
Begrenset rasjonalitet i organisasjoner 
 
 
Kognisjon – å tilegne seg kunnskap 
 
Begrenset kognisjon – begrenset evne til å tilegne seg 
kunnskap 
 
 
Deduksjon – å trekke slutninger fra det generelle til det 
spesielle 
 
Induksjon – å trekke slutninger fra det spesielle til det 
generelle. 
 
 
 
Deduktiv begrenset rasjonalitet
 
Konsistent atferd, basert på analyse av situasjonen, men med 
begrenset kognisjon. 
 
 
• begrenset evne til huske 
 
• begrenset evne til å kategorisere informasjon 
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Informasjonsinnsamling i organisasjoner 
 
• Med begrenset kognisjon vil ikke all informasjon komme 

frem til beslutningstager. 
 
• Måten informasjonen samles inn på, får betydning. 

 
• Eksempel: Informasjon samles inn kun som + eller -. 

 
• Hvis optimistiske medarbeidere er i samme gruppe, og 

det samme med pessimistiske, vil den optimistiske 
gruppens prosjekt bli gjennomført, mens den 
pessimistiske gruppen ikke blir gjennomført. 

 
• Hvis gruppene er blandet, vil ledelsen få tvetydig 

informasjon og kan ende opp med å ikke gjennomføre 
noen prosjekter. 

 
 
Induktivt begrenset rasjonalitet 
 
• Enkle beslutningsregler 
• ”Tommerfinger-regler” 
• Rutiner 

o Bedrifter baserer atferd i dag på hva som har fungert 
tidligere 

o Richard Nelson og Sidney Winter (1982) 
• Evolusjonstankegang 

o De gode rutinene overlever 
o Prøving og feiling – ”mutasjoner” 
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Organisasjoner med aktører som gjør feil 
 
To typer feil 
 
• Type I feil: Stoppe gode prosjekter 
• Type II feil: Sette i gang dårlige prosjekter 

 
Sammenligning av to typer organisasjoner 
 
• flat organisasjon – polyarki 
• hierarki 

 
Flat organisasjon – et prosjekt aksepteres hvis én 
beslutningstager sier OK. 
Hierarki – et prosjekt aksepteres bare hvis alle 
beslutningstagere sier OK. 
 
Flat organisasjon er best når det gjelder type I feil, men 
dårligst på type II feil. Grunnen er at flat organisasjon 
aksepterer flere prosjekter enn hierarki. 
 
Eksempel: Hver enhet sier Ja til et prosjekt med sannsynlighet 
p. To enheter. 
 
Flat organisasjon: Hvis Nei i enhet 1, går prosjektet videre til 
enhet 2. Sannsynlighet for aksept: p + (1 – p) ⋅ p. 
 
Hierarki: Hvis Ja i enhet 1, må prosjektet videre til enhet 2 før 
det er endelig akseptert. Sannsynlighet for aksept: p ⋅ p. 
 
Flat organisasjon fører til flere aksepter, fordi sjansen for 
aksept er større: p + (1 – p) ⋅ p > p ⋅ p ⇔ 2p – p2 > p2 ⇔ 
2p > 2p2 ⇔ p < 1. 
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Flat organisasjon er å foretrekke hvis det er viktigere å unngå 
type I feil enn type II feil, dvs. verdien av gode prosjekter er 
større enn kostnaden ved dårlige. 
 
Kan sannsynligheten p for aksept påvirkes? Da kan kanskje 
hierarki opprettholdes, bare med en høyere p, for eksempel 
ved at organisasjonen instrueres om å bruke svakere 
lønnsomhetskrav ved prosjektvurderinger. 
 
Komiteer – mellomting mellom hierarki og polyarki: Hierarki 
er som en komite med veto. 
 
