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1. innledning
En grunn leg gen de an ta kel se i stan dard øko no misk teo
ri er at folk pri mært er mo ti vert av sin egen in ter es se, 
spe si elt sin øko no mis ke egen in ter es se. Den ne an ta kel
sen har hatt vik ti ge im pli ka sjo ner for hvor dan øko no
mer har tenkt om ut for ming av lønns sy ste mer og mer 
ge ne relt om ut for ming av be løn nings struk tu rer som 
tar sik te på å øke folks ar beids inn sats. I den ne ar tik ke
len pre sen te rer vi inn sik ter fra nye re forsk ning in nen 
adferdsøkonomi og eks pe ri men tell øko no mi som har 
do ku men tert at for hol det mel lom øko no mis ke in sen
ti ver og inn sats er mer kom plekst enn det øko no misk 
teo ri tra di sjo nelt har an tatt.

Vi skal spe si elt fo ku se re på tre ty per re sul ta ter fra 
den ne forsk nin gen. Den før s te ty pen re sul ta ter er at 
man har do ku men tert at and re mo ti ver enn øko no
misk egen in ter es se er vik ti ge for inn sats, og at man ge 
øns ker å gjø re en inn sats uav hen gig av noen form for 
øko no mis ke be løn ning. Noen vil mu li gens si «vel kom
men et ter» til øko no me ne si den det te ikke er noen ny 
inn sikt for de fles te ikkeøko no mer. Adferdsøkonomi
ens bi drag er imid ler tid at den stu de rer den re la ti ve 

styr ken ved uli ke mo ti ver og kan si noe om i hvil ken 
type sam men hen ger uli ke mo ti ver er spe si elt vik ti ge.

Den and re ty pen re sul tat er at man har do ku men tert 
sam spil let mel lom øko no mis ke in sen ti ver og ikkeøko
no misk mo ti va sjon. Et spe si elt vik tig re sul tat er at man 
har vist hvor dan in tro duk sjon av sva ke øko no mis ke 
in sen ti ver kan for tren ge ster ke mo ral ske og so sia le 
mo ti ver. Det te er et re sul tat som har hatt stor be tyd
ning for ut vik lin gen av øko no misk teo ri, for di re sul ta tet 
vi ser at in tro duk sjon av øko no mis ke in sen ti ver pa ra
dok salt nok kan svek ke mo ti va sjo nen til å yte inn sats.

En sis te type re sul ta ter er knyt tet til den ef ek ten 
øko no mis ke in sen ti ver har på and re enn dem som 
di rek te står over for in sen ti ve ne. Dis se re sul ta te ne vi ser 
at folk blir på vir ket av hvor dan and re enn dem selv blir 
av løn net. Det te er ikke minst vik tig for ut for ming av 
le der løn nin ger og for hvor dan man ten ker om kring 
lønns dif e ren si er ing in ternt i en virk som het.

I res ten av ar tik ke len går vi nær me re inn på forsk
nin gen som lig ger bak dis se re sul ta te ne, hvor vi leg ger 
spe si elt vekt på hvor dan eks pe ri men tell me to de kan 
be nyt tes til å be ly se dis se pro blem stil lin ge ne.
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2. indre motivasjon
Øko no mer har tra di sjo nelt fo ku sert på øko no mis ke 
in sen ti ver og på in di vi ders øns ke om å få øko no misk 
be løn ning. Det te fo ku set har vik ti ge im pli ka sjo ner 
for hvor dan øko no mer ten ker på for hol det mel lom 
ar beids gi ve re og ar beids ta ke re, som ofte ka rak te ri
se res som et eks em pel på det som kal les en prin si pal–
agentsi tua sjon. Den ne ty pen si tua sjo ner er ge ne relt 
kjen ne teg net ved at en prin si pal øns ker at en agent 
skal gjø re en jobb, men hvor det er umu lig å skri ve en 
kom plett kon trakt som kan hånd he ves, for di det ikke 
er mu lig å ve ri fi se re hvor mye inn sats agen ten yter. I 
sli ke si tua sjo ner an tar stan dard øko no misk teo ri at 
agen ten øns ker å gjø re minst mu lig inn sats. Løs nin gen 
på prin si pal–agentpro ble met blir der for å ut ar bei de 
en in sen tiv struk tur slik at det blir i agen tens egen in ter
es se å yte inn sats. Det te gir en teo re tisk be grun nel se for 
inn fø ring av pre sta sjons ba sert lønn og bo nus ord nin ger 
i ar beids mar ke det, for di sli ke ord nin ger fø rer til at de 
øko no mis ke in ter es se ne til ar beids ta ker (agen ten) i 
stør re grad sam men fal ler med ar beids gi vers (prin si
pa lens) mål enn ved fast lønn.

