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Oppgave 1 

En bedrift har produktfunksjon ( , ) min( , )y f k n k n  . (Dette kalles Leontief-teknologi, men 

det kan være enklere å løse denne oppgaven om du tenker på teknologien som en 

kakeoppskrift. Bedriften lager vafler med to ingredienser: k er en blanding av kefir og egg, og 

n er en blanding av mel og sukker. Du trenger en liter k og en kilo n for å lage ett brett vafler. 

Om du har 3 kg n og 1 l k kan du bare lage ett brett.) Innsatsfaktorene koster hhv. q og w. 

a) Finn betinget faktoretterspørsel. (Hvor mye bedriften trenger av hver innsatsfaktor, 

gitt faktorpriser q og w og mengden som skal produseres y.)  Hint: Vil svaret avhenge 

av faktorpriser? 

b) Hva blir kostnadsfunksjonen? 

 

 

Oppgave 2 Allmenningens tragedie 

Om vi lar x dyr beite på et gitt jordstykke vil de hver produsere f(x) kg kjøtt. Jordstykket 

produserer bare enn viss mengde gress per uke, og jo flere dyr det er som beiter der, jo flere er 

det som må dele på maten, og jo mindre kjøtt produserer de. I tillegg vil mange dyr trampe 

ned jordet. På den andre siden, om det er få dyr vil de kanskje ikke spise alt siden de har 

begrenset magemål. For enkelhets skyld skal vi anta at f(x)=A-bx der A og b er positive 

konstanter. Vi antar også at det ikke er noen kostnader ved dyrehold.  

Anta at det er en bonde som eier jordstykket. Han vil da velge x for å maksimere 

kjøttproduksjonen, som blir xf(x).  

a) Finn optimal x. 

Anta at to bønder begge kan bruke det samme jordstykket, de har henholdsvis x1 og x2 dyr på 

jordstykket.  

b) Finn Nash likevekten, altså det paret x1 og x2, hvor  x1 er optimal gitt x2 og vice versa.  

Anta til slutt at jordstykket er en allmenning så alle bønder i bygda kan bruke det. Anta videre 

at det er så mange bønder at hver bonde vil gjøre liten forskjell på antallet dyr som beiter på 



enga, han ser altså på produsert mengde kjøtt per dyr (f(x)) som noe gitt som han ikke har 

påvirkning på. 

c) Hvor mange dyr vil bøndene til sammen slippe inn på jordstykket.  

d) Sammenlign løsningene i a), b) og c) og finn hvilken løsning som gir størst 

kjøttproduksjon.  

  

Oppgave 3: Nash-likevekt 

Betrakt følgende spill hvor begge spillerne kan velge mellom tre alternativer: A,B,C.  Spillet har to 

Nash-likevekter.  

  Spiller 2 

  A B C 

 

      Spiller 1 

A 90,90 0,100 0,-1000 

B 100,0 1,1 0,-1000 

C -1000,0 -1000,0 20,20 

a) Hva er Nash-likevektene? 

Tenk deg at du fikk delta i et eksperiment der dere skulle spille dette spillet og du vant de oppgitte 

beløpene i kroner. Om beløpet ble negativt måtte du betale.  

b) Hva ville du spilt, og hvorfor?  

Merk. I a) kan du tenke på de oppgitte størrelsene som nytte. Men i laben vil andre ting enn 

pengebeløpene bety noe, f.eks. kan du være opptatt av hva konsekvensen blir for motspilleren. Det er 

derfor ikke gitt at Nash-likevektene er de samme lenger i oppgave b). Det er heller ikke opplagt at det 

alltid er best å spille Nash-likevekten. Det er derfor ikke noe fasitsvar i b), det er ment som et 

utgangspunkt for diskusjon. Hvilke argumenter finnes for og mot de ulike alternativene? 

 

 

 