Raaj Sah og Joseph Stiglitz (1985) 
 
• Ansettelsesprosedyrer: Når det er vanskelig å sparke folk 

som er ansatt, er kostnadene ved type II feil store. Derfor 
er det fordel med hierarkiske ansettelsesprosedyrer i det 
offentlige. 
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Tendenser i beslutninger 
 
• Tid: Større vekt på nær fremtid enn fjernere fremtid 
 

o Forskjellen på i dag og i morgen er mye større enn 
forskjellen på torsdag og fredag i neste uke. 

 
o Dynamisk inkonsistens 
 
o Utsettelse av ubehagelige tiltak 

 
 Fortsette for lenge med dårlige prosjekter 

 
 Vente for lenge med oppstart av nye prosjekter 

 
 Tiltak 

o Frister 
o Oppdeling av store prosjekter i 

mindre 
o Ikke straffe feil for hardt 
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Avstand: Større vekt på det som er nært enn det som er 
fjernt. 

 
o Geografisk avstand: Hendelser i nærmiljøet får 

større innflytelse på beslutninger enn hendelser langt 
unna. 

 
o Avstand i tema: Teknologisk utvikling er lettere å 

ta inn over seg for en ingeniør enn utvikling i jus er. 
 
o Avstand i sannsynlighet: Sjeldne begivenheter 

tillegges enda mindre vekt i beslutninger enn den 
lave sannsynligheten tilsier. 

 
o Gründere: overoptimistiske folk som tar 

beslutninger på tynt grunnlag. 
 
 
• Resultater: Større vekt på suksesser enn på fiaskoer. 

 
o Men hva er suksess, og hva er fiasko? Referanse er 

viktig. 
 
o Tap bør tas i ett, mens gevinster bør spres over tid. 

 
o For mye tid brukes på å unngå tap, for lite tid på å 

skaffe gevinster. 
 

o Daniel Kahneman og Amos Tversky 
• Kahneman – Nobel-pris i økonomi 2002 
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Koordinering i organisasjoner 
 
Situasjoner med mer enn én likevekt. 
 
 
Eksempel: To biler i et veikryss. Handlinger: Vent eller Kjør. 
 
 

Sjåfør 2 
Sjåfør 1 

 
Vent 

 
Kjør 

Vent (-1,-1) (0,5) 
Kjør (5,0) (-10,-10) 

 
 
• To gode utfall – begge er likevekter. 
 
• Men hvordan sikrer aktørene seg at de havner i en av 

likevektene? 
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Noen ganger kommer begge parter bedre ut i den ene 
likevekten enn den andre. 
 
Eksempel: Produksjonsavdeling og markedsavdeling i en 
bedrift. 

 
• Produksjon: Valg mellom stivbeint, men billig teknologi; 

og fleksibel, men dyr teknologi. 
 
• Markedsføring: Valg mellom reklame med fokus på lav 

pris, men lite variasjon; og reklame med fokus på 
variasjon og skreddersydde produkter, til høyere pris. 

 
• Stivbeint teknologi går best sammen med lav pris. 

Fleksibel teknologi går best sammen med variasjon. 
 
 

Produksjon 
Markedsføring 

 
Stivbeint 

Fleksibel 

Lav pris (7,7) (-1,-1) 
Mye variasjon (-1,-1) (5,5) 

 
• Utvikling over tid kan føre til at det skifter hvilken 

likevekt som er best for begge. Her: Etterspørsel etter 
variasjon kan øke, sånn at verdiene øker fra (5,5) til for 
eksempel (8,8). 

 
• Så da får vi et ekstra problem. 

o Ikke bare: Hvordan koordinere på en likevekt? 
o Men også: Hvordan koordinere overflytting fra en 

likevekt til en annen? 
o Kan man bli sittende fast i feil likevekt? 
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Løsninger på koordineringsproblemet 
 
• Problemet skyldes at aktørene gjør sine valg samtidig 

uten å vite hva den andre gjør. 
 

 regler 
 bedriftskultur 
 strategisk plan 
 standarder 

 
• “focal point” – Thomas Schelling, Nobel-pris 2005 
 
• Ulempe: stivhet – vanskelig å skifte til den andre 

likevekten? 
 
 
• Koordineringsmekanismer: Ledelse, internpriser 
 
• Fjerning av valgmuligheter: et drastisk alternativ 
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