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Teoridel: Uppgift 1

a) Vad menas med att en statistika är tillräcklig (2p)
b) Formulera Faktoriseringskriteriet. (Bevis behövs inte) (2p)
c) Antag att X1, . . . , Xn är oberoende och likafördelade stokastiska vari-
abler med täthetsfunktionen f(x | θ) där θ, som har formen

f(x | θ) = B(θ)h(x) exp(θR(x)).

Här är θ en okänd en-dimensionell parameter.
Härled en tillräcklig statistika (med så låg dimension som möjligt) (2p)
d) Visa att om U är en väntevärdesriktig skattning av θ så är också g(T ) =
E(U | T ) en väntevärdesriktig skattning. (2p)
e) Visa att Varθ(g(T )) ≤ Varθ(U). (2p)



Statistisk inferensteori, 080115 2

Teoridel: Uppgift 2

a) Vad menas med ett likelihoodkvottest? (2p)
b) Formulera Neyman-Pearsons lemma. (Bevis behövs ej) (2p)
c) Antag att vi har ett stickprov på en stokastisk variabel vars fördelning
tillhör en exponentiell familj med tätheten

f(x | θ) = B(θ)h(x) exp(θR(x)).

Visa att om vi vill testa H0 : θ = θ0 mot HA : θ = θ1 > θ0. så får vi det
starkaste testen genom att förkasta när ∑

R(xi) ≥ K för något lämpligt valt
K. (2p)
d) Vad menas med monoton likelihoodkvot? (2p)
e) Visa att vi med fördelningen i c) har en monoton likelihoodkvot. (2p)

Problemdel: Uppgift 3

En Gam(2, λ)-fördelning har täthetsfunktionen:

λ2xe−λx.

om x > 0 och 0 annars. Denna fördelning har vänteväre 2/λ och variansen
2/λ2.
Antag att vi har observerat n oberoende stokastiska variabler med denna
fördelning.
a) Härled ML-skattningen av λ (5p)
b) Vilken fördelning har denna skattning? (Ange den exakta fördelningen
eller härled en asymptotisk fördelning) (5p)

Problemdel: Uppgift 4

Täthetsfunktionen för en Beta(s, t)-fördelning är

f(x | s, t) =
1

B(s, t)
xs−1(1− x)t−1

där 0 < x < 1 och

B(s, t) =
1∫

0

xs−1(1− x)t−1dx.

För en Beta(s, t)-fördelning är väntevärdet s
s+t och variansen st

(s+t+1)(s+t)2
.
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a) Vi använder en apriori fördelning för p som är Beta(s, t)-fördelad. Vilken
aposteriorifördelning får vi för p när vi har observerat en stokastiska vari-
ablen, X, som är binomialfördelad Bin(n, p) (5p)
b) Antag att n = 20, X = 7, r = 10 och s = 4. Vilken blir då Bayesskat-
tningen av p om vi använder en kvadratisk förlustfunktion? (5p)

Problemdel: Uppgift 5

Antag att 6, 1, 3, 4, 1, 7, 2, 2, 5, 3, 13, 15, 4, 2, 1, 11, 3, 4, 22, 6 är oberoende
observationer från en geometrisk fördelning, dvs

P(Xi = k) = qk−1p,

där k = 1, 2, . . ..
a) Beräkna en likelihoodkvot för test av H0 : p = 0.2 mot HA : p 6= 0.2

b) Använd det asymptotiska resultatet att −2 ln(likelihoodkvot) är asymp-
totiskt χ2-fördelad för att se om man ska förkasta nollhypotesen på 5 %
risknivå. (95-percentilen för en χ2(1)-fördelning är 3.84). (5p)

Problemdel: Uppgift 6

Låt X1, . . . , X20 vara ett stickprov från en N(µ, 1)-fördelning (obs känd var-
ians). Man vill testa nollhypotesen att µ = 0 mot alternativet att µ > 0.
Likelihoodkvottestet är att förkasta nollhypotesen om ∑

Xi är större än ett
lämpligt valt K

a) Beräkna styrkan av ett test på 5 % risknivå för det speciella alternativet
µ = 0.5 (5p)
b) Antag att man endast får veta om Xi-observationerna är positiva eller
inte. I så fall måste man bygga sitt test på Yi = 1 om Xi > 0 och Yi = 0 om
Xi ≤ 0.
Y1, . . . , Y20 ett stickprov på Bernoulli-fördelade stokastiska variabler. Den
ursprungliga nollhypotesen svarar mot att p = 0.5 och alternativet att µ =
0.5 mot att p = 0.52.
Med dessa observationer blir likelihoodkvottestet att förkasta när ∑

Yi större
än ett lämpligt valt K ′. Beräkna styrkan för ett sådant test om man gör testet
på 5 % risknivå. (Använd normalapproximationen av binomialfördelningen).

Lycka till!


