
Eierskap 
 
 
Kostnader ved selvstendig eide enheter 
• Ex-post reforhandlingskostnader 

 transaksjonskostnader 
 tidsbruk i forhandlinger, sammenbrudd, etc. 

• Ex-ante reforhandlingskostnader 
 hold-up problemet 
 reduserte investeringer i relasjonsspesifikke 

prosjekter 
 
 
 
Alternativet: integrasjon 
 
• governance structure 

 
 
 
 
 

Mottaker B Leverandør A 

• Nedstrøms integrasjon 
 Leverandør eier mottaker 
 forward integration 

 
• Oppstrøms integrasjon 

 Mottaker eier leverandør 
 Backward integration 

 
• Ingen integrasjon 
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Integrasjon vs. ingen integrasjon 
 
• Kjøpe eller lage selv? (Make or buy) 

 
• Integrasjon: én eier 
 
• Hva betyr det å eie? 

 
• Ufullstendige kontrakter: Eieren bestemmer 

o Bestemmelser i kontrakten: spesifikke rettigheter 
o Andre bestemmelser: Residuale rettigheter 

• residual rights 
• selective intervention 

 
• Eierskap betyr rett til å bestemme over det som ikke er 

avgjort i kontrakten. 
 

 
Konsekvenser av felles eierskap 

 
• Reforhandlinger: eieren bestemmer 

 Eieren har all forhandlingsmakt 
 Reduserte ex-post reforhandlingskostnader 

 
• Relasjonsspesifikke investeringer 

 Eieren har økte incentiver til å investere 
 Den andre har svakere incentiver 
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Lønner det seg med integrasjon? 
 
Pluss: 
• Reforhandlingene 
• Eierens incentiver til relasjonsspesifikke investeringer 

Minus: 
• Den andres incentiver til relasjonsspesifikke investeringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedstrøms 
integrasjon 

Fullstendige 
kontrakter 

Ingen 
integrasjon 

Oppstrøms 
integrasjon 

Mottakers 
investeringer 

Leverandørs 
investeringer 

Noen spesielle tilfeller 
 
1) Bare den ene parten gjør relasjonsspesifikke investeringer 
 
Eksempel: Leverandør A skaper et bedre produkt for Mottaker 
B ved å lære seg om Bs spesielle behov, etc. Men B har ingen 
behov for å lære seg å bruke utstyr fra A. 
 
→ Det beste er at A eier også B. 
 
Generelt: Når bare den ene parten gjør relasjonsspesifikke 
investeringer, bør de to partene ha felles eier, med den 
investerende parten som eier. 
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2) Incentivene til å gjøre relasjonsspesifikke investeringer 
svekkes veldig hos den som ikke eier, dersom virksomhetene 
integreres.
 
Eksempel: Liten virksomhet, stor verdi knyttet til å kunne 
drive selvstendig. 
 
Det beste er ingen integrasjon. 
 
 
Anvendelser 
 
 

1) Forsikringsagenter 
- Hvem eier kundelistene? 
- Krever det innsats å få til gjensalg? 
- Livsforsikring vs reiseforsikring 

 
 

2) Franchise-tagere 
 
- hurtigmat 
- bensinstasjoner 

 
• Franchise – en mellomting mellom integrasjon og 

selvstendige aktører. 
• Det store selskapet (burgerkjeden, oljeselskapet) beholder 

residuale rettigheter for mange deler av virksomheten. 
• Hvem skal ha rett til å sette opp nye butikker? 

 I begynnelsen: franchisetageren 
 I modningsfasen: kjeden 

o I begynnelsen er franchisetagerens 
incentiver viktig for suksess. 
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3) Gjeld vs egenkapital 
 
 
 
 
 

Bedriftsleder Investor 

Investor bryr seg om 
- inntekter 

 
Bedriftsleder bryr seg om 

- inntekter, og 
- privat nytte: frynser, verdi av å drive selv 

 
Oppstrøms integrasjon ikke mulig – bedriftsleder har ikke 
penger til å kjøpe opp Investor. 
 
Investor eier Bedrift vs. Bedriftsleder eier selv. 
• Stor privat nytte → Best med Ingen integrasjon → 

Bedriftsleder eier selv 
 
Gjeld – nok en mellomting mellom integrasjon og 
selvstendige aktører. 
• Eierskap, og dermed residuale rettigheter, er betinget av 

hvordan det går med bedriften 
• Mye gjeld – store betalingsforpliktelser – stor sjanse for 

betalingsproblemer – stor sjanse for at investorene tar 
over kontrollen. 

• Gjeld – en måte for bedriftslederen å beholde delvis 
kontroll, nemlig kontroll dersom det går godt. 

• Philip Aghion og Patrick Bolton (1992). 
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Luksus-yachten 
 
Hendrikse, avsnitt 9.6, s. 270-277. 
 
 Leverandør A: 

Kokken i  
byssen 

Leverandør B: 
Skipperen i 

skroget 

Mottaker C: 
Prinsessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Flere produksjonsenheter 

o To relasjonsspesifikke investeringer på 
leverandørsiden 

o Komplementaritet i produksjonen: verdien av 
kokkens arbeide øker med skipperens innsats, og 
vise versa. 

• En essensiell part 
o Det finnes ikke andre mottakere enn prinsessen 

• Ingen kan klare seg uten den essensielle parten 
o Det er best at prinsessen eier yachten, selv om hun 

ikke har noen relasjonsspesifikk investering 
o Hvis den ene leverandøren eier, går det ut over den 

andres incentiver til å investere i det 
relasjonsspesifikke prosjektet 

• Oliver Hart og John Moore (1990). 
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