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Prinsipal-agent modellen: Skjult handling, forts.



En agent – flere handlinger

• Agenten utfører flere handlinger, men prinsipalen kan ikke 
observere hvor mye innsats som puttes inn i hver av dem
– Ofte er noen handlinger lettere å observere enn andre 

• Hva skjer hvis prinsipalen gir større insentiver for slike handlinger? 
• Agenten legger mer av innsatsen sin inn i disse handlingene enn det 

som er ønskelig 
• Med flere handlinger hvor innsatsen i den enkelte handling ikke kan 

observeres, må insentivene være like sterke for alle handlinger 
(”Equal compensation principle”) 

• En implikasjon av dette resultatet: Hvis en aktivitet ikke kan måles, 
og dermed ikke kan pålegges insentiver, så må de andre 
aktivitetene i en jobb gis tilsvarende svake insentiver
– Ellers ville arbeidstakeren brukt all sin tid på de andre aktivitetene

• Problemet med flere handlinger resulterer derfor ofte i svake 
insentiver (fast lønn) 
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Kvalitet og kvantitet

• Kvantitet lettere å observere enn kvalitet 

• Stykkpris kontrakter mer naturlig hvis kvantitet er 
viktigst, og kvalitet ikke er vanskelig å 
opprettholde

• Kvalitetskontrollører kan jevnlig undersøke 
produksjonens kvalitet

• Kvalitetskontrollørenes jobb er vanskelig å måle

• Klesproduksjon: stykkpris lønn i produksjon, 
mens kvalitetskontrollørene får fastlønn
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En agent – flere prinsipaler

• Agents innsats påvirker flere prinsipaler

• Hver prinsipal er lite interessert i nytten de 
andre prinsipalene får av agentens innsats

• Eksempel

– Eieren av bedriften er en prinsipal

– Andre prinsipaler: fagforening, myndigheter, 
miljøorganisasjoner
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Verdien av ekstra informasjon

• Hvilken informasjon skal prinsipalen bruke? 
• Eksempel 

– Agentens produksjon 
– Konjunkturene 
– Andre agenters produksjon 

• I kontrakten bør prinsipalen bruke all informasjon som 
hjelper til å gi et bedre estimat på agentens innsats. 

• Høye konjunkturer kan være en forklaring på høy 
produksjon. Å ta med konjunkturene i kontrakten reduserer 
sjansen for at høy produksjon feilaktig skal bli oppfattet 
som høy innsats. 

• Ekstra informasjon gir altså et mer presist estimat, og 
incentivene kan gjøres kraftigere. 
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Informasjon om andre agenter

• En prinsipal – flere agenter
– Målestokk-konkurranse (”yardstick competition”)
– Lønn basert på forskjellen mellom den enkeltes 

produksjon og gjennomsnittlig produksjon – reduserer 
betydningen av tilfeldigheter 

– Hvis tilfeldigheter spiller inn, gjør de det noenlunde 
likt for alle agentene 

– Turneringer: avlønning ihht rangering av agentene

• Andre prinsipalers agenter 
– Lederavlønning: hvordan gjør vår leder det i forhold til 

andre ledere (i samme bransje)? 

6



Mer om turneringer

• Insentiver til å bli best, snarere enn til å gjøre det bra
• F.eks. forfremmelse 
• Positive sider: 

– Filtrerer ut usikkerhet felles for alle agentene
– Mindre detaljert informasjon nødvendig
– Fleksibilitet i forhold til aktiviteten som skal utføres
– Lettere for prinsipalen å binde seg til kontrakten

• Ulemper: 
– Insentiver til å sabotere andre agenters produksjon 
– Uegnet ved lagproduksjon 
– Muligheter for rotte-race: for mye innsats hos hver agent, 

snarere enn for lite
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Monitorerings intensitet

• Prinsipalen har muligheter til å overvåke 
agentens virksomhet. 

• Overvåking kan gi prinsipalen et mer presist 
estimat på agentens innsats. 
– Eksempler: stemplingsur, runder i produksjonslokalet, 

kvalitetskontroll, revisjon. 

• Overvåking gjør det mulig å øke insentiv-
intensiteten

• Prinsipalen kan bestemme to ting på en gang
– Overvåkingsintensiteten
– Insentiv-intensiteten
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Ansettelsesforhold over tid

• Prinsipalen bruker dagens resultat til å lage 
neste kontrakt (”The ratchet effect”)

– God produksjon eller lave kostnader i dag, økt krav 
eller lavere budsjett i morgen

– God adferd i dag blir på en måte straffet i morgen

– Ingen insentiv til å produsere mer enn dagens 
krav, og insentiv til å bruke opp hele budsjettet

• Mulig løsning: Jobb-rotasjon
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