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Forord

Foranledningen til utgivelsen av dette heftet er at et nytt emne i matematisk statistikk,
ST 115 Anvendt Bayesiansk statistikk og beslutningsteori, ble opprettet ved Universitetet
i Oslo fra høsten 1996. Dette emnet vil inng̊a i emnegruppen for alle studieretninger til
statistikk hovedfag og ogs̊a i emnegruppen i en cand.mag.grad. Videre burde emnet være
av interesse for studenter i Anvendt og Industriell Matematikk og for dem som vil ha et
grunnlag for å gjøre risikovurderinger innen sitt fagfelt.

Tidligere har dette stoffet vært gitt p̊a studieretningsniv̊a og under hovedfagsstudiet i
emnene ST 203 og ST 203A. I tillegg har en introduksjon til dette stoffet vært pensum i
ST 105 Innføring i p̊alitelighetsanalyse. Dette siste emnet er i den nye studieplanen flyttet
opp p̊a studieretningsniv̊a med nytt navn ST 214.

I det nye emnet vil en inntil videre benytte følgende lærebok:

Berger, J. O. (1985) Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Second edition.
Springer-Verlag.

Pensum vil være hentet fra de fire første kapitlene. Starten i kapittel 1 er veldig br̊a – i alle
fall for et laveregradskurs, hvilket har gjort det nødvendig å utarbeide dette heftet. Heftet
er delvis en omarbeidet versjon av hovedtyngden av stoffet i kapittel 4 i kompendiet:

Natvig, B. (1990) P̊alitelighetsanalyse med teknologiske anvendelser, 2. utgave. Mate-
matisk institutt, Universitetet i Oslo.

Mye av dette stoffet er igjen hentet fra:

Barlow, R. E. & Proschan, F. (1985) Inference for the exponential life distribution. In:
Theory of Reliability, 143–164. Soc. Italiana di Fisica, Bologna, Italy.

Oppgavene i dette heftet er hentet fra eksamensoppgavene i ST 105.
I denne 2. utgaven har en ogs̊a innarbeidet stoff fra følgende artikkel:

Natvig, B. (1997) Hvordan tenkte Thomas Bayes? Utposten. Blad for allmenn- og
samfunnsmedisin, 26, nr. 8, 348–354.

Denne artikkelen er igjen basert p̊a et foredrag holdt under Nidaroskongressen ’97 for
landets allmennpraktiserende leger og gir bl.a. en medisinsk anvendelse av Bayesiansk
beslutningsteori.

Under utarbeidelsen har jeg hatt god hjelp av statsstipendiat Jørund G̊asemyr. En
takk ogs̊a til Dina Haraldsson for utmerket tekstbehandling av heftet.

Desember 1997
Bent Natvig
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1 Innledning

Hensikten med dette heftet er å presentere hovedidéer i Bayesiansk statistisk metodelære,
oppkalt etter den engelske presten og sannsynlighetsteoretikeren Thomas Bayes som ble
født i 1702 og døde i 1761, og prøve å avklare forskjeller fra den statistiske metodelære som
i dag i hovedsak presenteres ved norske universiteter og høyskoler. Spesielt vil det legges
vekt p̊a motsetningene mellom sannsynlighetsberegninger gjort før og etter at data er
samlet inn, ved bl.a. å sammenligne det klassiske konfidensintervall med det Bayesianske
troverdighetsintervall.

Klassisk hypotesetestingsteori er først og fremst egnet til å teste vitenskapelige hypo-
teser. Den er ikke konstruert for, og dermed heller ikke særlig egnet for, å danne grunnlag
for beslutninger under usikkerhet. Ved slike beslutninger i forbindelse med reelle anven-
delser vil det som oftest være direkte dumt å ikke ta hensyn til godt skjønn i tillegg
til mer konkrete data. Et jurymedlem i en mordsak er f.eks. nødt til å skjønnsmessig
vurdere troverdigheten av nøkkelvitner i tillegg til å basere seg p̊a mer h̊andfaste bevis.
En lege som vurderer om en pasient skal gjennomg̊a en hjerteoperasjon, kan ikke bare
basere seg p̊a generelle estimater for at slike operasjoner er vellykket. Legen må ogs̊a, til
dels skjønnsmessig, ta hensyn til pasientens fysiske og psykiske helsetilstand. Et forsik-
ringsselskap som tilbys å forsikre et kjernekraftverk, må gjøre dette p̊a grunnlag av en
risikoanalyse av kjernekraftverket. En slik analyse har ingen muligheter til å bli rimelig bra
hvis en ikke tar hensyn til ingeniørenes skjønn og erfaringer med de teknologiske kompo-
nenter og psykologenes og sosiologenes erfaringer med de menneskelige komponenter. Den
Bayesianske angrepsm̊ate er konstruert for å ta hensyn til slikt skjønn p̊a en måte som er
konsistent med sannsynlighetsregningens regler, og er derfor særlig velegnet i forbindelse
med beslutninger under usikkerhet.

For å utdype betydningen av skjønn skal vi gi noen sitater fra følgende artikkel:

Øgar, P. (1996) Skjønnsutøvelse i samfunnsmedisinen. Utposten, 25, nr. 7/8, 268–272.

“I en skjønnsutøvelse vil flere vurderinger inng̊a:

Hva er relevante faktorer og forhold å ta hensyn til ved den beslutning som
skal treffes eller vurdering som skal gjøres?

Hvilken helsefaglig kunnskap finnes om disse faktorer og forhold, og hvilken
vitenskapelig kvalitet er det p̊a denne faglige dokumentasjonen?

Hvor sannsynlig er det at ulike faktorer og forhold skal inntreffe?

Hvilken verdi skal tillegges de ulike forhold?

En samlet bearbeiding og integrering av disse delvurderingene.

Hvem er kompetent til å foreta disse ulike vurderingene?”

