centralt i denna psykologiskt inspirerade litte
ratur är the motivation crowd out theory. En 
svensk översättning skulle kunna vara ”teo
rin om undanträngd motivation”. Med undan
trängning avses här inte de vanliga neoklassiska 
undanträngningseffekterna (till exempel 
Ricardiansk ekvivalens, det vill säga att statlig 
konsumtion tränger undan privat konsumtion). 
Det som avses är i stället att yttre incitament – 
priser, löner, ekonomiska sanktioner eller belö
ningar – påverkar hur människor uppfattar och 
värderar sitt arbete. 

Detta antagande utgör en viktig skillnad 
mot de agentmodeller Frey vänder sig emot, i 
vilka preferenserna i sig antas vara oberoen
de av sådana styrmedel. På akademisk svens
ka säger man att ”den intrinsikala motivationen 
trängs undan av extrinsikala incitament”. På 
ren svenska: ett system med piskor och moröt

5  11 juli 2014

Enligt teorin om 
undanträngd 
motivation sän-
ker system med 
morötter och 
piskor den inre 
motivationen 
och ger upphov 
till egoistiska 
männi skor.
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ter tränger undan den inre (altruistiska) moti
vationen och ger i förlängningen upphov till 
egoistiska människor – även när piskorna och 
morötterna försöker styra människor mot att 
bli mer altruistiska. Skälet är att människor lär 
sig betinga sina prestationer på yttre belöningar.

Experiment om hur kontroll påverkar 
motivation

Det finns en stor mängd akademiska bidrag 
som dokumenterar hur yttre incitament träng
er undan den inre motivationen.6 Den natio
nalekonomiska litteraturen har främst fått 
injektioner från empiriska exempel där förvänt
ningar om konventionella incitamentseffekter 
inte visat sig stämma. 

I en känd studie fann Uri Gneezy och Aldo 
Rustichini att lön till frivilligarbetare gjorde 
dem mindre intresserade av att engagera sig 
i insamlingskampanjer för cancersjuka.7 I en 
annan studie fann Carl Mellström och Magnus 
Johannesson att kvinnor (men inte män) blev 
mindre benägna att ge blod efter att blodgivar
centraler infört ett ekonomiskt arvode till blod
givare.8 Dessa upptäckter har beskrivits som 
paradoxer i den nationalekonomiska litteratu
ren eftersom ekonomiska morötter vanligtvis 
förväntas uppmuntra ett visst beteende snarare 
än att hämma det.

Undanträngningslitteraturens relevans för 
diskussionen om extern kontroll är tydligast i 
ett laboratorieexperiment som genomfördes av 
Armin Falk och Michael Kosfeld.9 Deltagarna 
i experimentet ombads skänka en viss summa 
pengar till ett välgörande ändamål. I en expe
rimentgrupp var deltagarna tvingade att skän
ka ett minimibelopp (som var ganska lågt satt). 
I denna grupp var det enbart en minoritet som 
gav mer än det stipulerade minimibeloppet. 
I gruppen utan minimibelopp skänkte para
doxalt nog en majoritet mer än så. När experi
mentledaren försökte kontrollera deltagarnas 
altruistiska beteende svarade deltagarna alltså 

6  Frey och Jegen (2001) och Kunz och Pfaff (2002) 
sammanfattar den psykologiska forskningen på området, 
och Bowles och Polania-Reyes (2012) sammanfattar den 
nationalekonomiska litteraturen.

7  Gneezy och Rustichini (2000).

8  Mellström och Johannesson (2008).

9  Falk och Kosfeld (2006).

med att bli mindre altruistiska. Det verkar med 
andra ord som att själva handlingen att kon
trollera utgör en informationssignal för delta
garna. Ett förslag på tolkning som framförts av 
Dirk Sliwka är att deltagarna uppfattade ökad 
kontroll som en signal att andra människor är 
egoistiska och att det därför är i sin ordning att 
vara det själv. En annan tolkning, som framförts 
av Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, är 
att ökad kontroll innebär att experimentledaren 
projicerar sin egen bristande moral på deltagar
na, vilket får dem att omvärdera hur altruistisk 
handlingen egentligen är.10

Ibland kan ekonomiska styrmedel stärka 
samhällsansvaret

Resultaten från Falk och Kosfelds experiment 
har blivit ordentligt uppmärksammade i inter
nationell forskning, och skänker viss udd åt 
föreställningen att ekonomiska styrmedel i den 
offentliga sektorn kan undergräva de anställ
das känsla av professionalism. I kommersiel
la miljöer, som till exempel bilverkstadsföretag 
eller telemarketingbolag, visar forskningen att 
de konventionella incitamentseffekterna domi
nerar.11 En rimlig tolkning är att undanträng
ningseffekter framför allt uppkommer om det i 
ursprungsläget finns någon slags inre motiva
tion hos de anställda – bortom lön och andra 
ersättningar. Det är dock inte troligt att detta är 
fallet i alla offentliga sammanhang. 

