
EKONOMISK MATEMATIK OCH STATISTIK Skrivtid: 3 timmar 
Matematik 14.5.2005    Hjälpmedel: 

- Kalkylator 
- MAOLs tabeller 
- Handskriven minneslapp, 

max storlek A5 som inlämnas 
med tentamenssvaren 

Motivera dina svar!     Provtext får bortföras 
 
 

 
 
1) Ett kapital växer med en kontinuerlig årlig ränta på 3%. Hur stort bör kapitalet 

vara idag för att det ska vara 5000€ om 
 

a) 4 år? 
b) 8 år? 

 
 
2) En kylskåpstillverkare säljer i medeltal 1500 kylskåp per månad då priset är 

300€. Sambandet mellan efterfrågan och pris är linjärt och från tidigare 
erfarenhet vet man att försäljningen kommer att öka med 200 kylskåp per 
månad varje gång man sänker priset med 15€.  

 
a) Formulera efterfrågan som en funktion av priset. 
b) Bestäm den prisnivå som maximerar kylskåpstillverkarens intäkter. 

 
 

3) Bestäm utgående från marginalkostnadsfuktionen 
 

MC(q) = 200 – 0,2q 
  
 hur mycket totalkostnaden ökar om produktionsnivån (= q) höjs från 100 till  

150 enheter. 
 
 

4) Ett företag tillverkar två produkter, företagets kostnadsfunktion är 
 

C(x,y) = x2 + 200x + y2 + 100y – xy 
 
 där x och y representerar antalet enheter av respektive produkt. Intäkterna  

bestäms av funktionen 
 
 R(x,y) = 2000x – 2x2 + 100y + xy. 

 
 Bestäm x och y så att företagets vinst maximeras, ange dessutom den 
  maximala vinsten. 



 
5) Ange för vart och ett av påståendena nedan om det är sant eller falskt. Om 

påståendet är falskt ska du skriva om det så att det stämmer. Obs. A och B 
betecknar två godtyckliga matriser. 

 
a) En m×n-matris har m rader och n kolumner. 
b) För att kunna beräkna A + B måste antalet kolumner i A vara lika stort 

som antalet rader i B. 
c) En matris som har lika många rader som kolumner sägs vara 

kvadratisk. 
d) En matris där alla element är lika med ett kallas för enhetsmatris. 
e) AB är alltid det samma som BA. 
f) Om AB = BA = enhetsmatrisen sägs B vara A:s invers  

 
 
 
      Lycka till! 