“Samfunnsmedisinen er i sin natur forebyggende og handler om å p̊avirke mor-
gendagens og de neste 5–50 års helsetilstand. Dette framtidsperspektivet m̊a
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nødvendigvis innebære usikkerhetsmomenter. Kunnskapsgrunnlaget v̊art byg-
ger og må bygge p̊a g̊arsdagens empiri og risikofaktorer. Vi trekker slutninger
om dagens og morgendagens forhold p̊a grunnlag av g̊arsdagens kunnskap og
eksponeringer. Dagens miljøfarer som p̊avirker folks framtidshelse, kan vi ikke
ha sikker kunnskap om. Kravet om faglighet i naturvitenskapelig forstand vil
ofte være umulig eller meningsløst å oppfylle. Deler av samfunnsmedisinen er
ogs̊a av natur slik at man ikke p̊a forh̊and kan forutsi med samme grad av
sannsynlighet som innenfor naturvitenskapene. Den vitale samfunnsmedisin
må derfor være forut for sin tid og v̊age den usikkerhet og kontrovers som
følger av føre-var-prinsippet. Det sentrale og ytterst skjønnspregede spørsm̊al
er hvor føre var en skal tillate seg å være p̊a hvilket grunnlag, og i denne
vurderingen identifisere og vedkjenne seg de usikkerhetsmomenter som ligger
i beslutningsgrunnlaget.

Vurderingen av kvaliteten p̊a v̊are faglige kunnskaper er en viktig samfunns-
medisinsk ferdighet og er i seg selv en skjønnsutøvelse. Det er et betydelig
behov for å erkjenne faglige utilstrekkeligheter og usikkerheter og legge dem
åpent fram i dagen. Ikke som et uttrykk for faglig fiasko, men som uttrykk for
faglig ærlighet og edruelighet. Vi bør i større grad synliggjøre hvor kunnskapen
slutter og de skjønnsmessige vurderinger overtar. I mange sammenhenger vil
samfunnsmedisinen være tjent med å legge fra seg en p̊atatt objektivisme.

I forhold til framtidsrettede vurderinger er ikke skjønnsutøvelsen bare knyttet
til kvalitetsvurdering av dagens kunnskaper. Den er ogs̊a knyttet til sannsyn-
lighetsvurderinger. Hvor stor sjanse er det for at en begivenhet inntreffer gitt
at de faglige forutsetningene x og y gjelder? I beredskapsarbeid er det dette
en prøver å gjøre gjennom s̊akalte risiko- og s̊arbarhetsanalyser.”

2 Bayes formel og Bayes teorem

Disse resultatene fra sannsynlighetsregningen danner fundamentet for den Bayesianske
metodelære, og vi starter med å bevise dem. Først trenger vi en definisjon.

Definisjon 2.1

Begivenhetene A1, · · · , Ar sies å være en oppdeling av utfallsrommet S dersom

(i) Aj ⊂ S, j = 1, · · · , r

(ii)
r�

j=1
Aj = S

(iii) Aj
�

Ak = ∅, j �= k

(iv) P (Aj) > 0 , j = 1, · · · , r
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Teorem 2.2 (Bayes formel)

La A1, · · · , Ar være en oppdeling av S og la B være en vilk̊arlig hendelse i S. Da er:

P (Aj|B) =
P (B|Aj)P (Aj)

r�

k=1
P (B|Ak)P (Ak)

, j = 1, · · · , r

Bevis:

P (Aj|B) =
P (Aj

�
B)

P (B)
=

P (Aj
�

B)
r�

k=1
P (Ak

�
B)

=
P (B|Aj)P (Aj)

r�

k=1
P (B|Ak)P (Ak)

For absolutt kontinuerlige tilfeldige variable f̊ar vi følgende variant av Bayes formel.

Teorem 2.3 (Bayes Teorem)

La X og θ̃ være tilfeldige variable med simultantetthet p(x, θ). La videre p(x|θ) og p(θ|x)
betegne de tilhørende betingete sannsynlighetstettheter og π(θ) marginaltettheten til θ̃.
For θ�Θ har vi:

p(θ|x) =
p(x|θ)π(θ)

�

Θ
p(x|θ)π(θ)dθ

Bevis:
Idémessig er beviset identisk med det for Teorem 2.2. Vi har idet p(x) betegner marginal-
tettheten til X:

p(θ|x) =
p(x, θ)

p(x)
=

p(x, θ)
�

Θ
p(x, θ)dθ

=
p(x|θ)π(θ)

�

Θ
p(x|θ)π(θ)dθ

Legg merke til at X og θ̃ gjerne kan være vektorer.
Bayesianerne, dvs. tilhengerne av den Bayesianske metodelære, synger ved festlige an-

ledninger “There is no theorem like Bayes’ Theorem”. Måten dette teoremet brukes p̊a i
Bayesiansk statistikk er som følger. Vi har en ukjent parameter θ�Θ, der Θ er parameter-
rommet. Parameteren θ er en fast størrelse, men den er ukjent for statistikeren. Vi kaller
den en tilfeldig størrelse. Den opprinnelige usikkerhet statistikeren har om hvor θ måtte
befinne seg, uttrykkes ved en à priori sannsynlighetstetthet π0(θ). Statistikeren skaffer seg
s̊a data, D, for å bedre sin informasjon om θ. La n̊a f.eks. D = (x1, · · · , xn) og betegn
simultantettheten for (x1, · · · , xn) gitt θ med f(x1, · · · , xn|θ). Hvis vi betrakter denne som
funksjon av θ, kalles den rimelighetsfunksjonen for θ gitt dataene. Generelt betegnes den-
ne med L(θ|D). Etter at dataene er samlet inn, oppdaterer statistikeren sin usikkerhet
om hvor θ måtte befinne seg. Denne uttrykkes ved en à posteriori sannsynlighetstetthet
π(θ|D). Hemmeligheten er n̊a at Bayes’ teorem er skreddersydd for denne oppdateringen
og gir umiddelbart:

π(θ|D) =
L(θ|D)π0(θ)�

Θ
L(θ|D)π0(θ)dθ

= kL(θ|D)π0(θ) (2.1)
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Her er k bare en normeringskonstant som sikrer at
�

Θ

kL(θ|D)π0(θ)dθ = 1

À posteriori sannsynlighetstettheten for θ finnes derfor ved bare å multiplisere à priori
tettheten for θ med rimelighetsfunksjonen for θ gitt dataene og s̊a normere.

3 En anvendelse av Bayes formel p̊a oppdatering av

sannsynligheter p̊a grunnlag av ny informasjon

La oss starte med å sitere følgende artikkel:

Hunsk̊ar, S. & Meland, E. (1995) Myten om det ufeilbarlige helsevesen (1). Utposten,
24, nr. 1, 4–6.

“Ved undersøkelse av pasienter med mistenkt sykdom vil det alltid være usik-
kerhet: De fleste vet at sykdom kan foreligge selv med normale undersøkelser
og testresultater (prøven var “normal”, men pasienten viste seg å være syk).
Mindre kjent er det kanskje at undersøkelse og test-resultater kan være positi-
ve uten at pasienten er syk (prøven viser “sykdom”, men pasienten er frisk!).
I det siste tilfellet snakker vi om “falsk positive”. Den medisinske usikkerhet
og sjanse for feil er et uttrykk for et allment fenomen: vitenskapen kan ikke
bevise noe, den kan bare sannsynliggjøre standpunktet med en viss fare for
feil.

