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Sammanfattning 

Denna studie jämför styrkefunktionerna mellan det vedertagna likelihoodkvottestet (𝐿𝑇) och 

test baserade på spacings kallade fidelitytest (𝐹𝑇), under nollhypotesen 𝐻0: 𝜃 = 𝜃0 och den 

alternativa hypotesen 𝐻𝐴: 𝜃 ≠ 𝜃0. Tidigare studier har visat att 𝐹𝑇 presterar jämförbara 

resultat med 𝐿𝑇 under förutsättningar där modellantagandena håller optimalt och där båda 

testen är applicerbara. FT kan dessutom användas för vissa fall där LT inte fungerar. Syftet 

med denna uppsats är att med hjälp av simulerade data, undersöka hypotestestens prestation 

under förhållanden då modellantagandena inte är helt uppfyllda. Mer specifikt undersöker vi 

fall där observationsmaterialet innehåller avvikande värden, så kallade outliers. Resultaten 

visar att vissa versioner av 𝐹𝑇 i många fall ger styrkefunktioner som jämfört med LT, håller 

sig närmare önskad signifikansnivå då 𝜃 = 𝜃0. För mindre sampelstorlekar visar 𝐹𝑇 

fortfarande på en bättre stabilitet, men förlorar i styrka. Det finns även skillnader beroende på 

vilken version av 𝐹𝑇 vi använder, där vissa har en mer önskvärd stabilitet kring 𝜃 = 𝜃0 till 

bekostnad av en lägre styrka och vice versa.  

Abstract 

Title: A comparison between the likelihood ratio test and tests based on spacings in the 

presence of outliers 

 This study compares the power functions of the commonly used likelihood ratio test (𝐿𝑇) and 

tests based on spacings called Fidelity tests (𝐹𝑇), under the null hypothesis 𝐻0: 𝜃 = 𝜃0 and 

the alternative hypothesis 𝐻𝐴: 𝜃 ≠ 𝜃0. Earlier studies have shown that 𝐹𝑇 performs on par 

with LT, during conditions where the distribution requirements are fully met and both tests 

are applicable. FT can also be used for some situations for which the LT doesn´t work. The 

purpose of this study is to investigate the tests’ performance during conditions, for which the 

model requirements aren´t fully met. More specifically this study investigates cases where our 

data contains outliers.The results show that certain versions of 𝐹𝑇, in many cases present 

power functions which remains closer to the chosen significance level when 𝜃 = 𝜃0. For 

smaller sample sizes the 𝐹𝑇 still outperforms the 𝐿𝑇, but loses power. The study have also 

found differences depending on which version of the Fidelity test is being used. Some are 

more stable around 𝜃 = 𝜃0 at the cost of lower power and vice versa.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

En population kan inom statistik definieras som den fullständiga mängden enheter från vilken 

data insamlas. Exempel på populationer kan vara alla människor i Sverige, alla elever på en 

skola, eller alla barn under sexton år hemmahörandes till en specifik kommun. Inom statistik 

är förmågan att genom en begränsad tillgång till data kunna skatta något sammanfattande mått 

om en sådan population, oerhört centralt. Denna sammanfattande information brukar kallas 

för parameter och kan exempelvis vara en populations väntevärde eller varians. Om vi hade 

haft tillgång till data från hela populationen på det vi ville undersöka skulle det inte finnas 

några tveksamheter kring värdena på dessa parametrar, men oftast är vi begränsade till en 

delmängd av alla dessa enheter. Detta gör det nödvändigt för oss att med hjälp av det 

limiterade datamaterial vi har, kunna skatta dessa. Det är dock viktigt att komma ihåg att en 

sådan skattning inte alls behöver motsvara det sanna parametervärdet för populationen och i 

många fall kanske vi endast är intresserade av om skattningen är större eller mindre än ett 

visst värde. 

 Vi kan exempelvis tänka oss en situation i ett företag där vi funderar på att byta ut en gammal 

producerande maskin mot en ny modell. Låt oss säga att vi är intresserade av antalet enheter 

som en dylik maskin kan producera per timme och att den gamla modellen i genomsnitt kan 

producera femtio stycken. Givet att vi bortser från inköpskostnader, är företaget alltså endast 

intresserat av om den nya modellen i genomsnitt kan producera fler än femtio enheter per 

timme. Företaget har fått testköra den nya modellen i hundra timmar och har nu alltså ett 

datamaterial att utgå ifrån. Den parameter vi är intresserad av att undersöka är alltså den 

genomsnittliga mängden enheter som den nya modellen kan producera på en timme.  

För att lösa dessa typer av problem är det vanligt att använda sig av så kallade hypotestest där 

vi utgår från en nollhypotes som vi håller fast vid till dess att vi med hjälp av insamlat 

datamaterial kan visa att nollhypotesen förmodligen inte stämmer. Om vi kan visa på att 

nollhypotesen bör förkastas, accepterar vi istället en alternativ hypotes. I fallet ovan är 

nollhypotesen att ”den nya maskinen producerar lika med eller färre än femtio enheter per 

timme”, medan den alternativa hypotesen är att ”den nya maskinen producerar fler än femtio 

enheter per timme”. Det är nu såklart viktigt att hypotestestet är konstruerat så att det så ofta 

som möjligt misslyckas med att förkasta sanna nollhypoteser, medan motsatsen gäller för de 

fall då den alternativa hypotesen stämmer. Ett hypotestests prestation att göra just detta mäts i 

så kallad styrka, där det representerar testets sannolikhet att förkasta en falsk nollhypotes. 

Denna ska vara så hög som möjligt i alla de fall nollhypotesen specificerar ett värde som 

skiljer sig från det sanna parametervärdet.  

Det kanske kändaste, och i många fall det bäst presterande testet, är likelihoodkvottestet. 

Nackdelen med likelihoodkvottestet är att det i vissa situationer fungerar mycket dåligt och i 

värsta fall visat sig bryta ihop helt. Till följd av detta har alternativa test utvecklats som visats 

sig kunna hantera dessa omständigheter. Ett exempel på dessa är fidelitytest, som förutom att 

kunna hantera många av de fall likelihoodkvottestet inte klarar av, även presterar jämförbara 

resultat i de fall båda är applicerbara. En av de situationer där likelihoodkvottestet visat sig 

fungera dåligt är då vi har någon form av störning i vårt stickprov. I det ovanstående exemplet 



3 
 

med företaget, skulle en av dessa situationer kunna uppstå om maskinen enskilda timmar 

producerar betydligt fler eller färre enheter än normalt. Vi tänker oss dessutom att kvaliteten 

på enheterna sjunker markant vid dessa tillfällen och att företaget därför endast är intresserade 

av maskinens prestation vid normala förhållanden.  

Vi har då avvikande värden, eller så kallade outliers i vårt datamaterial som stör 

hypotestestets förmåga att göra en korrekt bedömning av maskinens normala 

produktionsförmåga. Med likelihoodkvottestets bristande förmåga att hantera dessa 

omständigheter i åtanke, är det därför intressant att undersöka om fidelitytest kan prestera 

bättre. 

 Denna uppsats syfte är således att jämföra dessa två typer av test, vid förekomst av ovan 

beskrivna outliers och observera hur deras styrkefunktioner skiljer sig åt. Ett sätt att utvärdera 

detta på, vilket kommer att användas i denna studie, är att simulera datamängder för vilka vi 

känner till förhållandena mellan vanliga observationer och outliers, och sedan beräkna hur 

ofta hypotestesterna träffar rätt.  

Resultaten tyder på att vissa fidelitytest generellt sett kan hantera situationer med outliers 

bättre än likelihoodkvottestet. Det finns dock omständigheter där även fidelitytest får svårt att 

prestera önskvärda styrkenivåer och mer forskning behövs för att vidare studera detta. 
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1. Inledning 
Likelihoodkvottestet (LT) är en väl vedertagen metod när vi vill testa en nollhypotes H0: θ =

θ0 mot en alternativ hypotes HA: θ ≠ θ0 där θ är en okänd parameter. Det har dock visat sig 

att beräkningarna för den skattning testet grundar sig på, visat sig bryta ihop under vissa 

fördelningsmodeller. Exempel på sådana fördelningsmodeller är diverse varianter av log-

normal, Weibull och gamma med tre parametrar (Cheng & Amin, 1983), blandade 

fördelningar och fördelningar med tjocka svansar där läges- och skalparametrarna är okända 

(Ranneby, 1984).  Detta har lett till utvecklingen av alternativa skattningsmetoder som visat 

sig kunna hantera dessa specifika omständigheter (Cheng & Amin, 1983; Ekström, 2001; 

Ghosh & Jammalamadaka, 2001). 

Det alternativa hypotestest som tas upp i denna uppsats grundar sig på en skattningsmetod 

kallad ”Maximum Product of Spacings” (Cheng & Amin 1983) och även på några 

generaliseringar av samma skattningsmetod. Skattningen har även benämnts som maximum 

spacing-skattningen (MSS) (Ranneby, 1984), vilket är det namn vi genomgående kommer att 

använda i denna studie. Det har visats att denna skattningsmetod besitter många asymptotiska 

likheter med maximum likelihood, samtidigt som dess skattningar behåller dess konsistens 

under mer generella förhållanden (Cheng & Amin, 1983; Ranneby 1984; Ekström 1998) och 

till och med i vissa fall presterar bättre än maximum likelihood-skattningen (Ranneby, 1984). 

Det har senare även visats att MSS, besitter asymptotisk normalitet, (Shao & Hahn, 1999). 

 I slutet på 90-talet och början på 00-talet, har skattningsmetodiken utvecklats till en 

generaliserad metod, se Ekström (1997, 2001) och Ghosh & Jammalamadaka (2001). Denna 

metod innebär att idén bakom ”Maximum Product of Spacings” generaliserats, och därigenom 

har en hel familj av skattningsmetoder erhållits. För att urskilja denna skattning definierar vi 

den som den generaliserade maximum spacing-skattningen (GMSS).  

