
Forklar innholdet i Coase-teoremene. Gjør i den forbindelse rede for forskjellige typer av 
transaksjonskostnader og hvilken betydning disse kan ha for eventuell inngåelse av avtaler. 
Bruk gjerne eksempler fra forskjellige sektorer. Gjør også rede for hvilken lærdom lovgiver 
kan trekke av Coase-teoremene. 
 
Sensorveiledning: 
 
 
1 Innledning 
 
Sensorveiledningen ble opprinnelig skrevet før jeg hadde rettet noen besvarelser, men er 
senere oppdatert etter at jeg har rettet 52 besvarelser og i lys av diskusjonene på sensormøtet 
20. mai 2016. 
 
Oppgaven berører sentrale emner innenfor rettsøkonomi som studentene etter 
læringskravene forutsettes å ha god forståelse for.  
 
I pensum behandles Coase-teoremene og transaksjonskostnader hos Eide/Stavang, 
Rettsøkonomi (2008), særlig i kapittel 6.    
 
 
2 Coase-teoremet 
 
Coase-teoremet består av en sterk versjon, en svak versjon og det betinget normative Coase-
teoremet.  
 
Det betinget normative Coase-teoremet   og den svake versjonen av Coase-teoremet kan 
betraktes som en normativ oppfølgning av den sterke versjonen.  
 
Jeg vil derfor først redegjøre for den sterke versjonen og komme tilbake til de øvrige Coase-
teoremene i den normative analysen. Fram til den normative analysen vil jeg med Coase-
teoremet derfor mene den sterke versjonen.  
 
Coase-teoremet er ikke eksplisitt formulert av Coase selv. Jeg vil derfor benytte formuleringen 
i pensumlitteraturen: 
  

Hvis rettigheter er veldefinerte og transaksjonskostnadene er null, vil partene, 
uavhengig av den rettslige fordeling av rådigheter, gjennom samarbeide 
fremringe et pareto-effektiv resultat. 

  
Coase-teoremet forutsetter for det første at rettigheter er veldefinerte. Dette innebærer at det 
ikke er tvil om hvem som råder over rettighet og at det ikke er tvil om omfanget av 
rettigheten. 
  
Med transaksjonskostnader menes at det ikke er kostnader ved å inngå en avtale som ikke 
reflekteres i avtalevilkårene. Jeg skal komme nærmere tilbake til transaksjonskostnader 
nedenfor. 
  



 2 

Med pareto-effektivitet menes at det ikke er mulig med pareto-forbedringer. En 
paretoforbedring innebærer at minst en kan få det bedre uten at andre får det verre.  
  
Innledningsvis bør det også bemerkes at Coase-teoremet ikke sier noe om fordeling i seg selv, 
men om effektivitet.  
  
 
3 Innholdet i Coase-teoremet 
 
Jeg vil redegjøre for Coase-teoremet ved å ta utgangspunkt i en enkel modell. 
  

Modellen består av to personer, person 1 og person 2, og en rådighet A. Person 1 
har betalingsvillighet V for A og person 2 har betalingsvillighet U. Person 1 har 
høyest betalingsvillighet slik at V>U. 
  
Det er pareto-effektivt at person 1 besitter rådigheten, fordi en paretoforbedring 
eller potensiell paretoforbedring ikke er mulig hvis person 1 besitter rådigheten.  
 
Grunnen til dette er at person 1 verdsetter A til V, mens person 2 bare verdsetter 
A til U. Hvis A overføres fra person 1 til person 2,  vil Person 1 miste V mens 
person 2 oppnår U. Siden U er mindre enn V er en paretoforbedring umulig. 
  
Hvis person 2 i utgangspunktet råder over A vil person 1 være villig til å betale V 
for A, mens person 2 er villig til å oppgi A for U.  
 
Ved fravær av transaksjonskostnader vil A og B ved samarbeid finne ut at de kan 
realisere en felles gevinst ved at A overfores til person 1.  
 
Person 1 kan komme bedre ut ved å betale opptil V for A, mens person 2 vil være 
villig til å selge A hvis han får mer enn U.  
 
