
Skjulte handlinger, forts. 
 
Én agent – flere handlinger 
 
• multiple tasks 
• Bengt Holmström og Paul Milgrom, 1991 

 
Agenten utfører flere handlinger, men prinsipalen kan ikke 
observere hvor mye innsats som puttes inn i hver av dem. 
 
Ofte er noen handlinger lettere å observere enn andre. 
• Det vil si, det som observeres, er et mer presist anslag på 

agentens innsats. 
zi = ei + ui

 
Hva skjer hvis prinsipalen gir større incentiver for sånne 
handlinger? 
• høyere β, jo mer presis zi er 

 
Agenten legger mer av innsatsen sin inn i disse handlingene 
enn det som er ønskelig. 
 
Med flere handlinger hvor innsatsen i den enkelte handling 
ikke kan observeres, må incentivene være like sterke for alle 
handlinger. 
 
Hvis en av handlingene er vanskelig å observere, vil ingen av 
handlingene kunne gis sterke incentiver. 
 
Problemet med flere handlinger resulterer derfor ofte i svake 
incentiver. 
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Flere handlinger – eksempler 
 
• sekretæren 
• læreren 
• selgeren 

 
 
 
Kvalitet vs. kvantitet 
 
• kvantitet lettere å observere enn kvalitet 
• kvalitetskontrollører 
• arbeidere med fokus på kvantitet, akkordlønn 
• kvalitetskontrollørene på fastlønn 

 
 
 
Ledelse i store bedrifter: Kostnadssentre vs. resultatsentre 
 
• Hvilket ansvar skal en mellomleder ha? 
• Vil lederens valg kun påvirke bedriftens kostnader? 
• Hvis de også påvirker bedriftens inntekter, må kostnader 

og inntekter ha samme vekt i lederens incentiver. 
→ resultatsenter 
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Fordeling av arbeidsoppgaver 
 
• Alle oppgaver som en agent utfører, må ha samme 

incentiver. 
 
• Da er det lurt at oppgaver som man ønsker skal utføres 

med samme innsats, utføres av samme agent. 
 
• Konsekvenser for hvordan oppgaver fordeles mellom 

ansatte i en bedrift 
 Oppgaver som er lette å observere, samles hos 

samme agent 
 Oppgaver som er vanskelige å observere, 

samles hos en annen agent 
 Men er en sånn fordeling praktisk mulig? 

 
• Konsekvenser også for hvordan oppgaver fordeles 

mellom bedrifter 
 Noen bedrifter er organisert slik at de passer for 

oppgaver som er lette å observere. 
 Andre bedrifter er organisert slik at de passer 

for oppgaver som er vanskelige å observere. 
 Forskning og utvikling (FoU) fungerer best i 

små foretak? 
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Én agent – flere prinsipaler 
 
• Flere prinsipaler – agentens innsats gir utbytte for flere 

prinsipaler 
• Hver prinsipal er lite interessert i nytten de andre 

prinsipalene får av agentens innsats 
• Den enkelte prinsipals incentiver overfor agenten blir 

svake 
 
 
Eksempel: bedriften 
 
• Én prinsipal: eieren 
• Flere prinsipaler: interessentene (the stakeholders) 

 
 
Bedriftens interessenter: 
 
• eierne 
• fagforeningene 
• myndighetene 
• miljøorganisasjonene 
• osv. 
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Verdien av ekstra informasjon 
 
• Hvilken informasjon skal prinsipalen bruke? 
 
• Eksempel 

 Agentens produksjon 
 Konjunkturene 
 Andre agenters produksjon 

 
• I kontrakten bør prinsipalen bruke all informasjon som 

hjelper til å gi et bedre estimat på agentens innsats. 
 
• Høye konjunkturer kan være en forklaring på høy 

produksjon. Å ta med konjunkturene i kontrakten 
reduserer sjansen for at høy produksjon feilaktig skal bli 
oppfattet som høy innsats. 

 
• Ekstra informasjon gir altså et mer presist estimat, og 

incentivene kan gjøres kraftigere. 
 
• Informasjon om andre agenter 

o Én prinsipal – flere agenter 
 målestokk-konkurranse (yardstick competition) 
 lønn f.eks. basert på forskjellen mellom den 

enkeltes produksjon og gjennomsnittlig 
produksjon – reduserer betydningen av 
tilfeldigheter 

 Hvis tilfeldigheter spiller inn, gjør de det 
noenlunde likt for alle agentene 

 turneringer – premie til vinneren 
o Andre prinsipalers agenter 

 Lederavlønning: hvordan gjør vår leder det i 
forhold til andre ledere (i samme bransje)? 
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Mer om turneringer 
 
• Incentiver til å bli best, snarere enn til å gjøre det bra 
• F.eks. forfremmelse 

o Premiens størrelse bestemt av lønnsstrukturen i 
bedriften 

o Igjen: ansiennitetsbestemt avlønning 
• Lite informasjon påkrevd - både før og etter 

o Før: Selv om prinsipalen mangler informasjon om 
oppgaven som skal utføres, rammer dette alle 
agentene likt 

o Etter: “Førstemann ferdig” er f.eks. lettere å fastslå 
enn hvor mye tid hver enkelt har brukt. 

• Lett å holde kontrakten 
o Agentene passer på hverandre 
o Prinsipalen har ingenting å vinne på å bryte 

kontrakten med en enkelt agent – premien må 
utbetales til en eller annen uansett 

• Ulemper 
o Incentiver til å sabotere andre agenters produksjon 
o Uegnet ved lagproduksjon 
o Muligheter for rotte-race: for mye innsats hos hver 

agent, snarere enn for lite. 
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Hvilken informasjon bør prinsipalen skaffe seg? 
 
• Prinsipalen har muligheter til å overvåke agentens 

virksomhet. 
• Overvåking kan gi prinsipalen et mer presist estimat på 

agentens innsats. 
• Eksempler: stemplingsur, runder i produksjonslokalet, 

kvalitetskontroll, revisjon. 
• Overvåking gjør det mulig å øke incentiv-intensiteten. 

o Prinsipalen kan bestemme to ting på en gang 
 Overvåkingsintensiteten 
 Incentiv-intensiteten 

 
 
Mer om ansettelsesforhold over tid 
 
• Mothake-effekten (the ratchet effect) 

o Skyldes stor produksjon godt produksjonsutstyr eller 
høy innsats? 

o Jo flere ganger prinsipalen observerer stor 
produksjon, jo mer sannsynlig er det at utstyret er 
godt. 

o Dette øker prinsipalens krav. 
o Men dernest svekker det agentens incentiver til å yte 

innsats: Blir produksjonen stor i dag, blir bare 
prinsipalens krav i fremtiden høyere. 

o Mulig løsning: Jobb-rotasjon 
 
Oppsummering om skjulte handlinger 
 
• Avveining risiko-deling og incentiver 
• Mange situasjoner hvor det er naturlig at incentivene 

dempes: tid, flere oppgaver, etc. 
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