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Foreleser: T.Ognedal 
 
 
En oversikt over sentrale temaer m/tilhørende leseveiledning 
 
 
1. Generellt og begreper: 
 S&W kap.1 og 2.  OBS: Les appendix til kap.2 også! 
 
Alternativkostnad, 
Ugjenkallelige kostnader (sunk cost) 
Markeder: frivillig bytte 
Avveining (trade-off): Budsjettbetingelser,  
komparative fortrinn 
 
2. Marked med fullkommen konkurranse (FK) 
S&W kap.3 og 4 
 
Forutsetninger for FK: 
”Pristakeradferd: Aktørene betrakter prisene som størrelser de ikke påvirker gjennom sitt 
kjøp/salg 
Homogene goder 
Full info om priser og alle andre relevante forhold 
Ingen eksterne virkninger 
 
Etterspørselskurven og Tilbudskurven: 
Kort begrunnelse for kurvene 
Faktorer som bestemmer helning og beliggenhet: skift i kurven vs bevegelse langs kurven 
Likevekt i markedet: p,x 
Virkning på p og x av skift i T eller E: avhenger av helning på kurvene 
 
Priselastisiteten / Etterspørselselastisiteten: Definisjon, formål og anvendelser 
 
Inngrep i markedet: 
Subsidier/avgifter,  
Prisoverveltning: virkning av subsidier/avgifter på priser og kvantum. Hvem bærer avgiften 
og hvem får subsidien? Vise hvordan det avhenger av helning på E- og T-kurven 
Max-pris/minstepris 
 
 
3. Konsumentens tilpasning 
S&W kap.5, men ikke s.113-118.  Har gjennomgått uten bruk av indifferenskurver. 
 
Budsjettlinja (BL): tegne opp og forklare. Hva forteller helningen? Virkning på BL av en 
prisendring. Virkning på BL av en inntektsendring. 
 
Spesielle budsjettlinjer: 
Konsumenten eier en mengde av det ene godet (seminaroppgave 4b) 
Valg mellom konsum i to perioder (gjennomgås 26.02) 



Valg mellom fritid og materielle goder (gjennomgås senere ) 
 
Konsumentens valg mellom to goder, gitt BL  
I tilpasningspunktet, dvs. for den godekombinasjon *

1 2, *x x konsumenten velger må følgende 

gjelde: 1 1 / 2MSB p p ,  

hvor 1MSB = marginal betalingsvillighet for gode 1, målt i enheter av gode 2, og 1 2/p p = 

prisforholdet mellom gode 1 og gode 2 = pris på gode 1, målt i enheter av gode 2. 
Endring i valget når (i) inntekten endres (ii) en av prisene endres. Se forelesningsnotater. 
OBS: Forklare hva substitusjons- og inntektseffekt er. 
 
Anvendelse: Kompensasjon for prisendring (gjennomgått på forelesning) i form av et beløp 
som gir mulighet til å kjøpe samme godekombinasjon som før prisøkning. Gir 
overkompensasjon: konsumenten kommer bedre ut ved å kjøpe mindre av det godet som har 
blitt relativt dyrere. 
 
4. Produsentens tilpasning 
S&W kap.6 – 7  
Kostnader (S&W kap.6) 
Marginalkostnader(MK) og gjennomsnittskostnader (GK) og sammenhengen mellom dem. 
Kostnader på lang sikt med mer S&W s.141-150 ikke gjennomgått. Les selv! 
 
Har lagt mest vekt på å utlede bedriftens tilbudskurve (kap.7) Se forelesningsnotater, samt 
seminaroppgaver.  
Endringer i bedriftens tilbud når for eksempel lønna øker. 
 
Aggregering til markedets tilbudskurve, S&W s. 163 
Tilbud på kort vs lang sikt, s.164-165: Les selv  
”Accounting profits…” s. 166-167 Les selv! Hovepoenget gjennomgått under 
“alternativkostnad” og “ugjenkallelige kostnader”. 
”Rent ”(= renprofitt) s.168. Les selv! 
 
 


