
Oppgavesett til forelesningene høsten 2015 

Revidert: 17.august (det kommer oppdateringer etter hvert) 

Oppgave 1 

P= billettpris til konsert, X= solgte billetter 

Max kapasitet i konsertlokalet: 900 

Etterspørsel etter billetter er gitt ved: 10 1000X P= − +  

(a) Hvilken billettpris vil gi fullt hus (900)? 
(b) Hva er stigningstallet til etterspørselskurven? 
(c) Regn ut billettinntektene for P=10,20,50 og 70. Hvilken pris gir høyest 

salgsinntekt? 
(d) Finn etterspørsels-elastisiteten for disse fire prisene. 
(e) Hvordan kan du bruke svaret på (d) til å svare på (c)? 

 

 

Oppgave 2 

Etterspørselskurven: 10 100x p= − +  

Tilbudskurven: 10 20x p= −  

a) Finn likevektspris og – kvantum.  

b) Hva skjer dersom myndighetene innfører in minstepris 8p = ? 
c) Hva skjer med likevekten dersom etterspørselskurven får et skift: konstantleddet 

øker til 120? 

  

Oppgave 3 

Vi ser på et marked for tomater. La p være pris og x mengde. Anta at etterspørselskurven i et marked 
er 10 1000x p= − +  og tilbudskurven er 20 800x p= − . 

a) Hva forteller etterspørselskurven? 
b) Hva er forutsetningene for at vi har etterspørsels- og tilbudskurver? 
c) Hvor mye endres tilbudt mengde når prisen øker med 10 kroner? 
d) Hvor mye endres etterspurt mengde når prisen øker med 10 kroner? 
e) Vis hva likevektspris og –mengde blir. 
f) Hva er tilbudselastisiteten i likevekt? Og etterspørselselastisiteten? 
g) Anta at markedet åpnes for handel med utlandet hvor prisen er 50. Hva skjer nå i det norske 

markedet?  



Oppgave 4 

Vi ser på et arbeidsmarked med såkalt fullkommen konkurranse. La p være lønn og x sysselsetting.  
Anta at etterspørselskurven i et marked er 800x p= − +  og tilbudskurven er 8 100x p= − . 

a) Vis at likevektslønn og –sysselsetting i markedet er: * 100, * 700p x= = . 

b) Hva er etterspørselselastisiteten i likevekten? Og hva er tilbudselastisiteten? 
c) Anta nå at det åpnes for arbeidsinnvandring. Lønna på verdensmarkedet er 80 kr/time. Hva 

skjer nå i det norske arbeidsmarkedet?  

 

Oppgave 5 

Etterspørselskurven er 10 100x p= − + , og tilbudskurven er 10 20x p= − . Finn likevektspris og  –

kvantum. Hva blir virkningene av en stykkavgift på 2 kroner per enhet?  

 

 

Oppgave 6 

Vi ser på marked for tomater fra oppgave 3: Etterspørselskurven i marked er 10 1000x p= − +  og 

tilbudskurven er 20 800x p= − . Myndighetene vil ha opp forbruket av tomater og gir selgerne en 

subsidie på 30 kroner per kg. Hva blir virkningene på tomatpris og tomatforbruk?  Forklar med ord 
hvorfor subsidien ikke leder til en reduksjon i tomatprisen på 30 kroner. 

Anta at markedet ble åpnet for handel med utlandet hvor tomatprisen er 50 kr/kg. Hva skjer nå 
dersom myndighetene subsidierer norske tomatbønder med 30 kr/kg? Hva skjer dersom alle som 
selger tomater på det norske markedet får subsidien? 

 

Oppgave 7 

Vi ser på arbeidsmarkedet fra oppgave 4: Etterspørselskurven er 800x p= − +  og tilbudskurven er 

8 100x p= − . Myndighetene anser lønna for å være for lav til å leve av og vurderer tre tiltak: (a) 
minstelønn på 127 (b) En subsidie på 27 kroner. Subsidien utbetales til arbeidstakerne, dvs. selgerne i 
markedet. (c) En subsidie på 27 kroner som utbetales til arbeidsgiverne, dvs. kjøperne. Vis hva som 
blir virkningene av de tre tiltakene. Se spesielt på virkningen for utbetalt lønn til de ansatte. 

 

Oppgave 8 

Mange som arbeider i klesindustrien i den tredje verden har ekstremt lave lønninger. Mange som 
kjøper disse klærne kunne tenke seg å betale litt mer dersom de ansatte fikk bedre betalt. Hva med 
følgende arrangement: Vi lager en organisasjon som utbetaler et ekstra beløp direkte til alle ansatte i 



klesindustrien per time de kan dokumentere.  De ansatte får pengene direkte fra vår organisasjon slik 
at vi er sikre på at ikke arbeidsgiverne tar pengene. Vil dette hjelpe? 

 

Oppgave 9 

Etterspørselskurven er 100x p= − + og tilbudskurven uten avgift er 50x p= − . Myndighetene 

legger på en avgift t=10 som skal innbetales av selgerne.  

a) Finn likevekten med og uten avgift.  
b) Hvordan deles avgiften mellom selgere og kjøpere? 
c) Kan du forklare med ord hvorfor markedsprisen øker mindre enn avgiften? 
d) Vi har nå samme etterspørselsfunksjon som før, men tilbudskurven uten avgift er nå  

/ 3x p=  (dette betyr at a=1/3 og b=0 i det generelle uttrykket), Finn ny likevekt.  Hvordan 

blir avgiften nå fordelt mellom kjøper og selger? Kan du forklare forskjellen fra forrige 
eksempel?  

e) Hvor mye endres mengde (kvantum) i de to tilfellene, dvs. med slak og bratt tilbudskurve? 

Oppgave 10 

Markedets etterspørsel er basert på betalingsvillighet. Det betyr at dyre ting – som hytter og Chanel 
vesker – i stor grad vil gå til de som har god råd. Men det kan jo være mange fattige studenter som 
også har veldig lyst på en hytte eller en Chanel veske. Ville det ikke være fint om vi kunne dele ut 
disse godene mer rettferdig – for eksempel ved at vi trakk lodd om hvem som skulle få? 

Oppgave 11 

Vi ser på et marked med fullkommen konkurranse, men hvor produsentene må betale en avgift t per 
enhet de produserer. ( Anta at det ikke er eksterne virkninger eller andre forhold som gjør at et 
uregulert marked gir en ineffektiv løsning. ) 

 (i) Hva er marginal betalingsvillighet i den nye likevekten og hva er marginalkostnaden i 
produksjonen? (ii) Tegn inn virkning på konsumentoverskudd og produsentoverskudd i figuren. (iii) 
Tegn inn avgiftsinntekten til myndighetene. (iv) Tegn inn reduksjonen i samfunnsøkonomisk 
overskudd, og forklar hva denne reduksjonen skyldes. 

Oppgave 12 

Vis hvordan både produsent- og konsumentoverskudd øker når produsentene får en subsidie s per 
enhet de produserer. Forklar hvorfor en subsidie likevel gir et samfunnsøkonomisk tap. (OBS: Vi antar 
at det ikke er eksterne virkninger eller andre forhold som gjør at et uregulert marked gir en ineffektiv 
løsning. ) 

  



 

 


