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Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54.
Återlämning: Fredagen den 23 mars 2012 kl 12.00. Sal 32, hus 5. Den som
vill veta sitt resultat tidigare kan skicka en förfr̊agan till bjorks@math.su.se.
Till̊atna hjälpmedel: Miniräknare. Observera att viss ledning ges p̊a skriv-
ningens sida 4.
Krav för godkänt: Resonemang skall vara klara och tydliga att följa. Följande
gränser gäller för de godkända betygsstegen (inklusive poäng fr̊an inlämnings-
uppgifterna):

A B C D E

58 52 45 38 33

————————————————

Uppgift 1

En familj av kontinuerliga fördelningar har täthetsfunktioner f(x; θ) som
beror p̊a en parameter θ. Vi har tillg̊ang till ett stickprov av storlek n, och
är intresserade av att dra slutsatser om θ.

a) Definiera begreppet scorefunktion med hjälp av täthetsfunktionen f(x; θ). (2 p)

b) Beräkna scorefunktionens väntevärde. Om ditt resonemang förutsätter
att f(x; θ) uppfyller vissa regularitetskrav, s̊a p̊apeka dessa. (3 p)

c) Definiera vad som menas med stickprovets information om θ. (3 p)

d) Beräkna informationen när f(x; θ) = Cθ x
θ−1 (1 − x); 0 ≤ x ≤ 1, och

θ > 0. Här är Cθ ett tal som beror p̊a θ men inte p̊a x. (2 p)
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Uppgift 2

a) Förklara vad som menas med att ett hypotestest är likformigt starkast
(uniformly most powerful). Det är till̊atet att anta att nollhypotesen är enkel,
och vi förutsätter att vi vet vad som menas med att ett test är starkast (most
powerful). (2 p)

I deluppgifterna (b) - (d) antar vi att vi har ett stickprov av storlek n
fr̊an fördelningen N(0, θ) och är intresserade av likelihood-baserade test av
hypoteser om variansen θ.

b) Om vi testar den enkla hypotesen θ = 1 mot den enkla alternativhypo-
tesen θ = θ1, (där θ1 > 1) s̊a blir likelihoodkvoten en monoton funktion av
en viss stickprovsvariabel. Vilken? (2 p)

c) Om vi här testar nollhypotesen θ = 1 mot alternativhypotesen θ > 1,
finns det d̊a n̊agot test som är likformigt starkast? (2 p)

d) Vi avpassar det kritiska omr̊adet för det test som avses i b-delen s̊a att
risken för ett Typ I-fel blir 5 %. Sedan använder vi samma kritiska omr̊ade
för att testa den sammansatta nollhypotesen θ ≤ 1 mot alternativhypotesen
θ > 1. Vad blir d̊a risken för ett Typ I-fel? (2 p)

e) Antag att fördelningens väntevärde µ inte nödvändigtvis är 0, utan är
okänt. Vi vill testa hypotesen θ = 1 mot alternativhypotesen θ = θ1, (där
θ1 > 1). Visa vilken stickprovsvariabel vi bör basera testet p̊a. (2 p)

Uppgift 3

En grupp forskare planerar att samla in ett stickprov p̊a en variabel som är
exponentialfördelad med parameter λ, och man vill testa hypotesen H0: λ =
1 mot alternativhypotesen H1: λ = 1.5. Man vill att testets signifikansniv̊a
skall vara 0.05 och styrka 0.95.

a) Ange en stickprovsvariabel T som är en minimaltillräcklig statistika för
λ. (2 p)

b) Vad har T för fördelning om H0 är sann? (3 p)

c) Vilken stickprovsstorlek behövs om b̊ade signifikansniv̊an och styrkan
skall uppfylla forskarnas krav? (Vissa approximationer är till̊atna men skall
redovisas). (5 p)

Uppgift 4

Ett försäkringsbolag funderar p̊a att lansera en ny produkt, nämligen försäkring
mot att drabbas av datorhaveri p̊a grund av stearin p̊a tangentbordet under
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en julsäsong (13 december till 13 januari). Innan man börjar sälja den nya
försäkringen vill man ta reda p̊a hur stor del av försäkringstagarna som skul-
le komma att göra anspr̊ak p̊a ersättning, eller med andra ord, sannolikheten
att en slumpvis vald person r̊akar ut för den här olyckan. Denna sannolik-
het p är osäkert känd, och experterna beskriver sin osäkerhet genom att
säga att p kan betraktas som en stokastisk variabel med täthetsfunktionen
f(p) = 2(1− p), för 0 ≤ p ≤ 1. För att förbättra kunskapläget n̊agot samlar
försäkringsbolaget in lite egna data. Man följer fem personer, och finner att
tv̊a av dem drabbas av händelsen.

a) Vad är den nya subjektiva sannolikhetsfördelningen för p, i ljuset av de
nya data? (4 p)

b) Försäkringsbolaget vet att om de kalkylerar med fel värde p̊a p s̊a kommer
de att göra en förlust som växer med kvadraten p̊a felet, allts̊a (p̂− p)2, där
p̂ är deras skattade värde. Vilket värde p̊a p̂ bör bolaget använda? (6 p)

Uppgift 5

Man har ett stickprov av storlek n p̊a en likformigt fördelad variabel, X ∈
U(α, β).

a) Bestäm maximum-likelihoodskattningen (α̂, β̂) av den tv̊adimensionella
parametern (α, β). (3 p)

b) Bestäm en väntevärdesriktig skattning av β baserad p̊a ML-skattningarna
α̂ och β̂. (3 p)

c) Är stickprovsvariabeln (α̂, β̂) minimaltillräcklig (minimal sufficient) för
(α, β)? Motivera svaret. (4 p)

Uppgift 6

L̊at X1, . . . , Xn vara ett stickprov p̊a en geometrisk fördelning med parame-
ter p, dvs med sannolikheterna P(Xi = k) = p(1− p)k−1 för k = 1, 2, 3, . . ..

a) Visa att
∑n
i=1Xi är en tillräcklig statistika för p. (4 p)

b) Definiera den stokastiska variabeln U som 1 om X1 = 1 och 0 om X1 ≥ 2.
Är U en väntevärdesriktig skattning av p? (2 p)

c) Konstruera en väntevärdesriktig skattning av p som har lägre varians än
U . (4 p)

————————————————

Obs! v.g.v
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• N̊agra kvantiler i den standardiserade normalfördelningen:

Φ(0) = 0.5, Φ(1.64) = 0.95, Φ(1.96) = 0.975, Φ(2.33) = 0.99

• En variabel som är Betafördelad(r, s) har väntevärde r/(r + s) och
varians rs/((r + s+ 1)(r + s)2).

• En variabel S som är negativt binomialfördelad (r, p) har sannolik-
hetsfunktionen

P(S = s) =
( s− 1
r − 1

)
pr (1− p)s−r för s = r, r + 1 . . .

Lycka till!