Det er altså en gevinst på V-U ved å gjennomføre transaksjonen og siden det ikke 
er noen transaksjonskostnader vil transaksjonen gjennomføres.  
 
Hvordan overskuddet på V-U fordeles sier Coase-teoremet ingenting om. 
  
Dersom person 1 opprinnelig råder over A, vil det ikke være gevinster å hente 
ved overdragelse av A, slik at rådigheten vil forbli hos person 1. 
  
Det pareto-effektive resultatet vil derfor realiseres uavhengig av hvem som 
opprinnelig råder over A. 

  
Jeg har valgt å gå veien om en abstrakt rettighet A istedenfor å bruke et konkret eksempel. 
Dette har jeg gjort både for å oppnå generalitet og for å lettere kunne utdype med eksempler.    
  
A kan være en hvilken som helst rådighet A. A kan f.eks. være en forbruksvare som tilbys i 
fullkommen konkurranse. Person 2 reservasjonspris U vil da være kostnaden ved å fremskaffe 
varen, altså alternativkostnaden. I denne sammenheng representerer imidlertid ikke Coase-
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teoremet noe nytt fordi pareto-effektivitet da kan forklares med første velferdsteorem. Ideene 
bak dette kan føres tilbake til Adam Smith. 
  
Coase-teoremet understreker imidlertid betydningen av transaksjonskostnader og 
veldefinerte eiendomsrettigheter, og viser at veldefinerte eiendomsrettigheter og eliminerte 
transaksjonskostnader kan løse problemer som tradisjonelt er omtalt som markedssvikt.   
  
En markedssvikt er eksternaliteter, dvs. fordeler (positive eksternaliteter) eller ulemper 
(negative eksternaliteter) for andre som en økonomisk beslutningstaker ikke tar hensyn til i 
sine tilpasninger.  
 
Ved   veldefinerte eiendomsrettigheter   og null transaksjonskostnader vil disse kostnadene 
internaliseres i beslutningene.  
 

Et eksempel er en negativ eksternalitet i form av en fabrikks forurensende 
utslipp i en elv som reduserer verdien fisket til en fisker.  
 
Jeg antar at Person 1  i modellen er fiskeren og forurenseren er person 2 og at A 
er retten til å forurense vannet og at i utgangspunktet tilhører forurenseren.  
 
Forurenserens verdi av å forurense er dermed U, som f.eks. representerer 
kostnadene ved rensing.  
 
V er fiskerens verdi av å kunne terminere forurenserens rett til å forurense, dvs. 
den merverdi fiskeren ville ha av i kunne fiske fra elven hvis den ikke var 
forurenset.  
 
Siden V er større enn U vil det være effektivt at forurenseren ikke forurenser. 
Dette utfallet vil også realiseres fordi fiskeren ville være villig til å betale mer for 
å unngå forurensningen, enn forrenserens verdi av å kunne forurense. 

  
I den videre illustrasjonen av innholdet Coase-teoremet vil jeg, for å få med meg noen flere 
poenger, bevege meg utover modellen ovenfor. 
 

En annen negativ eksternalitet er den som oppstår på grunn av ”allmenningens 
tragedie”. Hvis to eller flere personer har rett til å fiske i en elv vil det resultere i 
et overfiske, fordi hver enkelt fisker ikke vil ta hensyn til kostnaden de påfører 
andre ved å fiske. Overfiske vil lede til en inneffektiv bruk av ressursene og 
fiskernes samlede verdsetting av ressursen vil være mindre enn om en person 
hadde eiendomsretten til ressursene. Dersom økonomien i utgangspunktet var 
organisert slik at alle som ønsket å fiske kunne fiske, ville en person kunne 
kompensere alle de andre fiskerne for deres verdi av fisket og likevel stå igjen 
med et overskudd siden en person kan utnytte ressursen mer effektivt. Siden jeg 
har forutsatt at det ikke eksisterer noen transaksjonskostnader ville denne 
kompensasjonsordningen kunne gjennomføres kostnadsfritt, og dette ville derfor 
bli gjort. 