N̊ar legen stiller en diagnose er det med andre ord ikke et uttrykk for en ab-
solutt sannhet, det foreligger bare en viss sannsynlighet for at sykdommen
foreligger. Omvendt vil diagnosen “frisk” ogs̊a bare være sannsynliggjort med
varierende grad av sikkerhet. Heldigvis er sannsynligheten for å ha rett ofte
stor, spesielt ved viktige og alvorlige sykdommer der det er gjort mange for-
skjellige undersøkelser. Men vi må kunne vedst̊a oss at ved flere tilstander vil
selv den beste lege stille korrekt diagnose i mindre enn 50% av tilfellene! Hvis
vi ikke åpent tør vedst̊a oss dette, er vi offer for et bedrag som kan føre til
at medisinen utvikles til en allmenn trussel i v̊ar kultur – helsetjenester blir
bjørnetjenester som truer folkehelsen.”

Det sannsynlighetsteoretiske verktøy som passer som h̊and i hanske til disse problem-
stillingene, er Bayes formel. Dette er det alminnelig enighet om uansett synspunkt p̊a
Bayesiansk statistikk. La oss illustrere dette ved følgende konstruerte eksempel. Anta
at vi tester en pasient utfra mistanke om at vedkommende har en blodsykdom. Innfør
følgende begivenheter:
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S = {Pasienten er alvorlig syk}
L = {Pasienten er litt syk}
N = {Pasienten er helt frisk}
+ = {Testen gir positivt utslag}
− = {Testen gir negativt utslag}

Anta at vi utfra generell norsk helsestatistikk vet at 2% av befolkningen er alvorlig
syke, 10% er litt syke mens alts̊a da 88% er helt friske. Utfra helsestatistikken over kan vi
anta, hvis vi ikke utnytter mer subjektiv tilleggsinformasjon om pasienten, at

P (S) = 0.02 P (L) = 0.10 P (N) = 0.88

Anta p̊a basis av et større datamateriale at vi har følgende kunnskap om testens
egenskaper. I 90% av tilfellene gir testen korrekt positivt utslag n̊ar den anvendes p̊a
en alvorlig syk pasient. Tilsvarende gir testen positivt utslag i 60% av tilfellene n̊ar den
anvendes p̊a en litt syk pasient, mens den helt feilaktig gir positivt utslag i 10% av tilfellene
n̊ar den anvendes p̊a en helt frisk pasient. Utfra informasjonen over kan vi anta at:

P (+|S) = 0.90 P (+|L) = 0.60 P (+|N) = 0.10

Vi ønsker n̊a å beregne sannsynligheten for at pasienten v̊ar virkelig er alvorlig syk
gitt at testen har gitt positivt utslag, dvs. vi er p̊a jakt etter P (S|+). Det er her Bayes
formel er som skreddersydd og gir:

P (S|+) =
P (+|S)P (S)

P (+|S)P (S) + P (+|L)P (L) + P (+|N)P (N)

Ved å sette inn de numeriske verdier for sannsynlighetene p̊a høyre side av likhetstegnet
f̊ar vi at:

P (S|+) =
0.90 · 0.02

0.90 · 0.02 + 0.60 · 0.10 + 0.10 · 0.88
= 0.11

Det er følgelig en sannsynlighet s̊a lav som 0.11 for at pasienten v̊ar virkelig er alvorlig
syk gitt at testen har gitt positivt utslag. Dette er selvsagt betenkelig lavt noe allmennme-
disineren må ta hensyn til i vurderingen av og i kommunikasjonen med pasienten. Enkelte
vil hevde at testen rett og slett er ubrukelig.

En kan imidlertid bøte p̊a situasjonen ved å foreta en ytterligere, uavhengig test for
å skaffe mer informasjon. Dette svarer til A og B prøver i dopingtesting. Begge disse m̊a
være positive for å gi domfellelse. Vi ønsker n̊a å beregne sannsynligheten for at pasienten
v̊ar virkelig er alvorlig syk gitt at begge testene har gitt positivt utslag. La oss innføre
følgende notasjon:

+1 = {Første test gir positivt utslag}
+2 = {Andre test gir positivt utslag}
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Vi er følgelig p̊a jakt etter P (S| +1
�

+2).
Betrakt situasjonen etter at første test er utført og har gitt positivt utslag. I stedet

for å ta utgangspunkt i P (S), P (L) og P (N), basert p̊a generell norsk helsestatistikk,
starter vi n̊a med de oppdaterte sannsynligheter P (S|+1), P (L|+1) og P (N |+1) basert
p̊a informasjonen at første test av v̊ar pasient ga positivt utslag. Ved Bayes formel beregnet
vi over at P (S|+1) = P (S|+) = 0.11. Tilsvarende finner en at:

P (L|+1) =
0.60 · 0.10

0.90 · 0.02 + 0.60 · 0.10 + 0.10 · 0.88
= 0.36

P (N |+1) =
0.10 · 0.88

0.90 · 0.02 + 0.60 · 0.10 + 0.10 · 0.88
= 0.53

Uavhengigheten av testene kan fortolkes p̊a følgende måte. Hvis vi skal beregne sann-
synligheten for at andre test gir positivt utslag gitt at pasienten er alvorlig syk, avhenger
ikke denne av resultatet av den første testen. Dermed har vi at:

P (+2|S
�

+1) = P (+2|S) = P (+|S) = 0.90

P (+2|L
�

+1) = P (+2|L) = P (+|L) = 0.60

P (+2|N
�

+1) = P (+2|N) = P (+|N) = 0.10 ,

som er de samme sannsynlighetene som inngikk i beregningen av P (S|+) over.
Dermed erstatter vi bare P (S), P (L) og P (N) med P (S|+1), P (L|+1) og P (N |+1) og

f̊ar igjen ved å bruke Bayes formel at:

P (S| +1
�

+2) =
0.90 · 0.11

0.90 · 0.11 + 0.60 · 0.36 + 0.10 · 0.53
= 0.27

Dette er vesentlig bedre enn 0.11, men fortsatt altfor lavt.
Hovedpoenget med disse beregningene er imidlertid å p̊avise hvor perfekt Bayes for-

mel passer til å oppdatere sannsynligheter n̊ar ny informasjon dukker opp. Dette er helt
ukontroversielt i beregningene her fordi all informasjon er basert p̊a “h̊andfaste” data.
Bakoversveisen hos enkelte statistikere oppst̊ar hvis utgangspunktet er subjektiv tilleggs-
informasjon om pasienten i stedet for generell norsk helsestatistikk. Igjen kan en stille
spørsmålstegn ved “p̊atatt objektivisme”.

