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Når vi nå har avklart hvor mye som skal produseres, er vi også i stand til å løse pro-
blemet med produsentens valg av faktorkombinasjon. Dette ser vi på denne måten: Vi 
har nå avklart at produsenten skal produsere x1  enheter av godet. Langs substitumalen 
vil det eksistere ei og bare ei isokostlinje som tangerer akkurat denne isokvanten. I figur 
6.7b ser vi at denne isokostlinja er C1. Den økonomisk fornuftige faktorkombinasjonen 
som maksimerer fortjenesten til produsenten på lang sikt, er derfor N1  enheter arbeids-
kraft og K1  enheter realkapital.

REGNEEKSEMPEL 6.5

La oss nå se på et eksempel, som viser hvordan vi kan beregne hvor mye produ-
senten skal produsere og hvor mye han eller hun skal gjøre bruk av de to variable 
produksjonsfaktorene arbeidskraft og realkapital på lang sikt. Vi forutsetter som 
vanlig at produsenten ønsker å maksimere fortjenesten.
Vi skal i eksemplet anta at produktfunksjonen er den samme som den vi benyttet 
oss av i regneksempel 5.1:

x = 10N 0,5K 0,5

Kostnadsfunksjonen kjenne vi videre igjen fra regneeksempel 6.2 og er lik:

C(x) = x 2

Pris per enhet av godet er kr. 1000, mens pris per enhet realkapital og arbeidskraft 
er henholdsvis kr. 200 og kr.100.

La oss først finne ut hvor stor innsatsen til de variable produksjonsfaktorene 
skal være ved hjelp av denne fortjenestefunksjonen:

F(N ,K) = 1000(10N 0,5K 0,5) − (100N + 200K)

Med en ligning og to variabler N og K vet vi at systemet ikke er determinert. Vi 
kan ikke finne svar på riktig bruk av både arbeidskraft og realkapital ved hjelp 
av bare en ligning (telleregelen). Det eneste vi kan gjøre i denne situasjonen er å 
understreke, at produsenten som har som målsetting å maksimere fortjenesten, 
må tilpasse seg på og ikke utenfor substitumalen.

Ligningen til substitumalen i dette eksemplet finner vi ved å partiell derivere 
produktfunksjonen med hensyn på N og K. Vi får da denne ligningen eller sub-
stitumalbetingelsen (se nærmere om denne utregningen i regneeksempel 5.1):

K
N

= 1
2

 ⇔  K = 0,5N
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Substitumalen i dette eksemplet er ei rett linje som går gjennom origo med posi-
tiv helling lik 0,5.

For å kunne finne ut hvor på substitumalen produsenten skal tilpasse seg og 
dermed også hvilken faktorkombinasjon han eller hun skal benytte seg av, må 
vi først finne ut hvor mye han eller hun skal produsere. Vi må da benytte oss 
av denne fortjenestefunksjon som er en funksjon av bare en variabel, nemlig x:

F(x) = 1000x − x 2

1.ordensbeingelsen (p = ′C )  gir oss nå

′F (x) = 1000 − 2x = 0 ⇔  x = 500

Ved å kombinere substitumalbetingelsen 

K = 0,5N

og ligningen for produktfunksjon for x = 500

500 = 10N 0,5K 0,5

får vi to ligninger og to ukjente N og K. Vi kan dermed beregne innsatsen til de 
variable produksjonsfaktorene N og K. Ved å sette substitumalbetingelsen inn i 
produktfunksjonen får vi nå, når vi runder av til nærmeste heltall i tall for fak-
torbruken, at:

500 = 10N 0,5(0,5N)0,5 = 10N 0,5 0,5N 0,5 = 10N 0,50,71N 0,5 = 7,1N (0,5+0,5) = 7,1N

N = 70

Ved å sette N = 70  inn i ligningen for substitumalen får vi tilslutt også avklart 
bruken av realkapitalen K under produksjon  av de 500 enhetene av godet slik:

K = 0,5N = 0,5 ⋅ 70 = 35

Utledning av godetilbud og faktoretterspørsel
Når det gjelder utledningen av produkttilbudet x ,S følger et tilsvarende resonnement som 
det vi gjorde på kort sikt. Tilbudskurven på lang sikt er derfor den delen av grensekost-
nadskurven som ligger over minimum for de variable gjennomsnittskostnadene. Nettopp 
fordi produsenten fritt kan velge størrelsen på realkapitalen, for eksempel størrelsen på 
fabrikken eller forretningslokalet, vil tilbudet på lang og kort sikt være forskjellig.