Det finns också forskare som är skeptiska 
till dessa studiers allmängiltighet över huvud 
taget. Ett skäl är att Falk och Kosfelds resul
tat inte kunnat replikeras ens i liknande expe
rimentmiljöer.12 Denna uppföljningsforskning 
har visat att kontrollens (upplevda) legitimitet 
är viktig för effekternas riktning. 

Logiken är följande: även om en enskild 
organisation eller yrkesgrupp upplever att de 
agerar i linje med samhällets allmännyttiga 
mål kan de uppfatta det som att andra aktörer i 
samma sektor inte agerar på ett lika föredömligt 
sätt. För en sådan organisation eller yrkesgrupp 
framstår en granskning som legitim, trots om 

10  Sliwka (2007) och Ellingsen och Johannesson (2008).

11  Lazear (2000) och Nagin m.fl. (2002). Se också Frey 
(1993).

12  Ploner och Ziegelmeyer (2007); Hagemann (2007).
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man anser att den är omotiverad i det enskilda 
fallet. 

Wendelin Schnedler och Radovan Vadovic 
finner i ett experiment att de negativa kontroll
effekter som uppdagats i Falk och Kosfelds 
experiment var avsevärt mindre i de fall kon
trollen inte riktades mot en enskild individ utan 
var mer generell.13 De psykologiska undan
trängningseffekterna kan därför förväntas vara 
mindre betydande i en sektor där de anställda 
själva uppfattar att det finns en sårbarhet inför 
korruption eller annat resursslöseri.

Falk och Kosfelds resultat kan vid första 
anblick framstå som intuitivt och väntat, men 
faktum är att utgångspunkten för lagstiftning 
ibland är den diametralt motsatta: att ekono
miska styrmedel och sanktioner ska ha positiva 
normerande effekter. Lagstiftning om pappa-
månader, sopsortering och minimilöner för
väntas inte bara påverka dem för vilka lagarna 
är direkt bindande, utan även dem som redan 
uppfyller dessa krav. Hade människor age
rat i enlighet med Falk och Kosfelds experi
ment hade i stället en reglerad minimilön haft 
en negativ effekt på lönebildningen – minimi
lönerna hade signalerat till arbetsgivare att de 
inte behöver betala högre lön än så. I en tidiga
re studie fann dock Armin Falk, Ernst Fehr och 
Christian Zehnder – det vill säga delvis samma 
författare som i kontrollexperimentet – att infö
randet av minimilön påverkade även medel
inkomsttagare positivt.14  I detta fall förklarar 
beteendeforskningen att ekonomiska styrmedel 
ibland ”tränger in” motivation, i stället för att 
”tränga ut” den. Sådana inträngningseffekter 
har belagts även i andra experimentella sam
manhang.15

Agentmodeller
Trots att den beteendeekonomiska litteratu
ren har genererat en hel del viktiga empiriska 
arbeten är det inte självklart att resultaten kan 
sammanfattas som en entydig kritik mot eko
nomiska styrmedel inom offentlig verksam

13  Schnedler och Vadovic (2012).

14  Falk, Fehr och Zehnder (2006).
15  Se Masclets m.fl. (2003) eller översiktsartikeln av Bow
les och Polania-Reyes (2012).

het. Litteraturen säger i princip att ekonomiska 
styrmedel kan ha både positiva och  negativa 
psykologiska effekter. Det gör det svårt att 
extrahera en allmän policyregel från de veten
skapliga bidragen. 

För att samla tankarna behöver vi därför 
gå tillbaka till den teoretiska mikroekonomin 
och fundera över beteendemekanismerna som 
sådana. Det är nämligen ett missförstånd från 
Freys sida att traditionella agentmodeller enty
digt anser att kontroll i den offentliga sektorn är 
av godo. Ett stort antal forskare har i principal–
agentmodeller explicit studerat kontraktsför
hållandena i offentliga organisationer utifrån 
antagandet att professionen vill bidra till något 
slags högre allmännytta. I dessa modeller går 
det också att motivera ett långtgående professi
onsoberoende – under vissa förutsättningar.

Agentteoretiska skäl till expertoberoende
I en ofta citerad publikation studerar Jean 
Tirole och hans kollega Philippe Aghion frå
gan i en modell med asymmetrisk informa
tion och ofullständiga kontrakt mellan en fiktiv 
uppdragsgivare och en ”expert”.16 De kommer 
fram till att det kan finnas goda anledningar att 
inte enbart tillerkänna experten viss autono
mi, utan att dessutom reglera denna autonomi 
genom formella regler. Skälet är att uppdrags
givaren – här kan man tänka sig en riksdag eller 
en regering – inte till fullo skulle förstå exper
tens professionella överväganden (även om de 
i grunden har samma moraliska uppfattning). 
Därför finns det en risk att lagstiftaren avfär
dar expertens förslag av rena inkompetensskäl. 
Medveten om denna risk kommer experten 
– medicinaren, akademikern eller bistånds
arbetaren – att arbeta mer tveksamt och med 
mindre engagemang, vilket förstås påverkar 
kvaliteten i arbetet. Lösningen på problemet 
är att uppdragsgivaren ”binder sig vid masten” 
och lovar att implementera expertens förslag 
innan det presenteras. 

