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Oppgave 1: Nyttemaksimering - Lagrange 
Betrakt en konsument med nyttefunksjon 

 1 2 1 2( , )u x x x x= +  

Konsumenten har inntekt m og prisene på de to varene er 1 2,p p . Priser og inntekter samt parametrene 
a og b er positive og konsumet av hver vare må være ikke-negativt.  

a) Løs nyttemaksimeringsproblemet ved hjelp av Lagranges metode og finn et uttrykk for 
etterspørselen etter hver vare (Marshalletterspørselen).  (Hint: Ligningene 

1 2' 0 og ' 0L L= = gir 1 1 2 2p x p x=  som kan settes inn i budsjettlingningen.)  

b) Løs nyttemaksimeringsproblemet ved hjelp av innsetting og sjekk at tilstrekkelige betingelser 
er oppfylt.  

c) Er noen av godene mindreverdige (inferior) eller luksusgoder? Kan noen av dem være Giffen-
goder?  

d) Er gode 1 et substitutt (substitute) til gode 2? Er det et komplement?  

 

Oppgave 2 Elastisiteter 
Marshalletterspørslen til en konsument: ),,( 211 mppx  og ),,( 211 mppx er det forbruket som 

maksimerer nytten gitt at budsjettbetingelsen mxpxp =+ 2211  skal holde. Dette betyr at ligningen 

  mmppxpmppxp =+ ),,(),,( 21222111  

vil holde for alle verdier av mpp  og , 21 .  

a) Deriver ligningen ovenfor med hensyn på m og bruk resultatet til å vise at begge godene kan 
ikke være mindreverdige. 

Inntektselastisiteten til etterspørselen defineres som 
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b) Hva er tolkningen av inntektselastisiteten? 



c) Skriv om resultatet i a) til et uttrykk med inntektselastisiteter og budsjettandeler. 

(Budsjettandelen til vare 1 er 
m
xp 11 ) 

d) Bruk resultatet i c) til å vise at begge varene ikke kan være luksusvarer. (En luksusvare kan 
defineres som en vare hvor inntektselastisiteten er større enn 1. ) 

 

Oppgave 3 Tolkninger 
Betrakt nå en konsument med  en generell nyttefunksjon ),( 21 xxu . Vi sier altså ikke noe mer konkret 
om nyttefunksjonen, men antar at den representerer konvekse preferanser. Konsumenten har inntekt m 
og prisene på de to varene er 1 2,p p . Priser og inntekter samt nyttefunksjon er valgt slik at det 
nyttemaksimerende konsumet av hver vare blir ikke-negativt. Vi kan da bruke Lagranges metode. 

a) Vis ved hjelp av Lagranges metode at det optimale konsumet **, 21 xx  må tilfredsstille 
betingelsen 
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b) Forklar med ord hva betingelsen i a) sier. 

Betingelsen kan også skrives som  
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c) Forklar hvorfor denne betingelsen innebærer at indifferenskurven gjennom **, 21 xx må 
tangere budsjettlinja. Tegn dette i en figur. 

d) Vis med utgangspunkt i figuren at det ikke er mulig å gi konsumenten høyere nytte uten å gi 
ham en varekurv ',' 21 xx  som til de gitte prisene må ha en høyere verdi enn **, 21 xx  

(Det siste punktet er ekstra vanskelig, men også spesielt interessant.) Tenk deg nå et marked med 
en gitt tilgang av de to varene, og anta at det finnes mange konsumenter som alle velger varekurv 
for å maksimere nytten gitt inntekten. Anta videre at prisene og inntekten er akkurat slik at når de 
alle velger den varekurven som maksimerer nytten så summerer det seg akkurat opp til den totale 
tilgangen på de to varene. 

e) Vis med utgangspunkt i svaret fra d), at det ikke er mulig å omfordele varene på en slik måte 
at noen får høyere nytte men ingen får lavere nytte.  

 

 


