
ECON1810 – Organisasjon, Strategi og Ledelse høst 2005 
 
En oversikt 
 
 
Innledende emner 
 
• Spesialisering og bytte 

 Prinsippet om komparativt fortrinn 
 
• Effisiens/effektivitet 

 
• Spillteori 

 Nash-likevekt 
 ”Fangenes dilemma” 
 Trekkrekkefølge 
 Flere trinn: baklengs induksjon 

 
• Individuelle valg 

 Indifferenskurver 
 Budsjettlinjen 

 
• Mer om effisiens 

 Bytteboksen 
 Frikonkurranse: Likevekten er effektiv 
 Eksterne virkninger 
 Kollektive goder 

 
• Generell likevekt vs. partiell likevekt 
 
• Partiell likevekt: Tilbud og etterspørsel 
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• Coase-teoremet 
 Eksterne virkninger 

o Skatt eller subsidiering  
o Internalisering 

 Et marked for eierskap 
o En rettighet knyttet til en ekstern 

virkning 
o Et rettighetsmarked 

 Coase-teoremets begrensninger 
 
 
Kontrakter 
 
• Fullstendige vs. ufullstendige kontrakter 
 
• Prinsipal vs. agent 

 lønnsomt oppdrag 
 interessemotsetninger 
 informasjonsskjevheter 

 
 
Informasjonsskjevheter 
 
• Skjulte handlinger 

 
• Skjulte egenskaper 

 
• Det som er med i kontrakten, må være observerbart. 
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Trekkrekkefølgen 
 
• Først: Prinsipalen utformer kontrakten. 
• Deretter: Agenten velger aksept eller ikke.  

 
 
Agenten er den informerte 
 
Er agenten informert når kontrakten utformes og inngås? 
 
• Nei: skjulte handlinger 
 
• Ja: skjulte egenskaper 

 
 
Hva er prinsipalens beste kontrakt? 
 
• Deltagelsesbetingelse 
 
• Incentivbetingelse 

 
• Redusere interessekonflikten 

 Gi agenten incentiver som sammenfaller med 
prinsipalens interesser 
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Skjulte handlinger 
 
• Kontrakten basert på noe prinsipalen kan observere, for 

eksempel produksjon. 
• Produksjonen avhenger av agentens handlinger, men også 

av noe som er usikkert. 
 
• Risikoaversjon 

 
• Grafisk beskrivelse av situasjonen: Spilltre med 

informasjonsmengder 
 
 
• Skjulte handlinger innebærer en lønnskontrakt som 

påfører agenten risiko. 
o Incentivbetingelsen 

• Denne risikoen må kompenseres med høyere forventet 
lønn. 

o Deltagelsesbetingelsen 
 

• Den sentrale avveiningen: Incentiver vs. risiko-deling. 
 
 
Incentiv-intensiteten 
 
• Hvor mye lønnen øker når det observerte (produksjonen) 

øker. 
• Avhenger av bl.a. risikoaversjonen og usikkerheten. 

 

ECON1810 OSL – Høst 2005 – Oversikt – Tore Nilssen - 4 



 
Mer om skjulte handlinger 
 
• Lagproduksjon 
 
• Ansettelse over tid 

 Forfremmelser 
o Turneringer 

 Ansiennitetsavlønning 
 Mothakeeffekten 

 
• Finansiering av bedriften 

 Eiere vs. ledelse 
 Kreditorer vs. eiere 

 
• Lederlønninger 

 
• Flere handlinger 

 Fordeling av arbeidsoppgaver 
 
• Flere prinsipaler 
 
• Verdien av annen informasjon 

 Konjunkturene 
 Andre agenters produksjon 

 
• Oppsummert: Mange situasjoner hvor incentivene bør 

dempes – tid, flere handlinger, etc. Noen situasjoner hvor 
incentivene bør skjerpes: lagproduksjon. 
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Skjulte egenskaper 
 
• Et marked kan falle sammen p.g.a. skjulte handlinger: 

bruktbiler – gode og dårlige biler 
 
• Ugunstig utvalg 

 
• Kredittmarkedet: gode og dårlige lånekunder 

 
• Forsikringsmarkedet 

 
• Hva kan prinsipalen gjøre? 