Men er øko no misk egen in ter es se det enes te som 
kan få en ar beids ta ker til å job be? Hva mo ti ve rer for 
eks em pel de per so ne ne som har ut vik let teo ri en om 
at folk bare er mo ti vert av øko no misk egen in ter es se, 
det vil si pro fes so rer i øko no mi ved uni ver si te ter og 
høy sko ler? En pro fes sor har i svært li ten grad en pre sta
sjons ba sert lønn, og det fin nes knapt et enes te eks em pel 
på en pro fes sor som har mis tet job ben for di han el ler 
hun pub li se rer for lite. På tross av det te job ber man ge 
pro fes so rer vel dig mye. Det vir ker med and re ord som 
om adferden til pro fes so rer i be gren set grad kan for kla
res med den teo ri en de selv har ut vik let. Det er der for 
na tur lig å spør re hva det er som mo ti ve rer pro fes so re
nes ar beids inn sats: er det in ter es se for ar beids opp ga
ve ne, øns ke om re spekt el ler mo ral ske be trakt nin ger 
som mo ti ve rer dem? Og hva er den re la ti ve be tyd nin gen 
av de uli ke mo ti ve ne?

Øko no mis ke eks pe ri men ter, hvor del ta ker ne ty pisk 
er full kom ment ano ny me og tar re el le øko no mis ke valg, 
er gode vir ke mid ler for å be sva re den ne ty pen spørs mål.1 
En av for de le ne med bruk av øko no mis ke eks pe ri men
ter, spe si elt når de blir gjen nom ført i et la bo ra to ri um, 

1. Se ar tik ke len «Adferdsøkonomi og eks pe ri men tell øko no mi» for en 
grun di ge re be skri vel se av eks pe ri men tell me to de. 

er at man kan kon trol le re om gi vel se ne og der med fo ku
se re på én for kla rings fak tor om gan gen. I en se rie med 
øko no mis ke eks pe ri men ter har Ernst Fehr og med for
fat te re stu dert hva som mo ti ve rer ar beids ta ke re i enk le 
ar beids mar ke der (Fehr mfl. 1997, Fehr og Gächter 2000, 
Falk og Fehr 2003).

Grunn struk tu ren i dis se eks pe ri men te ne er at noen 
del ta ke re, som alle be fin ner seg i en pclab, til fel dig 
til de les rol len som ar beids gi ve re og noen til fel dig til de
les rol len som ar beids ta ke re. Ar beids gi ver ne kan til by 
ar beids ta ker ne kon trak ter som in ne hol der et til bud 
om en fast lønn og et krav til inn sats. Ar beids ta ker ne 
tar der et ter stil ling til om de øns ker å tak ke ja til kon
trak ten el ler ikke. Der som de tak ker ja, får de løn nen fra 
ar beids gi ver, men de står fritt til å be stem me hvor mye 
inn sats de vil yte ut over et mi ni mums ni vå. Kon trak ter 
som kre ver et innsatsnivå ut over mi ni mums ni vå et, kan 
med and re ord ikke hånd he ves.

Stan dard øko no misk teo ri har en klar pre dik sjon om 
hva ar beids ta ker ne vil gjø re i en slik prin si pal–agentsi
tua sjon: Der som de ak sep te rer kon trak ten, vil de vel ge 
å yte mi ni mums ni vå et av inn sats uav hen gig av hvil ket 
krav til inn sats som er spe si fi sert i kon trak ten, og hvil
ken fast lønn ar beids gi ver be ta ler. Ra sjo nel le ar beids gi
ver ne vil for ut se det te og der for til by en fast lønn som er 
slik at ar beids ta ker ne ak ku rat er vil li ge til å ak sep te re 
kon trak ten, gitt at de yter det mi ni ma le innsatsnivået. 
Fehr og med for fat te re fin ner at dis se pre dik sjo ne ne 

