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1 Inledning

Jag har tänkt beskriva ett problemområde som ofta
kallas osäkerhetshantering. Det utmärks av att vara
ett av de mest fundamentala områdena för alla ve-
tenskapliga aktiviteter, samtidigt som det har varit
utomordentligt svårt att nå enighet om vilka begrepp
och metoder som är de rätta. Utvecklingen har skett i
gränsområdet mellan filosofin, statistiken, fysiken och
datavetenskaperna. Eftersom området karakteriseras
av många försök att bygga nya grundvalar utan att
sätta sig in i de gamla, menar jag att den idéhistoris-
ka utvecklingen är minst lika viktig som de tekniker
man kan finna för att lösa ett specifikt problem. Men
även de matematiska tekniker som används är väsent-
liga och icketriviala.

Det är min förhoppning att varje läsare ska finna nå-
got i framställningen som är av intresse, och som
kanske inspirerar till att läsa några av referenserna
eller fördjupa sig i något av de många öppna problem
som finns. Speciellt vill jag rekommendera Newmans
samling[1], som även översatts till svenska.

2 Antiken

Vi har väl alla varit inblandade i förhandlingar eller
diskussioner där vi plötsligt blivit osäkra på vad mot-
parten egentligen vill åstadkomma. Ibland kan vi bli
osäkra på vad vi själva vill åstadkomma. Diskussio-
ner där sådant förekommer innehåller alltid ett ut-
byte av information. Men det är fråga om en mate-
matiskt svårfångad typ av information: värderingar
av olika tillstånd och aktiviteter, bedömning av vilket
syfte en observerad handling kan ha, och vilken effekt
den kan ha på motparten. Ett fågelperspektiv på så-
dana händelser ges i skildringar av historiska förlopp
och konflikter. Ursprunget till sådana skildringar är
Thukydides skildring[28] av det Peloponnesiska kri-
get, ett grymt 40-årigt inbördeskrig i den antika gre-
kiska världen, där parternas ledare var stadsstaterna

Aten och Sparta. Thukydides var med som general
under en fas i kriget, men efter en mindre lyckad mi-
litär insats blev han avsatt och landsförvisad som tur
var, annars hade vi knappast vetat någonting om den-
na konflikt. Thukydides undviker den då traditionella
metoden att skildra konflikten som en ödesbestämd
kamp där gudarna eller slumpen bestämde resultatet.
I stället försöker han skildra vilka hot och mål man
upplevde i de deltagande samhällena, hur man ofta
missförstod motpartens intentioner, felbedömde hans
resurser och hur beslut tog form i de antika stads-
staternas rådsförsamlingar. Begrepp som hot, bluff,
statuering av exempel, disciplin och vanföreställning
är centrala för Thukydides. Men de bildar ett spretigt
system. I förordet till boken finns en deklaration av
författaren som tål att begrunda, framför allt för yng-
re forskare som lätt känner sig klämda och illa berörda
av dagens forskningsfinansiärers löjligt korta horisont:
“Jag skriver inte för att behaga en tillfällig publik, ut-
an mitt verk är avsett att användas i evighet”.

Praktiska försök att universellt värdera materiella och
immateriella resurser hade pågått i några hundra år
sedan myntsystemet tagits i bruk (ca 550 fKr), och
många svårjämförbara tillgångar kan jämföras genom
att man sätter pris på dem. En atensk soldat kun-
de sålunda efter en dags arbete på roddarbänken i en
trirem utkvittera två oboler eller en tredjedels drach-
ma. Samma belopp avkrävdes han om han ville gå
på teatern i Aten och se Sofokles eller Euripides ny-
producerade dramer - för övrigt kunde många atenare
som hamnat i slaveri efter den misslyckade sicilianska
expeditionen friköpa sig genom sina kunskaper om de
lärt sig sin Euripides utantill. Vi vill ju ännu idag inte
gärna erkänna att pengar är allt i världen - men vårt
behov att ständigt framhålla just detta kanske kan ses
som ett tecken på att det inte är alltför långt från san-
ningen. Kriget mellan Aten och Sparta avgjordes till
slut när Spartas ledare Lysandros i strid mot Spar-
tas seder och lagar kunde bärga ett avtal med Persien
som gav roddarna i Spartas flotta tre oboler om dagen
mot Atens två. Efter en tid krossades Atens imperi-



edröm vilket banade väg för dess kulturella guldålder,
liksom för Alexanders och Caesars imperier.

Försök att vetenskapligt förklara samspelet mel-
lan observationer, kommunikation, målsättningar och
handlande lät inte vänta på sig. Aristoteles försökte
samla allt vetande i sin världsbild. I sin etik slog han
fast att all mänsklig aktivitet syftar till att uppnå
mål, att målen måste vara subjektivt och kulturellt
givna, att man inte kan resonera exakt om hur må-
len kan uppnås, och att politiken är konsten att skapa
ett organiserat samhälle som tillåter mänsklighetens
högsta mål att förverkligas. Han upptäckte logiken,
den vetenskap som sysslar med frågan hur kunskap
uppkommer, och utvecklade psykologin. Även om han
också skrev mycket som inte har hållit för tidens tand
fick hans verk ett mycket stort inflytande de följande
millenierna. Framför allt ställde han de rätta frågorna
- som vi ännu idag inte har gett de slutliga svaren på.
De svar Aristoteles själv gav anser vi idag ofta vara
felaktiga. Ett exempel är Aristoteles beskrivning av
den induktiva metoden, som kan ge generell kunskap
från observationer i motsats till deduktion som ba-
ra ger de oundvikliga följderna av antaganden vi gör.
Under tusentals år har studenter i filosofi fått harva
Aristoteles recept:

Exempel 1

Deduktion:

Alla människor har två ben;

Aristoteles är en människa;

alltså:

Aristoteles har två ben.

Det här är lätt att förstå. Om vi inte tror på slutsatsen
måste det bero på att någon av premisserna inte är
uppfylld, och den som tvivlar på slutsatsen inbjuds
att kritisera någon av premisserna: Hur vet du att alla
människor är tvåbenta, eller hur vet du att Aristoteles
är en människa? Observera att detta bara fungerar om
vi är helt säkra på premisserna. Om vi bara kräver
mycket hög tilltro till premisserna får vi tvivelaktiga
resultat[2]:

Exempel 2

Deduktion med standardlogik:

Om David vinner i valet kommer Adam att dra sig
tillbaka efter valet;

Om Adam dör före valet kommer David att vinna det;

Alltså:

Om Adam dör före valet kommer han att dra sig till-
baka efter valet.

Det här stämmer inte! Men det beror på att vi när
vi ställer upp den första premissen betraktar händel-
sen att Adam dör före valet som ett undantag, inte
plausibelt. Om den första delen av andra premissen
inträffar så blir vi ju sittande med en slutsats som är
tvivelaktig just i den situation vi nu befinner oss i!
I detta exempel är det uppenbart att hur nära total
säkerhet vi än är för den första premissen så gäller
inte slutsatsen ens approximativt även om den andra
premissen är helt säker.

Aristoteles beskrivning av induktion är kortfattad,
den görs huvudsakligen med ett exempel:

Exempel 3

Induktion:

Sokrates har två ben;

Platon har två ben;

Aristoteles har två ben;

alltså : alla människor har två ben.

Vad i hela världen ska detta betyda? Har det någon
särskild betydelse att vi hittat just tre personer med
två ben? De som läste detta hade säkert sett hund-
ratals eller tusentals människor av vilka alla hade två
ben. Många försök har gjorts att finna plausibla för-
klaringar av vad exemplet ska visa, men vi kan givet-
vis inte veta hur Aristoteles kompletterade sina före-
läsningsanteckningar muntligt, eller hur han besvara-
de studenternas frågor. Eventuellt var tanken att den
som hörde argumentet skulle anstränga sig att hit-
ta ett motexempel om han inte ville tro på det[27].
Vi vet dock att Aristoteles inte var matematiker, och
knappast var beredd att måttsätta den övertygelse vi
kan få av erfarenhet.

