
Kontraktsteori 
 
Fullstendige vs. ufullstendige kontrakter 

• forhold som ikke kan beskrives 
• uforutsette hendelser 
• begrenset rasjonalitet? 

 
 
Prinsipal vs. agent 
 
Agenten – den som utfører oppdraget 
 
Prinsipalen – den som gir oppdraget 
 
 
Eksempler: 
 
(oppgave: prinsipal og agent) 
 

• Helse: pasient og lege 
• Investering: bedriftseier og bedriftsleder 
• Utdanning: student og lærer 
• Øvingsoppgave: lærer og student 

 
 
 
Prinsipalens problem 
 

• hvordan få oppdraget best mulig utført? 
 kvalitet, pris 

 
 
Agentens problem 
 

• hvordan oppnå god betaling uten for stor innsats? 
 betaling: penger, … renommé, annen motivasjon 
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Tre kjennetegn ved en interessant problemstilling 
 
 

• Oppdraget gir et overskudd 
 

• Interessemotsetning mellom prinsipal og agent 
 

o Prinsipalen vil ha varer av høy kvalitet, men for agenten er 
det billigere å lage lav kvalitet. 

 
o Eieren lar lederen velge ut investeringsprosjekter. Lederen 

tenker delvis på eierens interesser, men også på egne 
ambisjoner, egen fremtidige karriere, osv. 

 
o Altså ikke 

- eier vs leder, der lederen også eier bedriften 
- universitet vs forsker, dersom forskeren er 

drevet av egen nysgjerrighet og ikke kan yte 
høyere innsats uten å tape produktivitet 

 
o Skille eierskap/kontroll 

 Adolf Berle & Gardiner Means, The Modern 
Corporation and Private Property (1932) 

 Spredt eierskap 
 
 

• Informasjonsskjevheter 
 

o Ikke bare mangler noen viktig informasjon 
o Men noen er bedre informert en andre 
o Her: Agenten vet noe som prinsipalen ikke vet 

 
o Et resultat av at de to er ulike individer 
o Igjen: skille eierskap/kontroll 

 
 

ECON 1810 OSL – Høst 2005 – Tore Nilssen – Forelesning 4 – Side 2 



Ulike former for informasjonsskjevheter 
 

• skjulte egenskaper 
 hidden characteristics – kap. 7 

• skjulte handlinger 
 hidden action – kap. 6 

 
 
De to partene – prinsipalen og agenten – inngår en kontrakt. 
 

• En avtale om hva som skal skje mellom partene under ulike 
omstendigheter fremover. 

• Det som er tatt med i kontrakten, må være observerbart. 
• Det som ikke er observerbart, kan ikke tas med i kontrakten. 

o Eksempel: antall leverte enheter produsert, men ikke 
innsatsen agenten har lagt inn i produksjonen av disse 
enhetene. 

o Kontrakten kan se ut som en liste: hvis 1 enhet levert, 
betaler P kr r1 til A; hvis 2 enheter levert, betaler P kr r2; 
osv. 

o Men kanskje også: hvis mer enn x enheter levert, blir A 
forfremmet; osv. 

 
 
Viktig nytt begrep: fenomener som ikke er observerbare. 
 
Vi kan ikke lenger basere oss på velferdsteorien, som forutsetter at alt 
er observerbart. 
 
Senere: fenomener som er observerbare, men ikke verifiserbare. 
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Trekkrekkefølgen 
 
Hvem bestemmer hva når i prinsipal-agent-situasjoner? 
 
Først: Prinsipalen utformer kontrakten 
Deretter: Agenten velger aksept eller ikke. Aksept = kontrakt inngås. 
Så, hvis aksept: Agenten velger en handling. 
 

• ikke kontraktsforhandlinger 
• prinsipalen mangler viktig informasjon, men har 

forhandlingsmakten. 
 
 
Agenten er den informerte. Men har han denne informasjonen når 
kontrakten inngås? To muligheter: 
 

• Nei. Han får informasjonen senere. 
 ex-post informasjonsskjevhet 
 skjulte handlinger (hidden action) 
 bare agenten har informasjon om sine handlinger 

etter kontraktsinngåelsen, og om omstendighetene 
rundt disse handlingene. 

- Eksempel: Agenten er en arbeider, blir kjent 
med maskinen han jobber ved før han setter i 
gang å jobbe, men ikke før han skriver under 
kontrakten. 

 
• Ja. 

 ex-ante informasjonsskjevhet 
 skjulte egenskaper (hidden characteristics) 

- Eksempler: en arbeider som kjenner sine egne 
evner til å utføre jobben; en forsikringskunde 
som kjenner sin egen risiko for en ulykke; en 
lånekunde som kjenner sin egen risiko for å få 
betalingsproblemer 
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Skjulte handlinger 
 
Engelsk: Hidden action. Noen ganger kalt moral hazard. 
 