sammendrag
I denne artikkelen presenterer vi innsikter fra nyere 
forskning innen adferdsøkonomi og eksperimentelle 
økonomi som har dokumentert at forholdet mellom 
økonomiske insentiver og innsats er mer komplekst 
enn det økonomisk teori tradisjonelt har antatt. Vi 
fokuserer på tre typer resultater fra denne typen 
forskning, som viser at: økonomiske insentiver ikke 
er det eneste som motiverer innsats, økonomiske 
insentiver kan svekke moralske og sosiale motiver 
for innsats, og økonomiske insentiver kan ha effekter 
på andre enn de som står direkte overfor insentivene. 
Vi viser også hvordan eksperimentell metode kan 
benyttes til å belyse disse problemstillingene.
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fra stan dard øko no misk teo ri fei ler i la bo ra to ri et. For 
det før s te fin ner de at ar beids gi ver ne i snitt til byr en 
fast lønn som er ve sent lig høy ere enn det som er nød
ven dig for å få ar beids ta ke re til å ak sep te re jobb til bu det. 
Og ar beids gi ver ne har en god grunn til å gjø re nett opp 
det te, for ar beids ta ke re som får en høy fast lønn, vel ger 
ikke minimumsinnsatsen, men res pon der med å yte 
en høy ere inn sats for ar beids gi ver jo høy ere fast lønn 
de har blitt til budt. Det sy nes med and re ord å være et 
vik tig ele ment av ga ve byt te el ler re si pro si tet i re la sjo
nen mel lom ar beids gi ver og ar beids ta ker.

Et tid lig felt eks pe ri ment, gjen nom ført i 1987 av 
Berry og Kanouse, il lust rer det sam me po en get uten
for la bo ra to ri et (Berry og Kanouse 1987). For å stu de re 
hva som mo ti ver te le ger (agen te ne i det te til fel let) til å 
fyl le ut spør re skje ma er for et fors ker team (prin si pa
len), del te fors ker ne en stor grup pe le ger til fel dig opp 
i en kon troll grup pe og en treatmentgruppe. Kon troll
grup pen fikk til sendt spør re skje ma et og et brev som 
for klar te at de vil le mot ta en sjekk på 20 dol lar der som 
de send te inn et ut fylt skje ma. Del ta ker ne i treatment
gruppen fikk til sendt det sam me spør re skje ma et og en 
sjekk på 20 dol lar. I bre vet som fulg te med, ble le ge ne 
for klart at de kun ne be hol de de 20 dol la re ne uan sett om 
de fyl te ut skje ma et el ler ikke. Pre dik sjo nen fra stan
dard øko no misk teo ri er at le ge ne i treatmentgruppen 
vil le heve sjek ken, men kas te spør re skje ma et i søp la 
for di de ikke len ger had de noe øko no misk in sen tiv for 
å fyl le ut skje ma et. Hva skjed de? Berry og Kanouse fant 
at en sig ni fi kant stør re an del av le ge ne som mot tok 
pen ge ne uten noen be tin gel ser, fyl te ut skje ma et – og 
nes ten in gen av dem som ikke fyl te ut skje ma et, he vet 
sjek ken. I det te til fel let job ber le ge ne ikke for å få en 
øko no misk be løn ning, men for di de øns ket å re tur ne re 
en gave el ler tje nes te til dem som had de vist dem til lit.

Hva for tel ler den ne ty pen eks pe ri men ter oss? De 
for tel ler oss at mo ralsk mo ti va sjon, det vil si øns ket om 
å gjø re det man opp fat ter som mo ralsk rik tig, kan være 
av gjø ren de når vi be stem mer hvor mye inn sats vi øns
ker å yte i en ar beids si tua sjon. Det te er en svært vik tig 
inn sikt der som man øns ker å for stå hvor dan prin si pal–
agentsi tua sjo ner kan hånd te res i ar beids mar ke det. 
Mer ge ne relt vi ser re sul ta te ne fra den ne lit te ra tu ren at 
mo ralsk mo ti va sjon kan bi dra til å re du se re pro ble met 
med å få im ple men tert kon trak ter som er van ske lig å 
hånd he ve, ved at folk vil ha en ind re mo ti va sjon for å 
et ter le ve kon trak te ne de har inn gått.