Idén påminner om de beteendeekonomis
ka modellerna som diskuterats ovan, men här 
är alltså preferenserna givna. Problematiken 
uppkommer i stället till följd av ett tidsinkonsis
tentproblem: tillitskontraktet är optimalt för att 

16  Aghion och Tirole (1994).
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formella regler.
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uppdragsgivaren vill förhindra sig själv från att 
agera kortsiktigt i framtiden. Ett viktigt anta
gande är att experten själv vägleds av en inre 
motivation att göra ”det rätta”. Aghion–Tirole-
modellen leder tankarna till sådana institu
tionella arrangemang som ger tjänstemän och 
byråkrater en relativt hög grad av självstän
dighet. Några exempel är de grundlagar som 
förbjuder regeringsledamöter att riva upp 
myndighetsbeslut i efterhand, de regler som 
begränsar regeringens inflytande i forsknings
stiftelserna samt Riksbankens genom lag regle
rade självständighet.

För- och nackdelar med oberoende experter
Riksbankens självständighet representerar en 
ganska extrem form av tillit mellan lagstiftare 
och profession – som även den vilar på antagan
det att riksbankschefen vägleds av någon slags 
inre motivation.17 

Även om Riksbankens självständighet är en 
ganska sentida ordning har svenska professio
ners autonomi rent historiskt varit desto mer 
långtgående. Innan nationalstatens fullständi
ga genombrott utgjorde många universitet sina 
egna jurisdiktioner. De hade till exempel rätt att 
häkta studenter och professorerna utsåg själva 
sina efterträdare. 

Den moderna forskningen om profes
sioners autonomi uppkom inte heller i och 
med modern mikroekonomi, utan kan härle
das åtminstone tillbaka till Max Weber, som 
med viss överraskning påpekade att byråkrater 
har makt över de offentliga resurserna – trots 
att deras mandat inte backas upp av vare sig 
folk, vapen eller medel. Aghion och Tirole tar 
avstamp i detta resonemang.18

Webers utgångspunkt var att en ordning 
där tjänstemän ges makt är anmärkningsvärd. 
Det är lätt att instämma i hans förvåning. Varför 
skulle egentligen en folkvald lagstiftare medve
tet ge mer makt åt någon som fått sitt inflytande 
genom någon form av kollegial process − med 
en så uppenbar risk för nepotism? 

17  I riksbanksfallet överensstämmer denna motivation 
inte nödvändigtvis med lagstiftarens; se Kenneth Rogoffs 
klassiska diskussion om hur en ”konservativ” riksbankschef 
förbättrar avvägningen mellan flexibilitet och trovärdighet. 
Se Rogoff (1984).

18  Weber 1978; ursprungligen 1922

Aghions och Tiroles försök att rationalise
ra en sådan struktur vilar på ganska konstlade 
antaganden. För det första utgår modellen från 
att detaljerade kontrakt som reglerar experter
nas arbetsinsats inte kan skrivas, och för det 
andra att lagstiftaren inte förmår avgöra vad 
som leder till det allmänna bästa – men förmår 
avgöra att experten vill bidra till det allmänna 
bästa. Det är en ganska komplicerad informa
tionsasymmetri som inte uppenbart gäller i alla 
sammanhang, och som väcker frågor om hur 
vissa tjänstemäns frihet ska förstås. Om anled
ningen till delegering av ansvar är att lagstifta
ren är inkompetent, hur kan lagstiftaren avgöra 
att experten är kompetent? Hur ska en altruis
tisk regering veta att deras byråkrater är altru
istiska? 

Kanske är modellens stora förtjänst att den 
klargör just dessa frågor, snarare än att den 
är ett argument för fullständig delegering av 
ansvar till tjänstemän.

Public choice-modeller
Antagandet att byråkrater vägleds av inre moti
vation snarare än egennytta är ett nödvändigt 
men otillräckligt villkor för att utvärdering
ar och kontroll ska vara kontraproduktiva. Den 
så kallade public choiceskolan framhäver ock
så byråkraternas inre motivation men når en 
annorlunda slutsats, nämligen att det är exakt 
den sortens motivation som gör den offentliga 
sektorn stor och klumpig. 

I en känd modell av William Niskanen ser 
en byrådirektör ett egenvärde i att leda en ovan
ligt inflytelserik organisation.19 Denna nytta kan 
bero på byrådirektörens intresse att driva själva 
myndighetsuppdraget eller ren karriärpre stige 
(men inte ren materiell egennytta, då hade pro
blemet mynnat ut i alltför höga direktörsarvo
den i stället). 

