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Oppgave 1.

Samme størrelse måles gjentatte ganger med to forskjellige måleinstrumenter med ulik
presisjon. La X1, X2, ..., Xm betegne m målinger med instrument A, som kan antas
uavhengige identisk fordelte variable fra normalfordelingen N(µ, σ2

1). La Y1, Y2, ..., Yn
være n målinger med instrument B, som kan antas uavhengige identisk fordelte fra
normalfordelingen N(µ, σ2

2). Målingene fra instrument A og B er ogs̊a uavhengige av
hverandre. De to variansene σ2

1 og σ2
2 er kjent for de to instrumentene.

Vi skal først studere resultatene fra instrument A.

a) Utled et 99% konfidensintervall for µ basert p̊a de m observasjonene fra instrument A.
Forklar hvordan et slikt intervall skal tolkes.

b) Hvor stor må m være for at lengden p̊a konfidensintervallet for µ ikke skal være lenger
enn w? Hva blir m dersom w = σ1?

Vi er i det videre interessert i å estimere forventningen µ fra alle n+m observasjoner.

c) Sett opp uttrykket for likelihood og log likelihood og finn sannsynlighetsmaksimerings-
estimatoren (maximum likelihood estimator) for µ basert p̊a alle observasjonene.

d) Argumenter kort for at formen p̊a estimatoren i c) er rimelig i forhold til hvordan
antall observasjoner og presisjon i instrumentene bør p̊avirke estimeringen av µ. Sjekk om
estimatoren er forventningsrett, og finn dens varians.

(Fortsettes p̊a side 2.)
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Oppgave 2. Mange kvinner f̊ar problemer med osteoporose (lav bentetthet) etter
menopausen. Forskere ved Rikshospitalet studerer hvorledes genetiske faktorer bidrar til
denne tilstanden. Vi skal studere et datasett med målt bentetthet for 84 kvinner i den
aktuelle alderen, samt genekspresjon (et mål p̊a hvor aktivt et gen er) for 20.000 gener i de
samme kvinnenes benceller. Vi skal ikke analysere hele dette høydimensjonale datasettet
her, men studere hvordan genekspresjonen til fire utvalgte gener er assosiert med bentetthet
hos kvinner etter menopause.

I utskriften nedenfor er variabelen bentetthet kalt ’bone’ og de fire genene respektivt
’gene1’, ’gene2’, ’gene3’ og ’gene4’.

a) Vi gjennomfører først en univariat analyse med gen 1 alene som kovariat og bentetthet
som responsvariabel. Sett opp en enkel lineær regresjonsmodell med vanlige antakelser.
Sett opp nullhypotese og alternativ og test om gen 1 er en signifikant forklaringsvariabel
for bentetthet. Du skal spesifisere en testobservator, bruke niv̊a α = 0.05 og beregne
forkastningsomr̊ade. Sett inn tall fra R-utskrift (I) og konkluder.

b) Hva er en P-verdi? Finn en øvre grense for P-verdien for testen ovenfor.

c) Beregn et 95% konfidensintervall for stigningstallet i modellen i a). Gjør kort rede for
sammenhengen mellom hypotesetesting med tosidig alternativ og konfidensintervall.

d) Vi inkluderer deretter gen 2 i en multippel regresjonsanalyse og f̊ar resultatene (II) p̊a
neste side. Forklar kort hva som skjer med effekten av gen 1 n̊ar ogs̊a gen 2 inkluderes i
modellen, og hvorfor dette kan skje. Du kan benytte tilleggsinformasjon som du finner i
utskriften etter resultatene (II).

e) Til slutt inkluderer vi ogs̊a gen 3 og gen 4 i modellen. Tilpasning til to alternative
modeller finnes i R-utskriften p̊a neste side (III). Velg beste modell, og begrunn valget ditt
godt. Skriv en tolkning av de estimerte effektene av genekspresjonene p̊a bentettheten i
din utvalgte modell.

