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Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. Gränsen för godkänt är preliminärt 33 poäng 
(inklusive poäng för inlämningsuppgifter, som sammanlagt kan ge högst 6 poäng). För väl 
godkänt krävs preliminärt 45 poäng på tentamensskrivningen, d.v.s. resultatet på 
inlämningsuppgifterna påverkar inte om man får VG eller ej. 
                        ______________________________________ 
 
Uppgift 1 
 
Antag att X=( nXXX ,., 21 K ) är ett stickprov på den stokastiska variabeln X som har 
täthetsfunktionen )|( θxf  där θ  är en okänd parameter. 
a) Definiera tillräcklig statistika för θ .                                      (3p) 
b) Definiera ML-skattning av θ .                                      (3p) 
c) Låt T=t(X) vara en tillräcklig statistika för θ . Visa att en ML-skattning avθ  beror på  
   stickprovet endast genom T.                                        (4p) 
 
 
Uppgift 2 
 
Låt X=( nXXX ,., 21 K ) vara ett stickprov på en stokastisk variabel med täthetsfunktionen  

)|( θxf . Låt t(X) vara en tillräcklig statistika och U vara en väntevärdesriktig skattning av θ . 
Låt V=E(U|t(X)). 
a) Vad säger Rao-Blackwell’s sats om variansen för V jämfört med variansen för U?         (4p) 
b) Bevisa Rao-Blackwell’s sats.                                                           (6p) 
 
 
Uppgift 3 
 
Låt nXXX ,., 21 K  vara ett stickprov från en kontinuerlig sannolikhetsfördelning med 

täthetsfunktionen ,10,)|( 1 <<= − xxxf θθθ  där θ  är en okänd parameter, .0>θ   
 
 



a) Bestäm informationen för denna familj av sannolikhetsfördelningar.               (3p) 
b) Bestäm ML-skattning θ̂  av θ .                                      (3p) 
c) Antag att n är stor. Bestäm ett approximativt )1( α− -konfidensintervall för θ , baserat på  

   θ̂ ’s asymptotiska fördelning (Du får anta att alla nödvändiga regularitetsvillkor är  
    uppfyllda).                  (4p) 
 
 
Uppgift 4 
 
Man har en enda observation på en sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen 

.10,)|( 1 <<= − xxxf θθθ  De enda möjliga värdena på θ  är 2 och 3 och man vill pröva 
hypotesen 2:0 =θH mot alternativet .3:1 =θH  
a) Bestäm det starkaste testet av 0H  mot 1H  på signifikansnivån 05.0=α och beräkna  
   styrkan för detta test.                                                                                 (4p) 
b) Antag att θ  har apriorifördelningen 6.0)2( ==θP  och 4.0)3( ==θP  och att följande  
    förlustfunktioner gäller: 
 
 3),( 0 =Hrejl θ  för ;2=θ    5),( 0 =Haccl θ  för .3=θ     
 
    Bestäm det kritiska område som ger den minsta Bayesförlusten.                                      (6p) 
 
Uppgift 5 
 
En exponentialfördelad stokastisk variabel med parametern λ  har en täthetsfunktion av 
typen: 
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Antag att vi har två oberoende uppsättningar av oberoende, likafördelade variabler : 

nXX ,,1 K  från en exponentialfördelning med parametern 1λ  och mYY ,,1 K  från en 
exponentialfördelning med parametern .2λ  
Antag att n=100 och m=50 samt att vi har observerat att 11.1=X   och .92.0=Y  Pröva 
hypotesen 210 : λλ =H  mot alternativet 211 : λλ ≠H  med hjälp av ett likelihoodkvottest Λ på 

signifikansnivån 5%. (Använd att )ln(2 Λ⋅−  är 2χ fördelad med 1 frihetsgrad om 0H  gäller). 
                                      (10p) 
  
Uppgift 6 
 
Längden av ett tele fonsamtal X vid en viss telefonväxel antas vara gammafördelad. Från 
samtalsmätningar vet man att 1)( =XE  (minut) vilket ger att X har täthetsfunktionen 
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för någon parameter .0>β  Antag att  X=( nXXX ,., 21 K ) är ett stickprov på X. 



a) Härled en minimaltillräcklig statistika T.                                      (4p) 
b) Visa att fördelningen för X har monoton likelihoodkvot med avseende på T.                  (4p) 
c) Visa att det finns ett likformigt starkaste test för hypotesen 1:0 ≥βH  mot alternativet 
    .1:1 <βH  Hur ser detta test ut? Du behöver inte ge gränsen för det kritiska området.   (2p) 
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