
SENSOR-VEILEDNING 

 

 

Oppgave 1 (vekt 25 %) 

Forklar kort følgende begreper: 

a) Samfunnsøkonomisk overskudd  

b) Markedets etterspørselskurve 

c) Eksterne virkninger  

a) Samfunnsøkonomisk overskudd for et kvantum x er samlet betalingsvillighet minus 

samlede kostnader for dette kvantumet. Bør helst forklare dette litt nærmere ved hjelp 

av en figur: Samlet BV er arealet under etterspørselskurvenfra 0 til x og samlede 

kostnader er arealet under tilbudskurven fra 0 til x. (Siden høyde på E-kurven måler 

marginal betalingsvillighet og høyden på tilbudskurven måler marginale kostnader) 

b) E-kurven viser etterspurt kvantum etter et gode som funksjon av prisen på godet. 

Etterspørselen avhenger også av andre faktorer enn prisen på godet, som pris på andre 

goder (substitutter, komplementære varer), inntekten til konsumentene, moter osv. 

Endring i disse faktorene gir skift i etterspørselskurven. Gi gjerne et eksempel. 

c) Også kjent som «eksternaliteter». Har sett følgende definisjoner på forelesning: 

- Ikke-kompensert, ikke tiltenkt effekt av en handling på en tredjeparts velvære 

- Økonomisk transaksjon som påvirker nytte eller kostnader hos en tredjepart uten at 

disse virkningene er reflektert i prisen. 

 

Bør nevne at eksterne virkninger både kan være positive og negative. Det vil antakelig 

falle seg naturlig for de fleste å gi minst ett eksempel på en ekstern virkning. 

 

Oppgave 2 (vekt 50 %) 

En vare produseres i et marked med bare én tilbyder (monopol). Etterspørselen etter varen er 

gitt ved: 

  p = 90 – x 

der p er varens pris og x omsatt mengde. Monopolistens marginalkostnad er gitt ved: 

  MC = 30 + x  

Det kan vises at monopolistens marginalinntekt er gitt ved: 

  MR = 90 – 2x 

 

a) Forklar hvorfor monopolistens marginalinntekt er lavere enn prisen. 

 

Studentene har sett formelen MR = p + (∆p/∆x)x , der (∆p/∆x)x er den negative 

priseffekten ved å øke produksjonen marginalt. 

Med ord: Monopolisten møter enn fallende etterspørselkurve. Når monopolisten øker 



produksjonen med én enhet, må man derfor redusere prisen på alle enheter som kunne 

blitt solgt for en høyere pris. Marginalinntekten blir dermed lavere enn prisen man får 

for siste enhet produsert. 

 

Nøyaktig samme spørsmål har vært gitt på seminaroppgave, men kan kanskje være 

vanskelig for mange å besvare likevel. 

Bør likevel kunne forklare enten med ord, figur eller matematisk. 

 

b) Hva blir pris og kvantum for en profittmaksimerende monopolist i dette tilfellet?  

 

Studentene skal vite at profittmaksimerende kvantum er gitt ved MC=MR. 

 

MC = MR 

30 + x = 90 – 2x 

=> x_m = 20 

 

Monopolpris finner de ved finne marginal betalingsvillighet for siste produserte vare: 

=> p_m = 90 – x_m = 70 

 

c) Hvilket kvantum maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd?  

 

Studentene skal vite at samfunnsøkonomisk overskudd maksimeres når det produseres 

over hele området der MBV ≥ MC: 

 

Kvantum som maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd er det kvantum der 

marginal betalingsvillighet (MBV) er lik marginalkostnad for siste produserte enhet. 

MBV er gitt ved den inverse etterspørselkurven i oppgaveteksten. 

MC = MBV 

30 + x = 90 – x 

=> x* = 30 

 

Noen studenter vil antakelig foretrekke å vise dette grafisk. 

 

d) Hvorfor vil det vanligvis oppstå et effektivitetstap med en monopolist? 

Vis effektivitetstapet med en figur. Hva er størrelsen på effektivitetstapet i dette tilfellet? 

 

Studenten bør nevne at samfunnsøkonomisk overskudd ikke blir maksimert siden MBV > 

MC i monopoltilpasningen. 

 

Ved å bruke svar fra deloppgave b og c, kan man finne at det produseres 10 enheter 

mindre enn hva som er samfunnsøkonomisk optimalt. 

