
Øvelsesoppgave i ECON1810 – Organisasjon, strategi og ledelse, 
vårsemesteret 2009. 
 
Dato for utlevering: Onsdag 4. mars. 
 
Tid for innlevering: Tirsdag 17. mars innen kl. 15.  
 
Sted for innlevering: Ekspedisjonskontoret ved Økonomisk institutt, 12. etg.  
 
Besvarelser som ikke er levert på riktig sted og tid, rettes ikke.  
 
Oppgaven er frivillig.  
 
 

Oppgave 1 
Se på følgende muligheter. 
i. En toppleder i et selskap har blitt tildelt aksjer i selskapet  
ii. En toppleder får opsjon på å kjøpe aksjer i selskapet til en gitt pris på et gitt framtidig 
tidspunkt. 
 
a) Drøft generelt argumenter for at aksjonærene skal ønske å innføre slike ordninger.  
 
b) Anta at overskudd kan deles ut som utbytte eller beholdes/reinvesteres i selskapet. Hva er 
topplederens insentiver i tilfellene i, ii? 
 
c) Anta at topplederen har muligheter for å framskyve eller utsette inntekter og utgifter i 
selskapet innenfor en viss periode. Hva er topplederens insentiver i tilfellene i, ii? 
 
d) Anta at topplederen har muligheter for å påvirke den informasjon som tilflyter omverdenen 
om selskapet, i alle fall på kort sikt. Hva er topplederens insentiver i tilfellene i, ii? 
  
e) Kan topplederen selv ha insentiver til spesielt å kjøpe eller ikke kjøpe aksjer i eget selskap 
(når vi ser bort fra utløsningen av opsjoner)? Anta at kjøp blir offentlig kjent.  
 
f) Se nå bort fra ordningene i i og ii. Kan styret (aksjonærene) ha incentiv til å betale en 
toppleder en fast lønn utover det som skal til for at han/hun skal akseptere jobben?  
 

Oppgave 2 
To salgsavdelinger i et firma, A og B, fordeler sin innsats mellom direkte salgsvirksomhet og 
mer generell kundeservice. Mens avdelingen får hele gevinsten selv av den direkte 
salgsinnsatsen, vil gevinsten av kundeservice komme begge avdelingene til gode. Hver 
avdeling får et overskudd på 200 dersom de begge satser en del på kundeservice, mens de 
begge får et overskudd på 100 dersom ingen av dem gjør det. Dersom A bare satser på salg, 
mens B driver med både salg og kundeservice, blir A’s overskudd 250, mens B’s overskudd 
blir 80. Omvendt (A får 80, B får 250) dersom B bare satser på salg mens A også driver 
kundeservice. De to avdelingene velger samtidig (simultant) hvor mye de vil satse på 
kundeservice. Avdelingene kan ikke lage en avtale om hvor mye hver av dem skal satse på 
kundeservice, siden slik innsats er vanskelig å verifisere.  



(a) Forklar hva som menes med en Nash-likevekt, og vis hva som blir Nash-likevekten(e) 
i spillet som er beskrevet ovenfor. 

(b) Ville utfallet (likevekten) endres dersom B kunne observere hva A hadde valgt før de 
tok sitt eget valg? 

 
Vi antar nå at den avdelingen som er alene om bare å satse på salg, får 180, mens alle andre 
størrelser er uendret. 
 

(c) Hva blir Nash likevekten(e) i dette tilfellet?  
(d) Ville utfallet bli endret dersom B kunne observere om A hadde satset på kundeservice 

når de valgte hvor mye de selv skulle satse? 
 

Oppgave 3 
Anta at en offentlig institusjon skal anskaffe en viss mengde av en vare fra en bedrift. 
Bedriften kan ha høye eller lave kostnader, men kjøperen vet ikke om bedriften ar av lavkost- 
eller høykosttype (  eller h). La de respektive kostnadene per enhet være c og . Anta at 
institusjonen ønsker å kjøpe

hc
x når kostnaden er lav og hx  når kostnaden er høy der x > hx . 

Institusjonen tilbyr to kontrakter som bedriften kan velge mellom. I den ene kontrakten vil 
institusjonen betale R  for x , og i den andre kontrakten vil den betale hR  for hx . For å være 
villig til å akseptere kontrakten må bedriften få dekket kostnadene sine.  

a) Hvor stor må hR settes for at h skal akseptere kontrakten?  
b) Hvor stor må R settes for at -typen skal velge R , x -kontrakten? (Tips: Se på 

insentivforenlighetsbetingelsen til -typen.) 
c) Vil h-typen da velge hR , hx -kontrakten? 
d) Forklar hva som ble annerledes enn om institusjonen hadde hatt full informasjon.  
e) Hvem av partene tjener på informasjonsasymmetrien? 

 

Oppgave 4 
Mange som tar inn på hotell, reiser til nye steder og vurderer å ta inn på et hotell som de ikke 
kjenner fra før. Anta at Hotell Fjordblikk vurderer å bli medlem av hotellkjeden Superhoteller. 
Hva kan være avgjørende for om hotellet går med i kjeden?  
 

Oppgave 5 
Anta at det observeres at privatpraktiserende advokater kjører finere biler enn jurister i 
offentlige stillinger, og finere enn eventuelle inntektsforskjeller skulle tilsi. Kan det gis 
forklaring på dette? 
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