Till skillnad från agentteorin och de beteen
deekonomiska modellerna har tjänstemännen 
i Niskanens modell inte nödvändigtvis samma 
åsikt om samhällsprioriteringarna som lagstif
taren. Tjänstemännen hyser alltså en inre moti
vation precis som i andra modeller, men deras 
lojalitet riktar sig mot det egna skråets uppdrag 

19  Niskanen (1975).
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snarare än mot lagstiftarens. Detta är förmod
ligen ett ganska realistiskt antagande i  vissa 
sammanhang. Att känna en inre, altruistisk 
motivation betyder trots allt inte att man föror
dar exakt samma sorts policymix som en lagstif
tare. Socialstyrelsens chefer tycker förmodligen 
att folkhälsan ska prioriteras, Sidas chefer tyck
er fattigdomsbekämpning borde stå högst på 
agendan, universitetsrektorer tycker att forsk
ning och undervisning hör till samhällets cen
trala uppgifter, Naturvårdsverkets tjänstemän 
vill gå längre än regeringen i klimatfrågan och 
så vidare. 

Brist på samstämmighet
Man säger här att det råder brist på ”preferens
kongruens” mellan byråkrat och lagstiftare. 
Eftersom lagstiftaren inte enkelt kan avgöra hur 
stor organisation som behövs för att genomdri
va myndighetsbeslut kommer myndigheter och 
offentliga organisationer att vara kostnadsdri
vande – de kommer att sträva mot att få större 
anslag för anslagens egen skull. 

Policyrekommendationerna från public 
choicelitteraturen skiljer sig därför från 
rekommendationerna från både den beteen
deekonomiska och agentteoretiska littera
turen: organisationerna måste kontrolleras 
hårdare för att generaldirektörernas särintres
sen inte ska få fritt spelrum. Gissningsvis är 
det den här sortens idéer som ligger bakom det 
faktum att riksdagen har en egen myndighet, 
Riksrevisionen, som fortlöpande ska utvärde
ra effektiviteten hos de myndigheter som ligger 
under regeringen.

Vad säger den befintliga 
litteraturen?
Det är inte helt lätt att navigera i den uppsjö av 
modeller som används för att förklara den byrå
kratiska organisationen och spänningen mellan 
kontroll- och tillitsbaserade kontrakt. I ljuset 
av ovanstående teoretiska och empiriska argu
ment är det dock svårt att vare sig avfärda eller 
hårdnackat försvara tillit som bärande princip 
inom den offentliga förvaltningen. Några svar 
på frågan när tillitsbaserade kontrakt är opti
mala har dock utkristalliserats. 

Kontraktsproblematik i grunden
En första insikt är att samtliga modeller utgår 
från en kontraktsproblematik. Hade fullständi
ga kontrakt kunnat skrivas skulle det i princip 
inte finnas skäl att använda vare sig tillitsbase
rade kontrakt eller omständliga utvärderingar 
i efterhand. Denna brist på kompletta kontrakt 
beror i sin tur på ett antagande om asymme
trisk information. Det är därför troligt att till
litsbaserade kontrakt har en framträdande roll i 
akademiska yrken, där experter har ett betänk
ligt informationsövertag gentemot uppdrags
givaren. 

Olika mål
Den andra vägledande principen rör synen på 
kongruens, eller samstämmighet. I de fall vi tror 
att uppdragsgivare och uppdragstagare har skil
da uppfattningar om vad som bör göras är upp
följning och översyn förmodligen nödvändigt. 

Här kan det vara viktigt att betona att det 
inte räcker med att tjänsteman och lagstiftare är 
delvis eniga. Vi kan ta universitetsprofessorer 
som exempel. Både professorer och  lagstiftare 
är eniga om att forskningen är viktig; oenig
heten ligger i hur mycket tid som ska ägnas åt 
undervisning. Hade forskarna fått bestämma 
själva hade de förmodligen ägnat mycket mer 
tid åt forskning än undervisning. Den gängse 
akademiska jargongen skvallrar om attityden 
härvidlag; lektorer och forskare brukar säga att 
de ”köper sig fria” från sin ”undervisningsbör
da” med forskningsmedel. Staten subventio
nerar dock universitet för att i första hand höja 
den generella utbildningsnivån i landet. För att 
tillgodose detta införs incitamentssystem som 
syftar till att just uppmuntra undervisning.

Urvalet av tjänstemän är viktigt
En tredje slutsats är vikten av en god selektion 
av tjänstemän. Accepterar vi att samstämmig
het om de politiska spelreglerna är ett villkor 
för tillitsbaserade kontrakt uppstår nämligen 
frågan hur denna samstämmighet ska uppnås. 
Professionella offentliga tjänstemän dimper 
inte ned från himlen. Tillitsbaserade kontrakt 
återfinns därför vanligen i skrån med inslag 
av legitimering, höga utbildningskrav och väl 
utstakade karriärvägar – ofta med klubbliknan
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de krav på akademiska titlar eller medlemskap i 
samfund för att få utöva yrket. 

Att påverka urvalet av tjänstemän är förstås 
också en sorts kontroll: skillnaden på akademi
prosa är att den sker ex ante (före handlingen) 
snarare än ex post (efter handlingen). Det är 
när sådan ex antekontroll brister som krav på 
utvärderingar (ex post-kontroll) uppkommer. 
Här kan vi till exempel erinra oss diskussionen 
om lärarutbildningens utmaningar och de krav 
på legitimering, externt rättade prov och tidi
gare betyg som dykt upp i denna debatts köl
vatten. 

