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Hvordan oppstår 
koordingeringsproblemer?

• Komparative fortrinn: spesialisering øker total 
produksjon

• Det fundamentale velferdsteoremet: priser 
koordinerer

• Men, forutsetningene for velferdsteoremet er 
ofte ikke tilfredstilt i praksis

• Derfor oppstår det situasjoner hvor den 
enkelte ikke vet hvilket valg som best passer 
de andre beslutningene i organisasjonen
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Koordineringsproblem

• En situasjon hvor det er mer enn en Nash 
likevekt

• Dermed kan noen ta et valg mot en likevekt, 
mens andre tar et valg mot en annen likevekt

• Løsninger: 
– Mer informasjon

– Endre belønningene

– Endre antall spillere

– Redusere valgene
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Mer informasjon

• Koordineringsproblem pga manglende 
informasjon om hva andre vil gjøre

• Mer informasjon kan derfor hjelpe

– Organisasjonens kultur kan bidra til hva som 
forventes i forskjellige situasjoner. En strategisk 
plan kan bidra til en slik kultur.

– Oppnevne en koordinator

– Etablere kommunikasjonskanaler mellom partene
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Endre belønningene

• Nash likevekt gjennom at partene 
sammenligner belønningene for de forskjellige 
valgene

• Dermed kan koordinering bedres ved å 
restrukturere belønningene
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Endre antall spillere

• Koordineringsproblem oppstår når flere 
personer må gjøre valg mot et felles resultat

• Ved å redusere antall personer som gjør valg 
vil problemene bli mindre
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Redusere valgene

• Koordineringsproblemet oppstår gjennom at 
partene tar valg mot forskjellige likevekter

• Ved å redusere valgmulighetene reduseres 
også koordineringsproblemet.
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Komplementaritet

• De forskjellige delene av organisasjonen gjør 
hverandre mer produktive

• Dette kalles synergi, eller komplementaritet

• Forskjellige prinsipp i slik tilpasning:
– Lik kompensasjon (”Equal compensation

principle”)

– Store talls lov

– Ortogonalitet

– Påvirkningskostnader
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Lik kompensasjon

• Hvis en ansatt sin bruk av tid på to forskjellige 
oppgaver ikke kan observeres, må de to 
oppgavene belønnes likt (seksjon 6.3 i boken)

• Det er viktig å ta utgangspunkt i dette 
prinsippet i belønning av ansatte slik at 
oppgavene løses til det beste for 
organisasjonen

9



Store talls lov

• Etterspørsel er ofte usikker (lav eller høy)
• Produsere til lager er mer fordelaktig

– Reduksjon i lagringskostnad
– Reduksjon i salgspris
– Større marked
– Mindre usikkerhet rundt etterspørsel

• Produsere til ordre mer fordelaktig hvis det motsatte er 
tilfellet

• Store talls lov sier at usikkerhet rundt 
gjennomsnittsverdien reduseres når antall 
observasjoner øker

• Ved å samle produksjonen samles risiko
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Ortogonalitet

• En organisasjonsstruktur med overlappende 
funksjoner vil ofte produsere feil informasjon

• Organisasjonsstruktur og regnskapssystem bør 
komplementere hverandre

– Organisasjon delt i produktdivisjoner bør ha 
regnskapssystem delt opp i funksjoner

– Organisasjon delt i funksjoner bør ha 
regnskapssystem delt opp i produkt
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Påvirkningskostnader

• Påvirkningskostnader  kommer av aktiviteter 
som søker endre organisatoriske beslutninger 
mot det som gavner en person eller 
gruppering

• Japan: ikke-fleksibelt arbeidsmarked og liten 
lønnsøkning ved forfremmelse

• Amerika: motsatt

• Dermed mindre utsatt for påvirkningsaktivitet 
i Japan
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