Vidare har det under 2000-talet utvecklats hypotestest med MSS som underlag, se Torabi 

(2007) och Ekström (2013). I Ekström (2013) behandlades dessutom olika variationer av 

GMSS och det visades även att hypotestestet med MSS, är asymptotiskt ekvivalent med LT 

samtidigt som testet fungerar för fler situationer än LT. De spacings-baserade hypotestest som 

kommer att undersökas i denna uppsats kallas för fidelitytest (FT), där skattningen av 

populationsparametern är en modifierad version av GMSS, kallad den generaliserade 

maximum fidelity-skattningen (GMFS) (Kinkhabwala, 2013; Ekström, 1997, 2001; Ghosh & 

Jammalamadaka, 2001).  

Det har tidigare utförts simuleringsstudier som undersöker hur FT, baserat på en skattning 

som är väldigt snarlik MSS kallad maximum fidelity-skattningen (MFS), presterar gentemot 

LT under olika fördelningar och sampelstorlekar (Norman, 2015). Testen har dock aldrig 

jämförts under förhållanden då fördelningsantagandena inte kan antas hålla optimalt. LT 

fungerar exempelvis, i många fall, dåligt när datamaterialet innehåller avvikande värden, så 

kallade outliers (Fujisawa & Eguchi, 2008). Detta gör det relevant att undersöka om FT kan 

prestera bättre under dessa omständigheter. Denna uppsats kommer därför med hjälp av 

simulerade datamängder, att undersöka hur FT presterar i jämförelse med LT vid förekomst av 

outliers. Dessa simulerade datamängder är dragna från en så kallad kontaminerad 
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fördelningsmodell. En kontaminerad fördelningsmodell innebär att observationerna, med en 

sannolikhet 1 − 휀, dras från en fördelning som överensstämmer med testens 

fördelningsantaganden, och med en sannolikhet 휀, dras från en fördelning som producerar 

avvikande värden.    

En annan aspekt som skiljer denna jämförelse från tidigare studier, är att vi inte bara 

undersöker FT baserat på MFS. Vi kommer även att titta på ett antal versioner av testet som 

baseras på andra typer av GMFS. Det är dock viktigt att poängtera att studiens huvudfokus 

inte ligger på att jämföra varianter av FT med varandra, utan på jämförelsen mellan LT och FT 

som helhet. 

• Huvudsyftet med denna uppsats är att genom simulering av observationer dragna från 

en kontaminerad fördelningsmodell, jämföra prestationen mellan diverse variationer 

av 𝐹𝑇 och det vedertagna 𝐿𝑇. 

 

• Forskningsfrågor: 

 

o Hur påverkar typ av kontaminerad fördelningsmodell och sannolikheten för 

outliers, hypotestestens prestation? 

o Givet en kontaminerad fördelningsmodell, hur påverkas prestationen för FT av 

vilken variant av hypotestestet som används? 

o Givet en kontaminerad fördelningsmodell, hur påverkas hypotestestens 

prestation av sampelstorleken?  

Resten av rapporten är indelad i fyra delar. Del två börjar med att beskriva de hypotestest som 

studien undersöker, för att sedan gå vidare med att presentera en kort överblick över 

hypotesprövning och vad som kännetecknar en robust statistisk metod. Avsnittet metod och 

simulering, introducerar först vilka fördelningsmodeller som kommer att behandlas för att 

sedan gå in på specifika delar av simuleringsprocessen. I del fyra presenteras studiens resultat 

tillsammans med tillhörande analys. Studiens avslutande del börjar med att besvara rapportens 

forskningsfrågor, för att sedan mynna ut i en avslutande diskussion där resultaten kopplas till 

befintlig teori. Slutligen behandlas studiens brister tillsammans med förslag på vidare 

forskning.  
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2. Hypotestester 
I detta avsnitt beskrivs först 𝐿𝑇 och 𝐹𝑇. Därefter presenteras de specifika versionerna av 𝐹𝑇 

som kommer att behandlas. Slutligen presenteras en kort sammanfattning över vilka slags fel 

som kan uppstå med ett hypotestest och vad som definierar en robust statistisk metod.  

2.2 Tester 

 

Nedan presenteras 𝐿𝑇 och 𝐹𝑇. Vi utgår från ett antagande om att vi har 𝑛 stycken 

observationer 𝑿 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) dragna från en kontinuerlig fördelning 𝐹𝜃(𝑥𝑖) med 

täthetsfunktionen 𝑓𝜃(𝑥𝑖), där 𝜃 representerar populationsparametern av intresse.   

2.2.1 Likelihoodkvottestet 

 

 Maximum likelihood introducerades som en generell metod för att skatta parametrar av 

Ronald Fischer (1912, 1922). Likelihoodfunktionen definieras som 

𝐿(𝜃|𝑿) = ∏ 𝑓𝜃(𝑥𝑖).  

𝑛

𝑖=1

 

 

Teststatistikan för 𝐿𝑇 definieras vidare som 

𝜆 =
𝐿(𝜃0|𝑿)

max
θϵΘ

𝐿(𝜃|𝑿)
, (1) 

 

där 𝐿(𝜃0|𝑿) i (1) motsvarar likelihooden under H0: θ = θ0, och max
θ∈Θ

𝐿(𝜃|𝑿) är det maximala 

värdet likelihooden kan anta då 𝜃 tillhör parameterrummet Θ. Likelihooden maximeras när 

𝜃 = 𝜃 där 𝜃 är vår maximala likelihood-skattning, se Casella & Berger (2001) s. 375. Med 

denna beteckning får vi 

𝜆 =
𝐿(𝜃0|𝑿)

𝐿(𝜃|𝑿)
, 

 

där 𝜆 kommer att anta ett reellt värde mellan noll och ett. Ett värde nära ett innebär att vi inte 

kan förkasta vår nollhypotes H0: θ = θ0, medan ett värde nära noll innebär att vi accepterar 

den alternativa hypotesen HA: θ ≠ θ0.  

Vi kan definiera gränsvärdet för vilket vi kommer att förkasta vår nollhypotes som τ. 

Sannolikheten att förkasta nollhypotesen är då 𝑃(𝜆 ≤ 𝜏|𝐻0) = 𝛼 där 𝛼 representerar vår valda 

signifikansnivå. Det kan dock vara svårt att veta vilket värde τ  vi ska välja givet 𝛼, då 

fördelningen för 𝜆 oftast är okänd. Vi kan då utnyttja att −2ln (𝜆), under vissa allmänna 
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villkor, är asymptotiskt 𝜒𝑑𝑓,𝛼
2 -fördelad och kan därmed istället använda −2ln (𝜆) som vår 

teststatistiska för 𝐿𝑇. Antalet frihetsgrader väljs efter antalet fria parametrar i hypotesen och i 

denna uppsats kommer vi uteslutande att använda oss av en frihetsgrad. 
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2.2.2 Fidelitytestet 

 

 Vi börjar med att ordna observationerna efter storlek och transformera dem med hjälp av 𝐹𝜃. 

Låt 

 

0 ≡ 𝐹𝜃(𝑋(0)) ≤ 𝐹𝜃(𝑋(1)) ≤ ⋯  ≤ 𝐹𝜃(𝑋(𝑛)) ≤ 𝐹𝜃(𝑋(𝑛+1)) ≡ 1, 

 

där 𝑋(𝑖) betecknar ordningsvärdena. Notera även att vi lagt till två ordningsvärden på vardera 

sida om samplet för att representera gränserna på fördelningsfunktionen. Låt sedan en 

”spacing” definieras som 

𝐷𝑖(𝜃) = 𝐹𝜃(𝑋(𝑖)) − 𝐹𝜃(𝑋(𝑖−1)), 𝑖 = 1, … , (𝑛 + 1). 

En spacing kan alltså beskrivas som sannolikhetsutrymmet mellan två efterföljande 

observationer. Den generella spacing-funktionen 𝐻ℎ,𝑛(𝐹𝜃) definieras sedan som 

𝐻ℎ,𝑛(𝜃) = ∑ ℎ((𝑛 + 1)𝐷𝑖(𝜃))

𝑛+1

𝑖=1

. (2) 

Funktionen ℎ(𝑡), där 𝑡 = (𝑛 + 1)𝐷𝑖(𝜃), kan för positiva 𝑡 väljas som vilken strikt konkav 

funktion som helst, med restriktionen att den måste anta reella värden, se Ekström (2001) och 

Ghosh & Jammaladaka (2001). Den generella spacing-skattningen fås sedan av att välja 

parametern 𝜃 så att funktionen 𝐻ℎ,𝑛(𝜃) maximeras. 𝑀𝑆𝑆 fås av att sätta 𝑙𝑛(𝑡) som ℎ-

funktion.  

I denna uppsats kommer en modifierad version av spacingfunktionen, kallad 

fidelityfunktionen, att användas. Den enda noterbara skillnaden mot för den tidigare 

definitionen är att den första och den sista spacingen multipliceras med två, samtidigt som 

dess tillhörande ℎ-funktion tilldelas hälften så stor vikt (Kinkhabwala, 2013). Kinkhabwala 

tittade dock endast på fallet då ℎ(𝑡) = 𝑙𝑛(𝑡), vilket innebär att vi utökat definitionen till att 

även inkludera generella ℎ-funktioner (Ekström, 1997, 2001; Ghosh & Jammalamadaka, 

2001). Den generella fidelityfunktionen definieras som   

 

𝐺ℎ,𝑛(𝜃) = ∑ ℎ((𝑛 + 1)𝐷𝑖(𝜃)) +
1

2
ℎ(2(𝑛 + 1)𝐷1(𝜃)) +

1

2
ℎ(2(𝑛 + 1)𝐷𝑛+1(𝜃))

𝑛

𝑖=2

,  

 

där GMFS fås av att maximera 𝐺ℎ,𝑛(𝜃). MFS fås av att, precis som i fallet för MSS, sätta 

ℎ(𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑡). Teststatistikan för 𝐹𝑇 definieras sedan som  

 

𝑆ℎ,𝑛 = max
𝜃∈Θ

𝐺ℎ,𝑛(𝜃) − 𝐺ℎ,𝑛(𝜃0). 
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Vi kan skriva om detta som  

 

𝑆ℎ,𝑛 = 𝐺ℎ,𝑛(�̃�) − 𝐺ℎ,𝑛(𝜃0), 

 

där �̃� är den parameter som maximerar 𝐺ℎ,𝑛(𝜃). Den andra termen representerar värdet på 

fidelityfunktionen under nollhypotesen. Nollhypotesen förkastas för stora värden på 𝑆ℎ,𝑛, men 

precis som i fallet med likelihoodkvottestets teststatistika 𝜆, är fördelningen för 𝑆ℎ,𝑛 oftast 

okänd. Under vissa allmänna villkor är dock 𝑇ℎ,𝑛 =
2𝑆ℎ,𝑛

𝜇ℎ𝜎ℎ
2 asymptotiskt 𝜒𝑑𝑓,𝛼

2 -fördelad med 

samma frihetsgrader som 𝐿𝑇 (Ekström, 2013). För beräkningar av 𝜇ℎ och 𝜎ℎ
2, se Ekström 

(2013). Anledningen till att vi i hypotestestet valt att ersätta funktion (2) med den generella 

fidelityfunktionen, är att FT i simuleringar visats resultera i en styrkefunktion som är mer 

symmetrisk kring 𝜃 = 𝜃0 (Norman, 2015). Dock studerade Norman endast fallet då  

ℎ(𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑡). 