En type mo ralsk mo ti va sjon som er vik tig i man ge 
øko no mis ke sam men hen ger, er øns ket om å unn gå 
det man opp fat ter som urett fer dig. Vår egen forsk ning 
har fo ku sert på nett opp det mo ti vet og do ku men tert 
sto re for skjel ler i hva folk opp fat ter som en rett fer dig 
for de ling av go der. Et ho ved re sul tat er at folk opp fat
ter noen ulik he ter som rett fer di ge og and re ulik he ter 
som urett fer di ge. I de fles te av våre stu di er fin ner vi 
at et stort fler tall opp fat ter ulik he ter som skyl des for
skjel ler i inn sats som rett fer di ge, mens ulik he ter som 
skyl des til fel dig he ter uten for folks kon troll, opp fat
tes som urett fer di ge (Cap pe len mfl. 2007, Alm ås mfl. 
2010, Cap pe len mfl. 2010, Cap pe len mfl. 2011). Det te 
er re sul ta ter som gir vik tig inn sikt for ut for min gen av 
lønns sy ste mer, for di de vi ser at det kan være en kon flikt 
mel lom hva som gir ster kest øko no mis ke in sen ti ver, og 
hva som opp fat tes som rett fer dig.

Men det er også vik tig å un der stre ke hva den ne ty pen 
re sul ta ter ikke for tel ler oss. Spe si elt for tel ler de oss ikke 
at øko no mis ke in sen ti ver er uvik ti ge. Svært få men
nes ker er upå vir ket av øko no mis ke in sen ti ver, og de 
fles te sy nes å gjø re en av vei ning mel lom øko no misk 
egen in ter es se og øns ket om å gjø re det de opp fat ter 
som mo ralsk rik tig.

3. fortrenging og forsterkning 
av insentiver

Det har utvil somt be ri ket øko no mi fa get at øko no mer i 
øken de grad in klu de rer and re ty per mo ti va sjon i sine 
ana ly ser. Det te har dess uten vært en inn sikt som det 
har vært re la tivt en kelt å in kor po re re i ek si ste ren de 
mo del ler, for di det fak tum at vi bryr oss om and re ting 
enn pen ger, ikke er ufor en lig med prin sip pet om at øko
no mis ke in sen ti ver gir økt mo ti va sjon. En mer fun da
men tal ut ford ring for standardteorien er mu lig he ten 
for at det er et sam spill mel lom øko no mis ke in sen ti
ver og and re for mer for mo ti va sjon, hvor øko no mis ke 
in sen ti ver kan for tren ge ind re mo ti va sjon og po ten si
elt svek ke folks vil je til å yte inn sats. Den ne tan ken er 
re la tivt gam mel, og al le re de for før ti år si den hev det 
Titmuss at be ta ling av blod gi ve re før te til for tren ging 
av mo ralsk mo ti va sjon og re du sert vil je til å gi blod 
(Titmuss 1970).

På tross av at Titmuss ikke had de data som gjor de 
det mu lig å av kref te el ler be kref te hans hy po te se, fikk 
hy po te sen mye opp merk som het. Det sis te ti året har en 
rek ke øko no mis ke eks pe ri men ter kun net do ku men te re 
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at det er et sam spill mel lom øko no mis ke in sen ti ver og 
ind re mo ti va sjon. Ikke minst er det på vist at øko no
mis ke in sen ti ver og and re for mer for mål sty ring kan 
for tren ge ind re mo ti va sjon. To fasinerende felt eks
pe ri ment ble ut ført av Gneezy og Rustichini (2000a), 
hvor de stu der te hvor dan pre sta sjons ba sert be ta ling 
på vir ket inn sats hos del ta ke re som tok en IQtest, og 
hos bøs se bæ re re i en inn sam lings ak sjon. Både det å 
ta en IQtest og det å sam le inn pen ger til et vel de dig 
for mål er ak ti vi te ter hvor man ge har en sterk mo ti
va sjon til å gjø re en inn sats uav hen gig av noen som 
helst form for øko no misk be løn ning. Det var også det 
Gneezy og Rustichini fant da de stu der te adferden til 
kon troll grup pe ne som ikke fikk noen pre sta sjons ba
sert be ta ling; de fles te gjor de en stor inn sats selv om 
be ta lin gen ikke var av hen gig av hvor mye de sam let 
inn. Men hva skjed de da man inn før te pre sta sjons ba
sert av løn ning? Pre dik sjo nen fra stan dard øko no misk 
teo ri er klar: Inn sat sen skal være minst like god før man 
inn fø rer det øko no mis ke in sen ti vet. Sva ke øko no mis ke 
in sen ti ver kan mu li gens ha li ten el ler in gen ef ekt, men 
det er in gen ting i standardteorien som åp ner opp for 
at øko no mis ke in sen ti ver kan ha en ne ga tiv ef ekt på 
inn sats. Det er imid ler tid nett opp det Gneezy og Rus
tichini fin ner. Når de sam men lik ner pre sta sjo ne ne på 
IQtes ten i kon troll grup pen (som ikke er insentivert) 
og den grup pen som ble gitt et svakt øko no misk in sen tiv, 
fin ner de at IQsco ren fal ler! Si den det er til fel dig hvem 
som er i kon troll grup pen og treatmentgruppen, skal det 
i ut gangs punk tet ikke være sy ste ma tis ke for skjel ler i IQ 
hos del ta ker ne i de uli ke grup pe ne. Den nær lig gen de 
tolk nin gen av re sul ta te ne er der for at inn sat sen del ta
ker ne har lagt i å gjø re det godt på IQtes ten, er la ve re 
når del ta ker ne får et svakt øko no misk in sen tiv, enn det 
er når del ta ker ne ikke insentiveres.

