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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 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en sannolikhetsfördelning som beror 

på en okänd parameter θ . Antag att maximum-likelihood-skattningen (ML-skattningen) θ̂  av 
θ  existerar. 
a) Vad menas med att ML-skattningen är konsistent?                 (2p) 
b) Vad menas med att ML-skattningen är asymptotisk effektiv?                                     (4p) 
c) Vad menas med att ML-skattningen har en asymptotisk fördelning?               (4p) 
    Regularitetsvillkor behöver inte preciseras. 
 
Uppgift 2 
 
Formulera och bevisa faktoriseringssatsen  (eng. ”Factorization criterion”).             (10p) 
 
 
Uppgift 3 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en kontinuerlig 

sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen ,10,)|( 1 <<= − xxxf θθθ  där θ  är en okänd 
parameter, .0>θ  
a) Sannolikhetsfördelningen för X= ),,,( 21 nXXX K bildar en exponentiell familj. Bestäm  
     familjens tillräckliga statistika.                                                                                          (3p) 
b) Bestäm informationen för denna familj av sannolikhetsfördelningar.                               (2p) 



c) Bestäm maximum-likelihood-skattningen θ̂  av .θ                                                            (2p) 
d) Bestäm ett approximativt −− )1( α konfidensintervall för θ , baserat på θ̂ :s asymptotiska    
     fördelning.                                                            (3p) 
 
 
Uppgift 4 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en kontinuerlig fördelning med 
täthetsfunktionen  
 .0,2)|(

2

>= − xxexf xθθθ   
 
Denna fördelning kallas Rayleigh-fördelningen. Antag nu en Bayesiansk modell där 
parametern är en stokastisk variabel θ med apriorifördelningen 
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Beräkna Bayes-skattningen av θ, under antagande av kvadratisk förlust.             (10p) 
 
 
Uppgift 5 
 

En viss slant har sannolikheten p att visa ”krona” då den singlas. Vi vill testa 
2
1

:0 =pH  mot 

.
2
1

:1 ≠pH  Slanten singlas därför n gånger och kommer därvid upp med ”krona” Y gånger. 

a) Bestäm likelihoodkvoten Λ  och uttryck den som en funktion av Y. För vilka värden på Y  
    bör 0H  förkastas.                                       (7p) 
b) Bestäm med ledning av a) ett test av 0H  mot 1H  på den approximativa nivån 05.0=α  om   
    .100=n (Om Du inte klarat a) kan Du ändå lösa uppgiften för ett ”naturligt” test).         (3p) 
 
 
Uppgift 6 
 
Låt nXXX ,,, 21 K  vara ett slumpmässigt stickprov från en exponentialfördelning med 
parametern λ dvs. fördelningens väntevärde är lika med  ./1 λ  Man vill testa 1:0 =λH  mot 

.1:1 >λH  
a) Härled ett likformigt starkaste test.                                      (4p) 
b) Bestäm stickprovsstorleken n så att testet får nivån 0.05 och dess styrka för 3=λ  blir  
    minst 0.7.                    (6p) 

    Ledning: Utnyttja att )2(2 2
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 (chitvå-fördelning, eng. ”chi-square distribution”) 

 
 
LYCKA TILL ! 
 



 