 
En annen markedessvikt er markedsmakt. Inneffektiviteten som følge av utnyttelsen av 
markedsmakt skyldes at den som har markedsmakt ikke kan differensiere priser mellom 
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kunder. En bedrift med markedsmakt vil maksimere sin profitt når prisen er høyere enn 
kostnaden ved å produsere en ekstra enhet.  
 
Grunnen til dette er at han ved å sette en lavere pris vil tape inntekt på de enhetene som 
kunne vært solgt for en høyere pris. Det vil derfor være et produksjonsnivå hvor fortjenesten 
av å produsere en ekstra en het vil være lavere enn tapet ved å måtte senke prisen på hele 
produksjon.  
 
Når prisen er høyere en kostnaden ved å produsere en ekstra enhet vil man kunne oppnå en 
paretoforbedring ved økt produksjon, herav effektivitetstapet. Hvis forutsetningene i Coase-
teoremet var oppfylt ville ikke dette problemet oppstå fordi tilbyderen med markedsmakt 
kostnadsfritt kunne forhandle med hver og enkelt av de kundene som hadde betalingsvillighet 
høyere en kostnaden ved å produsere en ekstra enhet.  
 
Han kunne startet med den med høyest betalingsvillighet og beveget seg nedover langs 
etterspørselskurven, helt til han kom til den personen med marginal betalingsvillighet lik 
kostnaden ved å produsere en ekstra enhet, slik at utfallet ble effektivt.          
  
4 Betydningen av transaksjonskostnader 
  
4.1 Transaksjonskostnader 
 
Med transaksjonskostnader menes kostnader ved å inngå avtaler som sådan.  
 
Det vil alltid i det minste være noen anstrengelser ved å inngå en avtale. Forutsetningen om 
null transaksjonskostnader i Coase-teoremet vil derfor så godt som aldri være oppfylt.  
 
Omfanget transaksjonskostnadene kan avhenge av mange forhold. Det kan være egenskapene 
ved produktet som selges. Avtaler om komplekse ustandardiserte produkter, vil normalt 
innebære større transaksjonskostnader enn standardiserte produkter.  
 
Egenskaper ved forhandlerne kan være av betydning, f.eks. om avtalepartene er 
vennligsinnede eller ikke.  
 
Videre varigheten av avtalene være av betydning. Partenes tilgang til informasjon vil være av 
betydning.  
 
Transaksjonskostnadene kan bli så store at det forhindrer avtaler i å bli inngått. 
  
For å analysere betyningen av transaksjonskostnader kan det være hensiktsmessig å 
systematisere transaksjonskostnadene.  
 
En vanlig inndeling er søkekostnader, forhandlingskostnader og kontrollkostnader. 
  
Søkekostnader er kostnader ved å finne informasjon om det man ønsker å tilegne seg.  
 
Dette er for det første kostnader ved å orientere seg om mulige alternative goder, f.eks. pris og 
kvalitet.  
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Er man interessert i et spesielt produkt er det kostnader forbundet med å finne 
ut om produktet eller rådigheten. Skal man kjøpe et hus må man finne ut hvilke 
rådigheter som følger med eiendommen, om det er heftelser på huset osv. Skal 
man ha utført entrepriseoppdrag kan det være nødvendig å innhente 
informasjon om entreprenørens økonomiske styrke, hvilke underentreprenører 
han bruker, hvordan han har utført andre oppdrag osv. Kjøp av telefonitjenester 
kan også medføre store søkekostnader, fordi mange prisplaner gjør markedet 
uoversiktlig. Det samme gjelder kjøp av flyreiser. 

  
Forhandlingskostnader er kostnadene forbundet med selve forhandlingene. Dette består for 
det første å avgjøre hvordan kontrakten skal utformes, hvordan rettigheter og plikter skal 
fordeles. Disse vil være større jo flere forhold som skal reguleres av kontrakten f.eks. hvis 
"naturen" kan få mange mulige forløp. Hva skal skje ved endringer i oljeprisen eller renta? 
Hva skal skje hvis sentrale personer slutter hos den som skal utføre et konsulentoppdrag? 
Ikke minst kan forhandlinger om pris medføre store kostnader. Forhandlingskostnadene er 
ikke nødvendigvis avsluttet når avtalen er underskrevet. Det kan f.eks. utgjøre en del av 
avtalen at dersom enkelte forhold inntreffer skal det gjøres nye forhandlinger. 
  