De orsakssamband som förmodas omgärda 
den senaste tidens trender inom offentlig för
valtning ska därför tolkas med viss försiktighet. 
Det har framkastats att ”utvärderingssamhäl
let” undergräver tilltron till professionalismen. 
Men det är också bristen på tilltro till vissa pro
fessioners utbildningar som underblåst efter
frågan på kontroller och utvärderingar från 
första början. 

Kontroll och brist på tilltro är alltså tren
der som förstärker varandra. Att fundera över 
vilken del som fallerade först är något av en 
”hönan eller ägget”-diskussion. Ett rigoröst 
svar på frågan kräver en experimentell metod, 
där kontrollmiljön varierar på ett sätt som inte 
korrelerar med misstankar om oegentlighe
ter från första början. Ett sådant experiment 
beskrivs nedan.

En studie av ökad kontroll i den 
svenska ideella sektorn
Vi ska alltså leta efter tillitsbaserade kontrakt 
i sektorer där arbetets komplexitet är hög, där 
samstämmigheten om målen är höga och där 
det personliga engagemanget är stort. Flera 
forskare har gjort gällande att den ideella sek
torn, eller det civila samhället, tycks falla in 
under dessa kriterier.20 Här redovisas resulta
ten från en studie utförd i denna sektor.

I vår studie ingick drygt 120 svenska ideella 
organisationer som är verksamma i Sverige och 

20  Meier (2006). Samma påpekande görs i bidrag av Frey 
och Jegen (2001), Frey och Götte (1999) och Besley och 
Ghatak (2005) som även de menar att den ideella sektorn 
är en av de mest relevanta kontexterna för psykologiska 
undanträngningseffekter.

som får offentliga medel genom Sidas bistånds
verksamhet. Sida har sedan länge haft ett rela
tivt förtroendebaserat förhållande till sina 
partnerorganisationer. Sedan 2005 har Sida 
fördelat 1,4 miljarder kronor per år till oberoen
de ideella organisationer. 

Delegerad övervakning
Övervakningen av dessa medel har delegerats 
till så kallade ramorganisationer, som leds av 
medlemmar i den ideella sektorn själva. Denna 
tillitsbaserade relation kritiserades 2007−2008 
av Riksrevisionen, vilket föranledde en debatt  
mellan de två statliga myndigheterna. Riks-
revisionen påpekade att Sidas samarbetspart
ners framstod som naiva inför korruption. Sida 
genomförde en egen systemrevision och drog 
slutsatsen att kontrollen var tillräcklig, samti
digt som representanter för det civila samhället 
yttrade sig kritiskt mot Riksrevisionens slutsat
ser och metod. Riksrevisionen krävde i sin tur 
att Sida skulle skärpa sin ”kontrollmiljö”.

Vi involverades under denna period som 
forskare vid Sida för att undersöka frågan hur 
anställda i ideella organisationer reagerar på 
en stärkt kontrollmiljö. Vår arbetshypotes var 
att en ökad kontroll kunde ha vissa negativa 
effekter på den faktiska måluppfyllelsen – i lin
je med de beteendevetenskapliga experiment
resultaten som beskrivs ovan. Experimentet 
gick i korthet ut på att informera ett slump
mässigt antal organisationer om att de skul
le utsättas för en särskild finansiell granskning 
– för att sedan studera hur organisationerna 
reagerade på denna information. Vårt grund-
urval baserades på organisationer med rötter i 
både traditionella solidaritetsrörelser (religiö
sa trossamfund och fackföreningar) och i mer 
moderna målsättningar (rättvis handel, håll
bar utveckling, kvinnors rättigheter med mera). 
En viktig urvalsprincip var att organisationerna 
fokuserade på att främja mänsklig utveckling i 
någorlunda bred mening (och inte utgjorde ett 
renodlat särintresse). För att förenkla utvärde
ringen valde vi de organisationer som agerade 
inom Sverige med så kallade informationsin
satser – projekt som syftade till att sprida kun
skap om tredje världen och om global mänsklig 
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utveckling i Sverige. Inga utlandsprojekt ingick 
således i studien.21

Ett naturligt fältexperiment
Den experimentella ansatsen var relativt rätt
fram. I början av revisionsåret informerades ett 
slumpmässigt urval av organisationer brevledes 
om att deras finansiella dokumentation skul
le bli föremål för en särskild granskning, utförd 
av den finansiella huvudmannen, Sida. Denna 
grupp organisationer kallas behandlingsgrup
pen. Organisationerna i behandlingsgruppen 
informerades också om att de skulle riskera att 
förlora framtida medel om Sida upptäckte någ
ra oegentligheter i deras redovisning. Icke-
utvalda organisationer (referensgruppen) fick 
ingen information om Sidas kommande revi
sion. 