3 Renässansen

Den kvantitativa basen för beslutsanalys kom mycket
senare. Det är bl. a. sannolikhetsläran, som utveckla-
des för att stödja ädlingar vid hasardspel - liksom den
idag används mycket för att stödja yuppies som spe-
lar på börserna. Det är ganska naturligt att föreställa
sig att sannolikheten för krona är 1/2 vid en korrekt
genomförd slantsingling, att varje utfall i ett tärnings-
kast har sannolikheten 1/6 och att sannolikheten är
1/52 att dra ett givet kort ur en välblandad kortlek
utan jokrar. Bernoullis indifferensprincip[8] säger att
om man vet att man ska få ett av n utfall, och inte har
något skäl att tro att alternativen är olika plausibla,
ska man sätta sannolikheten 1/n för varje utfall.

Thomas Bayes (1703 – 1762) verkade som presbyteri-
ansk präst utanför London. Vid fyrtio års ålder inval-
des han som medlem av Royal Society. Royal Society



var redan då ett prestigefyllt sällskap som inte gärna
valde in rena amatörer. Vi vet inte exakt varför Bayes
valdes in, det rekommendationsbrev som underteck-
nats av fem medlemmar av sällskapet nämner bara
att han gjort goda insatser för sällskapet. Det är möj-
ligt att en anonym skrift som försvarar Isaac Newtons
läror mot en anklagelse för magi och kätteri – inte så
konstigt eftersom Newton hade extrema och okonven-
tionella religiösa ideer – författats av Bayes och till-
sammans med hans matematikintresse varit skäl nog
för hans inval. Anklagelsen hade utslungats av Geor-
ge Berkeley - en idag måttligt känd teolog, författare,
mecenat och filosof, som dock gett sitt namn åt sta-
den i Kalifornien med det berömda universitetet[7]. I
övrigt vet vi nästan ingenting om Thomas Bayes, ut-
om att han arbetat länge med en uppsats som lästes
upp för Royal Society ett år efter hans död, 1763, och
publicerades i dess handlingar. Bayes var utan tve-
kan den förste som efterlämnat en beskrivning av hur
man, i stället för att från sannolikhetsmodeller slu-
ta sig till sannolikheten för ett visst utfall, genom att
observera utfall kan dra slutsatser om vilken sannolik-
hetsmodell som genererat dessa. Bayes är också den
forskare som blivit mest känd - åtminstone till nam-
net - på en enda uppsats. Uppsatsen är inte särskilt
lättläst och har en del formella brister. Den glömdes
bort för en tid, och Laplace upptäckte samma metod
i början av 1800-talet. Bayes problem var följande:
Antag att vi vill ta reda på om ett mynt är balanse-
rat, så att varje sida kommer upp med sannolikheten
exakt 1/2, eller om det är obalanserat, så att sanno-
likheten för krona inte är exakt 1/2. Vi skaffar oss en
observation genom att singla myntet ett antal gånger
och notera hur många utfall av varje slag vi fått. Vi
antar att sannolikheten p för krona är jämnt fördelad
mellan 0 och 1, dvs för varje intervall, t. ex. mellan
a och b, dvs 0 ≤ a ≤ b ≤ 1, är sannolikheten att
p ligger i intervallet lika stor som intervallets bredd,
b− a. Denna fördelning benämnes prior-fördelningen,
den sannolikhetsfördelning vi antar gälla innan vi sett
resultatet av experimentet. Sannolikheten att obser-
vera en viss serie med s krona och f klave i n kast
blir då ps(1 − p)f . Denna sannolikhet beror av para-
metern p och kallas ofta likelihood-funktionen. Enligt
Bayes regel får vi nu sannolikhetsfördelningen efter
att ha sett resultatet genom att multiplicera prior-
fördelningen med likelihoodfunktionen och normali-
sera. Posteriorifördelningen blir, eftersom priorfördel-
ningen är konstant, c · ps(1− p)f , där normaliserings-
konstanten bestäms så att integralen av funktionen
från 0 till 1 blir ett. Med induktion över s och f -
eller genom att titta i en tabell - ser man lätt att
c = (n + 1)!/(s!f !). Fördelningsfunktionen benämns
Beta-fördelningen. Antagandet att priorfördelningen
är likformig är naturligtvis vidöppet för attack. Det

har faktiskt varit en knäckfråga i bayesiansk analys
hur man ska definiera ’svag priorinformation’. Försö-
ken att hitta unika sådana fördelningar som uppfyller
alla krav har misslyckats. Vi kan idag summera dis-
kussionen med att det finns ett antal priorantaganden
som görs konventionsmässigt. Att hävda att min kun-
skap om slantsinglingen beskrivs bra av en likformig
prior håller helt enkelt inte. I [26] beskrivs problemet
i form av tankar om ett mynt som använts för hasard-
spel i Las Vegas där det hittats i en berömd falskspe-
lares kvarlåtenskap. Är jag misstänksam kan jag ha
en tendens att tro att myntet är obalanserat eller har
samma bild på båda sidorna, eller tom att det byts
ut beroende på vilka vad som ingåtts. Men ett meka-
nisk mynt som jag kan känna på och se båda sidorna
av, och som jag själv singlar, bör rimligen beskrivas
av en priorfördelning med tyndpunkten runt 0.5. Har
jag dessutom tagit myntet på måfå bland mynt som
används i handeln finns naturligtvis inga skäl att tro
att myntet är rejält obalanserat – priorfördelningen
bör ha en rejäl puckel runt p = 1/2.

Laplace refererade aldrig till Bayes resultat, men han
var inte särskilt noga med att ge erkännande till and-
ra, så vi vet inte om han sett det. Laplace tilläm-
pade i stället sannolikhetsinverteringen på att räkna
ut sannolikheten för att solen ska gå upp i morgon.
Han uppställde ’successionsregeln’, som säger att om
vi observerat samma utfall (av två möjliga) N gånger,
så är sannolikheten att observera samma utfall näs-
ta gång N+1

N+2 . Successionsregeln som statistisk metod
har kritiserats starkt i den etablerade statistiken. Man
kan också ifrågasätta Laplaces metod att bara kort
tala om vilken formel som använts och sedan bestäm-
ma jordens ålder genom att läsa i Bibeln[17]. Men
formeln utgår liksom Bayes analys från att den hän-
delse som betraktas konventionsmässigt har en san-
nolikhet p som är konstant och likformigt fördelad
mellan 0 och 1. När vi sedan observerat den inträf-
fa utan undantag N gånger blir sannolikheten att se
detta resultat en funktion av p, nämligen pN . Posteri-
orifördelningen blir cpN , där c är normaliseringskon-
stanten c = 1∫ 1

0
pNdp

= N + 1. Sannolikheten att se

händelsen upprepas ytterligare en gång blir nu, enligt
Laplace, medelvärdet av sannolikheten över posterio-
rifördelningen,

∫ 1

0
p · cpNdp = N+1

N+2 .

4 1800-talets slut

I perioden av industrialismens genombrott verkade
allt möjligt. Framtidstron var om möjligt ännu större
än under modernitetens senare glansperioder. Logiken
hade sedan Aristoteles tid studerats flitigt, men de
framsteg som gjorts måste betecknas som nedslående
om man jämför med matematikens och naturveten-



skapernas utveckling. Under den här tiden förfinades
förståelsen av logikens möjligheter och begränsningar,
framför allt genom de studier som gjordes av tysken
Gottlob Frege och den amerikanske forskaren och fi-
losofen Charles Sanders Peirce(1839 - 1914). Peirce
betraktar en metod utöver deduktion och induktion:
Abduktion är konsten att bygga ihop indicier till en
övertygelse om att en viss slutsats är motiverad, of-
ta en utveckling av en ’episod’ i tiden. Den liknar de
processer människor använder för att tolka omvärlden
i vardagslivet, och kan möjligen ha skapats evolutio-
närt under människans jägar- och samlarstadium ur
behovet av att kunna tolka tecknen i naturen för att
få föda. Vi kan modifiera Aristoteles exempel för att
förklara abduktion:

Exempel 4

Abduktion:

Alla människor har två ben;

Aristoteles har två ben;

alltså: Aristoteles är människa.

