
Det som står med rødt er ikke fullstendig fasit – men en hjelp til hva 
finne det stoffet som er relevant for å svare på oppgaven 

 

Oppgave 1 

Anta at myndighetene subsidierer vaskehjelp i hjemmet for å øke 
lønna til de som vasker.  Det viser seg at vaskehjelpene får omtrent 
samme nettolønn etter at ordningen har virket en tid. Kan du forklare 
dette ved å se på hva som skjer i markedet for vasketjenester i 
hjemmet. Du kan anta at dette er et marked med fullkommen 
konkurranse. 

Hvordan en subsidie deles mellom kjøper og selger avhenger av 
forholdet mellom etterspørsels- og tilbudselastisiteten i 
likevektspunktet før vi ga subsidie (p0,x0). Dvs. forholdet mellom 
helningen på kurvene i dette punktet. Jo mer elastisk T-kurven er i 
forhold til E-kurven, desto større del av subsidiet går til kjøper.  

I eksemplet med vaskehjelp er det rimelig å tro at T-kurven er nokså 
flat (elastisk): Lett å få tak i arbeidskraft til omtrent samme lønn. Anta 
at T-kurven var helt horisontal. Hvis subsidien s går til vaskehjelpen 
flyttes kurven ned med s\avstand s – dvs. p går ned med s fra p0 til 
P1=p0-s. Nettolønn til vaskehjelp er p1+s=p0-s+s=p0, dvs uendret. 
Hele gevinsten går til kjøperne 

 

Spiller det noen rolle om det er husholdningene eller vaskehjelpene 
som får subsidien? (svaret er nei – prøv å vise det) 

Nei. Dette er enkelt å se i tilfellet med horisontal T-kurve: Dersom 
husholdningene får subsidien flyttes E-kurven opp med s. Prisen til 



vaskehjelp (som nå er hennes nettolønn) er uendret. Husholdningene 
får imidlertid s i tillegg.  

Oppgave 2  

Forklar hva vi mener med «dødvektstapet» ved en skatt i 
arbeidsmarkedet 

Oppgave 3 

Forklar følgende: Når mange bedrifter konkurrerer om den samme 
type arbeidskraft (som mekanikere) vil marginalavkastningen av 
denne type arbeidskraft være den samme i alle bedriftene, selv om 
de er i svært ulike bransjer. (obs: Antar fullkommen konkurranse i 
markedet) 

FK lik lønn. Bedriftene tilpasser seg slik at marginalavkasting=lønn. 
Da må marginalavkastningen være den samme for alle  

Oppgave 4 

Hvorfor får vi lik lønn for likt arbeid i et marked med fullkommen 
konkurranse? 

Av samme grunner som i andre markeder med fullkommen 
konkurranse: Når kjøpere og selgere er pristakere, det er homogene 
varer, full informasjon og ingen transaksjonskostnader kan det bare 
være èn pris på varen.  For eksempel ville en selger som forsøkte å ta 
høyere pris ikke få solgt noe: Alle ville vite om at han tok høyere pris 
(full info), Varene er like så man kan likegodt kjøpe av andre 
(homogene varer) og det koster ikke noe ekstra å bytte selger (ingen 
transaksjonskostnader) 

Forklar hva som menes med kompenserende lønnsforskjeller. Gi 
noen eksempler på slike forskjeller. 



Kompenserende lønnsforskjeller er forskjeller som skyldes forskjeller 
mellom arbeidstakerne og/eller mellom jobbene. Se læreboka s.368 

Oppgave 5 

Anta at myndighetene ønsker at sykepleiere og andre innen 
omsorgsyrker skal jobbe flere timer. Det vurderes å sette opp 
timelønna for å få til dette. Forklar hvorfor det ikke er sikkert at dette 
virker etter hensikten.  

Økt lønn har to effekter: substitusjonseffekten – fritid relativt dyrere 
- trekker i retning av mindre fritid/økt arbeidstilbud. Inntektseffekten 
– økt inntekt – trekker i retning av mer fritid /mindre arbeidstilbud 
dersom fritid er et normalt gode 

 

 