La oss til slutt i denne seksjonen se hvordan notasjonen i dette eksemplet kan uttryk-
kes ved den generelle notasjonen i seksjon 2. Den ukjente parameteren, θ, er pasientens
helsetilstand. Den kan anta tre verdier θ1, θ2 og θ3 gitt ved:

θ1 = S , θ2 = L , θ3 = N

Den tilhørende à priori punktsannsynlighet er gitt ved:

π0(θ1) = P (S) = 0.02

π0(θ2) = P (L) = 0.10

π0(θ3) = P (N) = 0.88
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Vi har at de første data er at testen gir positivt utslag, dvs.:

D = +

Rimelighetsfunksjonen er dermed gitt ved:

L(θ1) = f(D|θ1) = P (+|S) = 0.90

L(θ2) = f(D|θ2) = P (+|L) = 0.60

L(θ3) = f(D|θ3) = P (+|N) = 0.10

Endelig er à posteriori punktsannsynligheten gitt ved:

π(θ1|D) = P (S|+) = 0.11

π(θ2|D) = P (L|+) = 0.36

π(θ3|D) = P (N |+) = 0.53

4 En anvendelse av Bayesiansk beslutningsteori

La oss forfølge v̊ar pasient et skritt videre etter at begge testene har gitt positivt utslag.
Allmennmedisineren m̊a n̊a fatte en beslutning p̊a grunnlag av de oppdaterte sannsynlig-
heter. Vi har at P (S| +1

�
+2) = 0.27. Tilsvarende finner en at:

P (L| +1
�

+2) =
0.60 · 0.36

0.90 · 0.11 + 0.60 · 0.36 + 0.10 · 0.53
= 0.59

P (N | +1
�

+2) =
0.10 · 0.53

0.90 · 0.11 + 0.60 · 0.36 + 0.10 · 0.53
= 0.14

P̊a grunnlag av de to testene er det klart mest sannsynlig at pasienten bare er litt
syk, hvilket ikke skulle tilsi nærmere og mer kostbar utredning i denne omgang. P̊a den
annen side er det en ikke ubetydelig sannsynlighet for at pasienten faktisk er alvorlig
syk og dermed omg̊aende bør innlegges p̊a sykehus. Allmennmedisineren st̊ar overfor en
beslutning under stor usikkerhet. Skal pasienten innlegges eller ei? Innfør følgende notasjon
svarende til de to alternativene:

B1 = {pasienten hospitaliseres omg̊aende}
B2 = {en ser det hele an inntil videre}

For å fatte en beslutning kommer en ikke utenom å delvis subjektivt ansl̊a tap av
nytte ved å velge B1 eller B2 i forhold til pasientens faktiske tilstand S, L eller N . Hvis
en f.eks. hospitaliserer en helt frisk pasient, representerer dette bortkastede ressurser for
samfunnet, forlenget ventetid i sykehuskø for andre pasienter, tapt arbeidsinnsats for
pasientens eventuelle arbeidsgiver og endelig i beste fall bortkastet tid og ressurser for
pasienten. La meg igjen sitere den sistnevnte artikkel av Hunsk̊ar og Meland:
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“Generelt kan personer som har f̊att p̊avist funn som ikke er uttrykk for syk-
dom, invalidiseres av angst og sosial forventning om sykerollen. Forskning har
lært oss at den subjektive sykdomsopplevelse for slike pasienter kan være like
sterk som blant dem med reell sykdom. Mange har f̊att uføretrygd p̊a grunnlag
av slik ikke-sykdom. Vi ser slike pasienter, men de er ikke egnet for sensasjons-
oppslag i pressen.”

Hvis en p̊a den annen side ser det hele an inntil videre, og pasienten er alvorlig syk,
kan dette medføre invalidisering eller tidlig død med tilhørende omkostninger for familie
og samfunn. Anta allmennmedisineren, som til syvende og sist skal fatte beslutningen,
kommer frem til følgende tabell over tapt nytte m̊alt i norske kroner.

Pasientens tilstand
S L N

B1 0 25000 50000
Beslutning

B2 100000 25000 0

Tabell over tapt nytte ved de to alternative beslutninger.

Vi ser av tabellen at hvis pasienten er alvorlig syk og allmennmedisineren helt korrekt
fatter beslutningen om omg̊aende hospitalisering, er tapt nytte lik 0. Dersom allmenn-
medisineren i denne situasjonen velger å se det hele an, gjøres den alvorligste feilen med
tapt nytte kr. 100 000. Hvis pasienten er litt syk, vurderes de to alternative beslutninge-
ne å ha det samme nyttetapet p̊a kr. 25 000,-. For tilfellet at pasienten er helt frisk og
allmennmedisineren helt korrekt fatter beslutningen om å se det hele an, er igjen tapt nyt-
te lik 0. Dersom allmennmedisineren i denne situasjonen velger å hospitalisere pasienten
omg̊aende, gjøres den nest mest alvorlige feilen med tapt nytte kr. 50 000.

Den vanlige matematiske definisjon av risiko ved en beslutning er forventet tapt nytte.
Dette betyr at en må veie sammen tapt nytte ved de ulike tenkelige tilstander som kan
oppst̊a, der vektene er de best mulig estimerte sannsynligheter for disse tilstandene.

Risikoen ved beslutningen om å hospitalisere pasienten omg̊aende er følgelig:
Risiko ved B1 =

= 0 · P (S| +1
�

+2) + 25000 · P (L| +1
�

+2) + 50000 · P (N | +1
�

+2)

= 0 · 0.27 + 25000 · 0.59 + 50000 · 0.14 = 21750

Tilsvarende er risikoen ved å se det hele an inntil videre:
Risiko ved B2 = 100000 · 0.27 + 25000 · 0.59 + 0 · 0.14 = 41750

Følgelig ser vi at forventet tapt nytte eller risikoen ved å se det hele an inntil videre, er
nær dobbelt s̊a stor som ved at pasienten omg̊aende hospitaliseres. Dermed er det opplagt
at allmennmedisineren bør treffe den siste beslutningen selv om den best mulige estimerte
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sannsynlighet for at pasienten er alvorlig syk er s̊a lav som 0.27. Det er ogs̊a klart at vi
kan gjøre relativt store endringer i tabellen over tapt nytte ved de to ulike beslutninger,
og likevel ende opp med en beslutning om at pasienten hospitaliseres omg̊aende.