Slutsatsen kan här ses som en förklaring av observa-
tionen, och det är detta som karakteriserar abduk-
tionen som inferensmetod. Men uppenbarligen fattas
något här för att göra slutsatsen övertygande: det bör
inte finnas alternativa och plausibla förklaringar. Vi
känner ju alla till begreppet bortförklaring, att man
försöker hitta ett pseudoskäl att undvika ta itu med
ett svårt problem.

Hur man väljer en förklaring på rätt sätt har ägnats
mycket tankearbete, utan att slutresultatet blivit helt
övertygande. Det är svårt att beskriva hur man hittar
och värderar alla alternativa plausibla förklaringar till
en iakttagelse. Vi ska snart se hur alla typer av slut-
ledning kan tolkas i bayesianska termer.

Peirce betonade den känslomässiga styrningen av ab-
duktionen, och spekulerar om hur den skrider fram
genom överföring av tecken laddade med värde och
mening, både i nervsystemet och mellan individer.
Han förebådar den moderna synen på kognitiva pro-
cesser, och illustrerar sina idéer med exempel från de-
tektivhistorier. Hans förklaringssätt är det som an-
vänds mycket i semiotiken, eller semeiotiken som han
kallade sin version. Hans nära vän William James gav
samtidigt en starkt relaterad syn på psykologiska pro-
cesser. Både Peirces och James arbeten känns idag
både moderna och betydelsefulla.

Bland Sherlock Holmes mysterier har man funnit 217
exempel på tydligt genomförd abduktion, varav ca 30
i boken ’A study in Scarlet’. Några få av dessa är väl
närmast ’litterära’, dvs de bär inte riktigt det san-
nolikas prägel. Det visar sig att Conan Doyles förfat-

tarskap faktiskt har ett vetenskapligt ursprung. Doy-
le var läkare (vilket också förklarar hans kokainmiss-
bruk) och skissade upp Sherlock Holmes efter sin lära-
re, allmänpraktikern och professorn Joseph Bell. Här-
med har vi fått en anknytning till en annan disciplin,
medicinen. De typer av slutsatsdragning som rekom-
menderas i medicinen, både i Hippokrates (ca 400 fKr)
och i Galenos (200 eKr) system, bygger i hög grad på
vad Peirce kallar abduktion. Deras syn på medicinen
hade ett dominerande inflytande så länge Avicennas
(Abu Ali al’Husain ibn Abdullah ibn Sina) lärobok i
medicin var den mest använda, från ca år 1000 till in
på 1700-talet. En fascinerande belysning av dessa frå-
gor finns i en bok redigerad av semiotikerna Umberto
Eco och Thomas Sebeok[12].

5 Objektiv statistik

I slutet av 1800-talet och under första delen av 1900-
talet utvecklades statistiken våldsamt. Diskussionerna
om hur sannolikhetsläran får tillämpas på vardagliga
problem har varit intensiva. Man kan konstatera att
den metod som vunnit tillämpning i naturvetenska-
perna bygger på frekventisttänkandet: Man får bara
tala om sannolikheter i samband med experiment som
är väl definierade och kan upprepas. Om man upre-
par experimentet ser man en frekvens som kommer att
närma sig sannolikheten. Sannolikheten för ett visst
utfall är alltså objektivt bestämd, i vårt fall genom
att man pekar på ett visst mynt och talar om hur
det ska kastas. Att tala om en sannolikhet som beror
av vilka observationer som gjorts blir då meningslöst
- antingen är myntet med kastproceduren välbalan-
serat eller också är det det inte, och detta oberoen-
de av vilka observationer jag gjort. Noga räknat bör
man nog säga att myntet nästan alltid är obalanse-
rat, men möjligen med så liten avvikelse från 1/2 att
avvikelsen inte kan styrkas med rimligt långa experi-
ment. Den frekventistiska statistiken tillåter mig att
förkasta en hypotes utan att jag har ett alternativ
till den: Jag utgår från en enkel hypotes och bestäm-
mer ett förkastningsområde för observerade data som
har låg sannolikhet, 1 % eller 5% är vanligt. Om data
hamnar i förkastningsområdet avfärdar jag hypotesen
(åtminstone tillfälligt - nya data kan ju visa att det
var ren otur). Det är givetvis extremt viktigt att man
bestämmer förkastningsområdet innan man sett sina
data! Just när den frekventistiska statistiken utveck-
lades som snabbast återupptäcktes Gregor Mendels
arbeten i genetiken[18, 19]. Mendel hade gjort myc-
ket detaljerade experiment och upptäckt ett antal la-
gar som talar om hur avkommans egenskaper beror
på föräldrarnas gener. Några av dessa rör dominan-
ta och recessiva egenskaper hos ärtor: form på ärtan,
färg, stamlängd, mm. Om en planta som är hybrid



eller heterozygot med avseende på en sådan egenskap
självbefruktas, så kommer avkomman att ha det do-
minanta draget i tre fall av fyra (förklaringen är att
de fyra sätten att kombinera en gen av A (dominant
drag) och a (recessivt drag) från ägget och från pol-
len är lika sannolika: AA,Aa, aA, aa. Eftersom A är
dominant är det bara en av de fyra kombinationerna
som ger det recessiva draget, aa. När Mendel gjor-
de sina försök på sju olika dominanta drag fick han
resultaten:

N1=[5474,1850];%seed shape
N2=[6022,2001];%seed color
N3=[705,224];%seed-coat color
N4=[882,299];%pod shape
N5=[428,152];%pod color
N6=[651,207];%flower position
N7=[787,277];%stem length

När man testade de nya statistiska metoderna mot
Mendels data gjorde man en häpnadsväckande upp-
täckt: Mendels data var för bra för att vara sanna!
Detta kan man komma fram till genom att tillämpa
den 1911 upptäckta χ2 metoden: Bilda summan av
kvadraterna av avvikelserna i tabellen från väntevär-
det. Denna funktion har en χ2-fördelning med många
frihetsgrader. Genom att titta i en fördelningstabell
eller göra en datorsimulering kan man konstatera att
en så liten kvadratsumma som Mendels tabell uppvi-
sar bara kan uppstå i 4% av ett antal försök med sam-
ma antal observationer. Om man studerar försöken
var för sig är de inte uppseendeväckande (minsta va-
riationen uppnås med sannolikhet 9.5%), och om han
hade fått samma frekvenser med dubbelt så många
observationer hade det inte heller varit anmärknings-
värt (17%). Fisher ansåg[13] att hans test tydde på att
Mendels data var friserade. Han torde dock ha gjort
ett fundamentalt fel, nämligen att bestämma sitt för-
kastelseområde efter att redan ha sett data. Om man
tvingar honom att ha lika stort förkastelseområde i de
två utkanterna av kvadratsummans domän får vi ju
12%, inte alls konstigt - men det är inte helt okontro-
versiellt det heller. Vi har ingen övertygande förkla-
ring idag till att Mendels data är så ’bra’, bl. a. har
man försökt förklara resultaten med att pollineringen
i vissa fall kan ge mindre varians än det rena bino-
mialantagandet, eftersom de ärtor som pollineras i en
skida ligger nära varandra och således kan tänkas få
gener beroende av varandra. Men så fungerar inte de
ärtor vi har idag. Tanken att Mendel skulle ha fuskat
är för många ganska osmaklig eftersom han var ur-
typen för en hängiven arbetare i vin(ärt)gården. För
andra är den mindre osmaklig eftersom han var munk
och - i likhet med Bayes - ingen ’riktig’ forskare. En
plausibel förklaring som inte innebär alltför allvarlig

kritik av Mendel, och är något som faktiskt förekom-
mer idag, är att han gjort fler försök än han rappor-
terat och funnit tekniska skäl att avfärda några som
dessutom haft större avvikelser från väntevärdet än
det han till slut godtog. Det är lätt att komma in på
den vägen, eftersom varje försök har ofullkomligheter
som är svårbedömda.

