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Oppgave 1 
a) La 1 1 2 2 3 3( , ) ( , ) ( , )x y x y x y   være preferanserangeringen av tre varekurver. Hvilke av 

nyttefunksjonene vu,  eller w kan representere disse preferansene, når 
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b) Representerer nyttefunksjonene u og v de samme preferansene når 
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Oppgave 2 
En forbruker kjøper mengdene 1c og 2c  av to goder til prisene 1p  og 2p . Inntekten er m . 

Preferansene er gitt ved nyttefunksjonen 1 2 1 2( , ) ln( )U c c c c    

 
a) Hva er det spesielle med den marginale substitusjonsbrøk i dette tilfellet? 
b) Løs konsumentens nyttemaksimering både med Lagranges metode og med innsetting fra 

budsjettbetingelsen, og finn finn etterspørselsfunksjonene for de to godene. Se separat på 
tilfellene 1m  og 1m  . Forklar med ord hvorfor   

c) Hva blir priselastisitetene?  
d) For tilfellet 1m  , hva er inntektselastisiteten til vare 1? Kan du uten å regne videre si noe 

om inntektselastistitene til vare 2? 
e) Er noen av varene nødvendighetsgoder eller luksusgoder. 

 
 
Oppgave 3 
Preferansene er gitt ved nyttefunksjonen  
 1 2 1 2( , ) ln lnU c c a c b c   

 
a) Er indifferenskurvene konvekse? 



b) Finn etterspørselsfunksjonene, og regn ut budsjettandel for de to varene.  
c) Finn priselastisitetene 
d) Uten å regne, hva kan du nå si om inntektselastisiteten? 
e) Er godene normale? 
f) Finn konsumentens utgiftsfunksjon og kompensert etterspørsel. (NB: Dette blir først forelest 

på mandag) 
 
 

Oppgave 4 
Dersom vi har bare to goder, kan begge godene være luksusgoder? 
 
 

Oppgave 5 
En konsument maksimerer nytte 1 2( , )U c c  med prisene 1p  og 2p . Anta at prisen på vare 1 øker men 

at konsumentens inntekt samtidig øker slik at konsumenten er i stand til å opprettholde inntektsnivået. 
(kompensert etterspørsel).   

a) Forklar med en figur at forbruket av vare 1 må falle.  
b) Dersom vare 1 er et normalt gode, hva kan du si om forbruksendringen om inntekten ikke blir 

kompensert? 
 

 