2.2.3 Valda ℎ-funktioner 

 

Den första ℎ-funktionen som kommer att undersökas är den som resulterar i MFS, det vill 

säga 

ℎ1(𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑡). 

Denna funktionsform är den som visats ge GMSS lägst asymptotisk varians av alla möjliga ℎ-

funktioner och medför att 𝐹𝑇, under allmänna villkor, är asymptotiskt likvärdig med 𝐿𝑇 

(Ekström, 2013). Resterande ℎ-funktioner som kommer att studeras är av formen  

𝑠𝑔𝑛(1 − 𝑟)𝑡𝑟 , 𝑟 > 0, 𝑟 ≠ 1 där 𝑠𝑔𝑛(1 − 𝑟) innebär att funktionen blir positiv för 𝑟 < 1 och 

negativ för 𝑟 > 1. De ℎ-funktioner som kommer att studeras med denna funktionsform är  

  

ℎ2(𝑡) = 𝑡0.1,  

ℎ3(𝑡) = 𝑡0.5,  

och 

ℎ4(𝑡) = −𝑡2.  

Funktionen med 𝑟 = 0.1 har valts då den visats kunna ge en GMSS med nästan lika låg 

asymptotisk varians som MSS (Ekström, 1997). Vi väljer även att testa 𝑟 = 0.5 som 

undersöktes i samma publikation (Ekström, 1997). Notera att dessa ℎ-funktioner har valts 

med grund i skattningsmetodiken och att liknande studier inte genomförts med hypotestest. 

Slutligen har vi valt att undersöka 𝑟 = 2, vilken användes av Greenwood i 

hypotestestningssyfte redan 1946 (Greenwood, 1946). Likheterna med de metoder baserade 

på spacings som används i denna undersökning sträcker sig dock endast till användandet av 
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spacing-funktionen, då Greenwoods studie i övrigt inte är relaterad till varken den 

skattningsmetodik eller den hypotesprövning som presenterats. 

Hädanefter kommer de olika versionerna av 𝐹𝑇 att benämnas som 𝐹𝑇(𝑙𝑛), 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1), 

𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) och 𝐹𝑇(𝑟 = 2).  

2.1 Robusta statistiska metoder 

 

 Ett hypotestests prestation utvärderas vanligtvis genom att granska magnituden av de två 

typer av fel testet kan begå. Ett typ 1 fel innebär att hypotestestet förkastar en sann 

nollhypotes, medan ett typ 2 fel innebär att testet misslyckas med att förkasta en falsk 

nollhypotes. Risken för ett typ 1 fel brukar betecknas 𝛼 och är densamma som vald 

signifikansnivå för att acceptera den alternativa hypotesen. Risken för ett typ 2 fel beror, till 

skillnad från 𝛼, på värdet av den sanna parametern 𝜃 och brukar betecknas med 𝛽, se 

Wackerly et al (2007) s. 491. Ett tests sannolikhet att inte begå ett typ 2 fel, kallas för styrka 

och definieras då som 1 − 𝛽. Styrkan är per definition även den en funktion av 𝜃, se 

Wackerly et al (2007) s. 540–541. Denna styrkefunktion bör optimalt tangera vald 

signifikansnivå 𝛼 vid 𝜃 = 𝜃0 och vara så hög som möjligt för övriga värden på 𝜃. Ett 

hypotestests styrkefunktion kan därmed ses som ett mått på dess prestation. Eftersom att det 

oftast anses allvarligare att utföra ett typ 1 fel är det vanligtvis testets kapacitet till att hålla 

rätt signifikansnivå som värderas högst, se Staudte & Sheather (1990) s. 163. 

Prestationen för ett hypotestest försämras ofta då det utsätts för störningar och testets förmåga 

att motstå just detta brukar kallas robusthet. Robusthet för statistiska metoder definieras som 

en metods förmåga att uppfylla tre viktiga kriterier, se Ronchetti & Huber (2009) s. 5. 

• Effektivitet: Under förhållanden utan avvikelser, som specificerat av den antagna 

modellen, bör metoden ha en optimal, eller nära optimal, prestation. 

• Stabilitet: Små avvikelser från modellens antaganden bör endast orsaka en minimal 

försämring jämfört med prestationen under utgångsläget utan avvikelser. 

• Haveri: Något större avvikelser bör inte orsaka en katastrof. 

 

Jämförelsen mellan 𝐹𝑇 och 𝐿𝑇, utan någon inverkan från outliers, har studerats tidigare där 

resultaten visat på att 𝐿𝑇 generellt sett, presterat marginellt bättre under dessa förhållanden 

(Norman, 2015). Dock behandlade den studien endast 𝐹𝑇 med ℎ(𝑡) = 𝑙𝑛 (𝑡) och undersökte 

därmed inte några övriga ℎ-funktioner. 

 

Fokuset för denna studie kommer att ligga på analysen av hur testen presterar med avseende 

på de sista två punkterna. Situationer då hypotestesten utsätts för outliers är nämligen ett 

exempel på ovan beskrivna avvikelser från hypotestestets modellantaganden. Det ska här 

noteras att det i samband med Ronchetti och Hubers definition av en robust statistisk metod, 

poängteras att det främst är sannolikheten för outliers som avgör storleken på avvikelsen. Hur 

stora värdena är på outliers spelar därmed mindre roll i sammanhanget.  Notera även att den 

relativa vikt som tillskrivs dessa tre punkter kan variera beroende på situation och att det ofta 
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sker någon form av kompromiss. Exempelvis kan det ibland vara fördelaktigt att offra lite 

effektivitet för att uppnå en högre stabilitet, se Ronchetti & Huber (2009) s. 5. 

 

  



13 
 

3. Metod och Simulering 
 

I detta avsnitt presenteras de fördelningsmodeller som producerar vårt datamaterial och 

information om hur simuleringsprocessen kommer att gå till. Vi kommer genomgående att 

använda benämningarna ”huvudfördelning” och ”kontamineringsfördelning” där 

huvudfördelningen representerar den del av fördelningsfunktionen som producerar 

observationer enligt modellantagandena, och kontamineringsfördelningen representerar den 

del som producerar avvikande värden, så kallade outliers. Tillsammans med en faktor 휀, som 

representerar sannolikheten för att en observation från kontamineringsfördelningen kommer 

att dras, utgör dessa delar den kontaminerade fördelningsmodellen. Notera att vi i samtliga 

fall endast är intresserade av att hypotestesta parametrar tillhörandes huvudfördelningen. 

3.1 Kontaminerade fördelningsmodeller 

 

Vi definierar den kontaminerade täthetsfunktionen 𝑔𝜃(𝑋𝑖)  som 

𝑔𝜃(𝑋𝑖) = (1 − 휀)𝑓𝜃(𝑋𝑖) + 휀𝛿(𝑋𝑖),    0 ≤ ε ≤ 0,5  

 

där 𝑓𝜃(𝑋𝑖) är huvudfördelningens täthetsfunktion, 𝛿(𝑋𝑖) är täthetsfunktionen för en 

kontamineringsfördelning och 휀 är sannolikheten för att en outlier kommer att dras istället för 

en vanlig observation (Fujisawa & Eguchi, 2008). Notera att det endast är rimligt att 

sannolikheten 휀 kan anta värden mellan 0 och 0,5 då ett värde över 0,5 skulle innebära att 

kontamineringen blir huvudfördelning för 𝑔𝜃(𝑋𝑖). I denna studie kommer tre nivåer av 

sannolikheten 휀 att användas. Dessa nivåer definieras som följande: 

• Låg sannolikhet för outlier: 휀 = 0.03 

• Moderat sannolikhet för oulier: 휀 = 0.1 

• Hög sannolikhet för outlier: 휀 = 0.25 

Det är inte helt okomplicerat att bedöma vilka värden på 휀 som ska betraktas som höga, 

respektive låga, då det troligtvis varierar beroende på situation. Benämningarna används 

därför något godtyckligt, men får ses som ett mått på den relativa skillnaden mellan värdena 

på 휀. 
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3.2 Huvudfördelningar och kontamineringsfördelningar 

 

De två huvudfördelningar som kommer att undersökas är normalfördelningen och 

exponentialfördelningen. 𝜃𝑇 motsvarar det sanna värdet för parametern 𝜃 då 𝜃 = 𝜃0. Notera 

att vi endast kommer att undersöka väntevärdet i fallet med normalfördelningen. För 

exponentialfördelningen använder vi den parametrisering som innebär att 𝜃 är detsamma som 

fördelningens väntevärde, se Wackerly et al, (2007), s. 188. 

