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1 Innledning

Dette er ikke ment som en formell framstilling. Det er ingen ε og δ beviser,
ingen grenseargumenter. Formålet er å forklare hovedpunktene så lettfattelig
som mulig. Formelle beviser finner dere i relevante MAT-kurs.

2 Implisitt gitte funksjoner.

Som et eksempel på noe som er implisitt gitt kan vi bruke en profittmak-
simerende bedrift. De produserer en vare med pris p med en innstasfaktor,
arbeidskraft y = f(L). Profitten til bedriften er verdien av varene den for solgt
minus lønnskostnader. Lønna er w så profitten blir

π = pf(L)− wL

Bedriften skal maksimere profitten, altså løse

max
L

pf(L)− wL

Dersom pf ′(0) > w og f ′′(L) < 0 (det er en god øvelse å sjekke at du forstår
hvorfor vi trenger de forutsetningene) vil den profittmaksmerende bruken av
arbeidskraft L∗ være gitt ved førsteordensbetingelsen

pf ′(L∗) = w (1)

Merk her at L∗ vil avhenge av både p og w, vi kan tenke på den som en
funksjon L∗(p, w) men denne funksjonen er implisitt gitt gjennom ligning (1)
og ikke ekspisitt på formen

L∗(p, w) = ...

Selv om vi ikke har en eksplisitt formel for denne funksjonen, så kan vi
derivere den.
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3 Implisitt derivasjon

La oss i første omgang sette p = 1, og tenke på L∗(w) som en funksjon bare av
w. Vi kan nå skrive førsteordensbetingelsen som

f ′(L∗(w)) = w

Dette gjelder for alle w, så om vi deriverer på begge sider av ligningen må vi få
det samme. Altså

f
′′
(L∗(w))L∗′(w) = 1

Vi løser ligningen for L′(w)

L∗′(w) =
1

f ′′(L∗)
< 0 (Fortegnet følger av at f ′′ < 0)

Selv om L(w) bare var implisitt gitt gjennom en ligning fant vi altså den
deriverte gjennom å deriver den ligningen som gir L∗ funksjonen implisitt.

Oppgave: Om bare p kan variere (w = 1) blir førsteordenbetingelsen

pf ′(L∗(p)) = 1.

Deriver ligningen med hensyn på p og vis at

L∗′(p) > 0
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