Efter verksamhetsårets slut gjordes en 
utvärdering av alla organisationers verksamhet, 
inklusive deras självrapporterade måluppfyl
lelse. Vi lät även en revisor granska deras finan
siella dokumentation.

Policyexperimentet innebar ett visst avsteg 
från det tidigare tillitsbaserade förhållan
det mellan Sida och organisationerna. Studien 
utformades i övrigt på ett sätt som var tänkt 
att bevara den naturliga kontexten i så stor 
utsträckning som möjligt. Vårt engagemang 
som forskare blev inte officiell förrän efter expe
rimentet – alla kontakter med organisationerna 
skedde genom Sidas representanter. 

För att minimera ryktesspridning etable
rades strikta riktlinjer för kommunikationen 
mellan Sida och organisationerna. En officiell 
språkregel infördes: alla inkommande telefon
samtal från organisationerna i urvalet vidare
befordrades till en utsedd kontaktperson på 
Sida, som fick i uppdrag att inte diskutera expe
rimentet mer än vad som redan angetts i infor
mationsbrevet. Den revisor som anlitades för 
att granska räkenskaperna var ”blind” i bemär
kelsen att hon inte kände till vilka organisatio
ner som ingick i behandlingsgruppen (annars 
hade denna information kanske påverkat hen
nes bedömning).

21  Detta kan vara viktigt att påpeka: vår studie berör alltså 
inte direkt debatten om korruption och oegentligheter i det 
svenska biståndet i fält, det vill säga den debatt som började 
med Riksrevisionens rapport 2007:20. 

Detta upplägg kallas i litteraturen natur
ligt fältexperiment. Syftet med upplägget är att 
testa hypoteser under samma kontrollerade 
former som i en laboratoriemiljö, men med rea
listiska insatser, realistiska kontraktsförhållan
den och utan artificiella incitament.

Resultat 1. Oegentligheter och 
utgiftsmaximering

När året var slut granskade revisorn samtli
ga organisationers självrapporterade mål
uppfyllelse och deras finansiella redovisning. 
Experimentet visade att organisationerna som 
förvarnats om Sidas nya granskning redovisade 
sina utgifter på ett mer noggrant sätt: revisorn 
upptäckte färre oegentligheter och färre omoti
verade utgifter. Som synes i figur 1 förbättrades 
rapporteringen både avseende kostnader och 
resultat; den genomsnittliga andelen anmärk
ningar från revisorn minskade med 12 procent.

Att revisorn hade mindre att anmärka på 
i behandlingsgruppen är knappast förvånan
de eftersom behandlingsgruppen uttryckligen 
informerats om att deras finansiella dokumen
tation skulle granskas. Mer intressant var att de 
förvarnade organisationerna i större utsträck
ning lämnade tillbaka medel vid årets slut. 
Organisationerna i referensgruppen uppvisa
de i stället tendenser till utgiftsmaximering. 
Som synes i figur 2 så var referensgruppen, som 
inte förvarnats om den utökade revisionen, 
nära att spendera i princip hela Sida-anslaget. 
Organisationerna i behandlingsgruppen, som 
förvarnats om granskningen, var mer benäg
na att återföra outnyttjade medel – men ock
så i viss mån mer benägna att skjuta till mer 
pengar från exempelvis andra anslag. I genom
snitt minskade experimentet organisationernas 
kostnader med 8 procent; andelen organisatio
ner som ”prickade budgeten” minskade med 
ungefär 20 procent.

Det är intressant att det var den obehand
lade gruppen som ”prickade in” budgeten. I 
debatten antyds ibland att just redovisnings
krav innebär att organisationer ägnar sig åt 
utgiftsmaximering (revisorer antas lägga ett 
överdrivet fokus på att utgifterna ska stämma 
med budgeten). Att de behandlade organisa
tionerna öppet redovisade överskott (och i viss 
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mån underskott) tyder på att hotet om gransk
ning inte bara tolkades som att siffrorna skul
le ”se ok ut”. 

Ovanstående resultat kan dock i sig var
ken motbevisa eller verifiera att kontroller och 
utvärderingar gjorde organisationerna mind
re motiverade. Effekten kan tolkas som att ett 
revisionshot innebar att omotiverade utgif
ter faktiskt minskade, i linje med Niskanens 
public choice-modell. Men en annan potentiell 
mekanism är att de granskade organisationer
na kände sig så hotade av brevet att de i princip 
lade ned projekten och därför lämnade  tillbaka 
pengarna, i linje med teorin om undanträngd 
motivation. 

Resultat 2. Upplevd och verifierad 
måluppfyllelse

För att undersöka om studien ökade eller mins
kade måluppfyllelsen behövde vi mått som 
relaterade till detta. Ett första mått på målupp
fyllelse baserades på organisationernas själv
värdering. Detta mått togs fram av den externa 
revisorn, som angav måluppfyllelsen som ”hög” 
om organisationen i sin dokumentation tydligt 
kunde beskriva att deras informationskampanj 

fått faktiskt genomslag (till exempel genom att 
beskriva ett seminarium). Som synes i figur 3 
ökade andelen organisationer som rapporterat 
ett högt genomförande i den granskade gruppen. 