• Normalfördelningen, 𝑿 ∈ 𝑁(𝜃, 1) 

Θ = {𝜃: −∞ < 𝜃 < ∞}, 𝜃𝑇 = 0 

• Exponentialfördelningen, 𝑿 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝜃) 

Θ = {𝜃: 0 < 𝜃 < ∞}, 𝜃𝑇 = 1 

Nedan presenteras de kontamineringsfördelningar som kommer att undersökas. Beteckningen 

𝑐 representerar vilken parameter i fördelningen som kommer att varieras. Ett högre värde på 𝑐 

medför på olika sätt mer extrema avvikande värden. De kontamineringsfördelningar som 

kommer att undersökas med normalfördelningen som huvudfördelning är: 

• Normalfördelningen, 𝑿 ∈ 𝑁(0, 𝑐) 

Θ = {𝑐: 0 < 𝑐 < ∞} 

• Normalfördelningen, 𝑿 ∈ 𝑁(𝑐, 1) 

Θ = {𝑐: 0 < 𝑐 < ∞} 

• Normalfördelningen, 𝑿 ∈ 𝑁(𝑐, 0.1) 

Θ = {𝑐: 0 < 𝑐 < ∞} 

Med exponentialfördelningen som huvudfördelning är motsvarande 

kontamineringsfördelningar: 

• Exponentialfördelningen, 𝑿 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝑐) 

Θ = {𝑐: 0 < 𝑐 < ∞} 

• Likformig fördelning, 𝑿 ∈ 𝑈(𝑐 − 1, 𝑐) 

Θ = {𝑐: 0 < 𝑐 < ∞} 

Med normalfördelningen som huvudfördelning kommer vi att undersöka hur styrkan i testen 

påverkas när de avvikande värdena dras från en normalfördelning med, i det första fallet, 

större standardavvikelse och i det andra fallet, större väntevärde. Vi undersöker även ett tredje 

fall där outliers dras från en normalfördelning med större väntevärde och väldigt liten varians. 

De två sistnämnda fallen kommer att representera asymmetriska outliers där störningen endast 

ligger på en sida om 𝜃𝑇. Detta brukar vara ett mer utmanande scenario för hypotestesten att 

hantera eftersom att det tar bort möjligheten för de avvikande värdena att neutralisera effekten 

av varandra, se Staudte & Sheather (1990) s. 163.  

Med exponentialfördelningen som huvudfördelning kommer de avvikande värdena i det första 

fallet att dras från en exponentialfördelning med större väntevärde och varians. Att även 

variansen påverkas beror på fördelningens definition, se Wackerly et al (2007) s. 188. I det 



15 
 

andra fallet är outliers dragna från en likformig fördelning med maxvärde 𝑐 och minvärde 𝑐 −

1, vilket kommer att resultera i outliers som begränsas till relativt täta intervall.  

Totalt kommer alltså fem stycken kontaminerade fördelningsmodeller att undersökas. 

 

3.3 Simuleringar 

 

Simuleringarna har utförts i programvaran R version 3.3.1 (R Core Team, 2016). Min analys 

grundar sig i en jämförelse mellan de olika hypotestesternas simulerade styrkefunktioner. 

Nedan följer en beskrivning av hur dessa styrkefunktioner beräknas.  

Simuleringsprocessen för ett enskilt hypotestests styrkefunktion ser ut som följande: 

• Med en sannolikhet 휀 dras en observation från kontamineringsfördelningen och med 

en sannolikhet 1 − 휀 dras en observation från huvudfördelningen. Detta upprepas tills 

att vi har ett datamaterial med 𝑛 stycken observationer.  

 

• Ovanstående process upprepas 1000 gånger, där styrkan beräknas som den proportion 

av fallen som hypotestestet förkastar nollhypotesen. 

 

• Ovanstående beräknas för totalt nio olika värden på 𝜃. 

Denna process utförs för: 

• Sju till åtta värden på kontamineringsparametern 𝑐, plus ett fall där ingen 

kontaminering förekommer. 

• Tre olika sannolikheter 휀 för outliers. 

• Fem kontaminerade fördelningar, varav tre fall studeras med normalfördelningen som 

huvudfördelning och två fall med exponentialfördelningen som huvudfördelning. 

Fokus kommer att läggas på en sampelstorlek om hundra observationer, men det kommer 

även att genomföras en något mindre omfattande undersökning med en sampelstorlek om 

trettio observationer. I jämförelse testas oftast ett mindre antal värden av 𝑐 för det mindre 

samplet. De test som kommer att behandlas är 𝐿𝑇 och fyra variationer av 𝐹𝑇. Det som skiljer 

de olika typerna av 𝐹𝑇 åt är, som tidigare nämnts, deras respektive ℎ-funktioner. 
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4. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt kommer resultaten presenteras och analyseras. Resultaten är indelade efter 

huvudfördelning och typ av kontamineringsfördelning. För varje enskild graf visas styrka på 

y-axeln och parametern 𝜃 på x-axeln. Den helstreckade svarta linjen representerar vald 

signifikansnivå på fem procent.  

Graferna är sedan indelade i facetter, där storleken på kontamineringsparametern (𝑐) visas på 

vågrät led och sannolikhet för outliers (휀) på lodrät led. I första kolumnen, betecknad ”utan 

kontaminering”, visas alltid situationen där samtliga observationer är dragna från den 

huvudfördelning som överensstämmer med hypotestestens fördelningsantaganden, utan någon 

inverkan från outliers.  

Fokuset i analysen kommer att ligga på en sampelstorlek om 100 observationer, men det 

kommer även ges en kortfattad kommentar om eventuella skillnader när sampelstorleken 

istället är 30. För resultat för mindre sampelstorlekar, se figur 12-16 i Appendix 2.1.  

Notera att resultaten för 𝐹𝑇(𝑙𝑛) och 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) inte finns representerade i resultatdelen. För 

𝐹𝑇(𝑙𝑛) beror detta på att testet genomgående presterar lika bra, eller något sämre än 𝐿𝑇-testet. 

Troligtvis är detta ett resultat av testens asymptotiska likheter, vilket lett till att en vidare 

analys av 𝐹𝑇(𝑙𝑛) bedömts som mindre intressant. Av liknande skäl utesluts även 𝐹𝑇(𝑟 =

0.1) från resultatet. Mer information om detta finns i Appendix 1. Notera även att det i de fall 

förkortningen 𝐹𝑇 används utan någon specificering av särskild ℎ-funktion, då syftar till 

samtliga versioner av fidelitytestet.  

Hypotestesten utgår genomgående ifrån följande förutsättningar: 

• Nollhypotes 𝐻0: 𝜃 = 𝜃0 

• Alternativhypotes 𝐻𝐴: 𝜃 ≠ 𝜃0 

• Signifikansnivå: 𝛼 = 0.05 

• Parametervärdet då 𝜃 = 𝜃0 betecknas som 𝜃𝑇  

Notera att analysen främst fokuseras på jämförelsen mellan FT och LT. Detta innebär att 

ingen större uppmärksamhet kommer att läggas på huruvida styrkorna rent allmänt, kan anses 

som godtagbara eller inte. Samtliga figurer är skapade med hjälp av det visuella R-paketet 

”ggplot2”, (Wickham, 2009). 
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4.1 Huvudfördelning: Normalfördelningen, 𝑿 ∈ 𝑁(𝜃, 1), 𝜃𝑇 = 0 

 

Nedan presenteras de tre fallen av simuleringar med normalfördelningen som 

huvudfördelning. Först presenteras fallet då de avvikande värdena dragits från en 

normalfördelning med en större varians jämfört med huvudfördelningen. Notera att 𝑐 här 

representerar standardavvikelsen och inte variansen. Detta följs av två fall där 

kontamineringsfördelningarna representeras av normalfördelningar med jämförelsevis större 

väntevärden. Den ena av dessa kontamineringsfördelningar har samma varians som 

huvudfördelningen, medan den andra har en jämförelsevis mindre varians. 
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Figur 1. Hypotestesternas styrkefunktioner då observationerna är dragna från en kontaminerad fördelning med 𝑁(𝜃, 1) som huvudfördelning och 𝑁(0, 𝑐) som 

kontamineringsfördelning. 
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I figur 1 visas resultatet från fallet med en normalfördelning som huvudfördelning och en 

normalfördelning med en jämförelsevis större varians, som kontamineringsfördelning. Vi ser 

att alla test förutom 𝐹𝑇(𝑟 = 2) presterar ungefär lika för utgångsläget utan kontaminering. 

För även om 𝐹𝑇(𝑟 = 2)  uppnår en tillfredsställande signifikansnivå, har testet en betydligt 

lägre styrka än resterande test. Vi kan även se att samtliga tests styrkefunktioner, oavsett 

värde på 휀 och 𝑐, bevarar sin symmetri kring 𝜃𝑇. Detta är förväntat med tanke på att denna typ 

av kontaminerad fördelningsmodell, tillåter extrema outliers åt båda håll.  

Med en låg sannolikhet för outliers ser vi att alla test klarar den extra kontamineringen relativt 

väl fram till ett ungefärligt värde på 𝑐 = 2. Därefter försämras prestationen för 𝐿𝑇 genom att 

styrkan kring 𝜃𝑇 successivt överstiger önskad signifikansnivå på fem procent. 𝐹𝑇 förändras 

under samma omständigheter inte nämnvärt. Med en moderat sannolikhet för outliers kan vi 

urskilja ett liknande mönster där 𝐿𝑇 visar på en stor känslighet redan vid relativt låga värden 

på 𝑐, medan 𝐹𝑇 visar på en bättre förmåga att hålla önskvärd signifikansnivå. Här kan vi dock 

se små skillnader i förmågan att hålla önskvärd signifikansnivå även mellan de olika 

varianterna av 𝐹𝑇, där 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) avviker något, medan 𝐹𝑇(𝑟 = 2) genomgående håller 

önskvärd signifikansnivå till bekostnad av en lägre styrka.  

Med en hög sannolikhet för outliers repeteras till stor del samma mönster som tidigare, men vi 

kan nu se att även 𝐹𝑇 påverkas av störningarna till en högre grad. Den generellt sett stabila 

𝐹𝑇(𝑟 = 2) avviker nu från önskad signifikansnivå för höga värden på 𝑐. Noterbart är att 𝐹𝑇 

främst tycks påverkas av storleken på ε, medan 𝐿𝑇 presterar sämre, oavsett om ε  eller 𝑐 ökar. 

