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          SØK 3003 - Videregående makroøkonomisk analyse 
 
 
 
 
 
Bokmål: 
Oppgave 
Ta utgangspunkt i en økonomi med fagforeninger og diskuter hvordan lønn og sysselsetting blir 
bestemt. 
 
 
 
 
 
 
English: 
Exam Question 
Consider an economy with trade unions and discuss how wages and employment are determined. 
 
 



Kommentar til eksamensoppgave i SØK 3003 levert høsten 2014 
Kandidat nummer 10033. 
 
Denne oppgaven fikk karakteren A, og karaktersettingen i seg selv var en lett 
oppgave. Besvarelsen kjennetegnes med at all relevant analyse er med, det er 
god diskusjon av intuisjonen, den formelle løsningen av modellene er god, og 
oppgaven gir en svært ryddig presentasjon om det temaet oppgaven etterspør. 
 
Innledningsvis forklares kort hvordan oppgaven vil bli søkt løst. Deretter gis det 
en utledning av de tre sentrale kurver og helningen på disse. Indifferenskurvene 
til fagforeningen, etterspørselskurven etter arbeidskraft, og isoprofittkurvene. 
Alle disse kurvene, og de analytiske uttrykkene for helningen på dem, vil en få 
bruk for i den videre løsningen av besvarelsen. 
 
Først løses RTM-modellen (Right To Manage) hvor fagforeningen og bedriften 
forhandler om lønnen, men bedriften deretter bestemmer sysselsettingen. 
Alternativet ville vært å først presentert det enkleste tilfellet hvor fagforeningen 
bestemmer lønnen, altså monopolistisk fagforening, hvor bedriften deretter 
bestemmer sysselsettingen. Men ved å løse for RTM-modellen først, 
fremkommer det at monopolistisk fagforening bare er et spesialtilfelle av denne 
modellen hvor fagforeningen har all forhandlingsmakt. Det avslører god 
forståelse, selv om den alternative fremgangsmåten også ville vært fullgod. 
 
Deretter brukes løsningen i modellen, og at den ikke er paretooptimal mellom de 
to forhandlingspartene, til å motivere den siste modellen med effektive 
forhandlinger. Det gir en fin overgang. Først vises at paretooptimale løsninger 
må innebære at løsningen ligger på punkter hvor helningen på 
indifferenskurvene til fagforeningen samsvarer md helningen på 
isoprofittkurvene. Deretter vises at slike punkter må ligge på en stigende kurve – 
kontraktskurven. Mange ellers gode besvarelser hadde ikke med dette momentet 
analytisk.  
 
Til slutt løftes blikket litt utover modellene som er presentert, og distinksjonen 
mellom sentraliserte og desentraliserte fagforeninger, og også fenomenet 
hysterese, diskuteres. 
 
Det er svært lite å utsette å denne oppgaven. Skal en være pirkete kunne en 
innvende at når variables defineres fremkommer det klart at lønnen det snakkes 
om er reallønn, men ikke at arbeidsledighetstrygden også er trygd delt på pris, 
eller at profitten som utledes er realprofitt. Et alternativ for å si dette kort og 
effektivt kunne være å si at vareprisen normaliseres til å være lik 1. Det kunne 
også vært en noe mer motiverende innledning, samt ennå mer diskusjon mot 
slutten på oppgaven. Men dette er, sammenholdt med den høye kvaliteten i det 
som presenteres i oppgaven, detaljer. 
 
Ragnar Torvik 
 
 




