For kla rin gen på det te fe no me net er tro lig at in tro
duk sjo nen av et øko no misk in sen tiv end rer hvor dan 
del ta ker ne i eks pe ri men tet opp fat ter opp ga ven de har 
blitt satt til å ut fø re: Opp ga ven be trak tes nå som en 
dår lig be talt jobb sna re re enn som en test på in tel li
gens. Den ster ke ind re mo ti va sjo nen del ta ker ne har 
for å yte på en test av in tel li gens, blir der med er stat
tet av et svakt øko no misk in sen tiv for å yte en inn sats 
i en dår lig be talt jobb. Men igjen, det te be tyr ikke at 
øko no mis ke in sen ti ver ald ri vir ker po si tivt. I sam me 
stu die sam men lik ner man også kon troll grup pen med 
treatmentgrupper hvor del ta ker ne fikk en høy be ta ling, 

og man ob ser ve rer at inn sat sen da er høy ere enn uten 
be ta ling. Et lik nen de bil de fin ner de når de stu de rer 
ef ek ten av å be ta le bøs se bæ re re: Inn sat sen fal ler når 
man in tro du se rer et svakt øko no misk in sen tiv, men 
øker igjen når styr ken i de øko no mis ke in sen ti ve ne 
øker. Kon klu sjo nen til Gneezy og Rustichini er der for: 
Pay enough or don’t pay at all.

Den ne inn sik ten er spe si elt vik tig for å for stå sam
spil let mel lom ind re og ytre mo ti va sjon når man skal 
ut for me lønns sy ste mer for yr kes grup per som i ut gangs
punk tet har en sterk ind re mo ti va sjon for å gjø re en stor 
inn sats på job ben. Hva kan man for eks em pel for ven te 
vil skje med inn sat sen hos læ re re og sy ke pleie re (og 
kan skje pro fes so rer) der som man gjør en li ten del av 
løn nen av hen gig av pre sta sjo ner? Den nye re lit te ra tu
ren om ind re mo ti va sjon for tel ler oss at det po ten si elt 
kan være en svært far lig stra te gi, for di sva ke øko no
mis ke in sen ti ver kan for tren ge den ster ke ind re mo ti
va sjo nen man ge læ re re og sy ke pleie re har i job ben sin. 
Re sul ta tet kan der for være svek ket mo ti va sjon sam let 
sett og re du sert inn sats.

Sam spil let mel lom ind re og ytre mo ti va sjon kan også 
være vik tig i man ge and re si tua sjo ner hvor man øns ker 
å mo ti ve re folk til å øke inn sat sen. Ta for eks em pel del
ta kel se på dug nad i bo retts la get (el ler på job ben), hvor 
det ofte er slik at noen er gra tis pas sa sje rer og ikke del tar.