6 Bayesiansk statistik

Frekventismens synsätt skiljer sig avsevärt från Bay-
es och Laplace. När de senares synsätt återupplivades
och vidareutvecklades under namnet bayesianska me-
toder på 1900-talet införde man begreppet subjektiv
eller personlig sannolikhet. Dessa sannolikheter gäl-
ler för mig och beror på vilken information jag har,
och jag kan mycket väl tala om sannolikheter för hän-
delser som inte är upprepningsbara experiment. Ex-
empel på sådana händelser: Börsen kommer att gå
upp, klimatet försämras, gentekniska experiment eller
kärnkraftsanläggningar är farliga. Uppenbarligen kan
vi tillämpa subjektiva sannolikheter på de allra vik-
tigaste händelser. Nackdelen är att man nästan alltid
kan ifrågasätta de hypoteser och prior-sannolikheter
jag valt att använda om man inte gillar resultatet.
Frågan om sannolikheter - objektiva eller subjekti-
va - verkligen finns, eller om det finns något annat
mått som bättre beskriver människans tro har äg-
nats stort intresse under 1900-talet. Inom artificiell
intelligens har man hävdat inte bara att bayesianis-
men har besvärande begränsningar - vilket är ound-
vikligt - utan också att det finns bättre metoder, på
vilka det finns ett ganska stort antal förslag. Hur är
det med detta? Det finns ett antal resultat som visar
att varje metod som inte kan tolkas som bayesianism
har fundamentala brister som gör att den i vissa fall
kan ge irrationella resultat. Men vad är irrationella
resultat? Det finns två angreppssätt. Savage[23] och
de Finetti[11] antar att det finns ett realvärt mått på
en händelses plausibilitet, och säger att det måttet
måste kunna översättas till ett rättvist odds för vads-
lagning om händelsen. Cox[10] antar också att det
finns ett realvärt mått på plausibilitet men betrak-
tar i stället de hjälpfunktioner som man behöver för
att dra slutsatser om snitt och komplement av hän-
delser. Exempelvis finns en ökande funktion F som
används för att beräkna plausibiliteten för ett snitt:
pl(AB|C) = F (pl(A|C), pl(B|AC)), där pl(A|C) ska
tolkas som den plausibilitet vi skulle ge A om vi visste
att C var sann. Med ett antagande om att resultatet
av plausibilitetsberäkningar måste vara oberoende av
hur mitt system av händelser bäddats in i ett större
sammanhang leder både de Finetti-Savages och Cox
antaganden till att varje konsistent plausibilitetsmått
är ekvivalent med klassiska sannolikheter. Resultaten



blir mindre övertygande när man ser att det faktiskt
finns system som är konsistenta och som används för
plausibilitetsberäkningar i många sammanhang trots
att de uppenbarligen inte är ekvivalenta med sannolik-
heter. De skiljer sig från sannolikheter på två sätt: En
familj av metoder som går under namnet Dempster-
Shafer-metoder beskriver sannolikheter för delmäng-
der av den händelsemängd man betraktar i stället för
enstaka händelser. Det innebär att en enskild händelse
A kommer att ha en sannolikhet som ligger i ett in-
tervall vars gränser är 1-(summan av sannolikheterna
för de mängder i vilka A inte ingår) och summan av
sannolikheterna för de mängder i vilka A ingår. Detta
innebär, vilket man lätt verifierar, att DS-teorin blir
ekvivalent med en metod där man ansätter en hel fa-
milj av sannolikhetsfördelningar för sitt problem. Det
har också gjorts, för att undvika den känslighet för
priorantaganden man ibland besvärats av i bayesiansk
analys, i en metod som går under namnet robust bay-
esiansk analys[6]. En annan familj av metoder som
används i icke-monotona härledningar kan förklaras
med infinitesimala sannolikheter. Eftersom de härled-
ningar av sannolikhetens oundviklighet jag refererat
till börjar med att anta att plausibilitetsmåttet är re-
alvärt har man ju redan valt bort den möjligheten. I
en studie[4, 5] har vi visat att om man utgår från ett
partiellt ordnat plausibilitetsmått och väljer ut några
få av de antaganden som tidigare ansetts okontrover-
siella så blir den mest generella rationella metoden en
som bygger på att det epistemiska tillståndet beskrivs
av en familj fördelningar som kan innehålla infinitesi-
mala sannolikheter. Därmed faller både DS-teori och
icke-monoton logik in under de metoder för plausibi-
litetsberäkning som är rationella, och en stor strids-
fråga kanske kan anses avslutad i försonlig anda.

Den bayesianska metoden kan lätt sammanfattas
med några formler, där sannolikhetsfunktionernas of-
ta komplicerade former har dolts i ’generiska’ funk-
tioner. Låt P (D|H) vara sannolikheten att se data D
om de genererats av den enkla hypotesen - sannolik-
hetsmodellen - H. Hypotesen kan också innehålla pa-
rametrar, λ och betecknas då Hλ. För en sådan para-
metriserad hypotes beror sannolikheten för givna data
också av parametervärdet: P (D|Hλ, λ). En samman-
satt hypotes består av en parametriserad hypotes och
en priorfördelning för dess parameter. Datasannolik-
heten i detta fall blir medelvärdet av datasannolikhe-
ten för den parametriserade hypotesen över priorför-
delningen, dvs om f(λ) är priorfördelningen blir data-
sannolikheten

∫
P (D|Hλ, λ)f(λ)dλ. Genom definitio-

nen av betingad sannolikhet, P (A|B)P (B) = P (AB),
kan vi invertera sannolikheten i modellen och erhål-
la sannolikheten att hypotesen/modellen H gerererat
våra data: P (H|D) = P (D|H)P (H)/P (D). Det trå-
kiga med denna formel är att det normalt inte går att

säga vilken datasannolikheten är oberoende av en hy-
potes H. Därför används Bayesiansk analys normalt
för att jämföra två eller flera hypoteser så att termen
P (D) elimineras. Ska vi välja mellan två enkla eller
sammansatta hypoteser H1 och H2 använder vi oss
av

P (H1|D)
P (H2|D)

=
P (D|H1)
P (D|H2)

P (H1)
P (H2)

Kvoterna mellan sannolikheterna för hypoteserna i
formeln benämns posterioriodds och priorodds. Kvo-
ten mellan datasannolikheterna benämns Bayes fak-
tor, och det är tydligen denna och inget annat som
sammanfattar hur resultatet D påverkar min inställ-
ning till valet mellan de två hypoteserna. Principen
för hypotesval blir alltså att de odds som gäller före
experimentet multipliceras med Bayes faktor för ex-
perimentet för att ge odds efter experimentet. Den
metod Bayes använde var annorlunda - det var infe-
rens om parametern i en parametriserad modell. Pa-
rametern i Bayes exempel är helt enkelt den okända
sannolikheten för myntet att landa krona. Tecknet ∝
använder vi för att betona att normaliseringskonstan-
ten uteslutits.

f(λ|D) ∝ P (D|Hλ, λ)f(λ)

Om vi i stället för att bedöma parametervärdet λ
vill säga om myntet är balanserat eller ej blir det
ett val mellan två hypoteser, en enkel och en sam-
mansatt; Låt Hb vara hypotesen att myntet är ba-
lanserat, Hp den parametriserade hypotesen, och Ho

den sammansatta hypotesen att myntet är obalan-
serat med en sannolikhet för krona som är likfor-
migt fördelad mellan 0 och 1. Nu är P (Hb|D) = 2−n

och P (Ho|D) =
∫ 1

0
P (Hλ|D)dλ =

∫ 1

0
ps(1 − p)fdp =

s!f !
(n+1)! . Med ett testresultat från ett experiment som
gav 3 krona och 9 klave kan vi räkna ut Bayes faktor,
1.4, för att myntet är obalanserat. En så liten faktor
har mycket liten betydelse. Om faktorn är större än
tre är det av intresse, och uppemot trettio signifikant,
medan en faktor på trehundra är en stark indikation
att data stöder den första hypotesen. För att gå till-
baka till Mendel, kan vi se att bayesianer inte kan
förkasta en hypotes så lättvindigt som frekventister.
Vill vi styrka att Mendels försök innehåller någon oe-
gentlighet måste vi ha en alternativ hypotes som stöds
av experimentet i förhållande till 3:1-lagen. En sådan
hypotes måste frångå antagandet att de olika polli-
neringarna var oberoende av varandra, antingen pga
någon teknikalitet i den naturliga befruktningsproces-
sen eller genom att Mendel eller hans assistenter sys-
tematiskt gynnade data som stödde Mendels förvänt-
ningar. Dessutom måste hypotesen vara plausibel, ef-
tersom annars dess priorsannolikhet är mycket liten



i förhållande till antagandet att försöket faktiskt ge-
nomfördes korrekt. Eftersom senare och mycket större
försök på samma ärtor stöder antagandet om slumpvis
befruktning och inga korrelationer upptäckts förefal-
ler det som om bara två förklaringar finns: antingen
har data medvetet eller omedvetet friserats, eller ock-
så hade Mendel en osedvanlig tur som postumt för-
byttes i otur eftersom hans karaktär blev ifrågasatt.

