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Merk: Det ligger en oppgave knyttet til dette settet i Fronter. Denne må besvares senest 30 

minutt FØR seminaret begynner. Jeg ønsker at dere prøver på oppgaven før seminaret derfor 

premieres alt som ser ut som et ærlig forsøk med 2 poeng som trekkes fra i kravet til 

obligatorisk oppgave. Obligatorisk oppgave blir dermed lettere å bestå.  

Oppgave 1 

Betrakt et marked der etterspørselen er gitt ved D(p)=10-2p, og tilbudet er gitt ved T(p)=1+p.  

a) Hva blir likevektsprisen? 

Hint: Spørsmålene som følger kan løses med integrasjon, men det blir veldig mye enklere om 

du tegner opp markedskrysset i en figur og bruker formelen for arealet av trekanter. 

b) Hva blir konsumentoverskuddet? 

c) Hva blir produsentoverskuddet? 

d) Hva er det samfunnsøkonomiske overskuddet? 

 

Oppgave 2 

Betrakt produktfunksjonen )exp(1)( LLf  . Bedriftens profitt om den velger en en 

faktorbruk L (altså velger å bruke L enheter arbeidskraft) er da  wLLpfL  )()( . Anta i 

første omgang at wpf )0(' . (Alle kvantum og priser er ikke-negative. ) 

a) Hva er førsteordensbetingelsen for bedriftens profittmaksimering? 

b) Er andreordensbetingelsen for profittmaksimering tilfredsstilt. 

c) I eksempelet ovenfor er wpf )0(' . Hva endres om denne betingelsen ikke er oppfylt? 

Bedriftens valg av arbeidskraft vil avhenge både av produktpris og inntekt.  

d) Finn ved hjelp av implisitt derivasjon 
w

L




. 

Siden produktfunksjonen er gitt kan vi nå finne et eksplisitt uttrykk for faktorbruken, L.  

e) Finn det eksplisitte uttrykket og deriver mhp w og sammenlign med svaret i d). 

f) Hva er bedriftens kostnadsfunksjon: Finn kostnadene ved å produsere et gitt kvantum 

C(y)? 



 

Oppgave 3 

Vi har sett at om en bedrift har en kontinuerlig deriverbar kostnadsfunksjon C(y), der C’(0)=0 

og C’’(y)>0 for alle y>0, så vil bedriften tilpasse seg slik at p=C’(y), der p>0 er prisen på 

produktet bedriften produserer. 

a) Finn en venn, medstudent eller en annen som ikke har studert økonomi. Forklar 

vedkommende med ord hva p=C’(y) forteller oss om hvordan bedriten tilpasser 

produksjonen. Du skal ikke bruke matematikk i forklaringen, bare ord. Ikke snakk om 

funksjoner eller deriverte, og vil du snakke om marginalkostnader må du forklare hva 

det er uten å snakke om en derivert. (Siden det skal være en som ikke har studert 

økonomi, kan det ikke være en medstudent på dette kurset. Men dere må gjerne 

diskutere dere imellom hva som en en god forklaring, først.) 

b) Skriv ned den forklaringen du brukte og noter alle motforestillinger du eller vennen 

din hadde mot argumentasjonen din. Ta disse med til seminaret for diskusjon. 