Anta vi mer generelt skal velge mellom k mulige beslutninger B1, B2, . . . , Bk. Be-
slutningstageren må da delvis subjektivt ansl̊a tap av nytte ved valg av beslutningene
B1, . . . , Bk i forhold til den sanne verdi av parameteren θ. Dette tapet av nytte er gitt ved
tapsfunksjonen L(θ, Bi) som gir tapet av nytte ved å fatte beslutningen Bi n̊ar parame-
teren antar verdien θ. Tapsfunksjonen er følgelig en funksjon av to variable. I eksemplet
v̊art fremstilte vi denne ved hjelp av en tabell.

Risikoen, eller à posteriori forventet tapt nytte, ved beslutningen Bi er gitt ved:

∞�

j=1

L(θj, Bi)π(θj|D) ,

hvis θ kan anta verdier i Θ = {θ1, θ2, . . .}. Hvis θ kan anta verdier i en mengde, Θ, av
reelle tall, må vi erstatte summasjon med integrasjon og f̊ar i stedet:

�

Θ
L(θ, Bi)π(θ|D)dθ

Risikoen ved beslutning Bi er følgelig et veiet gjennomsnitt av tapt nytte for de ulike
verdier av θ, der vektene er gitt ved à posteriori sannsynlighetstettheten (punktsannsyn-
ligheten) π(θ|D).

Á posteriori Bayes beslutningen er da den beslutning blant Bi, i = 1, . . . , k som har
lavest risiko.

Generelt vil tapsfunksjonen alltid måtte vurderes delvis subjektivt av beslutnings-
tageren. P̊a denne bakgrunn er det overraskende at mange stritter i mot å trekke inn
subjektivt skjønn ogs̊a i sannsynlighetsvurderingene som en slik risikoanalyse baserer seg
p̊a.

5 À posteriori tettheten i en eksponensiell modell

For å konkretisere teorien i seksjon 2 betrakt følgende anvendelse. Vi har n = 100 metall-
strenger som utsettes for en høy statisk belastning. Dette er et eksempel p̊a en akselerert
levtidstesting der en utsetter forsøksenhetene for belastninger langt utover det normale
for å f̊a en passende lengde av forsøksperioden. P̊a grunnlag av dataene fra forsøket med
høy belastning, og modellantagelser om koblingen mellom forsøksenhetenes levetider un-
der høy og normal belastning, ønsker en å si noe om enhetenes levetider under normal
belastning.

Innfør n̊a følgende tilfeldige variable:

Xi = Levetid for i-te metallstreng, i = 1, · · · , n
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Gitt feilintensiteten λ, antas n̊a X1, . . . , Xn å være uavhengige, identisk eksponensielt
fordelte med feilintensitet λ. Betegn dataene fra forsøket med D1 = (x1, . . . , xn). Rime-
lighetsfunksjonen for λ gitt D1 er da:

L(λ|D1) =
n�

i=1

λ exp(−λxi) = λn exp(−λ
n�

i=1

xi) (5.1)

λ betraktes her som fast, men ukjent for statistikeren. Vi har da en subjektivistisk Bayes
metode. Hvis λ er en tilfeldig variabel som beskriver “fysisk variasjon” fra metallstreng
til metallstreng, har vi en empirisk Bayes metode. Det er noe ganske annet.

Anta n̊a at vi i en viss forstand er uten informasjon om λ før forsøket settes igang. Vi
velger derfor à priori sannsynlighetstettheten π0(λ) utfra en uniform modell:

π0(λ) =
�

M−1 0 ≤ λ ≤M
0 ellers

(5.2)

Her er M svært stor, f.eks. lik 1012. Fra (2.1) har vi da

π(λ|D1) =
M−1λn exp(−λ

n�
i=1

xi)

M�

0
M−1λn exp(−λ

n�
i=1

xi)dλ

=
(

n�
i=1

xi)n+1λn exp(−λ
n�

i=1
xi)

M�

0
(

n�
i=1

xi)n+1λn exp(−λ
n�

i=1
xi)dλ

Ved å substituere y = (
n�

i=1
xi)λ i integralet i nevneren f̊ar vi videre:

=
(

n�
i=1

xi)n+1λn exp(−λ
n�

i=1
xi)

�M
n�

i=1
xi

0 yn exp(−y)dy

Sannsynlighetsmaksimeringsestimatet (SME) for λ er den verdi av λ som maksimerer

rimelighetsfunksjonen, L(λ|D1), og er λ∗ = n/
n�

i=1
xi. Vi har da:

M
n�

i=1

xi = Mn/λ∗

Definer gammafunksjonen ved:

Γ(α) =

∞�

0

yα−1e−ydy
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Ved delvis integrasjon følger det at:

Γ(α) = (α− 1)Γ(α− 1)

Hvis vi har valgt M � λ∗, har vi:

�M
n�

i=1
xi

0
yn exp(−y)dy ≈

∞�

0

yn exp(−y)dy = Γ(n + 1)

Dermed er følgende vist:

π(λ|D1) ≈ (
n�

i=1

xi)
n+1λn exp(−λ

n�

i=1

xi)/Γ(n + 1) 0 ≤ λ <∞ (5.3)

Høyre side her er en gamma tetthet med formparameter a = n + 1 og skalaparameter

b =
n�

i=1
xi. Denne siste størrelsen er forsøkets totale testtid.

