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Oppgave 1 

Betrakt en monopolist som betjener et marked med etterspørsel D(p)=100-2p. Monopolisten 

har faste enhetskostnader lik 20. Monopolisten må selge til alle til samme pris.  

a) Hvor mange enheter vil monopolisten selge? 

b) Hva blir konsumentoverskudd, produsentoverskudd og effektivitetstap. 

Anta nå at monopolisten får konkurranse fra en bedrift til som har de samme 

enhetskostnadene. De to bedriftene konkurrerer på kvantum (Cournot).  

c) Hvilket kvantum vil de to bedriftene velge i likevekt? 

d) Hva blir nå konsumentoverskudd, produsentoverskudd og effektivitetstap? 

Anta til slutt at bedriftene konkurrerer på pris (Bertrand).  

e) Hvilket kvantum vil de to bedriftene nå velge i likevekt? 

f) Hva blir nå konsumentoverskudd, produsentoverskudd og effektivitetstap? 

 

Oppgave 2 

Betrakt spillet der spiller 1 kan velge mellom alternativene «opp» og «ned» mens spiller 2 kan 

velge mellom «høyre» og «venste». Payoff / nytte er som i tabellen nedenfor. Spiller 1 sin 

payoff foran komma, og spiller 2 sin payoff bak komma.  

 

  Spiller 2 

  Venstre Høyre 

Spiller 1 
Opp (a,a) (b,c) 

Ned (c,b) (d,d) 

 

a) Hvilke betingelser på størrelsene a, b og c må gjelde dersom valgene opp og venstre til 

sammen skal være en Nash-likevekt? (Ruta øverst til venstre). 

 

 



Anta nå at payoff er som i tabellen nedenfor. 

  Spiller 2 

  Venstre Senter Høyre 

Spiller 1 
Opp (10 , 10) (150 , 5) (-10 000 , 9) 

Ned (5 , 150) (100 , 100) (0,0) 

 

b) Finn alle Nash-likevektene i spillet ovenfor. 

c) Om du var spiller 1, hva ville du valgt? (Det er ingen fasit på denne.)  

 

 

Oppgave 3 

Betrakt en bedrift med produktfunksjon 
1/3 2/3( , )y f k l k l 

 der l er arbeidskraft, k er 

kapital og y er produksjonen. La videre være p er produktpris, w er lønn og r er 

kapitalkostnader. 

a) Vis at vi kan skrive  
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 og finn et tilsvarende uttrykk for fl’.   

b) Bedriften ønsker å produsere et gitt kvantum y0 på billigst mulig måte. Sette opp og 

kostnadsminimeringsproblemet og finn optimumsbetingelsene. (Du trenger ikke 

løse hele problemet enda.)  

c) Vis utfra optimumsbetingelsene at utgiften til arbeidskraft alltid vil utgjøre 2/3 av 

bedriftens kostnader. (At arbeidskraften sin kostnadsandel er rundt 2/3 er ganske 

representativt for mange bedrifter. Funksjonen blir derfor ofte brukt når en trenger 

en enkel representasjon, f.eks. i en makro produktfunksjon.) 

d) Resultatet i c) betyr at kostnadsminimerende kvantum tilfredsstiller  
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dette til å finne kostnadsminimerende kvanta for en gitt produksjon y0.  

e) Finn til slutt kostnadsfunksjonen.  

 

 

Oppgave 4 

En person fordeler tiden sin mellom arbeid l og fritid f. Totalt tilgjengelig tid er T slik at l+t=T. 

Personen konsumerer inntekten slik at konsumet blir c=wl der w er timelønn. Jo mer personen 

jobber jo mer kan vedkommende konsumere men jo mindre fritid får vedkommende. 



a) Skriv opp en budsjettbetingelse for avveiningen mellom fritid og konsum, altså på 

formen pc+qf=m, men du må finne uttrykk for p,q og m. 

b) Finn Slutsky-ligningen for effekten på konsumet av en endring i lønna. Altså ønsker vi 

et uttrykk for 

c

w




 med både substitusjonsvirkninger og inntektseffekter. 

c) La T=24, w=100 og anta at personen velger l=8. Tegn budsjettlinja og vis hvordan den 

endrer seg når lønna øker til w=110.  


