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Oppgave 1: Nyttemaksimering og utgiftsminimering 
Bruk Lagranges metode til å løse problemene i denne oppgaven. Under Forelesningsnotater 
på hjemmesiden ligger et notat som kort oppsummerer metoden og et notat av Tom Lindstrøm 
som gir en mer utførlig beskrivelse. Om du har liten trening med Lagranges metode så kan 
denne oppgaven være vanskelig. Prøv så langt du klarer. 
 
Vi betrakter her en konsument med nyttefunksjon 2121 ln2ln),( xxxxu +=  Her er 0, 21 ≥xx
konsumet av vare 1 og 2 og de tilhørende prisene er 21, pp mens inntekten er m.  

a) Løs først nyttemaksimeringsproblemet ),(max 21 xxu under bibetingelsen 
mxpxp =+ 2211 , og finn **, 21 xx som funksjoner av 21, pp og m. (Et tilsvarende 

eksempel uten priser og inntekt er gitt i det ene notatet. Kopier framgangsmåten.) 
b) Løs så utgiftsminimeringsproblemet 2211min xpxp + under bibetingelsen uxxu =),( 21

og finn hh xx 21 ,  som funksjoner av 21, pp og u . (Merk at toppskriftene * og h her bare 
er notasjon for å skille de to funksjonene fra hverandre.)  

c) Vis at løsningene på a) og b) blir identiske når 121 == pp , 2ln3=u og m=6. 
d) Diskusjon: Tegn en figur og forklar hvorfor de to løsningene blir identiske. 
e) Dersom 11 =p som i d) men vi øker prisen på vare 22 =p . Hvilket konsum hh xx 21 , er 

da den rimeligste måten å nå nyttenivået 2ln3=u ? Hva måtte inntekten ha vært for å 
nå dette nyttenivået. 

 
 

Oppgave 2: Formell og substansiell rasjonalitet 
En konsument har nyttefunksjon 2121 ln),( xxAxxu += Vi antar nå at prisen på vare 2 er 1. 
Notasjonen er ellers som i oppgave 1 og 0, 21 ≥xx . Budsjettbetingelsen blir mxxp =+ 211 . Vi 
løser nå med innsetting og ikke Lagranges metode. Vi skriver om budsjettbetingelsen som 

112 xpmx −=  og setter inn i nyttefunksjonen og får 111111 ln),( xpmxAxpmxu −+=−  
 

a) Vis at dersom konsumenten bruker en positiv mengde av begge varer så er Axp =11 og
Amx −=2   

b) Prøv også å vise at om Am < så vil konsumenten bruke all sin inntekt på vare 1. 
 
Tenk på modellen ovenfor som en beskrivelse av en rusavhengig person. La vare 1 være rus, 
mens vare 2 er alt annet, altså utgifter til mat, klær og hus etc. 
  

c) Diskusjon: Konsumentteorien beskriver konsumentene som 'rasjonelle' i betydningen 
av at de velger i henhold til komplette transitive preferanser (altså maksimerer nytte.) 
Merk at dette er en formell matematisk definisjon av rasjonalitet. Det er et krav om en 
innbyrdes konsistens i valgene. Er den rusavhengige personen ovenfor er rasjonell i 
denne betydningen?  
   Det finnes en annen definisjon av rasjonalitet som substansiell rasjonalitet. En 
substansielt rasjonell person søker å nå velbegrunnede mål. For tilfellet med den 
rusavhengige blir spørsmålet da om vedkommende har en god grunn til å prioritere rus 
foran alt annet inntil Axp =11 . Mener du den rusavhengige er substansielt rasjonell?  
   Synes du den formelle definisjonen av rasjonalitet er rimelig for en beskrivelse av 
konsumenters adferd? Kan du gi eksempler på situasjoner der formell rasjonalitet gir 
en systematisk gal beskrivelse av konsumentadferden? Er substansiell rasjonalitet 
rimelig som en beskrivelse av konsumenters adferd? 