För 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) kan vi även se att den håller en styrka närmare signifikansnivån när 𝑐 = 8, 

jämfört med värden på 𝑐 mellan 3 och 7.  

 

Figur 2. Normalfördelningar med väntevärde 0 och olika standardavvikelser. Standardavvikelsen (𝑆𝐷) 

motsvarar 𝑐 för kontamineringsfördelningarna, som i figuren är representerade av streckade linjer. 

Resultatet från figur 1 kan förklaras av figur 2, som visar täthetsfunktionerna för 

huvudfördelningen, respektive två versioner av kontamineringsfördelningar. För 𝐿𝑇 är 𝜃 
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likställt med datamaterialets medelvärde. Då kontamineringsfördelningen medför en större 

sannolikhet att erhålla extrema observationer som påverkar medelvärdet, medför detta 

troligtvis att testet oftare erhåller ett värde på 𝜃, som signifikant skiljer sig från 𝜃0. 

 GMFS, betecknad som 𝜃, är däremot, oavsett ℎ-funktion, mer beroende av i vilket område de 

flesta observationerna befinner sig. Vi får alltså oavsett värde på 𝑐, troligtvis en stor mängd 

observationer kring noll. Känslighet kan här uppstå om vi på grund av slumpen får ovanligt 

många extrema observationer på en sida om 𝜃𝑇, där de avvikande värdena dessutom inte 

hamnar alltför långt ifrån majoriteten av resterande observationer. Vi ser en liten effekt av 

detta i figur 1 där 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) är som mest känsligt för värden på 𝑐 mellan 3 och 4, men detta 

märks endast med ett högt värde på ε. Förklaringen till att 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) dessutom tycks återgå 

mot mer önskvärda signifikansnivåer när 𝑐 = 8, kan vi se om vi observerar motsvarande 

kontamineringsfördelning i figur 2. I detta fall har vi, jämfört med lägre nivåer på 𝑐, en ökad 

sannolikhet för extremare observationer, men på grund av att dessa observationer läggs i ett 

glesare intervall, har de avvikande värdena en mindre påverkan på �̃�. 

Resultaten från figur 1 tyder på att 𝐹𝑇 presterar bättre än 𝐿𝑇 under detta fall av kontaminerad 

fördelningsmodell. Vi ser även att valet av ℎ-funktion tycks påverka prestationen för 𝐹𝑇 en 

hel del, där 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) genererar en jämförelsevis hög styrka, medan FT(r=2) oftast är 

bättre på att hålla rätt signifikansnivå. Bedömningen av vilken version av 𝐹𝑇 som presterat 

bättre beror dock på hur stor avvikelse från vald signifikansnivå vi kan acceptera. 

Hursomhelst är den viktigaste insikten från figur 1, att det verkar finnas underlag för att 𝐹𝑇 

under dessa omständigheter, som helhet presterar bättre än 𝐿𝑇.  

Med en mindre sampelstorlek märker vi först och främst att styrkan hos samtliga test sjunker 

markant. Se Appendix 2.1, figur 12. Att vi erhåller lägre styrkor med en mindre sampelstorlek 

är i sig inget oväntat då ett mindre datamaterial oftast resulterar i sämre styrkor, se Wackerly 

et al (2007) s. 494. 𝐿𝑇 visar på svårigheter att hålla önskvärd signifikansnivå redan vid små 

värden på 휀 och 𝑐. 𝐹𝑇 behåller i sin tur en liknande signifikansnivå som med den större 

sampelstorleken. Noterbart är dock att 𝐹𝑇(𝑟 = 2) vid utgångsläget utan inverkan från 

outliers, nu presterar så pass låga styrkor att den knappt överstiger fem procent för 𝜃 ≠ 𝜃0. 

𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) klarar sig med en sampelstorlek på 30 observationer något bättre. Testet får 

dock, jämfört med den större sampelstorleken, mer svårigheter att hålla en önskvärd 

signifikansnivå för höga värden på 휀.  
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Figur 3 Hypotestesternas styrkefunktioner då observationerna är dragna från en kontaminerad fördelning med 𝑁(𝜃, 1) som huvudfördelning och 𝑁(𝑐, 1) som 

kontamineringsfördelning. 
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När de avvikande värdena dras från en fördelning med ett högre väntevärde än övriga 

observationer, ser vi i figur 3 att styrkefunktionerna blir asymmetriska kring 𝜃𝑇. Det vill säga 

att vi generellt får en högre andel förkastade nollhypoteser för 𝜃 > 𝜃𝑇 , jämfört med 𝜃 < 𝜃𝑇, 

vilket tyder på att samtliga test påverkas av den högre sannolikheten för positivt extrema 

outliers. Prestationen för 𝐿𝑇 påverkas negativt redan vid små värden på 휀 och c, där 

styrkefunktionen sedan avviker alltmer från önskad signifikansnivå när dessa ökar.  

Hos 𝐹𝑇 kan vi däremot se en varierande effekt. Med en låg sannolikhet för outliers klarar FT 

genomgående av att hålla sig nära en önskvärd signifikansnivå, även om vi kan se några 

mindre avvikelser för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) när 𝑐 ligger mellan 2 och 4. Styrkefunktionen för 𝐹𝑇(𝑟 =

2) behåller sin symmetri kring 𝜃𝑇 relativt väl, men precis som tidigare till bekostnad av en 

grundläggande låg styrka. Styrkefunktionen för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) är i sin tur något mer 

asymmetrisk runt 𝜃𝑇, men genererar istället en jämförelsevis högre styrka. Skillnaden blir 

större vid högre värden på 휀 där vi ser att framför allt 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5), markant avviker från 

önskad signifikansnivå för värden på 𝑐 nära 𝜃𝑇. För högre värden på 𝑐 återgår dock 

styrkefunktionerna successivt mot önskvärd nivå kring 𝜃𝑇, där ett högre värde på 휀 tycks 

medföra att det krävs högre värden på 𝑐 för att denna återgång ska ske. 

Vi kan därmed upptäcka en speciell egenskap hos 𝐹𝑇, där styrkefunktionerna vid tillräckligt 

höga värden på 𝑐, successivt återgår mot utgångsläget. En hög sannolikhet för outliers verkar 

emellertid även för höga värden på 𝑐, resultera i en något asymmetrisk styrka kring 𝜃𝑇 och 

medföra att återgången mot önskad signifikansnivå stagnerar. Denna studie har för fallet 

representerat av figur 3, undersökt vad som händer för värden på 𝑐 upp till 12, (se Appendix 

2.2, figur 17) och vi kan därför inte besvara om styrkefunktionerna helt återgår till önskad 

signifikansnivå för ännu högre värden på 𝑐. Denna stagnerande avvikelse drabbar främst 

𝐹𝑇(𝑟 = 2) vid höga sannolikheter för outliers, medan 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5), för 휀 = 0.25  och värden 

på 𝑐 över 6, håller en mer önskvärd signifikansnivå.  

 Medan 𝐿𝑇 alltså tycks påverkas av högre nivåer på både 휀 och 𝑐, tycks 𝐹𝑇 främst påverkas 

av kombinationen av höga värden på 휀 och värden på 𝑐 nära 𝜃𝑇. Vi kan försöka förklara detta 

resultat med hjälp av figur 4. 
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Figur 4.  Normalfördelningar med standardavvikelse 1 och varierande väntevärden. Notera att 𝐸(𝑋) motsvarar  

𝑐 för de streckade kontamineringsfördelningarna. 

I figur 4 ser vi huvudfördelningen med helstreckad linje och tre kontamineringsfördelningar 

med högre väntevärden. En förklaring till att 𝐿𝑇 påverkas så pass mycket av de avvikande 

värdena är att testet, som tidigare nämnts, använder samplets medelvärde som 𝜃. Med tanke 

på att ett medelvärde både påverkas av observationernas storlek, men också av sannolikheten 

för att större observationer förekommer, ökar 𝜃 med både 휀 och 𝑐. Detta leder i sin tur till en 

större andel förkastade nollhypoteser kring 𝜃𝑇 än önskat. 

För 𝐹𝑇 är resonemanget annorlunda. Med en kontaminerande täthetsfunktion med 𝐸(𝑋) = 2  

ser vi att ett stort område sammanfaller med huvudfördelningen. Sannolikheten är därför hög 

att vi i detta område kommer att erhålla en större mängd observationer, jämfört med om vi 

inte haft någon kontaminering. På grund av den relativt stora mängden observationer i detta 

område är det därför troligt att �̃� påverkas. Påverkan av 휀 blir då också tydlig, eftersom att en 

större sannolikhet för att en outlier dras, troligtvis resulterar i en större mängd observationer 

inom nämnda intervall. Om vi vidare jämför 𝑐 = 5 från figur 3 med motsvarande 

täthetsfunktion i figuren ovan, ser vi att endast ett litet område sammanfaller med 

huvudfördelningen. Området är dock fortfarande stort nog för att påverka hypotestestets 

prestation, givet ett högt värde på 휀. När sedan värdet på 𝑐 blir större, verkar 𝐹𝑇 utifrån den 

antagna fördelningsmodellen till viss del kunna ignorera alltför extrema observationer.  

Det vi först kan konstatera är att en mindre sampelstorlek som förväntat försämrar 

prestationen hos samtliga test. Se Appendix 2.1, figur 13. För 𝐿𝑇 kan vi urskilja samma 

mönster som med den större sampelstorleken, där testet misslyckas med att hålla en önskvärd 

signifikansnivå redan vid relativt små värden på 휀 och 𝑐. Med den mindre sampelstorleken 

kvarstår samma problem för 𝐹𝑇(𝑟 = 2) som med det tidigare fallet med normalfördelningen, 

det vill säga att testet visar på mycket svaga styrkor redan i utgångsläget utan kontaminering. 
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𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) fungerar relativt väl för små värden på 휀, men har i övrigt svårt att både hålla 

önskvärd signifikansnivå och att förkasta falska nollhypoteser när 𝜃 < 𝜃𝑇.   
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Figur 5. Hypotestesternas styrkefunktioner då observationerna är dragna från en kontaminerad fördelning med 𝑁(𝜃, 1) som huvudfördelning och 𝑁(𝑐, 0.1) som 

kontamineringsfördelning. 
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Resultatet representerat av figur 5 liknar det från fallet illustrerat i figur 3, vilket inte är förvånande 

med tanke på att båda fallen av outliers är dragna från en kontamineringsfördelning med ett högre 

väntevärde jämfört med huvudfördelningen. Skillnaden i detta fall är att variansen för 

kontamineringsfördelningen är mindre, vilket genererar observationer i ett jämförelsevis tätare 

intervall. 𝐿𝑇 uppför sig på ett liknande sätt som i fallet med kontamineringsfördelningen 

representerat av figur 3, det vill säga att ju högre värden på 휀 och 𝑐, desto sämre presterar testet.  