Anta n̊a at vi utfører et nytt forsøk uavhengig av det første og ender opp med dataene
D2 = (y1, · · · , ym). Vi benytter da høyre side av (5.3) som v̊ar à priori sannsynlighetstett-
het med parametrene a og b som gitt over. (2.1) gir n̊a følgende à posteriori sannsynlig-
hetstetthet:

π(λ|D2) =
λm exp(−λ

m�
i=1

yi)baλa−1 exp(−λb)/Γ(a)

∞�

0
λm exp(−λ

m�
i=1

yi)baλa−1 exp(−λb)/Γ(a)dλ

Vi multipliserer n̊a med
�
b+

m�
i=1

yi

�a+m
i teller og nevner og substituerer y =

�
b+

m�
i=1

yi

�
λ

i integralet i nevneren. Dette gir videre lik:

=
(b +

m�
i=1

yi)a+mλa+m−1 exp(−λ(b +
m�

i=1
yi))

�∞
0 ya+m−1 exp(−y)dy

= (b +
m�

i=1

yi)
a+mλa+m−1 exp(−λ(b +

m�

i=1

yi))/Γ(a + m) (5.4)

Følgelig er à posteriori tettheten en gamma tetthet med formparameter

a+m = n+m+1 og skalaparameter
n�

i=1
xi+

m�
i=1

yi. Skalaparameteren kan fortsatt fortolkes

som forsøkenes totale testtid.
Som vi har sett av utledningen av (5.4) vil en antagelse om en à priori gamma tetthet

i v̊ar eksponensielle modell lede til at ogs̊a à posteriori tettheten er gamma. Gamma
fordelingen sies derfor å være en naturlig konjugert à priori fordeling for feilintensiteten i
den eksponensielle modell. Hvis vi for formparameteren a i en slik fordeling har at a > 1,
kan a−1 fortolkes som antall observasjoner i et tidligere forsøk og skalaparameteren b som
den tilhørende totale testtid. Dette tidligere forsøket kan være reelt eller fiktivt. Denne
fortolkning, samt matematiske bekvemlighetshensyn, er grunnen til at en ofte velger en
naturlig konjugert à priori fordeling i den eksponensielle modell.
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6 Litt Bayesiansk inferensteori

Det er viktig å legge merke til at utgangspunktet for en Bayesiansk inferensteori for
en parameter θ nettopp er à posteriori tettheten for parameteren. La oss først se p̊a
punktestimering av θ p̊a grunnlag av à posteriori tettheten π(θ|D). Anta vi benytter
estimatet a, mens den korrekte verdien alts̊a er θ. Tapet ved å ikke ansl̊a θ korrekt måles
ved tapsfunksjonen L(a, θ). Valget av estimatet a kan betraktes som en beslutning, og
estimeringsteorien blir følgelig et spesialtilfelle av beslutningsteorien.

Definisjon 6.1

Bayesestimatet, θ̂, er den verdi av a som minimerer forventet à posteriori tap, dvs. opp-
fyller:

E[L(θ̂, θ)|D] = inf
a

E[L(a, θ)|D]

= inf
a

�

Θ

L(a, θ)π(θ|D)dθ

Ofte velges en kvadratisk tapsfunksjon, dvs.

L(a, θ) = (a− θ)2

Vi har da følgende teorem:

Teorem 6.2

Bayesestimatet, θ̂, for en parameter θ, n̊ar en benytter en kvadratisk tapsfunksjon, er
forventningen i à posteriori fordelingen, dvs.

θ̂ = E(θ|D)

Bevis :

E[L(a, θ)|D] = E[(a− θ)2|D]

=
�

Θ

(a− θ)2π(θ|D)dθ

Vi deriverer n̊a dette uttrykket med hensyn p̊a a, idet vi forutsetter at vi har lov til å
derivere innenfor integraltegnet, og setter s̊a den deriverte lik 0. Dette gir:

�

Θ

2(a− θ)π(θ|D)dθ = 0,

som leder til:
a =

�

Θ

θπ(θ|D)dθ = E(θ|D)

Dermed er vi fremme.
La oss n̊a se p̊a Bayesiansk intervallestimering.
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Definisjon 6.3

Anta vi har en mengde C⊂ Θ slik at
�

C

π(θ|D)dθ = 1− α

Da kalles mengden en Bayes 100(1−α)% troverdighetsmengde for θ. Hvis C er et intervall,
kaller vi det et troverdighetsintervall.

Et 100(1−α)% troverdighetsintervall for θ er følgelig et intervall der vi med sannsyn-
lighet 1− α tror at θ befinner seg etter at dataene D er samlet inn.

Eks. 6.1

Anta for den eksponensielle modellen at à priori sannsynlighetstettheten for feilintensite-
ten λ er en gamma tetthet med formparameter a og skalaparameter b. Forsøket resulterer

i at m enheter feiler etter en total testtid
m�

i=1
yi. À posteriori tettheten er da gitt ved (5.4).

Hvis n̊a Λ̃ har denne sannsynlighetstettheten, følger det at

2(b +
m�

i=1

yi)Λ̃ ∼ χ2
2[a+m],

der χ2
ν betegner en kjikvadratfordelt tilfeldig variabel med ν frihetsgrader. Dette gir, idet

χ2
α,ν betegner α fraktilen i χ2

ν fordelingen,

P
� χ2

α/2,2[a+m]

2(b +
m�

i=1
yi)
≤ Λ̃ ≤

χ2
1−α/2,2[a+m]

2(b +
m�

i=1
yi)

�
= 1− α

Følgelig er:
� χ2

α/2,2[a+m]

2(b +
m�

i=1
yi)

,
χ2

1−α/2,2[a+m]

2(b +
m�

i=1
yi)

�
(6.1)

et 100(1− α)% troverdighetsintervall for λ.
La oss sammenligne med et klassisk konfidensintervall idet vi lar:

Yi = Levetid for i-te metallstreng, i = 1, · · · , m

Siden 2λYi ∼ χ2
2, følger det at

2λ
m�

i=1

Yi ∼ χ2
2m

Dermed har vi at:

P

�
χ2

α/2,2m

2
�m

i=1 Yi
≤ λ ≤

χ2
1−α/2,2m

2
�m

i=1 Yi

�

= 1− α

Følgelig er: �
χ2

α/2,2m

2
�m

i=1 Yi
,
χ2

1−α/2,2m

2
�m

i=1 Yi

�
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en 100(1−α)% intervallestimator for λ. Legg merke til at fortolkningen n̊a er denne. Det
er en sannsynlighet p̊a 1−α, før forsøket utføres, for at intervallestimatorens (stokastiske)
grenser omslutter den faste parameteren λ.

Anta n̊a at forsøket utføres og vi registrerer at
m�

i=1
Yi =

m�
i=1

yi. Vi f̊ar da følgende

100(1− α)% intervallestimat for λ:

�
χ2

α/2,2m

2
�m

i=1 yi
,
χ2

1−α/2,2m

2
�m

i=1 yi

�

(6.2)

Hva sier dette intervallet om hvor parameteren λ måtte befinne seg? Svaret er: ingenting !
Enten ligger parameteren i intervallet eller s̊a gjør den det ikke. Klassisk inferens beskriver
ikke v̊ar usikkerhet om parameteren etter at dataene D er samlet inn. Populært sagt - vi
kjenner sannsynligheten for å treffe blinken før vi skyter, men vi vet ingenting om hva
som skjedde etter at skuddet er avfyrt.