 Selv-seleksjon 
 To dimensjoner: pris pluss f.eks. egenandel 
 Vurderingen av de to dimensjonene varierer 

med den private informasjonen 
 
• Kontrakts-meny 
 
• Hva kan agenten gjøre? 

 Signalisering 
 Verifiserbar informasjon 

 
• Saueflokkatferd blant ledere 
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Ufullstendige kontrakter 
 
• Uforutsette hendelser 
 
• Enkle kontrakter 

 
• Begrensninger i kontraktsomfang 

 
• Revisjoner og reforhandlinger 

 Reforhandlinger er kostbare 
o Transaksjonskostnader 

 Så hvorfor reforhandle? 
o Relasjonsspesifikke investeringer 

 Hold-up problemet 
 For små investeringer i relasjonsspesifikke 

prosjekter 
 
• Bedriftssammenslåinger – alternativ til 

transaksjonskostnader 
 Vertikal integrasjon 

 
• Eksempler: kullkraft, biler, finansiering 
 
• Kostnader ved integrasjon 

 Svekkede incentiver 
 Ikke alltid integrasjon er det beste 
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Implisitte kontrakter 
 
• Gjentatte spill: gjentagelser av et trinnspill 
• Folke-teoremet 
• Trigger-strategi 
• Det lønner seg med samarbeide hvis man er tålmodig nok 
• Problemer i trinnspillet gir muligheter i det gjentatte 

spillet 
 
Forretningsstrategier 
 
• Priskonkurranse vs. kvantumskonkurranse 
• Reaksjonsfunksjonen og reaksjonskurven 
• Strategiske substitutter og strategiske komplementer 

 
• Aggressiv vs. passiv atferd 

 Hvordan reagerer konkurrenten på aggressiv 
atferd? – Forskjell pris-/kvantumskonkurranse. 

• Lavere kostnader: Mer aggressiv atferd 
 
• Hvordan reagere på en etableringstrussel? 

 Hindre den eller tilpasse seg den? 
 Valg i forkant: f.eks. investering 
 Effekt av investering av konkurransen etter en 

eventuell etablering 
 Hard eller myk investering? 

 
• Fire typer strategier for den etablerte bedriften 

 Top Dog 
 Puppy Dog 
 Lean and Hungry Look 
 Fat Cat 
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Begrenset rasjonalitet 
 
• Begrenset kognisjon 
• Deduktiv begrenset rasjonalitet 

 Begrenset evne til å huske 
 Informasjonsinnsamling i organisasjoner 

• Induktiv begrenset rasjonalitet 
 Tommelfingerregler, rutiner 
 Evolusjon 

 
• Aktører som gjør feil 

 Type I feil og Type II feil 
 Flat organisasjon vs. hierarki 
 Ansettelsesprosedyrer 

 
• Tendenser i beslutninger 

 Tid 
o Dynamisk inkonsistens 
o Utsettelser 
o Tiltak: frister, oppdeling i mindre 

prosjekter 
 Avstand 

o Geografisk avstand 
o Avstand i tema 
o Avstand i sannsynlighet 

• Sjeldne begivenheter 
undervurderes 

 Resultat 
o Større vekt på suksess enn på fiasko 
o Referanse av betydning: hva er 

suksess? 
o Tap bør tas i ett, suksess bør spres 

over tid 
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Koordinering 
 
• To gode utfall – begge er likevekt 
• Hvordan koordinere til en likevekt? 
• Hvordan gå fra en likevekt til en annen? 
• Løsninger: bedriftskultur, strategisk plan, standarder, 

ledelse, fjerning av valgalternativer. 
 

ECON1810 OSL – Høst 2005 – Oversikt – Tore Nilssen - 10 