Vi kan även utläsa ett liknande mönster som i figur 3 för 𝐹𝑇. Faktum är att vi för låga till moderata 

sannolikheter för outliers, nästan inte kan se någon skillnad alls mellan fallen. För 휀 = 0.25 kan vi 

dock med tydlighet se att det krävs jämförelsevis lägre värden på 𝑐, för att 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) och 

𝐹𝑇(𝑟 = 2) ska återgå mot mer önskvärda styrkor kring 𝜃𝑇. 

 

 Figur 6. Normalfördelningar med varierande väntevärden, med standardavvikelse 1 för 𝐸(𝑋) = 0 och 

standardavvikelse 0.1 för resterande. Notera att 𝐸(𝑋) motsvarar 𝑐 för de streckade kontamineringsfördelningarna. 

Förklaringen till detta kan vi se i figur 6 där den lägre variansen för de avvikande värdena gör att 

det krävs lägre värden på 𝑐, för att täthetsfunktionerna för huvudfördelningen och den 

kontaminerande fördelningen, ska skiljas åt. Vi ser dock i figur 5 att prestationen för 𝐹𝑇 påverkas 

väsentligt vid 𝑐 = 2, trots att vi i figur 6 kan se att den kontaminerande täthetsfunktionen endast 

angränsar marginellt. Detta kan förklaras av att den kontaminerande fördelningen, även om den 

totalt sett förväntas producera färre observationer än huvudfördelningen, lägger de flesta av sina 

observationer i ett mycket tätt intervall. Detta medför att det krävs mindre observationer från 

huvudfördelningen i samma område, för att skapa tillräckligt täta intervall för att påverka �̃�.  I fallet 

𝑐 = 2 är densiteten för huvudfördelningen ändå någorlunda stor i området där täthetsfunktionerna 

angränsar, vilket troligtvis medför att �̃�, oavsett ℎ-funktion, blir något större. 

För mindre sampelstorlekar ser vi samma mönster som för fallet med normalfördelningen där 

kontamineringsfördelningen endast har ett annorlunda väntevärde. 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) är stabilast, men 
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generellt sett presterar inget av testen särskilt väl med en mindre sampelstorlek. Se Appendix 2.1, 

figur 14. 

  

4.2 Huvudfördelning: Exponentialfördelningen, 𝑿 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝜃) 

 

Nedan presenteras fallen med expoentialfördelningen som huvudfördelning. I det första fallet dras 

de avvikande värdena från en exponentialfördelning med högre väntevärde och varians. I det andra 

fallet är kontamineringsfördelningen likformig. 
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Figur 7. Hypotestesternas styrkefunktioner då observationerna är dragna från en kontaminerad fördelning med 𝐸𝑥𝑝(𝜃) som huvudfördelning och 𝐸𝑥𝑝(𝑐) som 

kontamineringsfördelning. 
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I figur 7 ser vi resultatet med ett datamaterial simulerat ifrån en kontaminerad 

exponentialfördelning, där kontamineringsfördelningen är exponentialfördelad med jämförelsevis 

högre väntevärde och varians. Det vi först kan observera är att samtliga test genererar något 

asymmetriska styrkor, där styrkan generellt sett är högre för 𝜃 > 𝜃𝑇 jämfört med 𝜃 < 𝜃𝑇 . Vi kan 

även se att 𝐿𝑇, jämfört med FT, vid jämförelsevis lägre värden på 휀 och 𝑐 får större svårigheter att 

hålla önskvärd signifikansnivå. Precis som i fallen representerade av figur 1, 3 och 5 ökar sedan 

avvikelsen från önskvärd signifikansnivå med ännu högre värden på 휀 och 𝑐.  

För 휀 = 0.03 fungerar 𝐹𝑇 relativt väl, även om vi framförallt i styrkefunktionen för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) 

kan urskilja att styrkan kring 𝜃𝑇, är något högre än den önskvärda signifikansnivån på fem procent. 

Vidare kan vi för 𝐹𝑇(𝑟 = 2) se ett exempel på där vi vunnit stabilitet till bekostnad av effektivitet. 

Å ena sidan överstiger styrkan för 𝐹𝑇(𝑟 = 2) sällan önskad signifikansnivå, men å andra sidan 

genererar testet, för utgångsläget utan kontaminering, betydligt lägre styrkor än både 𝐹𝑇(𝑟 =

0.5) och 𝐿𝑇.  

Med en moderat sannolikhet för outliers misslyckas 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) genomgående med att hålla 

önskvärd signifikansnivå. Det återfinns med andra ord inget mönster liknande fallen i figur 3 och 5, 

där styrkekurvan återgår mot önskvärd signifikansnivå med ökande värden på 𝑐, åtminstone inte för 

värden på 𝑐 upp till 15. Se Appendix 2.2 figur 18. 𝐹𝑇(𝑟 = 2) klarar, även med 휀 = 0.1, av att hålla 

en jämförelsevis mer önskvärd styrka kring 𝜃𝑇, men presterar som sagt betydligt lägre styrkor i 

utgångsläget utan kontaminering. Slutligen ser vi att samtliga tests styrkefunktioner ligger relativt 

långt ifrån den önskvärda signifikansnivån när 휀 = 0.25. Några möjliga förklaringar till resultatet i 

figur 7, kan vi hitta i figur 8. 

 

Figur 8. Exponentialfördelningar med olika väntevärden. Notera att 𝐸(𝑋) motsvarar 𝑐 för de streckade 

kontamineringsfördelningarna. 
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I figur 8 ser vi att tätheten kring noll successivt minskar med ökande värden på 𝜃, medan 

sannolikheten för större observationer ökar. Dock kommer tätheten oavsett värde på 𝜃 alltid att vara 

som störst kring noll. Till skillnad från normalfördelningen, där ökande väntevärden leder till att de 

kontaminerande täthetsfunktionerna distanserar sig från huvudfördelningen, ser vi här att områdena 

med störst täthet inte särskiljer sig på samma sätt mellan fördelningarna. Problemet för 𝐿𝑇 är i detta 

fall egentligen detsamma som det var i fallen representerade av figur 1,3 och 5. Det vill säga att 𝜃, 

som även i detta fall representeras av samplets medelvärde, ökar ju fler och större outliers vi har i 

vårt sampel. Detta leder i sin tur till att LT oftare förkastar nollhypotesen till bekostnad av att testet 

misslyckas med att hålla önskvärd signifikansnivå.  

I detta fall visar emellertid även 𝐹𝑇 på en sämre förmåga att hålla önskvärd signifikansnivå. Detta 

beror troligtvis på att fler områden med hög densitet sammanfaller mellan huvudfördelningen och 

den kontaminerande fördelningen. När vi hypotestestade väntevärdet för en kontaminerad 

normalfördelning, kunde troligtvis den skattade parametern beräknas med relativt god 

pricksäkerhet, genom att hitta det område med flest antal observationer. Motsvarande intervall 

ligger för exponentialfördelningen alltid kring noll, vilket gör det svårare för hypotestestet att som 

tidigare, ignorera outliers. Med andra ord kan ett givet datamaterial karaktäriseras av ett bredare 

intervall av möjliga värden på 𝜃. Detta medför då att hypotestestet blir osäkrare i sin prestation och 

något mer benäget att förkasta nollhypotesen.  

Under denna kontaminerade fördelningsmodell har sammanfattningsvis samtliga test, för moderata 

till höga sannolikheter för outliers, svårt att bibehålla önskad signifikansnivå kring 𝜃𝑇. Med en låg 

sannolikhet för outliers presterar dock FT relativt väl, där FT(r=2) genomgående bibehåller 

önskvärd signifikansnivå, medan FT(r=0.5) avviker något mer men istället presterar bättre i 

utgångsläget utan kontaminering.  

Med en mindre sampelstorlek sjunker styrkan så pass mycket för 𝐹𝑇(𝑟 = 2) att kurvan nästan 

genomgående ligger längs strecket som representerar signifikansnivån. 𝐿𝑇 avviker, likt med den 

större sampelstorleken, från önskvärd signifikansnivå redan vid små värden på 휀 och 𝑐. Med en låg 

sannolikhet för outliers håller 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) en någorlunda önskvärd signifikansnivå kring 𝜃𝑇, 

samtidigt som det jämfört med utgångsläget upprätthåller styrkenivån. Inget av testen klarar dock 

av att bibehålla önskad signifikansnivå för högre värden på 휀. Se appendix 2.1, figur 15. 
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Figur 9. Hypotestesternas styrkefunktioner då observationerna är dragna från en kontaminerad fördelning med 𝐸𝑥𝑝(𝜃) som huvudfördelning och 𝑈(𝑐 − 1, 𝑐) som 

kontamineringsfördelning. 
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I figur 9, med en exponentialfördelning som huvudfördelning och en likformig fördelning som 

kontamineringsfördelning, ser vi att 𝐿𝑇 för ett lågt värde på 휀, bibehåller önskad signifikansnivå 

fram till ett ungefärligt värde på 𝑐 = 3. För högre värden på 𝑐 börjar signifikansnivån avvika och 

asymmetrin i styrkefunktionen kring 𝜃𝑇 blir uppenbar. Precis som med övriga kontaminerade 

fördelningsmodeller, avviker sedan LT alltmer från önskvärd signifikansnivå med ökande värden på 

휀 och 𝑐.  