Anta n̊a at en likevel ved anvendelser feilaktig fortolker (6.2) som et 100(1 − α)%
troverdighetsintervall for λ. Ved å sammenligne (6.2) og (6.1) svarer dette numerisk til
en Bayes metode med à priori “gammatetthet” for λ med parameter a = b = 0, dvs.

π0(λ) = 1/λ λ ≥ 0

Dette er en uekte à priori tetthet siden

∞�

0

λ−1dλ =∞

Om vi ser bort fra dette siste, kan vi likevel sl̊a fast at for de fleste anvendelser vil π0(λ)
gitt over legge helt urealistiske store vekter p̊a små verdier av λ. Hvis vi har mye data,

dvs. at en i (6.1) har m � a,
m�

i=1
yi � b, vil forskjellen mellom (6.1) og (6.2) være liten,

og betydningen av à priori fordelingen være minimal.
Resultatet over gjelder faktisk ganske generelt. Har en mye data, vil en Bayes metode

numerisk ofte lede til omtrent samme resultat som en velkjent klassisk metode. Har en
lite data, vil forskjellen kunne være stor, og den klassiske metode vil implisitt ofte svare
til en à priori informasjon som kan være helt urimelig.

Et alternativt punktestimat for en parameter θ er modalverdien, θ̃, i à posteriori
tettheten π(θ|D), dvs. den verdi av θ som maksimerer π(θ|D). Sammenlign med sannsyn-
lighetsmaksimeringsestimatet som maksimerer L(θ|D), mens modalverdien maksimerer
L(θ|D)π0(θ). Det første estimatet fremkommer som et spesialtilfelle av det siste for kon-
stant π0(θ). Det siste estimatet har en klarere begrunnelse, og er derfor mer naturlig.

Eks. 6.2

La oss finne modalverdien i à posteriori tettheten for λ gitt i (5.4). Vi har:
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ln π(λ|D2) = (a + m) ln(b +
m�

i=1

yi)

+(a + m− 1) ln λ− λ(b +
m�

i=1

yi)− ln Γ(a + m)

∂ ln π(λ|D2)

∂λ
=

a + m− 1

λ
− (b +

m�

i=1

yi)

Ved å sette den deriverte lik 0, finner vi modalverdien og dermed punktestimatet:

λ̃ =
a + m− 1

b +
m�

i=1
yi

Eks. 6.3 (Prediksjon)

Anta vi p̊a bakgrunn av (5.4) ønsker å beregne (prediktere) sannsynligheten for at en ny
metallstreng overlever 1000 timers høy statisk belastning. La

X = Levetid for ny metallstreng

Vi har da:

P (X > 1000) =

∞�

0

P (X > 1000|λ)π(λ|D2)dλ

=

∞�

0

e−λ1000(b +
m�

i=1

yi)
a+mλa+m−1 exp(−λ(b +

m�

i=1

yi))/Γ(a + m)dλ

=
(b +

m�
i=1

yi)a+m

(1000 + b +
m�

i=1
yi)a+m

= (1 +
1000

b +
m�

i=1
yi

)−(a+m)

Hvis vi n̊a har mye data, dvs. m � a,
m�

i=1
yi � b, f̊ar vi følgende tilnærmelse uttrykt ved

sannsynlighetsmaksimeringsestimatet λ∗ = m/
m�

i=1
yi for λ:

P (X > 1000) ≈ (1 + λ∗1000/m)−m ≈ exp(−λ∗1000)

Dette siste er nettopp det klassiske sannsynlighetsmaksimeringsestimatet for den søkte
sannsynlighet.

For å bidra til et kanskje mer balansert syn p̊a Bayesiansk inferensteori skal vi avslutte
dette avsnittet med følgende to kommentarer.
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i) En naturlig konjugert à priori fordeling er som oftest tilstrekkelig brukbar til å
beskrive v̊ar opprinnelige usikkerhet om parameteren θ. Innvendingen mot å bruke
en slik fordeling er at dette tvinger à posteriori fordelingen til å være medlem av
samme klasse av fordelinger uansett hva slags nye data vi m̊atte ha f̊att.

ii) Hvis vi har en parametervektor θ = (θ1, · · · , θs), og det er urealistisk å anta at
θ1, · · · , θs er uavhengige à priori, vil vi ofte ha store problemer med å modellere v̊ar
à priori innsikt om disse avhengighetsforholdene. Har vi lite data, vil à posteriori
fordelingen kunne bli svært lite robust overfor endringer i à priori antagelsene om
avhengighet.

Innvendingen i i) imøteg̊as ved å benytte simuleringsteknikker eller numeriske integrasjons-
metoder ved oppdateringen i stedet for å velge en naturlig konjugert à priori fordeling.
Innvendingen i ii) er langt alvorligere og kan virke dempende p̊a bruken av Bayesianske
metoder i modeller med mange parametre.

7 Bayes suffisiens

For å beregne à posteriori sannsynlighetstettheten π(θ|D), gitt ved (2.1), for en parameter
θ gitt dataene D, trengs rimelighetsfunksjonen L(θ|D). Denne formidler den informasjo-
nen om θ som dataene D har skaffet til veie. Ofte er det slik at det er tilstrekkelig (eng.
sufficient) å bare kjenne summariske funksjoner av dataene for å kunne etablere rimelig-
hetsfunksjonen. Dette leder til følgende definisjon.

Definisjon 7.1

La θ være en ukjent parameter med rimelighetsfunksjonen L(θ|D) basert p̊a dataene D.
En funksjon av dataene, s(D), som godt kan være en vektor, er Bayes suffisient for θ
hviss for enhver à priori tetthet π0(θ), à posteriori tettheten π(θ|D), gitt ved (2.1), bare
avhenger av D gjennom s(D). Dvs. for enhver π0(θ) kan vi skrive à posteriori tettheten
som π(θ|s(D)).

En enkel m̊ate å finne en Bayes suffisient funksjon av dataene p̊a er gitt i følgende
teorem.

