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1 Substitusjon

Vi antar at nytten av et gode er en stigende funksjon av mengden av godet, x.
Grensenytten (marginalnytten) av godet, MU , er den øking i nytte som følger
av at godemengden øker med en enhet. Vi antar normalt at marginalnytten
synker som funksjon av godemengden.

En konsuments samlede nytte er bestemt av tilgangen p̊a samtlige goder
p̊a budsjettet. Anta for enkelhets skyld at det bare finnes to goder, i mengdene
x1 og x2. Da kan samlet nytte være for eksempel summen av nyttene av hvert
enkelt gode, slik:1

U(x1, x2) = U1(x1) + U2(x2)

Vi bruker notasjonen ∆x1 for en liten endring i mengden av gode 1;
tilsvarende for gode 2. En slik endring kan være positiv eller negativ. Mar-
ginalnytten bestemmer hvor stor den tilsvarende endringen i nytte blir:

∆U1(x1) = MU1∆x1

En endring i samlet nytte blir bestemt av endringene i nytte av begge
goder, slik:

∆U = MU1∆x1 + MU2∆x2

N̊a kan vi alltid finne endringer i x1 og x2 slik at ∆U = 0.2

1Men dette er bare et eksempel: det kan tenkes mange andre matematiske sammen-
henger mellom godemengdene og samlet nytte.

2(Jfr at 7+ 3 = 10 og 6 + 4 = 10)
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Det er dette vi kaller substitusjon: mindre av et gode kan oppveies av at
vi f̊ar mer av et annet gode. Men godene kan normalt ikke erstatte hverandre
(substitueres) i forholdet én-til-én. Det er forholdene mellom marginalnyttene
som bestemmer i hvilket forhold substitusjon er mulig.

Endringer som nøyaktig substituerer hverandre, finner vi ved å løse liknin-
gen

0 = MU1∆x1 + MU2∆x2

Løsningen blir:

MU1∆x1 = −MU2∆x2

som gir

∆x1 = −MU2

MU1

∆x2

Denne formelen betyr at godene 1 og 2 kan erstatte hverandre i forholdet

MU2

MU1

enheter av gode 1 per enhet av gode 2.
(NB: Husk at med enhet mener jeg en ganske liten enhet! Hvorfor er det

viktig?)
Størrelsen p̊a MU1 og MU1 avhenger av hvor mye det er av hvert gode i

utgangspunktet.

2 Indifferenslinjer

En indifferenslinje er samlingen av alle kombinasjoner av gode 1 og gode 2
som gir samme nytte: som konsumenten er indifferent overfor.

I figur 1 p̊a side 4 har jeg gjort et - ikke helt vellykket - forsøk p̊a å tegne
en indifferensline for å illustrere hvordan den marginale substitusjonsraten
varierer.

Figuren viser hvor mye mengden av gode 2 kan reduseres langs en indif-
ferenslinje hvis mengden av gode 1 øker med ∆x1. Endringen til venstre p̊a
figuren viser at, n̊ar det er lite av gode 1 og mye av gode 2 i utgangspunktet,
kan mengden av gode 2 reduseres kraftig.

Til høyre p̊a figuren er det mye av gode 1 og lite av gode 2, og en enhet
av gode 1 kan erstatte bare en liten mengde av gode 2.

2



Den marginale substitusjonraten

MU2

MU1

avtar ettersom x1 øker og x2 minsker. Det kaller vi loven om den fallende
substitusjonsbrøk.
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Figur 1: En indifferensline
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