Kontrollkostnader er kostnadene som går med til å kontrollere at avtalen oppfylles. Dette 
innebærer for det første kostnader med å kontrollere og sikre at man har fått riktig 
oppfyllelse. For det andre er det kostnader som inntrer ved sanksjonering av avtalebrudd, 
herunder domstolskostnader. 
  
4.2 Særlig om betydningen av informasjon      
 
For alle formene for transaksjonskostnader er kostnadene relatert til informasjonsmangler en 
viktig del av transaksjonskostnadene. Søkekostnader er i det vesentlige kostnader ved å 
innhente informasjon. Det kan tenkes at enkelte produkter har mer eller mindre karakter av å 
være såkalte opplevelsesgoder, dvs at kvaliteten på godet ikke kan observeres før det er 
konsumert. Et eksempel på dette er feriereiser. En kan tenke seg at tilbyderne må 
gjennomføre visse kostnader for å signalisere at produktet har den ønskede kvalitet.  
 
Motsatt kan det tenkes at det er mangelfull informasjon om den som skal motta et gode. Et 
typisk eksempel på dette er forsikringsavtaler. Dette kan lede til at den som tilbyr ordningen 
rammes av såkalt ugunstig utvalg (negativ seleksjon). Dette kan lede til at ordningen bryter 
sammen.    
  
Mange forhandlingskostnader inntrer som følge av mangelfull eller asymmetrisk informasjon. 
Mangelfull informasjon om forhold som inntrer i framtiden skaper behov for å forhandle om 
situasjoner som kanskje aldri inntrer, og ikke minst går det ressurser med bare til å finne ut 
hva det skal forhandles om, dvs. hvilke begivenheter som kan inntre.  
 
Asymmetrisk informasjon mellom partene gir også grunnlag for strategisk atferd mellom 
partene. Gjennom signaler kan partene gi inntrykk av at betalingsvilligheten er annerledes 
enn den egentlig er, f.eks. ved den av partene som skal yte noe gir inntrykk av at kostnadene 
er høyere enn den virkelig er.  
 



 6 

Mer generelt   vil verdien en avtale hver part har i mer eller mindre grad være privat 
informasjon. Jo mer usikre partene er om hverandres verdier, jo større rammer er det for 
forhandlingene og jo større kan forhandlingskostnadene bli. 
  
Informasjon er også av stor betydning når det gjelder kontrollkostnader. Et problem kan være 
at det er store kostnader forbundet med å kontrollere om en part har gjort slik som avtalt.  
 
Dette gjør seg særlig gjeldende i forsikringsavtaler, hvor det f.eks. er kostbart eller tilnærmet 
umulig å kontrollere om forsikringstakerne har vært så aktsomme som følger av 
forsikringsvilkårene. Dette kan lede til atferdsrisiko, og i verste fall kunne medføre at hele 
forsikringsordningen bryter sammen.    
  
5 Normativ analyse 
 
Hvis en legger til grunn at samfunnsøkonomisk effektivitet er ønskelig, gir Coase-teoremet 
grunnlag for to retningslinjer.  
 
Den første retningslinjen er at det bør legges opp til at regler søker å legge til rette for at 
forutsetningene i Coase-teoremet i størst mulig grad er oppfylt, dvs regler som reduserer 
transaksjonskostnader og regler som legger til rette for veldefinerte eiendomsrettigheter og 
regler som legger til rette for at partene kan samarbeide om overdragelse av rådigheter.  
 
Den andre retningslinjen er at dersom man ikke i tilstrekkelig grad kan oppnå 
forutsetningene for Coase-teoremet bør rettigheter fordeles slik at utfallet blir så likt som 
mulig som utfallet dersom forutsetningene er oppfylt.  
 
Jeg vil først se på nærmere på hvilke normative implikasjoner den første retningslinjen gir, og 
deretter se på de normative implikasjonene den andre retningslinjen gir. 
  
