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1 Innledning

Dette er ikke ment som en formell framstilling. Formelle beviser finner dere i
relevante MAT-kurs.

2 Hvorfor den deriverte er et dårlig mål på pr-
isfølsomhet.

La D(p) være etterspørselen etter en vare når prisen er p. Vi kan ofte være
interessert i hvor mye denne etterspørselen vil endre seg når prisen endrer seg.
For eksempel kan en spørre hvor mye etter bensin endrer seg om vi legger på en
avgift. Er det slik at folk trenger bilen uansett og det har liten effekt, eller vil
det føre til redusert bilbruk eller friste folk til å kjøpe mindre biler som bruker
mindre bensin. Det vi er opptatt av her er hvordan vi kan uttrykke om en vare
er veldig følsom for prisendring eller ikke. Det mest nærliggende svaret er å se
på den deriverte. Faller etterspørselen mye eller lite når vi øker prisen. Som vi
skal se er dette generelt et lite egnet mål. Jeg vil illustrere problemet med et
eksempel.
Det er rimelig å anta at når prisen går opp vil etterspørselen gå ned, da

er D′(p) < 0. Anta at når prisen på et produkt øker 1 krone faller slaget 100
enheter.

D′(p) ≈ D(p+ 1)−D(p)

1
=
−100

1
= −100

Er det en stor eller liten reaksjon?
Jeg bruker to ekstreme eksempler for å få fram problemet. Det første ek-

sempelet er Steinway konsertflygel, som det selges 650 av i året, og koster
godt over 100 000 kroner, men la oss si det koster akkurat 100 000 kroner. Om
D′(p) = −100 vil det si at salget faller med 100 enheter når prisen øker 1 krone.
Det er åpenbart en en urimelig stor eller liten virkning. En krones økning i
prisen er 0,001% prisøkning og en reduksjon i etterspørselen på -100 er nær 20%
av omsetningen. Det er lite sannsynlig at en kunde som er villig til å betale 100
000 vil ombestemme seg om prisen blir 100 001 kroner.
Neste eksempel er salget av teksmeldinger (SMS). I dag er disse inkludert

i kontrakten med telefonselskapet, men for noen år siden betalte vi per melding
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vi sendte. På slutten av denne perioden lå prisen typisk rundt 30 øre per
melding, og i Norge ble det sendt omtrent 1 milliard meldinger i året. (Jeg har
ikke eksakte tall for Norge, men i 2001 ble det sendt 50 milliarder tekstmeldinger
pr mnd på verdensbasis.) Om D′(p) = −100 betyr det fortsatt at salget faller
med 100 enheter når prisen øker 1 krone. Denne gang virker det altfor lite.
Prisen på SMS fikk dengang mye oppmerksomhet. En krones økning ville være
over 300% økning fra 30 øre. Endringen i etterspørsel fra 1 milliard til 999 999
900 er -0,000001%.
I det ene tilfellet vil altså D′(p) = −100 bety en gigantisk prisfølsomhet der

markedet raser på en 0,001% prisendring, i det andre tilfellet ville D′(p) = −100
bety at responsen i markedet på en 300% prisøkning er så liten at den i praksis
ville være umulig å måle.

3 Et bedre mål: Elastisiteten.

Merk at i argumentasjonen ovenfor har jeg regnet pris og kvantumsendringer
om i prosent. Hvor mange % øker prisen og hvor mange % faller etterspørselen.
Og egentlig så vi ikke på den deriverte men på

D′(p) ≈ ∆D

∆p
≈ Enheter endring i etterspørselen

Kroner endring i pris

Men om vi gjør det samme i prosent

%-vis endring i etterspørselen
%-vis endring i pris

Om vi skal regne om ∆D til prosent må vi dele på volument: ∆D/D (om du
er usikker se på %-beregningen i de to eksemplene ovenfor). Vi gjør tilsvarende
for pris og det gir oss et mål som vi kaller elastisiteten, ElpD(p), som en slags
prosentvis derivert:

ElpD(p) =
∆D
D
∆p
p

=
∆D

∆p

p

D
≈ D′(p)

p

D
=
dD

dp

p

D

Om du bruke denne formelen til å regne ut elastisiteten i de to eksemplene
ovenfor finner du at elastisiteten er veldig mye høyere for flygler enn for SMS.
Generelt sier vi at etterspørselen er elastisk om |ElpD(p)| > 1 og uelastisk om
|ElpD(p)| < 1. Særlig når vi kommer til monopolteorien vil det bli klart hvorfor
en elastisitet på 1 blir et slags referansepunkt.

3.1 Definisjon

Elastisiteten Elxf(x) til en funksjon f(x) er gitt som

Elxf(x) =
x

f(x)
f ′(x)

2



Problem 1 Bruk formelen til å regne ut elastisiteten til funksjonen f(x) = xa.
Om du får et komplisert uttrykk, prøv å forenkle.

Elastisiten blir

1. a

2. 1− a

3. 1To eksempler:

3.2 Noen regneregler for elastisiteter:

h(x) = f(x)g(x)⇒ Elxh = Elxf + Elx(g)

h(x) =
f(x)

g(x)
⇒ Elxh = Elxf − Elx(g)

Prøv å vise dem selv ved å bruke derivasjonsreglene.
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