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Oppgave 1: Kostnadsfunksjoner 

Anta at en bedrift har produktfunksjonen 1 2( , )y f x x=  og at de respektive prisene på 
innsatsfaktorene 1 2 og x x  er 1 2 og w w . Anta at 1 2( , , )c y w w  er kostnadsfunksjonen til 
bedriften.  

a) Forklar hva kostnadsfunksjonen sier oss. 

b) Utled ved hjelp av Lagrange-metoden betingelsene for at bedriften skal produsere en 
mengde y til lavest mulig kostnad, (anta at begge innsatsfaktorer brukes i strengt 
positive mengder) og vis at da må 
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c) Gi økonomisk tolkning av henholdsvis venstre og høyre side i (1), og forklar i ord 
hvorfor betingelsen må gjelde for at kostnadene ikke skal være høyere enn nødvendig. 

d) Hvordan endres kostnadene dersom 1 2 og w w  begge blir 1t >  ganger så store som 
opprinnelig.  

e) Hvordan endres da grensekostnaden?   

f) Hvordan påvirkes tilbudt kvantum hos en profittmaksimerende produsent?  Du kan 
anta at 0y > .  

Anta at en av innstatsfaktorene er gitt på kort sikt, 1 1x x= . Kostnadsfunksjonen vi finner 
under denne bibetingelsen kalles kortsiktige kostnader. Kostnadsfunksjonen vi utleder 
under betingelsen om at alle faktorer kan velges fritt kalles langsiktige kostnader. 

g) Vis at de kortsiktige kostnadene er større eller lik de langsiktige, og diskuter når de vil 
være like. 

h) Vil de kortsiktige grensekostnadene alltid være større enn de langsiktige? (Hint: Tegn 
kostnadsfunksjonene som funksjon av y med opplysningene fra g.) 

 

 



Oppgave 2 Marginakostnad, gjennomsnittskostnad og likevekt (Gjennomgåes neste uke.) 
En bedrift har variable kostnader 3/2( ) 2vc y y= der y er produsert kvantum. I tillegg tilkommer faste 
drifsavhengige kostnader F=8. De driftsavhengige kostnadene påløper bare dersom y>0.  

a) Regn ut gjennomsnittskostnader og marginalkostnader som funksjon av y. 
b) Hvilket kvantum gir de laveste gjennomsnittkostnadene? 
c) Hva blir bedriftens tilbudsfunksjon om bedriften maksimerer profitten og tar produktprisen i 

markedet for gitt. Se spesielt på hvilke priser som gjør det optimalt for bedriften å ikke 
produsere. 

Anta at etterspørselen i markedet er ( ) 300 /D p p= , og at det er ti identiske bedrifter i markedet 
med kostnadsfunksjoner som ovenfor. Bedriftene maksimerer profitten og tar prisene for gitt. 

d) Hva blir likevektsprisen? 
e) Tegn tilbud og etterspørsel i samme diagram. Hva blir konsument og produsentoverskudd? 

Anta nå at etterspørselen er ( ) 120 /D p p= .  

f) Hva blir likevektsprisen i dette tilfellet? (Hint: Selv om bedriftene er identiske vil de velge 
ulikt kvantum i  optimum.)  

 

Oppgave 3: Lagrange 
La  

 ( , ) 2 ( 45)f x y x y x yλ= + − + −  

Være profitten til en bedrift som har to produksjonsanlegg som produserer med en 
innstatsfaktor. x  er produksjonen i det ene anlegget, der x er bruken av den ene 
innsatsfaktoren i dette anlegget. Tilsvarende er  2 y  er produksjonen i det andre anlegget, 
der y er faktorbruken i dette anlegget. Produktprisen er her lik 1 mens λ  er prisen på 
innsatsfaktoren, og bedriften kan både kjøpe og selge innsatsfaktoren. Bedriften sitter alt på 
45 enheter av faktoren.  

a) Finn det profittmaksimerende valget at x og y som funksjon av faktorprisen λ . 
b) Finn den faktorprisen som er slik at bedriften vil velge å bruke akkurat 45 enheter av 

innsatsfaktoren. 

Se nå på tilfellet der det ikke finnes noe marked for innsatsfaktoren, og bedriften derfor ikke 
kan kjøpe eller selge innstatsfaktoren men må maksimere  

  ( , ) 2  under bibetingelsen 45f x y x y x y= + + =  

c) Forklar hvorfor svaret du fant i b) må gi den optimale profitten i dette nye problemet 
(uten å bruke Lagranges metode) 

d) Den opprinnelige profittfunksjonen er identisk med Lagrangefunksjonen for den 
betingede maksimeringen. Bruk dette til å gi en økonomisk tolkning av 
Lagrangemultiplikatoren for det betingede maksimeringsproblemet.  


