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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 
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Daniel Johansson(Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  
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Martine Ødegård (Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Caroline Lesiewicz                           caroline@econnect-ntnu.no 
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ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
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Kommentar til eksamensoppgave i SØK 3003, Levert av kandidat nr. 10026, høsten 2010 

 

Karakter: A 

 

Dette er en solid og ryddig oppgave. 

Først presenteres noen forutsetninger, før tre kurver som er sentrale i resten av besvarelsen 

introduseres: 1. Fagforeningene sin avveiing mellom lønn og sysselsetting, representert ved 

indifferenskurvene. 2. Bedriftens profittmaksimering, som gir hvordan sammenhengen mellom de to 

samme variablene lønn og sysselsetting er for denne, representert ved etterspørselskurven etter 

arbeidskraft. 3. Isoprofittkurvene som gir kombinasjoner av sysselsetting og lønn som gir bedriften 

samme profitt. Disse kurvene er bra utledet og det gis analysitske uttrykk for helningen på disse som 

en får bruk for senere. Intuisjonen om hvorfor isoprofittkurvene har sitt høyeste nivå der hvor de 

skjærer etterspørselskurven for arbeidskraft kunne vært bedre intuitivt forklart. 

Deretter diskuteres tre ulike modeller som skiller seg fra hverandre ved hvilke aktører som 

bestemmer hvilke variable. Ved monopolistiske fagforeninger bestemmes både lønn og sysselsetting 

av bedriften, ved ”Right to manage” bestemmes lønnen ved forhandling  mellom bedrift og 

fagforening, mens bedriften deretter setter sysselsettingen, og endelig ved effektive forhandlinger 

bestemmes både lønn og sysselsetting ved forhandlinger. 

Presentasjonen er svært ryddig og det er tydelig at kandidaten forstår hva som skjer i de ulike 

tilfellene, samt forskjellen på de. Gjennomgående gis det gode forklaringer, men oppgaven ville vært 

ennå bedre dersom det ble lagt vekt på enda mer forklaring av intuisjon er det som er gjort. I 

overgangen mellom de ulike tilfellene kunne diskusjonen av ulemper og fordeler med de ulike 

modelltilnærmingene vært mer diskutert.  

Mot slutten løftes blikket litt utover modellen, noe som er positivt 
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Sensur:  17. januar 2011 
 
 
Bokmål: 
 
Oppgave 
Ta utgangspunkt i en økonomi med fagforeninger og diskuter hvordan lønn og sysselsetting 
blir bestemt. 
 
 
Nynorsk: 
 
Oppgåve 
Ta utgangspunkt i ein økonomi med fagforeiningar og diskuter korleis løn og sysselsetjing 
blir bestemt.  
 
 
English: 
 
Exam Question 
Consider an economy with trade unions and discuss how wages and employment are 
determined. 
 
























































