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Merk: Det kommer snart en oppgave knyttet til dette settet i Fronter. Denne må besvares 

senest 30 minutt FØR seminaret begynner. Jeg ønsker at dere prøver på oppgaven før 

seminaret derfor premieres alt som ser ut som et ærlig forsøk med 2 poeng som trekkes fra i 

kravet til obligatorisk oppgave. Obligatorisk oppgave blir dermed lettere å bestå.  

 

Oppgave 1 

En person har nyttefunksjon 1 2 1 2( , ) ln lnu c c c c  , der tc  er konsum i periode t=1,2. 

Personen har også inntekter m1 og m2 i periode t=1,2. Sparingen i periode 1 er 1 1s m c   og 

som forrentes til periode 2 slik at  2 2(1 )c s r m   . Merk at om personen låner blir s negativ, 

men vi antar at personen ikke kan låne så mye at c2 blir negativ. 

a) Vis at om personen kan spare/låne fritt til en gitt rente r blir budsjettbetingelsen. 
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. Finn også Marshall-etterspørsel etter vare 2. 

La nå r=5% og 0,9  og anta at i utgangspunktet er inntekten den samme i begge perioder.  

c) Hvor mye øker konsumet – prosentvis – om konsumenten får en midlertidig 

inntektsøkning på 10%, dvs at bare m1 øker. 

d) Hva blir effekten om inntektsøkningen er permanent, dvs inntekten øker 10% i begge 

perioder.  

e) Hva blir 1c
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Merk at r her er som en pris (mer presist er prisen på vare 2: 2

1

1
p

r



). Vi kan da bruke 

Slutsky-ligningen. La h1 være Hicks-etterspørselen. 

f)  Hva blir 1h

r




? (Denne deloppgaven er en utfordring. Hint. Husk her at M også 

avhenger av r.)  



 

 

 

Oppgave 2 

En konsument avveier mellom to goder: generelt konsum, c, og renhold hjemme r. 

Nyttefunksjonen er U(c,r). Renhold kan enten kjøpes i markedet som en tjeneste t, eller 

konsumenten kan bruke tid, h, hjemme til eget renhold, totalt renhold er r=t+h. Konsumenten 

jobber n timer, til en lønn w. Totalt tilgjengelig tid er T. Prisen både på generelt konsum er 1, 

og prisen på tjenester er bestemt av lønnsnivået til ufaglærte w0. Med andre ord: at når 

konsumenten fordeler inntekten mellom generelt konsum og tjenester blir c+ =nw. 

 

a)   Vis at konsumentens nyttemaksimeringsproblem kan skrives som  

 01
max ( , ) under bibetingelsen 

w
U c t h c t h T

w w
      

b)   Vis at dersom w>w0 så er h=0 og om w<w0 så er t=0. (Hint: Tenk deg at du alt har funnet 

det optimale nivået c* på generelt konsum og skal maksimere r(t,h)= t +h. Tegn ”indifferens-

kurvene” til r i et plan med t og h på aksene, samt budsjettlinja når c* er kjent. ) 

 

c)   I hvilken husholdning ville du, utfra modellen, forvente å finne hushjelp. En med høy 

inntekt eller lav inntekt.  

 

d)   Bruk modellen til å diskutere mulige forklaringer på hvorfor flere og flere skaffer seg 

hushjelp.   

 

Ifølge forsker Runar Døving ved SIFO har økningen sammenheng med at det ikke lenger er 

skambelagt å få hjelp i hjemmet. 

 

e)    Diskuter om forklaringen i c) og forklaringen til Døving er to måter å si det samme på, 

eller om det er ulike forklaringer. Om det er ulike forklaringer, hvordan kunne skam vært 

representer i modellen over? 

 

Oppgaven over har jeg tilpasset fra en oppgave laget av en kollega. Men den kan utvides til 

langt mer enn hushjelp. Mange oppgaver i hjemmet har blitt forenklet gjennom teknologi som 

vaskemaskin, oppvaskmasking tilgang på produktert som gjør matlaging enklere (ferdigpizza 

som et ytterliggående eksempel). Samtidig har utdannings- og lønnsnivået økt. Vi kan da 

bruke samme argumentasjon til å forklare økt yrkesdeltagelse blant kvinner. 

 

f) Diskuter om dere mener det er rimelig å se på den økte yrkesdeltagelsen for kvinner som en 

normendring eller som et resultat av endrede økonomiske rammevilkår.  

 

 

 

 



Oppgave 3 

Anta at en konsument har nyttefunksjon  ( , ) ln( )U c y c y  . Dette er en variant av en 

kvasilineær nyttefunksjon, som vi ofte bruker når vi primært er interessert i etterspørselen 

etter den første varen, c. y tenker vi da på som annet konsum, og vi lar prisen på y være 1, 

mens prisen på c er p. Konsumentens inntekt er m.  

a) Finn Marshalletterspørsel etter begge varer når m er ‘stor’. (Hint: Denne oppgaven er 

enklest løst med innsetting, y=…, fra budsjettbetingelsen. Bruk altså ikke Lagrange.)  

b) Når m er liten blir etterspørselen etter en av varene lik 0, altså en hjørneløsning. Hvor 

liten må m være for at svaret i a) ikke lenger stemmer. Hva blir etterspørselen etter den 

andre varen? 