Øko no me nes stan dard løs ning på et slikt pro blem er 
å gi et lite øko no misk in sen tiv for å del ta, for eks em pel 
ved å bø te leg ge dem som ikke del tar. Men nye re forsk
ning vi ser at den ne ty pen til tak fort kan føre til at fær re 
vel ger å stil le på dug na den, for di de nå kan drop pe den 
uten dår lig sam vit tig het (Brek ke mfl. 2003). Den ind re 
mo ral ske mo ti va sjo nen for å del ta er blitt for trengt av 
et øko no misk in sen tiv som av vei es mot dine per son li ge 
kost na der knyt tet til å del ta. Lik nen de funn er etab lert 
for hen ting av barn i bar ne ha gen, hvor in tro duk sjo nen 
av en li ten bot til for eld re som hen tet bar na for sent, 
før te til en dra ma tisk øk ning i an tall for eld re som kom 
for sent (Gneezy og Rustichini 2000b).

Selv om det fin nes man ge eks emp ler på at in tro
duk sjon av øko no mis ke in sen ti ver kan svek ke ind re 
mo ti va sjon, er det vik tig å un der stre ke at det ikke nød
ven dig vis er til fel let. I en kel te si tua sjo ner kan øko no
mis ke in sen ti ver for ster ke and re ty per mo ti va sjon. 
Det te sy nes for eks em pel å være til fel let i virk som he
ter hvor den re la ti ve plas se rin gen i lønns hie rar ki et er 
vel dig vik tig i seg selv. For eks em pel kan sta tu sen til et 
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id retts ar ran ge ment, og der med den sta tus drev ne ind re 
mo ti va sjo nen til å vin ne, bli for ster ket av at pre mi en 
som gis til vin ne ren, er høy.

4. eksterne effekter av insentiver
I hen hold til stan dard øko no misk teo ri skal be løn ning 
av inn sats bare på vir ke dem som blir insentivert, og 
ikke på vir ke inn sat sen til noen and re. Det er imid ler tid 
mye som ty der på at folk blir på vir ket av hva and re får 
be talt. Få ting ser for eks em pel ut til å set te sin ne ne i kok 
på sam me måte som det som opp fat tes som uri me li ge 
bo nu ser til topp le de re, og det er mye anek do tisk evi
dens for at ar beids ta ke re som opp fat ter lønns sy ste met 
som urett fer dig, blir mind re mo ti vert til å gjø re en god 
inn sats. Det er imid ler tid lite forsk ning som har lyk kes 
i å tes te det te di rek te.

Et unn tak er en fersk stu die som har brukt tys ke data 
til å stu de re hva som skjer med an sat tes mo ti va sjon 
når de opp fat ter le de res kom pen sa sjon som uri me lig 
(Cornelißen mfl. 2011). Kon kret ser de på sam men hen
gen mel lom fra vær på job ben og hvor dan man vur de rer 
le de res lønn. De fin ner at ar beids ta ke re som opp fat ter 
at lønns ni vå et til topp le de re er uri me lig, har en vesenlig 
høy ere sann syn lig het for å være bor te fra job ben, selv 
når man kon trol le rer for hel se og en lang rek ke and re 
per son li ge kjen ne tegn. En tolk ning av det te fun net er 
at den vi ser at mo ti va sjo nen til å gå på jobb svek kes 
der som man opp fat ter lønns struk tu ren i be drif ten som 
urett fer dig.

Folk er ikke bare på vir ket av hva and re får be talt, men 
også av hva and re gjør. Et vik tig eks em pel er knyt tet til 
folks vil je til å bi dra til pro duk sjon av så kal te fel les go
der, det vil si go der som alle ny ter godt av uan sett hvor 
mye de selv har bi dratt. Ofte vil det være guns tig for 
fel les ska pet at sli ke go der pro du se res, selv om det er 
i den en kel tes in ter es se å være gra tis pas sa sjer. Det te 
gjel der i alt fra spørs må let om å bi dra ak tivt til et godt 
ar beids mil jø på job ben til be kjem pel se av glo ba le mil
jø pro ble mer. Si tua sjo ner med en slik struk tur, så kal te 
fellesgodespill, har blitt grun dig stu dert i øko no mis ke 
eks pe ri men ter (for et ny lig bi drag, se Fisch bach er og 
Gächter 2010). En vel kjent ver sjon in ne bæ rer at del
ta ker ne i et eks pe ri ment gis en sum pen ger og der et ter 
kob les ano nymt sam men i grup per på fire del ta ke re. De 
blir der et ter spurt om hvor mye av pen ge ne de øns ker 
å bi dra med til en fel les kon to. Pen ge ne som plas se res i 
fel les kon to en, dob les i ver di, men må de les likt mel lom 