På en annan punkt måste bayesianer ge Fisher rätt: I
ett försök separerade Mendel 600 plantor med det do-
minanta draget i hybrider och renrasiga. Enligt Men-
dels teori borde dessa förhålla sig som 2:1. Men Men-
del beskriver proceduren att avgöra om en planta är
hybrid: Han odlade upp 10 avkomlingar till varje plan-
ta, och om de alla hade det dominanta draget an-
såg han plantan vara renrasig, annars hybrid. Det-
ta betyder att det finns en beräkningsbar sannolik-
het att en hybrid blir felklassad som renrasig, vil-
ket inträffar om ingen av de 10 avkomlingarna får
det recessiva draget, vilket var och en får med san-
nolikhet 0.25. Sannolikheten för felklassificering av
en hybrid är alltså 0.7510 = 0.056 om tio avkom-
lingar studeras. Förhållandet mellan de klasser som
Mendel räknade, renrasiga och felklassade hybrider
respektive rätt klassade hybrider blir nu 1.887:1.113.
En bayesian kan lätt beräkna Bayes faktor för valet
mellan de två hypoteserna. Eftersom Mendel räknade
in 399 hybrider och 201 renrasiga blir Bayes faktor
(2/1.887)399(1/1.113)201 = 5.339 till förmån för Men-
dels hypotes, signifikant men inte starkt. Det förefaller
alltså som om data genererats enligt Mendels hypotes,
om vi inte har starka priorskäl att tro motsatsen. Men
nu måste man anse att genetiken är så säker på att
Fishers analys av felklassificeringen är den rätta att
vi inte ser något skäl att ändra oss. Vilken förklaring
ligger närmast till hands? En viktig omständighet är
att data råkar precis räcka till att styrka Mendels san-
nolikhet i stället för Fishers. Om Mendels uppgift att
10 plantor odlades tolkas som att minst tio odlades
- han måste ju ha sått mer än tio för att vara säker
på att verkligen få tio - försvinner detta mysterium.
Redan för 11 plantor minskar felklassningssannolik-
heten avsevärt och Bayes faktor minskar till 2.5, för
att gå ned till intetsägande 1.6 vid 12 plantor. Fishers
frekventistiska argument för att data är tvivelaktiga
är att man - under antagandet om felklassificerings-
sannolikheten som bygger på 10 plantor - inte får så
många eller fler klassade hybrider som Mendel i mer
än 3% av fallen vid upprepning av försöket. även om
data genererats med sannolikheterna 2:1 blir resulta-
tet inte så nära perfekt som i försöket i mer än 10%
av försöken, vid upprepning.

Fishers fråga om Mendels data har inte upphört att
fascinera[24], men man måste nog konstatera att det

idag inte går att hitta särskilt starka argument för
någon förklaring om inte nya omständigheter dyker
upp. Kärnfrågan som bestämmer vår priorsannolikhet
är ändå Mendels och hans medarbetares vetenskapli-
ga hederlighet, och jag skulle tro att många läsare av
detta redan satt sinsemellan olika subjektiva sanno-
likheter på denna utifrån sina allmänna inställningar
till munkar och forskare.

6.1 Infinitesimala sannolikheter

Vad menar jag ovan med att sannolikheter kan va-
ra infinitesimala? Den ovan nämnda Berkeleys upp-
sats kritiserar just Newtons informella användning av
begreppet infinitesimal. Den verkade utan tvekan på-
drivande för uppkomsten av strikt analys, en vacker
specialitet inom matematiken där svenska matemati-
ker utmärkt sig. Mindre välbetänkt var det kanske att
pina i kreti och pleti denna teknik. Under en mycket
lång tid kunde ingen bli civilingenjör på KTH utan att
visa att han förstod grunderna i strikt analys. Slutli-
gen, när verkligheten tvingat fram principen att man
under många år kunde klara den muntliga tentan i
matematik på högst tre försök genom att memorera
beviset för Rolles sats, fann man för gott att avskaffa
den strikta analysen i civilingenjörens obligatoriska
repertoar - numera är det bara entusiasterna bland
teknologerna som lär sig detta, och väl är det.

Det är en intressant fråga om man kan ge en strikt
grundval till analysen utan att tvingas in i den tröst-
lösa exercisen med ett antal ε och δ. Modellteoreti-
kern Robinson[22] utvecklade basen för icke-standard
analys. En infinitesimal är helt enkelt inversen av ett
oändligt stort tal, och ett oändligt stort tal är ett som
man inte ids nå genom att räkna sig fram till det. Den
tekniska hanteringen av icke-standard analys är tyvärr
för lång för denna text och lite utanför fokus, men det
visar sig gå att definiera ett litet antal regler för han-
tering av infinitesimaler och oändliga tal som säker-
ställer att man inte får ’fel’ resultat. Nelson[21] har
visat att tekniken kan utvecklas så att en strikt grund
för teorin för stokastiska processer kan läggas utan
hänvisning till måtteorin - ytterligare ett av de gissel
som skiljer de rena matematikerna från de tillämpade.
Bokens höjdpunkt är ett ’självförstörande appendix’
där det visas att man når sanningen med den typ av
’generaliserat nonsens som matematiska amatörer ex-
cellerar i(kolla)’.

Det finns på nära håll en betydligt mer konkret inne-
börd i begreppet infinitesimal. Studien [5] visar att
varje rimligt konsistent plausibilitetsmått kan bäd-
das in i en ordnad kropp så att den operation som
kombinerar oberoende händelser med snitt motsvaras
av kroppens multiplikation och den som kombinerar
disjunkta händelser med union motsvaras av kroppens



addition. Om vi kräver att minsta övre och största
undre gränser ska finnas i kroppen måste den vara en
delkropp av de reella talen, R. Men släpper vi det-
ta krav kan vi även ha ordnade kroppar av utseendet
R(ε), kroppen av rationella funktioner av en variabel,
där elementen ordnats lexikaliskt efter följden deriva-
tor i origo. Således: Sannolikheter är elementen i R(ε)
mellan 0 och 1, och följden 0, ε2, ε, 0.5− ε, 0.5, 1− ε, 1
är en ordnad följd av sannolikheter.

6.2 Bayesiansk behandling av deduktion,
induktion och abduktion

Man har på senare tid märkt att de tre typerna av
inferens kan betraktas som specialfall av den bayesi-
anska metoden. Det vore ju märkligt om så inte vore
fallet, givet de självsäkra anspråk bayesianer uttalat.
Men när vi ser hur detta går till, kanske vi blir besvik-
na. Vi väler att arbeta med en satslogikmodell. Vi har
ett objekt x. A betyder ’x är Aristoteles’, M betyder
’x är människa’, T betyder ’x är tvåbent’, P betyder
’x är Platon’, etc..