(I)

Call:

lm(formula = bone ~ gene1)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 3.9309 1.5477 2.54 0.01298

gene1 -1.1297 0.3609

(edited output)

(Fortsettes p̊a side 3.)
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(II)

Call:

lm(formula = bone ~ gene1 + gene2)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 7.8276 2.0564 3.806 0.000273

gene1 -0.1102 0.5082 -0.217 0.828876

gene2 -1.9110 0.6954 -2.748 0.007387

(edited output)

> cor(gene1, gene2)

[1] 0.7300616

(III)

Call:

lm(formula = bone ~ gene1 + gene2 + gene3 + gene4)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -8.1091 2.9757 -2.725 0.007912

gene1 -0.2141 0.3848 -0.556 0.579455

gene2 -1.8064 0.5182 -3.486 0.000804

gene3 2.4974 0.6097 4.096 0.000101

gene4 1.7865 0.2731 6.541 5.56e-09

Residual standard error: 1.088 on 79 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5588, Adjusted R-squared: 0.5365

F-statistic: 25.02 on 4 and 79 DF, p-value: 2.114e-13

Call:

lm(formula = bone ~ gene2 + gene3 + gene4)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -8.2321 2.9546 -2.786 0.00666

gene2 -2.0106 0.3643 -5.519 4.09e-07

gene3 2.5455 0.6009 4.236 6.05e-05

gene4 1.7658 0.2694 6.554 5.03e-09

Residual standard error: 1.083 on 80 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5571, Adjusted R-squared: 0.5405

F-statistic: 33.54 on 3 and 80 DF, p-value: 3.863e-14

(Fortsettes p̊a side 4.)
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Oppgave 3. En undersøkelse presentert i siste nummer av Universitas viser at 28% av
studentene i Oslo og Akershus føler seg ensomme. I artikkelen f̊ar vi vite at undersøkelsen
er basert p̊a et representativt utvalg p̊a 1016 studenter. Det st̊ar ogs̊a i samme artikkel at
en av fire hos den øvrige befolkningen føler seg ensomme.

a) Er studenter i Oslo og Akershus signifikant mer ensomme enn resten av befolkningen?
Kall andelen ensomme studenter for p, og test H0 : p = 0.25 mot passende alternativ. Du
kan teste ved å beregne en P-verdi. Konkluder og kommenter kort.

Oppgave 4.

La X være inntekten til en tilfeldig valgt lønnsmottaker i en bestemt befolkningsgruppe.
Det er vanlig å anta at X følger en pareto-fordeling, dvs. at X har sannsynlighetstetthet

f(x) =
θcθ

xθ+1

n̊ar c < x < ∞, og f(x) = 0 ellers. Her er c minsteinntekten i befolkningsgruppen,
mens θ > 0 er en parameter som beskriver lønnsforskjellene i befolkningsgruppen. I denne
oppgaven forutsetter vi at minsteinntekten c er kjent, mens θ skal estimeres fra uavhengige
observasjoner X1, X2, ..., Xn av inntekter i den aktuelle befolkningsgruppen.

Det kan vises at sannsynslighetsmaksimerings-estimatoren (maximum likelihood estima-
toren) for θ er

θ̂ =
n∑n

i=1 logXi − n log c
.

Det kan ogs̊a vises at 2nθ/θ̂ er χ2-fordelt med 2n frihetsgrader.

Vi skal benytte opplysningene over til å konstruere en test for å undersøke om det er
grunnlag for å p̊ast̊a at θ > θ0, der θ0 er et gitt tall, dvs. teste hypotesen

H0 : θ = θ0 mot Ha : θ > θ0.

a) Vis at med signifikansniv̊a α vil testen bli ’Forkast H0 dersom θ̂ ≥ 2nθ0/χ
2
1−α,2n’.

b) La α = 0.01 og n = 20. De 20 observerte inntektene gir
∑20

i=1 log xi = 235, mens
minimumsinntekten i befolkningsgruppen er 100.000 kr. Gir dette grunnlag for å p̊ast̊a at
θ > 2?

c) Fremdeles for α = 0.01, n = 20 og θ0 = 2, finn et uttrykk β(θ′) for sannsynligheten for
type-II-feil n̊ar forskjellsparameteren i realiteten er θ′ (der θ′ > 2). Hvor stor må θ′ være
for at sannsynligheten for type-II-feil blir s̊a liten som 0.05?

SLUTT