alle fire del ta ker ne. Pen ge ne som be hol des, gir in gen 
av kast ning, men de må hel ler ikke de les med noen av 
de and re del ta ker ne. Standardteori pre di ke rer at in gen 
vil bi dra til fel les go det, si den det te løn ner seg pri vat
øko no misk. Men igjen bom mer standardteorien. Det 
man van lig vis ob ser ve rer i sli ke eks pe ri men ter, er at 
det sto re fler tal let bi drar med et po si tivt be løp, og den 
vik tig ste for kla rings fak to ren for hvor mye de bi drar 
med, er hvor mye de tror and re vil bi dra med. Folk flest 
er med and re ord be tin ge de bi drags yte re, de bi drar der
som de tror and re bi drar.

Si den folk er mo ti vert av hva and re gjør, kan eks emp
lets makt være vik tig i man ge sam men hen ger hvor folk 
gjør en inn sats for å ska pe fel les go der, for eks em pel når 
folk gjør en dug nad i bo retts la get el ler stil ler opp for 
den lo ka le id retts klub ben. Ofte kan det imid ler tid være 
van ske lig å få noen til å ta en le der rol le i dis se sam men
hen ge ne, og det kan der for vir ke som en god idé å gi dem 
en øko no misk kom pen sa sjon. Igjen er det imid ler tid 
vik tig å stil le spørs må let om bru ken av øko no mis ke 
in sen ti ver i en sånn sam men heng kan ha util sik te de 
ef ek ter. Hvor dan på vir ker insentivering av le de re de res 
evne til å fun ge re som rol le mo del ler og in spi re re and re 
til inn sats gjen nom å set te et godt eks em pel?

For å stu de re det te spørs må let ut før te vår fors
ker grup pe en ver sjon av det så kal te fellesgodespillet 
(Cap pe len mfl. 2012). Nes ten 300 del ta ke re ble ano
nymt kob let sam men i grup per på fire og bedt om å 
be stem me hvor mye pen ger de øns ket å bi dra med til 
et fel les go de. Før de be stem te hvor mye de vil le bi dra 
med, ble del ta ker ne gitt mu lig he ten til å være en «tid lig 
bi drags yter» som kun ne an non se re hvor mye de bi dro 
med, før de and re be stem te hvor mye de skul le bi dra 
med. Som for ven tet fant vi at høye bi drag hos en tid lig 
bi drags yter, el ler «le der», før te til høye bi drag hos de 
øv ri ge del ta ker ne i grup pen.

I to treatments ga vi dem som var tid li ge bi drags yte re, 
en øko no misk kom pen sa sjon. Det te had de den for ven
te de ef ek ten på vil jen til å være en tid lig bi drags yter: 
Fle re øns ket å være le der des to høy ere kom pen sa sjo
nen var. Men kom pen sa sjo nen på vir ket også ef ek ten 
av le de rens bi drag. De øv ri ge med lem me ne i grup pen 
bryd de seg mind re om «le de rens» bi drag når le de ren 
fikk en øko no misk kom pen sa sjon. Det te var spe si elt 
merk bart når kom pen sa sjo nen var høy. Re sul ta tet var 
at sam le de bi drag til fel les go det var ve sent lig la ve re 
når kom pen sa sjo nen var høy, enn når den var mo de rat.
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Det te re sul ta tet in di ke rer at man ved ut for
ming av kom pen sa sjon til le de re kan stå over for et 
di lem ma. Kom pen sa sjon kan være nød ven dig for å til
trek ke seg le de re, sam ti dig kan en høy kom pen sa sjon 
un der gra ve den mo ti ve ren de funk sjo nen til en le der. 
En godt ut for met kom pen sa sjon må fin ne ba lan sen 
mel lom dis se hen sy ne ne.

5. avslutning
Stan dard øko no misk teo ri har fo ku sert på et mo tiv som 
utvil somt er vik tig når folk be stem mer seg for hvor mye 
inn sats de øns ker å yte: øns ket om å tje ne pen ger. Inn
sik ter fra adferdsøkonomi og eks pe ri men tell øko no mi 
har imid ler tid vist at men nes ke lig mo ti va sjon er mye 
mer kom pleks. I den ne ar tik ke len har vi fo ku sert på 
mo ralsk mo ti va sjon, men øns ket om so si al sta tus og 
en ge nu in in ter es se for den job ben man ut fø rer, kan 
også være vik ti ge ikkeøko no mis ke mo ti ver. Det te er 
vik tig å for stå for di det gir ar beids gi ve re en al ter na
tiv stra te gi for å mo ti ve re sine an sat te, men også for di 
ef ek te ne av øko no mis ke in sen ti ver kan være mot satt 
av hva standardteorien pre di ke rer.