Exempel 1:

Implikationen M → T gäller exakt om och endast om
den också gör det i varje kontext X: MX → TX,
och om vi betraktar satsernas sannolikheter gäller då
P (MX) ≥ P (TX). På samma sätt, om A → M
också gäller så är P (AX) ≥ P (MX) och dessutom
P (AX) ≥ P (TX), dvs A→ T .

Exempel 2:

Om nuM → T bara gäller med stor sannolikhet, finns
ett undantag U = MT , som har liten sannolikhet be-
tingat av M . Men för att tillämpa kedjeregeln med
A → Mmåste man veta att AU också har liten san-
nolikhet betingat av A, vilket inte behöver vara sant
om A självt har liten sannolikhet. Det var det som
gick snett i exempel 2 ovan. Att man inte behöver
räkna med händelser som har liten sannolikhet är en
vanlig vanföreställning i vardaglig logik. Det är ju så
att när vi får mer och mer information om omvärlden
så blir vi alltid varse omständigheter som vi tidiga-
re betraktade som implausibla. Det finns en hel del
tänkande inom AI-området non-monotonic reasoning
som behandlar olika sätt att hantera detta problem.
Just om kedjeregeln för implikation ska ingå i reper-
toaren för vardagligt resonerande har varit en viktig
fråga med förespråkare för båda sidorna.. De metoder
som föreslagits kan dock alla tolkas som att man ut-
går från infinitesimala sannolikheter för undantagen -
en infinitesimal ska då inte betraktas som ett mycket
litet konkret värde, utan som ett värde som kan an-
tas ligga under de icke-infinitesimala storheter jag för
tillfället arbetar med.

Exempel 3:

Med Bayes eller Laplace anbalys kan vi komma ett
steg vidare på Aristoteles induktiva metod: Har jag
sett N människor som alla har två ben, är sannolik-
heten att nästa människa har två ben N+1

N+2 . När jag
påstår detta ska jag givetvis samtidigt tala om vilka
antaganden jag gjort! Däremot kan jag inte avgöra att
alla människor har två ben. Slutsatsen i Aristoteles
ramsa blir enligt Laplace att nästa människa har två
ben med sannolikheten (3+1)/(3+2)=4/5. Inte lika
imponerande! Men huvudproblemet med den induk-
tiva metoden är inte att tillämpa Laplace regel. Det
finns ju annan kunskap än den som exemplet visar,
och som har stor betydelse. Under vilka förhållanden
är mina exempel så lika att antagandet är motive-
rat, och hur vet jag att nästa exempel kommer från
samma fördelning? Detta är representativitetsproble-
met i inferens, och det är svårt. Mycket djuplodande
framställningar av problemet har återgen gjorts av
Peirce[9].

Exempel 4:

Abduktion har som sagt varit ytterligare en knäck-
fråga inom området. Innan man förstått begreppet
subjektiv sannolikhet är det mycket svårt att formali-
sera abduktion på ett övertygande sätt. Vi tror alltså
på något som kan beskrivas som den mest plausibla
situationen i ett visst läge när vi har fått viss infor-
mation om ledtrådar och har viss information om ’hur
det brukar vara’. För detta exempel vill vi undersö-
ka plausibiliteten för M givet A och T . Med Bayes
hypotesvalsmetod och Bayes faktorer ser vi:

P (M |AT )
P (M |AT )

=
P (T |AM)
P (T |AM)

P (AM)
P (AM)

Den allmänna anvisningen ’det ska inte finnas alter-
nativa plausibla förklaringar’ översätts alltså till att
Bayes faktor P (T |AM)/P (T |AM) ska vara stor. För-
klaringen är giltig därför att täljaren är ett, och ab-
duktionen är statistiskt giltig om och endast om man
på något sätt kan hävda att nämnaren är liten.

7 Modern tid

Med objektiva sannolikheter kan vi inte gärna beskri-
va hur konflikter utvecklas, eftersom vi måste göra
antaganden om sannolikheter för storheter som inte
definieras med vetenskapliga experiment och inte kan
mätas direkt. Så nu antar jag att de som vill läsa vi-
dare accepterat de subjektiva sannolikheterna. Under
det andra världskriget var tekniken och forskningen i
centrum. Efter fredsslutet satsades mycket på att ut-
veckla metoder att beskriva hur konflikter kan analy-
seras matematiskt. Det vetenskapliga angreppssättet



hade ett stort värde i kriget, och i ekonomiska konflik-
ter borde samma tekniker kunna användas. Spelteo-
rin utvecklades, framför allt av John von Neumann,
en märklig matematiker som gjort viktiga nyskapan-
de insatser på många olika områden. En spelsitua-
tion med två deltagare beskrev han med en spelma-
tris där raderna motsvarar de egna handlingsalternati-
ven och kolumnerna representerar opponentens hand-
lingsalternativ. Det värde som står i en rad och ko-
lumn av matrisen är den egna nyttan (t. ex. mätt i
kronor) som resulterar i det egna och opponentens
val. I numera klassiska arbeten av von Neumann och
Morgenstern antog de att varje spelare försöker max-
imera sin förväntade nytta och att opponentens nytta
är minus den egna nyttan, s. k. nollsummespel. I noll-
summespel visar det sig finnas en unik lösning som
innebär att om parterna följer ett visst protokoll kan
ingen av dem ensidigt förbättra sin förväntade nyt-
ta. Protokollet är lustigt nog en blandad strategi där
båda parterna väljer sitt handlingsalternativ stokas-
tiskt. John Nash studerade teorin för spel som inte är
nollsummespel. Där kan det finnas flera jämviktslägen
där ingen spelare ensidigt kan förbättra sin situation
genom att välja ett annat handlingsalternativ, och en
central frågeställning har varit om man kan hitta kri-
terier som väljer ut ett av dessa som spelets ’objekti-
va’ lösning. För sina upptäckter av dessa jämviktslä-
gen och deras egenskaper fick Nash priset i ekonomi
till Alfred Nobels minne år 1994. Vi har nu kommit
långt från Aristoteles recept i Nichomachos etik. Den
klassiska spelteorin innehåller dock antaganden som
inte alltid är helt realistiska, och som gör det svårt
att göra en modell av t. ex. det Peloponnesiska kri-
get efter Thukydides beskrivning. De bygger framför
allt på att båda parter vet vilka alternativ och avsik-
ter som finns, dvs båda parter vet hur spelmatrisen
ser ut. Detta är en teknisk egenskap, ’gemensam kun-
skap’ som saknas i många praktiska situationer. Vi
vet inte alltid vilka handlingsalternativ opponenten
har, och vi vet framför allt inte vad han faktiskt vill
uppnå. Begreppet gemensam kunskap kan illustreras
med den välkända tankenöten ’de röda hattarna’, som
funnits i nötknäpparvärlden sedan mycket länge: I ett
sällskap kan alla se vilken färg de andras hattar har,
men ingen har sett sin egen hatt. Spelledaren talar om
för deltagarna att alla har en hatt på huvudet som är
grön eller röd, och att minst en person har en röd
hatt. Han ber de som vet att dom har röd hatt att
räcka upp handen. Ingen räcker upp handen. Frågan
upprepas, och efter tio gånger räcker tio personer upp
handen, nämligen exakt de tio som har röda hattar.
Hur gick detta till? Vi måste anta att alla kan se alla
hattar utom sin egen, att alla är mycket klyftiga, att
ingen har röd-grön färgblindhet, och att alla gör sitt
bästa. Protokollet är följande: Vid första frågan skulle

