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Oppgave 1 
Anta at det er én type forsikringstakere som har en gitt sannsynlighet for å lide et tap. Ved å 
foreta en investering kan forsikringstakeren redusere sannsynligheten for tap, men 
forsikringsselskapet kan ikke observere om forsikringstakeren investerer.  
a) Forklar hvordan dette begrenser muligheten for forsikringskontrakter.  
b) Forklar hvordan egenandel eller liknende kan spille en rolle i dette tilfellet.  
c) Hva er informasjonsproblemet?  
 
Oppgave 2 
Hendrikse øving 6.4 A-C. 
Tilleggspørsmål  

i) Under punkt A nevnes det at kontrakter er basert på produksjon. Gi eksempel 
på slike kontrakter.  

ii) Hva er verdien av tilleggsinformasjon? 
 

Oppgave 3 
 

i) Hvordan kan garantier i bruktmarkeder redusere problemer med ugunstig utvalg?  
 
ii) Forhandlere av TV, brukte og ubrukte, selger vanligvis TV-apparat med garanti. 

Dersom man kjøper brukt TV fra privatpersoner er det ikke vanlig med garanti. 
Kan du gi en forklaring på denne forskjellen?  

 
iii) Skjulte egenskaper har blitt brukt som forklaring på at noen tar en lang og 

krevende utdanning, mens andre ikke gjør det. Presenter argumentet. Diskuter den 
samfunnsøkonomiske nytta av utdanning i denne sammenhengen. 

 
 
Oppgave 4 
Prinsipal-agent- teorien beskriver hvordan kontrakter bør utformes for å stimulere agenten til, 
(riktig) innsats (se Hendrike s. 120). I praksis er det mange eksempler på at en ikke bruker en 
slik kontrakt. Gi eksempler på avvikende praksis og gi eksempler på grunner til at en velger 
noe annet.  
 
Oppgave 5 
Anta at en sjokoladeselger tilbyr pakker med 2 sjokolader for 50 kroner og pakker med 10 
sjokolader for 200 kr. per pakke. Kan du forklare dette fenomenet ut fra teori om asymmetrisk 
informasjon. Hvilken type asymmetrisk informasjon er relevant?  

Se spesielt på følgende situasjon. Det er to typer kjøpere, en med lav 
betalingsvillighet, kalt L, og en med høy betalingsvillighet, kalt H. Det er like mange av hver 
type. Anta at selgeren vurderer å tilby pakker med 2, 3 eller 10 enheter. Betalingsvilligheten 
til L og H er som følger. 
Pakkestørrelse              2      3     10  
L’s betalingsvillighet   51   70   100  
H’s betalingsvillighet   69  112  220 
 



Det er flere eksempler på at goder tilbys til ulike priser per enhet, for eksempel sesongkort, 
teaterabonnement, etc. og mulighet for å kjøpe til stykkpris. Kan du forklare dette? Kan du 
nevne eksempler på samme eller liknende fenomener?    
Hva ville tilpasningen vært ved full informasjon?  

 
 
 
 
 