 
Trinn 1: Prinsipalen utformer kontrakten 
 
Trinn 2: Agenten velger om han skal akseptere kontrakten. 
 
Trinn 3: Agenten velger innsats, som prinsipalen ikke kan observere. 
 
Trinn 4: Prinsipalen betaler agenten i henhold til kontrakten, basert på 
noe hun kan observere. 
 
 
Eksempel: produksjon er et resultat dels av agentens innsats og dels av 
tilfeldigheter. 
 
   x   =   f(e, u) 
 
 
Verken innsatsen eller tilfeldighetene kan observeres. Likevel kan det 
være en sammenheng mellom innsats og produksjon: Jo høyere 
innsatsen er, jo mer sannsynlig er det at produksjonen er høy. 
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Skjulte egenskaper
 
Engelsk: hidden characteristics, hidden information. Noen ganger kalt 
adverse selection. 
 
 
Trinn 1: Agenten får noe viktig informasjon som prinsipalen ikke har. 
 
Trinn 2: Prinsipalen utformer kontrakten. Ofte velger prinsipalen å 
legge frem flere kontrakter, en kontraktsmeny, som agenten kan velge 
blant. 
 
Trinn 3: Agenten velger en kontrakt, eller lar være. 
 

• Vanligvis ingen handlinger etter valg av kontrakt 
 
• Prinsipalen kan observere agentens ene handling, valg av 

kontrakt. 
 
• Informasjonen agenten har, kan gjelde agentens motivasjon for å 

tegne kontrakt. 
 eksempel: forsikring 
 vanskelig informasjonsproblem å håndtere for 

prinsipalen 
 den typen agent som har mest lyst på å inngå en 

kontrakt, er den typen som prinsipalen har minst lyst 
å inngå kontrakt med 

 adverse selection – ugunstig utvalg 
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Den optimale kontrakten 
 
Prinsipalen velger kontrakt – hvordan? 
 
Tenk fremover – resonner bakover. 
 

• Hvordan vil agenten reagere på kontrakten? 
• Kontrakten må utformes deretter. 

 
Kontrakten må oppfylle en del betingelser: 
 
Deltagelsesbetingelse (participation constraint) 
 

• Det er frivillig å være med 
• Kontrakten må være slik at agenten heller vil være med enn la 

være. 
• Hva koster det agenten å være med? – Det han kunne tjent andre 

steder: alternativkostnaden 
 
Incentivbetingelse (incentive compatibility constraint) 
 

• Kontrakten må være incentivforenlig 
• i tilfelle skjulte handlinger: det er agenten som bestemmer 

innsatsen. 
o Kontrakten må utformes slik at agenten velger den ønskede 

innsatsen 
o Men det kan igjen bety at den ønskede innsatsen er lavere 

enn uten informasjonsskjevheten 
o Høyere lønn for høy produksjon enn for lav produksjon. 
 

• I tilfelle skjulte egenskaper: det er agenten som velger 
kontrakten (blant alle kontraktene i prinsipalens meny). 

o Menyen må utformes slik at agenten velger den kontrakten 
som er tiltenkt agentens egenskaper. 

o Selv-seleksjon 
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Informasjonsskjevhetene betyr noe for utfallet 
 

Incentivbetingelsen gjør at prinsipalen må tilpasse kontrakten til 
informasjonsproblemet 

• redusere interessekonflikten 
• gi agenten incentiver som samsvarer med prinsipalens interesser 

 
Men bare observerbar informasjon kan brukes 
 

• Skjulte handlinger: agenten får større utbetaling ved høy 
produksjon enn ved lav produksjon, uansett hva faktisk innsats 
har vært 

o Tilfeldigheter styrer utfallet 
o Agenten blir utsatt for risiko 

 
• Skjulte egenskaper: En forsikringskunde kan få lav premie, men 

bare mot å godta en egenandel ved skade 
o Igjen: tilfeldigheter styrer utfallet 
o Agenten blir utsatt for risiko 

 
Ofte normalt å tenke seg at prinsipalen tåler risiko bedre enn agenten 

 rik, stor 
 
Problematisk at den som tåler risiko best, likevel ender opp med å dele 
risikoen med den som tåler risiko dårligst. 

• balansegang risiko-deling vs incentiver 
 
Er dette effektivt? 

• Vurderingen må ta hensyn til at informasjonsproblemet 
begrenser aktørenes valg 

• Nest-best effektivitet: Gitt de informasjonsproblemene som 
foreligger, vil dette likevel kunne være effektivt 

• Også effektivitetsvurderingen må være incentivforenlig! 
 
Hva gjør en bedrift?  

• Maksimerer profitt? 
• En bedrift består av ulike parter med ulike interesser 
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