𝐹𝑇 är generellt sett mer stabil, men precis som i fallet representerat av figur 7, är styrkefunktionerna 

något asymmetriska kring 𝜃𝑇. Med en låg sannolikhet för outliers uppnår 𝐹𝑇(𝑟 = 2) en slags 

jämvikt runt värdet 𝑐 = 6 där det för högre värden på 𝑐 inte sker några större förändringar i 

styrkefunktionen. Vi ser att även 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) återgår mot en mer önskvärd signifikansnivå, men 

det ser ut att krävas betydligt högre värden på 𝑐, för att testets styrkefunktion ska komma i närheten 

av fem procent kring 𝜃𝑇. För 𝐹𝑇 upprepar sig detta med högre sannolikheter för outliers, men 

styrkorna avviker då mer från önskvärd signifikansnivå, samtidigt som det krävs större värden på 𝑐 

för att testen ska börja generera mer önskvärda styrkor kring 𝜃𝑇. 

 
Figur 10. Visar täthetsfunktioner för exponentialfördelningen med väntevärde 1 och tre varianter av likformiga 

kontamineringsfördelningar med maxvärde 𝑐 och minvärde 𝑐 − 1. 

Med en kontaminerande likformig fördelning med maxvärde 1, ser vi i figur 9 att asymmetrin i 

styrkefunktionen är spegelvänd jämfört med när vi har högre värden på 𝑐. För 𝐿𝑇 innebär den större 

mängden små observationer att medelvärdet minskar, vilket leder till en högre styrka då 𝜃 < 𝜃𝑇. 

För FT kan detta förklaras av figur 10, där vi ser att sannolikheten för observationer ökar i det 

område där huvudfördelningens täthetsfunktion har som högst densitet. Detta medför troligtvis att 

�̃�, oavsett ℎ-funktion, antar ett mindre värde, vilket ledet till att testet oftare förkastar nollhypotesen 

då 𝜃 < 𝜃𝑇.  
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Något som är tydligare i detta fall, jämfört med den kontaminerade exponentialfördelningen 

representerad i figur 7, är benägenheten för 𝐹𝑇 att återgå mot önskvärd signifikansnivå vid 

tillräckligt höga nivåer på 𝑐. Troligtvis beror detta på att ett jämförelsevis mindre område av 

täthetsfunktionerna för huvud- och kontamineringsfördelningen angränsar vid varje givet värde på 

𝑐, vilket kan observeras figur 10. Det krävs dock troligtvis högre värden på 𝑐 än denna studie har 

undersökt, för att detta ska bli tydligt för båda versionerna av FT. 

Med en mindre sampelstorlek sjunker precis som tidigare styrkorna markant. Se Appendix 2.1, 

figur 16. För LT kan samma mönster som med den större sampelstorleken urskiljas. Det vill säga att 

den för relativt låga värden på 휀 och 𝑐, avviker från önskad signifikansnivå. I utgångsläget skuggar 

genomgående styrkefunktionen för 𝐹𝑇(𝑟 = 2) linjen för önskad signifikansnivå, och håller en 

relativt platt form oavsett värde på 휀. 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) visar på en någorlunda stabilitet för mycket små 

värden på 휀 och 𝑐, men får problem med att bibehålla rätt signifikansnivå för större störningar. 
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5. Diskussion 
 

Den här studien har jämfört det vedertagna hypotestestet 𝐿𝑇 med alternativa test baserade på 

spacings kallade 𝐹𝑇. Syftet med studien har varit att jämföra 𝐿𝑇 med ett antal versioner av 𝐹𝑇, 

under ett flertal situationer där hypotestestens antaganden om fördelningen inte hållit optimalt. 

Nedan kommer en diskussion av resultaten att föras med utgångspunkt i forskningsfrågorna, innan 

vi i slutändan behandlar huvudsyftet och kopplar undersökningen till relevant teori.  

5.1 Hur påverkar typ av kontaminerad fördelningsmodell och sannolikheten för outliers, 

hypotestestens prestation? 

 

För alla de kontaminerade fördelningsmodeller denna studie undersökt har 𝐿𝑇, oavsett 

fördelningsmodell, uppvisat en relativt svag förmåga att bibehålla önskvärd signifikansnivå när 

stickprovet innehåller outliers. Typ av kontaminerad fördelningsmodell har däremot visat sig spela 

en betydande roll för hur 𝐹𝑇 presterar. Om både huvud- och kontamineringsfördelning är 

normalfördelningar, där den senare har en högre varians, är 𝐹𝑇 genomgående relativt stabil. Det 

som generellt sett sker är att styrkekurvorna skiftar uppåt något med nivån på 휀, men sammantaget 

behåller 𝐹𝑇 ändå mer önskvärda signifikansnivåer än 𝐿𝑇. 

För de resterande fallen då huvud- och kontamineringsfördelningen är normalfördelningar, men där 

kontamineringsfördelningen istället har ett högre väntevärde, är resultaten lite mer beroende av 

kombinationen av 휀 och 𝑐. Givet att vi har en moderat eller hög sannolikhet för outliers, har 𝐹𝑇 

visats ha problem med outliers dragna från kontamineringsfördelningar där 𝑐 ligger nära 𝜃𝑇. Å 

andra sidan presterar FT desto bättre vid tillräckligt höga värden på 𝑐. Ju högre sannolikheten är för 

outliers, desto högre värden på 𝑐 krävs, för att 𝐹𝑇 ska återgå mot en mer önskvärd signifikansnivå. 

Med en exponentialfördelad huvudfördelning har samtliga test svårt att bibehålla en önskvärd 

signifikansnivå. 𝐹𝑇 klarar sig emellertid relativt väl för små värden på 휀, men fungerar precis som 

𝐿𝑇 sämre när sannolikheten för outliers ökar.  

5.2 Givet en kontaminerad fördelningsmodell, hur påverkas prestationen för FT av vilken 

variant av hypotestestet som används? 

 

Valet av ℎ-funktion har visat sig ha en stor inverkan på hur testet presterar under de förhållanden vi 

undersökt. 𝐹𝑇(𝑙𝑛) har under kontaminerade fördelningsmodeller visats besitta liknande tvivelaktiga 

egenskaper som 𝐿𝑇. Det vill säga att testet besitter en undermålig förmåga att hålla en önskvärd 

signifikansnivå, redan vid små värden på 휀 och 𝑐. 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) visade till stor del upp en mer 

önskvärd styrkefunktion jämfört med 𝐹𝑇(𝑙𝑛). Resultaten liknade dock de för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) för alla 

fall av kontaminerade fördelningsmodeller som testades, där 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5), totalt sett presterade lika 

bra eller bättre. Detta medförde under dessa omständigheter att 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) bedömdes som mindre 

intressant att studera, De ℎ-funktioner som behölls till den slutgiltiga analysen var 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) och 

𝐹𝑇(𝑟 = 2).  
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Frågan om vilken av dessa versioner av 𝐹𝑇 som bör användas är däremot svårare att besvara och är 

lite mer beroende av hur situationen ser ut. 

 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) har både i utgångslägena, utan någon inverkan från outliers, och i samtliga fall med 

någon form av kontaminering, en generellt sett högre styrka jämfört med 𝐹𝑇(𝑟 = 2). 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) 

uppvisar dessutom en bättre prestation i utgångsläget utan kontaminering och fungerar även bättre 

med mindre sampelstorlekar. Den fördelaktiga egenskapen med 𝐹𝑇(𝑟 = 2) är istället dess förmåga 

att under något fler scenarion, kunna bibehålla önskvärd signifikansnivå.  

𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) och 𝐹𝑇(𝑟 = 2) har uppvisat relativt särskiljande styrkor och svagheter. Med tanke på 

ℎ-funktionernas inverkan på prestationen hos 𝐹𝑇, är nog den allra viktigaste insikten att det kan 

vara intressant att fortsatt studera kontaminerade fördelningsmodeller med andra varianter av ℎ-

funktioner. Det kan möjligtvis finnas någon ℎ-funktion som tillför en något optimalare balans 

mellan styrka, givet 𝜃 ≠ 𝜃0, och förmåga att hålla önskvärd signifikansnivå, givet 𝜃 = 𝜃0. 

5.3 Givet en kontaminerad fördelningsmodell, hur påverkas hypotestestens prestation av 

sampelstorleken?  

 

Det generella mönstret är detsamma när sampelstorleken sänks från 100 till 30, där den 

övergripande skillnaden är att styrkenivån sjunker för samtliga test. Det test som drabbas hårdast av 

detta är 𝐹𝑇(𝑟 = 2), som för den större sampelstorleken balanserat den lägre styrkan med en god 

förmåga att bibehålla önskvärd signifikansnivå. Den försämrade styrkan på grund av den minskade 

sampelstorleken medför här att 𝐹𝑇(𝑟 = 2) till och med i utgångsläget utan kontaminering, visar på 

en styrka som knappt överstiger signifikansnivån då 𝜃 ≠ 𝜃𝑇. 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) fungerar oftast bättre, 

och framförallt när huvudfördelningen är en normalfördelning, lyckas testet någorlunda bibehålla 

önskad signifikansnivå på fem procent. Detta är dock, precis som för fallet med den större 

sampelstorleken, mycket beroende på typ av kontamineringsfördelning och på vilket värde vi har på 

휀 och c.  

5.4 Resultaten kopplat till befintlig teori 

 

När målet med en statistisk undersökning är att hypotespröva en parameter för någon av de 

fördelningar vi testat för i denna uppsats, implicerar resultaten från denna studie på att vissa 

versioner av 𝐹𝑇 kan fungera bra som alternativ till 𝐿𝑇 vid förekomst av outliers. I avsnitt 2 

presenterades tre villkor som tillsammans definierar en robust statistisk metod. Vi kommer nu att 

koppla resultaten till dessa kriterier, med förbehållet att det inte är någon självklarhet för var 

gränsen går mellan ”små” och ”större” avvikelser. Det är med andra ord inte okomplicerat att 

klassificera vilka nivåer av 휀 som ska tillföras vilket av de två sistnämnda kriterierna. Notera även 

att fokuset med studien legat på de sista två kriterierna, men att det ändå ansetts som relevant att 

som utgångspunkt jämföra testen utan kontaminering. 
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5.3.1 Effektivitet 

 

Det har tidigare visats att det hypotestest som FT grundas på, med ℎ-funktionen ℎ(𝑡) = ln (𝑡), 

tillsammans med LT, asymptotiskt presterar bättre än vad testet gör med alla andra möjliga ℎ-

funktioner. Det vill säga när vi inte har någon form av kontaminering. Resultaten från denna studie 

visar dock på att skillnaderna, mellan 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) och 𝐿𝑇, är så pass små i utgångsläget utan 

kontaminering, att det med tusen replikat och 𝑛 = 100, knappt går att skilja testen åt. Skillnaden 

blir däremot tydligare i fallet med 𝐹𝑇(𝑟 = 2), som visar på klart sämst prestation i utgångsläget.  