 



Effektivitetstap i en figur er det området der MBV > MC der det ikke produseres. 

 

TAP = (70 – 50)*(30 – 20)/2 = 100 (se figur) 

 

 
 

 

 

e) Vil monopol-tilpasningen være på den elastiske eller uelastiske delen av 

etterspørselskurven? Hva er etterspørsel-elastisiteten i likevekten i dette tilfellet? 

 

MR er positiv så lenge etterspørselen er elastisk. Monopolisten tilpasser seg der MR = 

MC, dermed er monopolkvantum på den elastiske delen av etterspørselkurven da 

MC > 0 er rimelig å anta. 

 

Studentene har også fått intuisjon på hvorfor det ikke kan være optimalt å tilpasse seg 

der etterspørselen er uelastisk. 

 

Elastisitet i dette tilfellet: 

El = (∆x/∆p)*(p/x). 

∆x/∆p = –1, p = 70, x = 20 

=> El  = -70/20 = -3,5 

 

Hvis man foretrekker absoluttverdier: 

|El| = 3,5 > 1 => elastisk. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 3 (vekt 25 %) 

Lise og Geir er begge ansatt i en liten bedrift og har timelønn på 100 kr. Hvis begge går til 

sjefen og krever økt lønn, vil begge få en lønnsøkning til 200 kr. Hvis bare en av dem krever 

økt lønn, vil den som krever økt lønn miste jobben, mens den andre fortsetter med samme 

timelønn som før. Den som mister jobben får en arbeidsledighetstrygd på 50 kr timen. Hvis 

ingen av dem krever økt lønn, vil timelønna for begge fortsatt være 100 kr. Lise og Geir 

foretar sine valg samtidig. Mulige utfall er oppsummert i spill-matrisen under. 

 

 

  Geir 

  Kreve  Ikke kreve  

Lise Kreve  200, 200 50, 100 

Ikke kreve 100, 50 100, 100 

 

a) Forklar hva som menes med en Nash-likevekt, og vis hva som blir Nash-likevekten(e) i 

dette spillet. Er likevekten(e) Pareto-optimal(e)? 

 

Flere måter å forklare hva en Nash-likevekt er: 

- Et resultat der alle spiller sin beste respons (BR) gitt andre spillere sin strategi. 

- Et resultat der det ikke vil være optimalt å endre strategi gitt andre spillere sin strategi 

- Et resultat der ingen spillere vil «angre» på strategien de valgte. 

 

Er to Nash-likevekter i spillet: {Kreve, Kreve} og {Ikke kreve, Ikke,kreve}. 

Hvis Geir spiller «Kreve» er BR for Lise å kreve. 

Hvis Geir spiller «Ikke kreve» er BR for Lise å ikke kreve. 

Symmetrisk for Geir sin BR. 

 

Likevekten {Kreve, Kreve} er Pareto-optimal. 



Likevekten {Ikke kreve, Ikke kreve} er ikke Pareto-optimal (begge kan få det bedre) 

  

 

b) En ny lov gjør at sjefen ikke lenger kan sparke arbeidere som forsøker å forhandle om 

høyere lønn, men vi antar at et lønnskrav bare aksepteres dersom det fremsettes av begge. Vis 

hvordan spill-matrisen nå vil se ut. Hva blir Nash-likevekten(e) i dette tilfellet?  

 

 

 

Ny spillmatrise: 

  Geir 

  Kreve  Ikke kreve  

Lise Kreve  200, 200 100, 100 

Ikke kreve 100, 100 100, 100 

 

Det vil fortsatt være to Nash-likevekter: {Kreve, Kreve} og {Ikke kreve, Ikke kreve} 

 

Beste respons for begge spillere er understreket i spillmatrisen. 

Hvis Geir spiller «Kreve» er BR for lise å kreve. 

Hvis Geir spiller «Ikke kreve» er både «Kreve» og «Ikke kreve» BR for Lise (begge gir 

100, er derfor indifferent). 

Symmetrisk for Geir sin BR 

50% på denne oppgaven hvis studenten setter opp feil spillmatrise, men finner (alle) 

Nash-likevekten(e) i spillmatrisen de har satt opp. 

50% på denne oppgaven hvis studenten setter opp riktig spillmatrise, men ikke finner 

begge Nash-likevektene. 

 

 