Noen vil kan skje hev de at dis se inn sik te ne er selv føl
ge li ge, og at alle bort sett fra øko no mer len ge har skjønt 
be tyd nin gen av ikkeøko no misk mo ti va sjon og sam
spil let mel lom uli ke ty per mo ti va sjon. Det te er bare 
del vis rik tig. Det er de fi ni tivt rik tig, og vik tig, at and re 
fag di sip li ner og «man nen i gata» har vært klar over at 
vi også bryr oss om mo ral og om so si al sta tus, men det 
er et langt steg fra å inn se det te til å ut vik le me to der for 
å måle mer pre sist hvor vik tig den ne ty pen mo ti ver er i 
for hold til and re mo ti ver. Øko no mis ke eks pe ri men ter 
gir oss også mu lig he ten til å tes te i hvil ken grad folk 
inn ser sam spil let mel lom øko no mis ke og ikkeøko no
mis ke mo ti ver. I eks pe ri men tet til Gneezy og Rustichini 
(2000a) som ble dis ku tert oven for, lot de en grup pe 
av del ta ker ne (prin si pa len) få tje ne pen ger av hen gig 

av hvor godt and re del ta ke re (agen ter) pre ster te (det 
vil si hvor høy IQsco re han fikk, el ler hvor mye pen
ger han sam let inn som bøs se bæ rer). Prin si pa le ne fikk 
be stem me om de vil le at det skul le inn fø res et svakt 
øko no misk in sen tiv el ler ikke for agen te ne som ut før te 
job ben. Det sto re fler tal let valg te å inn fø re et svakt øko
no misk in sen tiv, selv om det, som vi har sett, før te til 
svek ket mo ti va sjon hos dem som skal ut fø re job ben. 
Det te vi ser at det ikke er tri vi elt å vur de re styr ken i 
uli ke in sen ti ver, og at man selv i enk le si tua sjo ner kan 
ta feil i valg av vir ke mid ler.

Til slutt vil vi un der stre ke at fo ku set i den ne ar tik
ke len har vært på for hol det mel lom øko no mis ke in sen
ti ver og inn sats. Et spørs mål som vi har latt lig ge, er 
for hol det mel lom inn sats og pre sta sjo ner. Tra di sjo nelt 
har øko no mer tenkt at det nød ven dig vis er en po si tiv 
sam men heng mel lom inn sats og pre sta sjo ner – det 
vil si at økt inn sats all tid fø rer til bed re pre sta sjo ner. I 
man ge sam men hen ger vir ker det te som en ri me lig an ta
kel se – for eks em pel fø rer det å job be fle re ti mer som 
re gel til at man pre ste rer mer. Men er det all tid sånn? 
Alle har er fart at de kan få pro ble mer med å yte gode 
re sul ta ter i si tua sjo ner hvor vel dig mye står på spill. 
Kan lik nen de fe no men være vik ti ge også i øko no mis ke 
sam men hen ger? I et om dis ku tert, men utvil somt in ter
es sant eks pe ri ment stu de rer Ariely mfl. (2009) ef ek ten 
av eks tremt ster ke in sen ti ver over for fat ti ge del ta ke re 
i In dia. De res stu die vi ser at selv an ta kel sen om at økt 
inn sats fø rer til økte pre sta sjo ner, ikke all tid hol der. 
Der som de øko no mis ke in sen ti ve ne blir for kraf ti ge, 
kla rer ikke del ta ker ne å fo ku se re på ar beids opp ga ven, 
og som en kon se kvens pre ste rer de dår li ge re enn del
ta ke re som er mo de rat insentivert. Mer forsk ning er 
imid ler tid nød ven dig for å etab le re hvor all menn gyl dig 
det te opp sikts vek ken de fun net er, så sis te ord er ikke 
sagt i dia lo gen mel lom stan dard øko no misk teo ri og 
adferdsforskningen. m
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