En uppenbar invändning mot detta mått på 
måluppfyllelse är att den kan vara föremål för 
skönmålning. Förvisso var det många organisa
tioner som skrev att ”förväntningarna överträf
fats”, men i många fall framstod rapporteringen 
som både ärlig och resonerande. Under rubri
ken ”negativa erfarenheter” formulerade sig en 
organisation inom Fair Trade-rörelsen så här:

”[vår organisation] når inte ut till en bredare 
allmänhet utan bara till de konsumenter som 
redan är insatta i frågor som berör rättvis han
del. Inläggen på [hemsidan] skrivs mest av en 
intresserad allmänhet eller av folk i rörelsen.”

För att studera måluppfyllelse på ett mer objek
tivt sätt valde vi ett alternativt mått: projek
tens observerade mediegenomslag. Detta mått 
på genomförande är mer ”objektivt” eftersom 
det är oberoende av organisationens egen tolk
ning av begreppet måluppfyllelse. Däremot är 
det förstås inte ett komplett mått på måluppfyl
lelse eftersom vissa organisationer inte såg just 

Figur 1. Procent organisationer med omotiverade eller oklart motiverade personalkostnader, investeringar, ofullstän-
diga årsrapporter samt genomsnittlig andel revisorsanmärkningar.
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Figur 2. Organisationernas utgifter åskådliggjorda som täthetsfunktioner (kernel).
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media som den viktigaste kanalen för sitt infor
mationsarbete. De flesta organisationer hade 
dock ett explicit mål för mediegenomslag. Vi 
ser därför medie genomslag som ett bra kom
plement till den självrapporterade måluppfyl
lelsen.

Rent praktiskt anlitade vi forskningsassi-
stenter som med sökmotorer bedömde om pro
jekten fått medialt genomslag. Det var inte en 
rent mekanisk övning (till exempel antal Google-
träffar) utan en kvalitativ bedömning som assi-
stenterna genomförde. Assistenterna fick först 
läsa projektbeskrivningarna, sedan svara ja eller 
nej på en enkel fråga: ”Rapporterar media om att 
projekt X genomförts?”   Assi    s tent erna var pre
cis som revisorn ”blinda” för vilka projekt som 
ingick i behandlingsgruppen. Mediegenomslag 
definierades som genomslag i traditionella 
medie kanaler, ej sociala media. 

Resultatet visade att organisationerna som 
fått en stärkt kontrollmiljö oftare omnämndes i 
medier jämfört med projekt i referensgruppen 
(se figur 3). Denna effekt var särskilt stor bland 
grupper som samtidigt undvek att budgetmaxi
mera.

Slutsatser från experimentet
Det sammanlagda resultatet tyder alltså på att 
en ökad kontrollmiljö – utformad på konven
tionellt sätt med ekonomiska sanktioner mot 
upptäckta oegentligheter – minskade de tota
la utgifterna, minskade andelen omotiverade 
utgifter samt ökade både den självupplevda och 
den uppmätta måluppfyllelsen. Det är svårt att 
förena dessa resultat med föreställningen om 
att en ökad kontroll otvetydigt skapar mindre 
motiverade anställda i ideella organisationer. 
De teoretiska mekanismer som får mest stöd av 
studien är i stället de som säger att undanträng
ningseffekter är av underordnad betydelse.

Legitimitet sannolikt viktigt
Hur ska dessa resultat tolkas? Våra samtal med 
anställda i de ideella organisationerna klargjor
de att de verkligen vägleds av inre motivation 
– de befinner sig inte i sektorn för lönens skull. 
En enkel och okonstlad tolkning är således att 
dessa preferenser är såpass starka att de inte 
påverkas av yttre styrmedel, och att policyexpe
rimentet tydliggjorde att ett högre engagemang 
skulle höja sannolikheten att få större anslag 
i framtiden. Resultatet kan enligt denna tolk
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ning helt enkelt ses som ett stöd för konventio
nell ekonomisk teori, att ekonomiska morötter 
och piskor ökar effektiviteten även i den ideel
la sektorn. 

I linje med tidigare forskning har vi fram
hållit att legitimiteten i granskningen är viktig 
för att den inte ska undergräva professionalis
men.22 Kan kontrollen i vårt fall ha uppfattats 
som legitim? Trots att delar av det civila sam
hället var mycket kritiska mot Riksrevisionens 
rapport när debatten var som hårdast är svaret: 
ja, kanske. 

Alla organisationer i det svenska civila sam
hället arbetar inte mot samma mål. Sida ger 
medel till både katolska organisationer och 
organisationer som arbetar för sexuella rättig
heter – organisationer som i vissa frågor har 
drastiskt skilda värderingar. Det är möjligt att 
vissa organisationer delar Riksrevisionens upp
fattning om att det tidigare tillitsbaserade för
hållandet varit för slappt. Dessa organisationer 
har kanske välkomnat granskningen eftersom 
de uppfattat den som legitim. De kan också ha 
sett den som en möjlighet att framhäva sina 
kvaliteter framför andra organisationers.