en person som inte ser någon röd hatt räcka upp han-
den, eftersom det finns minst en röd hatt och ingen av
de han ser har röd hatt- återstår bara han själv. Vid
andra frågan vet alla att alla ser minst en röd hatt,
annars hade någon redan räckt upp handen. Om jag
bara ser en röd hatt räcker jag upp handen, eftersom
den andre skulle ha räckt upp handen redan vid första
frågan om inte jag själv hade en röd hatt. Vid tredje
frågan vet alla att alla ser minst två röda hattar och
att dessas ägare redan hade räckt upp handen om de
inte såg ytterligare minst en röd hatt. Ser jag själv
i detta läge bara två hattar bör jag alltså räcka upp
handen nu. Det är lätt att fullborda induktionsbevi-
set att följande strategi är riktig: räkna antalet röda
hattar du ser, vänta så många gånger, och räck sedan
upp handen om inte de andra gjort det tidigare. Ett
litet problem är följande: om jag ser att majoriteten
av deltagarna har röd hatt och om jag tror att hat-
tarna delats ut slumpmässigt finns det skäl att tro att
jag själv har en röd hatt. Jag skulle alltså kunna räcka
upp handen redan vid första frågan. Att jag inte bör
göra så framgår av spelledarens uppmaning: räck bara
upp handen om du vet att du har röd hatt, inte om
du bara tror det. Men skillnaden mellan att tro och
att veta är minst sagt subtil. Det kan illustreras av
en annan komplikation: om jag kan se mer än 2 röda
hattar vet jag ju redan att var och en kan se minst en
röd hatt, och spelledarens information blir redundant
- den tillför ingen information. Hur ska rekursionen då
komma igång? Jag får ju absolut ingen ny information
när ingen räcker upp handen vid första frågan, utan
jag måste tro att deltagarna följer protokollet bara
därför att dom hört talas om det tidigare.

Uppenbarligen är ovanstående ett exempel på hur
handlingar kan förmedla kunskap. Resonemanget går
att formalisera i speciella typer av logik avsedda att
beskriva agenters kunskap[15]. Liksom all deduktiv
metod är denna metod ganska skör. Om någon ser
dubbelt eller tänker för sakta kommer han inte att
räcka upp handen när han ska, och då kommer i stäl-
let alla andra - åtminstone de som inte tänker för sak-
ta - att räcka upp handen nästa gång. Man kan visa
att det är svårt att försäkra sig om att ’gemensam
kunskap’ verkligen har uppnåtts i ett utbyte av infor-
mation. Den logik vi här talar om har hög beräknings-
komplexitet, och det är sannolikt svårt att konstruera
tekniska system som bygger på den. Ett alternativt
sätt att betrakta spelsituationer är att konstatera att
mitt val bara beror på vad jag själv vill åstadkomma
och på vad jag själv tror om opponenten, och att op-
ponentens val bara beror på vad han vill åstadkomma
och vad han tror om mig. Tro ska här ses som sub-
jektiva sannolikheter, eftersom vi i allmänhet inte kan
upprepa experimentet med de intressanta egenskaper-
na i behåll.



8 De röda hattarnas paradox

Varför är, i spelet med de röda hattarna, spelleda-
rens upplysning att det finns minst en hatt, väsent-
lig? En djupsinnig analys av detta problem finns i
[15]. Låt oss införa operatorn Ki för att beteckna vad
deltagare i vet. En sträng nollor, ettor, och asteris-
ker betecknar ett villkor för tillståndet i hattarna:
010 betyder att deltagare två har röd hatt, men ej
de andra. I detta läge gäller K1(*10), K2(0*0) och
K3(01*). När spelledaren säger att det finns minst
en röd hatt elimineras tillståndet 000, och därför
ändras villkoret K2(0*0) till K2(010), dvs den and-
ra deltagaren vet att han har röd hatt. Om tillstån-
det i stället är 011 är begynnelsesituationen K1(*11),
K2(0*1), K3(01*). Spelledarens upplysning får ingen
omedelbar effekt på dessa formler, eftersom alla till-
stånd i formlerna redan utesluter 000. Däremot gäl-
ler vid spelets början även: K1(K2(0*1)∨K2(1*1))∧
K1(K3( 01*) ∨K3(11*)) ∧K2(K1(*01) ∨K1(*11)) ∧
K2(K3(00*) ∨ K3(01*)) ∧ K3(K1(*10) ∨ K1(*11)) ∧
K3(K2(0*0) ∨ K2(0*1)). På dessa formler får spelle-
darens upplysning en effekt: K2(K3(00*) ∨K3(11*))
ersätts avK2(K3(001)∨K3(01*), och motsvarande för
K3K2! Således: Agent 2 vet att Agent 3 vet antingen
att han själv (A3) har en röd hatt, eller att Agent 2
har det. Räcker Agent 3 nu inte upp handen vet alltså
Agent 2 i nästa runda att han har en röd hatt, och
spelet är slut. På symmetriskt sätt resonerar Agent 3.
För att lösa spelet från konfigurationen 111, tre agen-
ter alla med röd hatt, måste vi resonera om bl. a. vad
Agent 1 vet att Agent 2 vet att Agent 3 vet. I vilken
kontext ingår 000 trots att alla ser tvåhattar? Jo, A1
kan inte veta att A2 vet att A3 ser någon röd hatt.
Det som ändras av upplysningen att det finns minst
en röd hatt är bara djupt nästade kunskaper: vad A1
vet att A2 vet att A3 vet

Nu går det, hoppas jag, lättare att göra ett korrekt
induktionsbevis för protokollet, och det är mer kom-
plicerat än det kanske verkade vara i avsnitt 7. Pro-
blemet som begreppsmässigt är svårt är att det före-
kommer både individuell kunskap (de olika deltagarna
ser olika delmängder av hattarna) och gemensam kun-
skap (vi måste anta att alla vet att alla vet att ...alla
vet följande: spelledarens upplysning förstår och litar
alla helt på, ingen har sett sin egen hatt, alla resonerar
och handlar felfritt och ingen har räckt upp handen i
ett visst läge).

Det är kanske inte så konstigt att många står hand-
fallna inför denna nöt, som förekom - i mer utarbe-
tad form - som julnöt på Försvarets Forskningsanstalt
julen 1970. Därmed förfaller ju metodens användbar-
het, eftersom det krävs betydande tilltro till deltagar-
nas mentala kapacitet för att man ska tro att spelet

kommer att fungera i praktiken. Under 80-talet var
’logik för kunskap och tro’ ett hett forskningsområde,
och nöten ovan återfinns också - med en annan kring-
historia - i AI-litteraturen, se t. ex. [15]. Det har före-
kommit att kommunikationsprotokoll verifierats med
denna metod[20]. Har man någon nytta av den här
tekniken i praktiska situationer, som i analys av för-
handlingar eller lagspel? Huvudproblemet torde vara
att man i praktiska situationer inte riktigt kan lita på
att den matematiska beskrivningen av problemet är
exakt lika för alla deltagare. Ett annat problem som
vi kommer att möta om vi följer denna väg för att
göra intelligenta robotar är att de beräkningar som
behövs för automatisk slutsatsdragning är extremt re-
surskrävande, om vi inte lyckats begränsa strukturen
i de formler vi arbetar på[16, 3].

9 Vilseledning och rekursiv
bayesiansk modellering

I ett läge där ingen gemensam säker kunskap finns,
hur tillämpar vi denna teknik? För att återgå till
Thukydides, så vet vi inte exakt hur andra upplever
vårt handlande. Däremot har vi under evolutionens
gång tvingats att utveckla förmåga att skapa en un-
gefärlig bild av andras inre världar av åtrå, känsla, vil-
ja och handlingsalternativ. Vi blir idag lika förvånade
över handgripligheter vid förhandlingsbordet som den
atenske soldaten skulle ha blivit om hans motståndare
började förhandla i otvunget mål. Den militära värl-
den fylldes under 1900-talet av tvingande lagar för
krigföring som vi länge trodde skulle följas, och det
har tagit tid för samhällets institutioner att anpassa
sig till ett läge där man inget bestämt vet om fien-
dens mål, medel och handlingsalternativ. Det finns
moderna kognitionsforskare som gått så långt att de
påstår att medvetandet utvecklats under evolutionen
bara för att möjliggöra flexibel och förutsägbar språk-
lig interaktion med våra medmänniskor[25].