5.3.2 Stabilitet 

 

𝐹𝑇 visar sammantaget på en bättre stabilitet än 𝐿𝑇 som, för alla fall av kontaminering som testats, 

får svårigheter med att hålla en önskvärd signifikansnivå redan vid jämförelsevis små värden av 휀 

och 𝑐. Med en normalfördelning som huvuvudfördelning och 휀 = 0.03, klarar båda versionerna av 

𝐹𝑇 alla tre fall av kontaminering relativt väl, även om 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) i vissa fall avviker något från 

önskvärd signifikansnivå. Med en moderat sannolikhet för outliers och med 

kontamineringsfördelningar med ett jämförelsevis större väntevärde, får framförallt 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) 

problem med att hålla önskvärd signifikansnivå när 𝑐 ligger nära 𝜃𝑇. 𝐹𝑇(𝑟 = 2) fungerar bättre i 

det avseendet, men presterar istället lägre styrkor när 𝜃 ≠ 𝜃0. Notera dock återgångseffekten för FT, 

där tillräckligt höga värden av 𝑐, medför att 𝐹𝑇 återgår mot mer önskvärda signifikansnivåer. 𝐹𝑇 

får, som nämnts, större problem när huvudfördelningen är en exponentialfördelning, men visar på 

en någorlunda stabilitet då sannolikheten för outliers är låg.  

5.3.3 Haveri 

 

𝐿𝑇  presterar dåligt vid större värden av både 휀 och 𝑐 och har inte visats kunna hantera större 

avvikelser från modellantagandena. Med normalfördelningen som huvudfördelning, medför ett högt 

värde på 휀 att styrkefunktionen för 𝐹𝑇, avviker mer från önskvärd signifikansnivå då 𝑐 ligger 

tillräckligt nära 𝜃𝑇. När 𝑐 sedan antar tillräckligt höga värden kan FT, även för denna sannolikhet 

för outliers, delvis ignorera de avvikande värdena och därmed återgå mot en mer önskvärd 

signifikansnivå. FT klarar sig alltså väl ifall datamaterialets outliers är mycket större, eller med 

tanke på normalfördelningens symmetri, mycket mindre än övriga observationer. Med en 

exponentialfördelning som huvudfördelning havererar dock samtliga test då vi har en hög 

sannolikhet för outliers. 
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5.5 Sammanfattande diskussion och förslag på vidare forskning 

 

 Som redan visats i många andra studier, presterar 𝐿𝑇 dåligt under förhållanden där vårt stickprov är 

kontaminerat och vi hittar inga undantag i denna uppsats. I samtliga fall av kontaminering som 

testats kan vi se att 𝐹𝑇 genomgående håller en mer önskvärd signifikansnivå. Vid en jämförelse 

mellan de olika varianterna av FT, håller 𝐹𝑇(𝑟 = 2) oftare en mer önskvärd signifikansnivå, medan 

𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) har en högre styrka då 𝜃 ≠ 𝜃𝑇. 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) presterar dessutom jämförbara styrkor 

med 𝐿𝑇 i de fall när vi inte har någon kontaminering. Studien visar att FT kan vara ett bra alternativ 

till LT vid förekomst av outliers, framförallt för de fall då vi vill hypotestesta väntevärdet för ett 

normalfördelat datamaterial. 

 

Nedan följer vissa tveksamheter med denna studie som är viktiga att poängtera, tillsammans med 

förslag på vidare forskning: 

• Det hade varit intressant att undersöka samtliga fall som denna studie tagit upp med ännu 

fler replikat än som genomförts. Det kan vara så att det relativt låga antalet replikat om tusen 

stycken kan medföra en brist. Exempelvis hade tio tusen replikat kunnat ge mer solida 

resultat, men på grund av den stora mängden tid dessa simuleringar tar att genomföra 

bedömdes tusen stycken ge en välavvägd balans mellan solidhet och genomförbarhet. Det 

ska även nämnas att trenderna som uppstått för olika värden på 𝑐 och 휀 oftast varit så pass 

tydliga, att detta problem kanske i synnerhet gäller för utgångslägena utan kontaminering 

och liknande fall då testens prestationer varit mycket jämna. 

• Fallen som undersöks är mycket specifika vilket innebär att de resultat och slutsatser som 

dragits måste tolkas med detta i åtanke. Det är exempelvis tveksamt att ett fall med outliers 

dragna från en normalfördelning med endast skilt väntevärde eller endast skild varians 

skulle förekomma i verkligheten. Det hade här kunnat vara intressant att undersöka något 

fall av en kontaminerad normalfördelning, där kontamineringsfördelningen både har större 

standardavvikelse och högre väntevärde.  

• Målet med denna studie var inte att finna någon specifik ℎ-funktion som oavsett 

omständigheter presterar bäst. Förvisso har de funktioner som använts i denna studie en viss 

förankring i tidigare forskning, men det finns givetvis ett oändligt antal fler att välja mellan, 

eftersom det enda kravet egentligen är att de ska vara strikt konkava. Det kan därför vara 

intressant att utforska om det finns ℎ-funktioner som, under kontaminerade sampel, ger 

hypotestestet en bättre balans mellan egenskapen att hålla önskvärd signifikansnivå och 

förmågan att generera höga styrkor, jämfört med de varianter av 𝐹𝑇 som behandlats i denna 

studie.  

• Denna studie är främst en jämförelse mellan 𝐿𝑇 och 𝐹𝑇 och ingen heltäckande utvärdering 

av något av dem. Vilken nivå på styrkor som, givet en viss sampelstorlek och övriga 

omständigheter, som kan anses vara tillräckliga är ett ämne för vidare forskning. 
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Appendix 1 – Jämförelse 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) och 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) 
 

Som nämns i inledningen för resultaten har vi valt att ta bort alla resultat för fidelitytestet med ℎ-

funktionen 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1). Detta beror på helt enkelt på att den är för lik 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5), där den för de 

olika kontamineringsnivåerna genomgående presterar lika bra eller sämre. För optimal nivå 

presterar de dock närmast identisk där till och med 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) möjligtvis presterar något bättre. 

Faktum är att 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) rent matematiskt faktiskt bör prestera bättre under dessa förhållanden då 

den har en beräknat lägre asymptotisk varians. Ett exempel syns nedan för normalfördelningen med 

outliers dragna från en normalfördelning med ett högre väntevärde, men liknande mönster kan 

återfinnas i samtliga fall. 

 

Figur 11. Visar styrkefunktionerna för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) och 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) med 휀 = 0.1 

 

 Som vi kan se i figur 11, störs båda versionerna av fidelitytestet som mest, vid värden på 𝑐 runt 2. 

Efter detta återgår 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) successivt till normala nivåer, medan 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) långsamt följer 

efter. Som helhet verkar det som att 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) är sämre på att urskilja observationer dragna från 

den kontaminerande fördelningen och behöver mer extrema outliers för att kunna fånga upp 

signalerna.   

 

För 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) kan skillnaderna delvis bero på att värdena på större spacings minskar snabbare än 

för 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5). Detta medför att maximeringen av spacing-funktionen för att hitta spacing-

skattningen, kommer att fokusera hårdare på att hitta små intervall med många observationer för att 

göra dessa spacingar större. För 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) kommer maximeringsprocessen också att leta efter 

områden med många observationer, men stora spacingar ”bestraffas” inte lika hårt. Detta leder till 

att spacing-skattningen kommer att placeras i ett område där observationerna tillåts att vara något 

glesare. På förhand är det svårt att säga vilken av dessa metoder som bör prestera bättre, men efter 

att ha analyserat resultaten är det tydligt att fidelitytestet med 𝐹𝑇(𝑟 = 0.5) generellt sett presterar 

bättre vid förekomst av outliers. Vidare analys av 𝐹𝑇(𝑟 = 0.1) bedöms därför som mindre 

intressant. 
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Appendix 2. Resultat  

 
Nedan presenteras de resultat som hänvisas till i den löpande texten, utan att finnas representerade. 
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Appendix 2.1 – Resultat för 𝑛 = 30 

 
Figur 12. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med huvudfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝜃, 1) och 

kontamineringsfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(0, 𝑐). 
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Figur 13. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med huvudfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝜃, 1) och 

kontamineringsfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝑐, 1). 
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Figur 14. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med huvudfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝜃, 1) och 

kontamineringsfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝑐, 0.1). 
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Figur 15. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med huvudfördelning:  

Exponentialfördelningen, 𝑋 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝜃) och kontamineringsfördelning: Exponentialfördelningen, 𝑋 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝑐). 
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Figur 16. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med huvudfördelning:  

Exponentialfördelningen, 𝑋 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝜃) och kontamineringsfördelning: Likformiga fördelningen, 𝑋 ∈ 𝑈(𝑐 − 1, 𝑐). 
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Appendix 2.2 – Kompletterande resultat för n=100 

 
Figur 17. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med 

huvudfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(𝜃, 1) och kontamineringsfördelning: Normalfördelningen, 𝑋 ∈ 𝑁(12,1). 
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Figur 18. Visar hypotestesternas styrkefunktioner med observationerna dragna från en kontaminerad fördelning med 

huvudfördelning: Exponentialfördelningen, 𝑋 ∈ 𝐸𝑥𝑝(𝜃) och kontamineringsfördelning: Exponentialfördelningen, 𝑋 ∈
𝐸𝑥𝑝(𝑐). 

 