22  Schnedler och Vadovic (2011).

Vi fick delvis intrycket av att det förhöll sig 
på detta sätt i samtal med företrädare för orga
nisationer och när vi på ett mer kvalitativt sätt 
gick igenom resultatrapporterna. En av de 
granskade organisationerna skriver till exempel 
så här i sin resultatrapport till ramorganisatio
nen och Sida: 

Hur många av de som söker pengar hos [ramor
ganisationen] har publicerat lika många artik
lar och debattartiklar som [vår organisation] i 
relation till anslaget? Hur många har fått lika 
stort genomslag som [vår organisation] i sitt 
påverkansarbete i relation till anslaget? Hur 
många andra bjuder hela tiden in andra aktö
rer i […] för att tillsammans göra större avtryck i 
samhället? […] Vi hoppas att det här är året när 
[ni] kommer att värdera våra resultat och höja 
vår budget avsevärt i relation till andra orga
nisationer. Vi tror inte att det mest effektiva 
informationsarbetet skapas genom att alla orga
nisationer får en lika stor (liten) budget, och vi 
hoppas [ni] i och med de senaste prioriteringar
na […] nu ser på den frågan på ett liknande sätt. 
Vi hoppas att [ni] ser mervärdet av aktörer som 
går in och tar ett samordningsansvar och som 
skapar ett betydande genomslag i nyhetsmedia. 
Det viktigaste vi kan önska av [er] är att ni ser 
vad vi gör och värderar det i form av anslag.

De anställda i or-
ganisationerna 
klargjorde att de 
verkligen vägleds 
av inre motiva-
tion, de befinner 
sig inte i sektorn 
för lönens skull.
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Figur 3. Måluppfyllelse och mediegenomslag för informationsprojekten.

Resultaten tyder 
på att striktare 
kontrollmiljö 
ökade både den 
självupplevda 
och den observe-
rade måluppfyl-
lelsen.
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Vi drar således slutsatsen att åtminstone delar 
av det civila samhället uppfattar finansiella och 
mätbara markörer som naturliga mått på fram
gång. De ser granskningen som legitim. Det 
är därför vi ser att både den självupplevda och 
observerade genomförandegraden ökar med 
kontroll.

Slutsatser
Vår studie tyder på att ekonomiska styrme
del kan höja effektiviteten i den ideella sektorn. 
Vi finner inte att utvärderingar utarmar mål
uppfyllelsen, vare sig vi använder de mått på 
genomförande organisationerna själva använ
der eller ett mer objektivt definierat mått på 
mediegenomslag. Låt mig avslutningsvis peka 
på ett par utmaningar för både forskare och 
beslutsfattare.

Gör fler vetenskapliga experiment
För det första vill jag framhålla vinsterna med 
den fältexperimentella metod vi använt. Man 
kan förvisso invända att även vår studie fokuse
rar på det mätbara, och att metoden i sig knap
past kan adressera kritiken att alltför mycket 
kontroll av mätbara variabler undergräver det 
”omätbara”.  

Låt mig först påpeka att denna kritik förut
sätter att organisationerna kan förutse våra 
utfallsvariabler, vilket i det här fallet inte före
faller troligt. Organisationerna i vår studie hade 
knappast förväntat sig att deras mediegenom
slag skulle mätas under året av forskningsassi
stenter vid Uppsala universitet. 

För det andra är det omätbara inte nödvän
digtvis negativt korrelerat med det mätbara. 
Utöver de utfall som presenterats ovan kunde vi 
inte hitta några långsiktiga effekter (upp till två 
år) på benägenheten söka nya medel. Det bety
der att eventuellt omätbara effekter åtminstone 
inte var så starka att de avskräckte organisa
tionerna från att fortsätta satsa på projekt med 
anslag från Sida. 

Den fältexperimentella ansatsen är central 
inom den internationella forskningen om eko
nomiska styrmedel. Det vore olyckligt om den 
svenskbaserade kritik som riktas mot gransk

ningssamhället och ”det mätbara” avfärdar 
sådan vetenskaplig metodik.

Använd stringenta begrepp
För det tredje efterfrågar jag en större stringens 
i diskussionen om spänningen mellan utvärde
ringar, kontroll och genomförande. Begreppet 
NPM är i detta sammanhang inte tillräckligt 
skarpt. Få debattörer eller akademiker hävdar 
nog att vare sig fullständig kontroll eller full
ständig tillit är optimalt. De flesta torde hålla 
med om att den rimliga ansatsen är att fråga sig 
hur en välfungerande kontrollapparat ser ut. 

Kontraktsteorin och den experimentella lit
teraturen tillhandahåller en rad begrepp som 
det går att hänga upp diskussionen på. Jag har 
i denna text använt begrepp som asymmetrisk 
information, målkongruens och kontrollens 
legitimitet. Dessa begrepp kan konkretisera den 
politiska argumentationen – och vägleda fram
tida empirisk forskning på området. 
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