Den statistiska metoden tillåter oss att i begränsad
omfattning modellera interaktionsproblem med expli-
cit och implicit kunskapsöverföring mellan deltagar-
na. En metod som utvecklats av bl. a. Gmytraciewicz
och Durfee[14] bygger på att världen betraktas i per-
spektivet av deltagande agenters handlingsalternativ.
Vi vill förutse hur en av dessa kommer att eller bör
agera. Vi gör en bekväm men effektiv ansats att alla
agenter har en överskådlig mängd handlingsalterna-
tiv och den betraktade agenten A kan bedöma sitt
utbyte för varje kombination av val som görs av de
inblandade.

Exemplet nedan visar på ett något cyniskt sätt att
betrakta kommunikation: Jag kommer att ställa en
fråga om jag tror att jag tjänar något på det, antingen



genom att jag ändrar opponentens modell med frågan,
eller därför att min modell av opponenten medför att
jag tror att han kommer att ge mig ett svar som jag
tjänar på. Exemplet visar inte när det lönar sig att
ljuga, men det problemet kan också behandlas – till
vilken nytta kan man fråga.

10 Poker

De vanliga sällskapsspelen som schack och bridge är
faktiskt gjorda efter militär inspiration. De är kraftigt
förenklade, men innehåller ändå många genuina likhe-
ter med miltära operationer som kraftsamling, över-
raskning och vilseledning. Vi ska titta på ett enklare
spel, en förenklad variant av poker. Vi antar att spe-
larna är rationella, vilket i detta fall innebär att de
ser sina alternativ och försöker vinna så mycket som
möjligt, de maximerar sin förväntade vinst. A och B
satsar en krona var. Ett kort drages, som är rött el-
ler svart. A öppnar med att vika eller höja. B svarar
med att passa eller att syna varvid i sista fallet pot-
ten ökas med en krona från vardera spelaren. Om B
passar på As höjning får A potten (2kr), annars får A
potten vid rött kort och B vid svart. Figur 1 visar hur
spelarna väljer och slutnoderna visar vem som vinner
potten.

För att illustrera hur olika informationsantaganden
påverkar spelets objektiva utfall ska vi gå från enk-
la till mer komplicerade informationsantaganden. Om
båda ser det dragna kortet när spelet börjar är saken
enkel: om kortet är rött kan A vinna högst 2kr om han
höjer och B synar. Men eftersom B också ser kortet
ska han passa på A:s höjning och A:s vinst stannar
vid 1kr, samma som han skulle få om han vek sig från
början. Om kortet är svart kan A vinna 1kr om han
höjer och B passar. Men B kommer inte att passa ef-
tersom han också ser det svarta kortet. B synar alltså
och A förlorar 2kr om han höjer och B spelar ratio-
nellt. Här måste alltså A vika sig för att minska sin
oundvikliga förlust från 2kr till 1kr. Antag nu i stäl-
let att ingen ser det dragna kortet under spelet, utan
först när budgivningen är över. Antag också att båda
spelarna anser att dragningen är korrekt slumpmässig
med sannolikhet 0.5 för vardera utfallet. Då blir det
förväntade utfallet 0kr utom i det enda fallet där A
höjer och B passar. Den enda regeln för rationellt spel
blir alltså att B inte ska passa.

Lite knepigare blir det om vi antar att A men inte B
ser kortet före budgivningen. Om A ser ett rött kort
vet han att han inte förlorar något på att höja. Om
han ser ett svart kort kan han vinna 1kr om han hö-
jer (bluffar) och chansar på att B passar, men säkrast
är kanske att begränsa förlusten till 1kr. B, som in-
te sett kortet måste bestämma sig för att passa eller

syna utan att veta vilket kortet är. Om vi antar att
ingen annan information förmedlas när A och B sitter
och stirrar på varandra måste både A och B använda
sannolihetsmodeller för att bestämma sig rationellt.
A antar alltså att B kommer att svara på höjning
med syn med sannolikhet β. B antar att A höjer på
rött men även bluffar med sannolikhet α på svart. Om
spelet genomförs med dessa sannolikheter, och kortet
dras rättvist vid spelets början, blir det förväntade
utfallet

(α+β−3αβ)/2 = β/2+α(1−3β)/2 = α/2+β(1−3α)/2.

Tydligen kan A göra sig oberoende av B:s val genom
att välja α = 1/3, och B gör sig oberoende av A:s val
genom att välja β = 1/3. Utfallet blir då 1/6 till A:s
fördel. Eftersom utfallet blir 0 när ingen ser kortet
är värdet för A att se kortet 1/6 kr. På motsvarande
sätt ser man att värdet av att se kortet för B nu är
1/6, eftersom medelutfallet är 0kr när båda ser kortet.
Finns det någon möjlighet för A att vinna mer än 1/6?
Jo, om B har valt att inte chansa kan ju A alltid bluffa.
Då blir utfallet 1/2kr. Och om B alltid chansar ska ju
A aldrig bluffa, då blir förväntat utfall också 1/2kr.

I de ovanstående varianterna behöver vi tydligen in-
te fördjupa oss i den rekursiva kunskapsstruktur som
fanns i spelet de röda hattarna. Men det behövs bara
en liten knorr på spelet för att komplicera situationen
enormt.

Antag att vid spelets början spelledaren läser upp en
fråga av det slag som förekommer i trivial pursuit. När
budgivningen är klar ska A ge svaret på frågan, och
om han svarar rätt betyder det samma sak som ett
rött kort tidigare. Eftersom spelledaren kommer att
avgöra om svaret är rätt, kan inte A vara helt säker
på att han vet om han kan svara på frågan - det svar
han tänker ge kanske han tror kommer att bedömas
som rätt med en viss sannolikhet, pA, som för vissa
frågaor kan ligga mycket nära noll eller ett. Men om
frågan ska besvaras med ja eller nej borde pA inte lig-
ga under 0.5 (observera dock att den kan ligga lägre
om A tror sig vara född med otur eller att spelleda-
ren är ’ohederlig’ och kan underkänna varje svar). B
vet givetvis inte vad A tänker svara, och det spelar
ingen roll för spelet om B tror att han (B) kan svara
eller inte. Men B:s kunskaper om frågans ämne och
hans kännedom om A:s bakgrund kan få honom att
tro att sannolikheten för rätt svar från A är hög eller
låg. B kan tro att sannolikheten är pB att A svarar
rätt. Man kan nu tycka att en enkel generalisering av
det förra fallet kan ge A:s och B:s optimala bluffsan-
nolikhet respektive chansningssannolikhet. Så är det
dock inte, och skälet är att B inte känner till pA och A
inte känner till pB . För att bedöma sin strategi mås-
te B ha en uppfattning om hur pass säker A är på



sin sak. Om B är säker på att pA är nära noll eller
ett men inte vet vilketdera, så är det inte samma sak
som att det är en ja/nej-fråga där ingen vet rätt svar
men pA ändå är 0.5. Man kan inte räkna med att par-
terna frivilligt upplyser varandra om sina subjektiva
sannolikheter, eftersom upplysningen kan visas ha ett
positivt värde för motparten precis som tidigare, och
spelet är ett nollsummespel. Det lönar sig alltså att
ljuga, men om båda vet att båda vet att det lönar
sig att ljuga blir det ännu mer komplicerat. Vi kan
inte heller lätt införa kontrakt om att parterna ska
tala sanning, eftersom deras subjektiva bedömningar
är privata och overifierbara, och kan ändras med tiden
(A kan ju plötsligt ’komma på’ eller ’glömma’ svaret).
Man kan ändå komma lite längre genom att observera
att vad A gör bara kan bero på vad A tror, och vad
B gör kan bara bero av vad B tror. A måste alltså
tro något om pB för att bestämma sig och B måste
tro något om pA. Till att börja med blir ju A:s ten-
dens att bluffa större om han tror att pB är stor, och
B:s tendens att chansa blir större om han tror att A
tror att pB är stor. Så här fortsätter det faktiskt hur
länge som helst. Ändå måste man konstatera att det
blir omöjligt att praktiskt beskriva vad A tror att B
tror att A tror ... redan efter ett eller få varv. Mate-
matiskt sett är det dock inga problem. Man kan visa
att strategin konvergerar och att det finns optimala
strategier även med en oändlig rekursion av tro om
tro om... tro.
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