5.1 Tilrettelegging for forutsetningene i Coase-teoremet 
  
4.1.1 Tilrettelegging for samarbeid 
 
For at Coase-teoremet i det hele tatt skal kunne gjennomføres må det være mulig for parter å 
samarbeide om overføring av rådigheter. Dette leder til det betingete Coase-teoremet: 
  

Hvis man ønsker effektivitet bør loven helst utformes slik at den reduserer eller 
helst fjerner hindringer for private avtaler. 

  
Dette innebærer at loven ikke bør legge hindringer for at private avtaler inngås.  
 
Utgangspunktet i norsk rett er avtalefrihet. Utgangspunktet er derfor i samsvar med de 
normative implikasjoner som Coase-teoremet gir.  
 
På mange områder gjelder denne avtalefriheten likevel ikke fullt ut. For eksempel kan 
konkurranselovgivningen legge hindringer for private avtaler om overdragelser av foretak. 
Medielovgivningen legger hindringer for overdragelser av medieforetak.  
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Ønsket om effektivitet kan likevel forklare slike begrensninger. F.eks. kan visse begrensninger 
i avtalefriheten være nødvendig fordi samarbeid kan ha ringvirkninger på områder hvor 
forutsetningene i Coase-teoremet ikke er oppfylt.  
 
Eksempelvis kan hele Norges befolkning ha en viss betalingsvillighet for at det er noe 
landbruksproduksjon i Norge, men transaksjonskostnader gjør at denne samlede interessen 
kommer kan gjennomføres ved en avtale. Dette kan gjøre det hensiktsmessig at man gjennom 
lovgivning hindrer at landbruket bli helt utfaset. Det samme gjelder verdien av pluralisme og 
mangfold i media som forsvarer medieeierskapslovgivningen. Videre vil normalt 
transaksjonskostnader lede til at en som har markedsmakt vil utnytte denne på en måte som 
er samfunnsøkonomisk ineffektivt. 
  
5.1.2 Tilrettelegging for reduserte transaksjonskostnader 
 
Det betingete Coase-teoremet innebærer også at transaksjonskostnadene bør være så lave 
som mulig etter som transaksjonskostnader utgjør en hindring for private avtaler. 
  
5.1.2.1 Søkekostnader 
 
Gjennom offentlige baser og registre og regler som enten gir aktører plikt eller motivasjon til 
å gi informasjon til registre kan man redusere søkekostnadene. 
  
For eksempel reduserer tinglysningsregisteret søkekostnadene i forbindelse med kjøp av fast 
eiendom, fordi man her kan finne ut hvilke beføyelser som hviler på eiendommen. I denne 
forbindelse er det viktig at registerordningen har positiv troverdighet, dvs. at man skal kunne 
stole på det som står der. Et slikt system er etablert gjennom lovgivningen. Tilsvarende 
ordning gjelder gjennom løsøreregisteret når det gjelder omsetning av biler, selv om det er 
rettstekniske forskjeller på de to systemene. 
  
Søkekostnadene kan også reduseres som følge av opplysningsplikt. Avtl. § 33 gir til en viss 
grad partene opplysningsplikt. Opplysningsplikten er også delvis regulert gjennom de ulike 
kontraktslovene. 
 
Nå det gjelder forsikringsavtaler kan problemet med såkalt ugunstig utvalg oppstå. Dette 
problemet kan unngås gjennom tvungne forsikringsordninger. Folketrygden er et eksempel 
på dette. 
  
5.1.2.2 Forhandlingskostnader 
 
En del av transaksjonskostnadene er å fremforhandle avtalevilkår, og regulere hva som skal 
skje ved ulike forløp.  
 
Gjennom deklaratorisk bakgrunnsrett som partene kan benytte ved fravær av 
kontraktsregulering kan man spare en del av disse av disse kostnadene. Ved å tilrettelegge for 
standardkontrakter kan man til en viss grad oppnå samme effekt, bortsett fra at det i alle fall 
må henvises til standardkontrakten i avtalen.  
  
I arbeidslivet er det vanlig med kollektivt forhandlede avtaler. Dette vil trolig spare 
transasksjonskostnader framfor at hver og en skal fremforhandle lønn. Dette kan imidlertid 
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lede til effektivitetstap ved at insentivene til arbeidsinnsats blir mindre når man følger et 
kollektivt system. 
  
