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BOKMÅL 
 
Oppgave 1 (vekt 25 %) 

Forklar kort følgende begreper: 

a) Samfunnsøkonomisk overskudd  
b) Markedets etterspørselskurve 
c) Eksterne virkninger  

 

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. 
 
b) Hva blir pris og kvantum for en profittmaksimerende monopolist i dette tilfellet?  
 
c) Hvilket kvantum maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd?  
 
d) Hvorfor vil det vanligvis oppstå et effektivitetstap med en monopolist? 
Vis effektivitetstapet med en figur. Hva er størrelsen på effektivitetstapet i dette tilfellet? 
 
e) Vil monopol-tilpasningen være på den elastiske eller uelastiske delen av 
etterspørselskurven? Hva er etterspørselselastisiteten i likevekten i dette tilfellet? 
 
 

 

 

 

2 
 



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)? 
 

 
b)  En ny lov gjør at sjefen ikke lenger kan sparke arbeidere som krever 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?  
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ENGLISH 
 
Question 1 (weight 25%) 

Briefly explain the following terms: 

a) Social surplus 
b) The market demand curve 
c) External effects 

 

 

Question 2 (weight 50%) 

A commodity is produced in a market with one supplier (monopoly). The demand for the 
commodity is given by: 
 p = 90 – x 

 
where p is the price of the commodity and x traded quantity. The marginal cost of the 
monopoly is given by: 
 MC = 30 + x 

 
It can be shown that the monopolist’s marginal revenue is given by: 
  MR = 90 – 2x 
 

 
a) Explain why the monopolist’s marginal revenue is less than the price. 
 
b) What is the price and quantity for a profit maximizing monopolist in this case? 
 
c) What quantity maximizes the social surplus? 
 
d) Why will we normally encounter an efficiency loss with monopoly production? 
Illustrate the efficiency loss in a figure. What is the size of the efficiency loss in this case? 
 
e) Will the monopoly produce at the elastic or inelastic section of the demand curve? 
What is the demand elasticity in equilibrium in this case? 
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Question 3 (weight 25%) 

Lise and Geir are both employed in a small enterprise and have an hourly wage of 100 kr. If 
they both demand higher wages, both get a raise to 200 kr per hour. If only one of them 
demands a higher wage, the one who demands a higher wage is fired, while the other one 
continues with the same hourly wage as before.  The one who is fired gets an unemployment 
benefit of 50 kr per hour. If none of them demand higher wages, the hourly wage is still  
100 kr for both. Lise and Geir make their choices simultaneously. The possible outcomes are 
summarized in the game matrix below. 

 

  Geir 
  Demand Not demand 
Lise Demand 200, 200 50, 100 

Not demand 100, 50 100, 100 
 

 

a) Explain what is meant by a Nash equilibrium, and show what the Nash equilibrium 
(equilibria) is (are) in this game. Is (are) the equilibrium (equilibria) Pareto optimal? 
 

 
b)  A new law prevents the boss from firing employees for demanding higher wages, but 
assume that a demand for higher wages is successful only if made by both. Show how the 
game matrix will look like in this case. What is (are) the Nash equilibrium (equilibria) 
now?  
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