
ECON1810 høst 2005 – Innleveringsoppgaver 
 
Oppgave 1a) 
 
Skjulte egenskaper. 
 
Tre viktige poenger: 
 

- Innsats kan ikke observeres, derfor observeres noe som 
avhenger delvis av innsats: produksjon. 

  
- Viktig å gi incentiver til innsats – incentivbetingelsen. 

Lønn gjøres derfor avhengig av produksjon. 
 

- Men produksjon er også utsatt for tilfeldigheter. Dermed 
blir lønn usikker. 

 
Dessuten 
 

- Usikkerheten må kompenseres hvis agenten er 
risikoavers, dermed en avveining incentiver/risiko. 

 
Forelesning nr 5 
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Oppgave 1b) 
 
Uklar oppgavetekst: ”Mer presis observasjon” skulle bety at 
produksjonen er en ”mer presis observasjon av innsatsen”. 
Dette igjen innebærer at usikkerheten produksjonen er utsatt 
for, reduseres. 
 
Mer presis observasjon betyr da at agenten utsettes for mindre 
usikkerhet. 
 
Avlønningen varierer sterkere med det observerte: økt 
informasjonsintensitet – forelesning nr 5, s 6. 
 
La oss tenke oss lønnen må være en lineær funksjon av det 
observerte: 
 w = α + βz 
 
Avveining incentiver/risiko: Mer presis observasjon – mindre 
usikkerhet for agenten – økt vekt på incentiver – økt 
informasjonsintensitet – høyere β. 
 
Forelesning 5, s. 6. 
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Oppgave 1c) 
 
Flere oppgaver/handlinger – multiple tasks 
 
”Equal compensation principle” – boken kap. 6.3 
 
• Alle handlingene må gis like sterke incentiver 
• Det er presisjonen i observasjonen av den handlingen 

som er vanskeligst å observere, som bestemmer 
incentivene. 

 
Forelesning 6, s. 1 
 
 
 
Oppgave 1d) 
 
Anvendelse av “equal compensation principle” 
 
Viktig å få frem 

- at det er flere oppgaver i dette tilfellet 
- at innsatsen i noen av oppgavene er enklere å observere 

enn andre 
- at lav presisjon i observasjonen av innsatsen i en av 

oppgavene betyr at incentivene i avlønningen må være 
svake. 
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Oppgave 2) 
 
Skjulte egenskaper. 
 
Forelesning 7, særlig s. 4-8. 
 
Viktige poenger: 
• skjulte egenskaper i dette markedet: 

ulykkessannsynlighet 
• Hvordan få til selv-seleksjon? Prinsipalen må bringe inn 

en dimensjon til. Her: Forsikringsselskapet er prinsipal, 
bringer inn egenandel som ekstra dimensjon, i tillegg til 
forsikringspremie. 

• Den ekstra dimensjonen må være noe de to typene – her: 
folk med ulik ulykkessannsynlighet – vurderer forskjellig 

• Incentivbetingelsen: Hver kundetype må foretrekke 
kontrakten som er ment for den typen. 

 
 
Detaljert besvarelse med figurer fint, men ikke nødvendig. 
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