5.1.2.3 Kontrollkostnader 
 
Kontrollkostnader omfatter domstolskostnader. Et effektivt domstolsystem vil derfor 
redusere kontrollkostnader. 
  
5.1.3 Veldefinerte rettigheter 
 
Veldefinerte rettigheter er også en forutsetning for Coase-teoremet. Regelverket bør derfor 
legges opp til at det ikke er tvil om hva rettighetene omfatter. 
 
  
5.2   Når forutsetningene for Coase-teoremet ikke i tilstrekkelig grad kan nås 
 
Det er ikke alltid mulig eller i alle fall veldig kostbart å legge til rette for at forutsetningene i 
Coase-teoremet er oppfylt. I dette tilfellet gir den svake versjonen av Coase-teoremet 
veiledning: 
  

Hvis transaksjonskostnadene er så høye at de forhindrer forhandlinger eller et 
effektivt forhandlingsresultat, vil ressursutnyttelsen bli paretoeffektiv hvis den 
rettslige allokering av rådigheter initialt er slik som forhandlinger uten 
transaksjonskostnader ville ha ledet til, men ikke ellers. 

  
Rettighetene bør altså fordeles slik at de med høyest verdsetting av dem kan benytte dem. Jeg 
skal se på hvilke mekanismer som kan gjennomføre dette. 
  
5.2.1 Ekspropriasjon 
 
Dersom man lever i en verden med absolutt ukrenkelighet av eiendomsretten og 
forutsettningene i Coase-teoremet ikke er oppfylt, vil man fort ende med sløsing fordi 
ressursene ikke blir anvendt mest effektivt.    
  
Regler om ekspropriasjon kan motvirke dette. Dersom man etter en nytte-kostnadsanalyse 
kommer fram til at en rådighet overføres, vil det være Kaldor-Hicks effektivt at dette 
gjennomføres.  
 
Dersom en ønsker en paretoforbedring må rådighetsinnehaveren ha en kompensasjon.  
 
Kompensasjonsordninger kan imidlertid være ønskelig i seg selv, fordi det kan representere 
en ulempe eller virke demotiverende med et system hvor rådigheter kunne overføres ved 
tvang uten kompensasjon. Kompensasjon etter det innehaveren vil ha kan imidlertid leder til 
at innehaveren utnytter sin monopolstilling til å tilegne seg hele overskuddet ved 
transaksjonen, noe som både kan virke urimelig fordelingsmessig og ville legge en demper på 
ekspropriasjonsordningen, fordi problemet med transaksjonskostnader da i realiteten ville 
gjenoppstå.  
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Derfor er det hensiktsmessig med ekspropriasjonserstatning, som regulerer 
erstatningsverdien ved ekspropriasjon.   
  
5.2.2 Auksjoner 
 
Dersom en rådighet representerer en begrenset ressurs som forvaltes av det offentlige og 
denne ressursen skal benyttes av private bør den deles ut slik at utfallet blir paretoeffektivt, 
som at den som har høyest betalingsvillighet får den. Dette kan gjennomføres ved auksjoner.  
 
Dette gjøres i økende grad ved tildeling av tillatelser. Det kan imidlertid være slik at den som 
har høyest betalingsvillighet ikke kan utnytte tillatelsen mest effektivt, men har høyest 
betalingsvillighet fordi han kan utnytte markedsmakt.  
 
Dersom det for eksempel skulle deles ut fire tillatelser til å drive som mobiltelefonioperatør, 
bør ikke alle nødvendigvis tildeles samme person selv om en person har høyest 
betalingsvillighet for tillatelsene samlet. 
 
6 Sammendrag 
 
Dette er en oppgave hvor flertallet av studentene må kunne forventes å skrive mye, og kan 
trekke på store deler av pensum. Det vil imidlertid være krevende å skrive en svært god 
oppgave. Det fordrer at studentene disponerer stoffet godt, er kritiske med valg av eksempler 
og sammenhengene mellom dem. En ”A” krever gjennomgående analytisk presisjon i 
resonnementene. 