Teorem 7.2

Hvis rimelighetsfunksjonen L(θ|D) har følgende faktorisering:

L(θ|D) = g(s(D)|θ)h(D),

der h(D) ikke avhenger av θ, er s(D) en Bayes suffisient funksjon av dataene for θ.
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Bevis:

Fra (2.1) har vi:

π(θ|D) =
g(s(D)|θ)h(D)π0(θ)�

Θ
g(s(D)|θ)h(D)π0(θ)dθ

= k1g(s(D)|θ)π0(θ)

Herav ser vi at π(θ|D) bare avhenger av D gjennom s(D) for enhver π0(θ). Følgelig er
s(D) en Bayes suffisient funksjon av dataene for θ.

Eks. 7.1

Ved å ta utgangspunkt i rimelighetsfunksjonen L(λ|D, ), gitt ved (5.1), for feilintensiteten
λ i den eksponensielle modell, finner vi følgende Bayes suffisiente funksjon av dataene for
λ:

s(D1) =
�
n,

n�

i=1

xi

�

Det at n her er kjent (=100) spiller liten rolle siden en Bayes suffisient funksjon ikke er
noen tilfeldig variabel. Dette til forskjell fra klassisk statistikk der en suffisient observator
er en tilfeldig variabel. Bayes suffisiens kalles ofte Kolmogorov suffiens, mens suffisiens i
klassisk statistikk ofte kalles Fisher suffisiens. Det kan vises at Fisher suffisiens medfører
Kolmogorov suffisiens. Den motsatte implikasjonen holder imidlertid ikke generelt.

8 Alternative forsøksplaner for levetidstesting i en

eksponensiell modell

Vi skal n̊a g̊a tilbake til den eksponensielle modellen beskrevet i seksjon 5 og se p̊a noen
alternative forsøksplaner. Der s̊a vi p̊a den trivielle forsøksplan der forsøket ble avbrutt
først n̊ar alle levetidene var observert. To av rimelighetsfunksjonene som er beskrevet i det
følgende, representerer simultanfordelinger til tilfeldige variable der en er diskret fordelt
mens de øvrige er absolutt kontinuerlig fordelt. En presis utledning av disse rimelighets-
funksjonene er bare mulig ved bruk av teori for mål og sannsynlighet. Dette vil vi ikke g̊a
inn p̊a her, men bare nøye oss med en noe mindre tilfredsstillende utledning.

a) Fullstendig observasjon inntil et bestemt antall forsøksenheter har feilet

Vi har n forsøksenheter og vi avbryter forsøket n̊ar k enheter har feilet, 1 ≤ k ≤ n. Her
er k forh̊andsspesifisert. k = n svarer til den trivielle forsøksplanen beskrevet i seksjon 5.
La

x(1) ≤ x(2) ≤ · · · ≤ x(k) ,

være de observerte, ordnete levetider. Betegn disse dataene fra forsøket med D = (x(1), . . . , x(k)).
Rimelighetsfunksjonen for feilintensiteten λ er da gitt ved:
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L(λ|D) =
n!

(1!)k(n− k)!

k�

i=1

λe−λx(i)(e−λx(k))n−k

=
n!

(n− k)!
λk exp(−λ[

k�

i=1

x(i) + (n− k)x(k)]) (8.1)

=
n!

(n− k)!
λk exp(−λT ),

der

T =
k�

i=1

x(i) + (n− k)x(k)

er den totale testtid for forsøksenhetene frem til forsøket avbrytes. Legg merke til den
multinomiske koeffisienten n!/[(1!)k(n−k)!] som inng̊ar i L(λ|D) pga. av at vi baserer oss
p̊a de ordnete levetider. Siden denne koeffisienten ikke avhenger av λ, vil den forkortes
bort under utledningen av à posteriori sannsynlighetstettheten for λ.

Anta n̊a at v̊ar à priori tetthet for λ er en gamma tetthet med formparameter a og
skalaparameter b. Fullstendig analogt med utledningen av (5.4) finner vi at à posteriori
tettheten π(λ|D) er en gamma tetthet med formparameter a+k og skalaparameter b+T ,
dvs.

π(λ|D) = (b + T )a+kλa+k−1 exp(−λ(b + T ))/Γ(a + k) (8.2)

b) Fullstendig observasjon inntil et fast tidspunkt

Vi har n forsøksenheter som blir testet fra tidspunkt t = 0. Forsøket avbrytes etter en
forh̊andsspesifisert tid t = t0. La

K = antall enheter som feiler i [0, t0]

K er her en tilfeldig variabel som er binomisk fordelt (n, 1−exp(−λt0)), gitt feilintensiteten
λ, dvs.:

P (K = k|λ) =
n!

k!(n− k)!
(1− exp(−λt0))

k exp(−λt0(n− k)),

k = 0, . . . , n (8.3)

La videre X være eksponensielt fordelt med feilintensitet λ, gitt λ. Vi har da følgende
betingete tetthet for X gitt X ≤ t0:

f(x|X ≤ t0, λ) = λ exp(−λx)/(1− exp(−λt0)), 0 ≤ x ≤ t0 (8.4)

Gitt K = k, la
x(1) ≤ x(2) ≤ · · · ≤ x(k),
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være de tilhørende, observerte, ordnete levetider. Disse har følgende simultane tetthet:

f(x(1), . . . , x(k)|K = k,λ) =
k!

(1!)k

k�

i=1

[λ exp(−λx(i))/(1− exp(−λt0))],

0 ≤ x(1) ≤ x(2) ≤ · · · ≤ x(k) ≤ t0 (8.5)

Betegn dataene fra forsøket med D = (x(1), . . . , x(k), K = k). Ved å multiplisere (8.3) og
(8.5) blir rimelighetsfunksjonen for λ n̊a:

L(λ|D) =
n!

(n− k)!
λk exp(−λT ), (8.6)

der

T =
k�

i=1

x(i) + (n− k)t0

er den totale testtid. Ved å benytte en à priori tetthet for λ som i a), fremkommer à
posteriori tettheten π(λ|D) gitt ved (8.2), vel og merke med korrekt fortolkning av k og
T .

c) Invers binomisk forsøksplan

Anta at vi kun har et forsøkskammer til disposisjon og bare kan teste en forsøksenhet
av gangen. Vi tester da hver enhet inntil den feiler, men ikke utover tiden t = t0.
Den blir s̊a erstattet av en ny enhet. Dette gjentas inntil k enheter har feilet. Her er
k forh̊andsspesifisert. La

N = antall enheter som må testes før k har feilet

N er her en tilfeldig variabel som er negativ binomisk fordelt (k, 1− exp(−λt0)), gitt λ,
dvs.:

P (N = n|λ) =

�
n− 1
k − 1

�

(1− exp(−λt0))
k exp(−λt0(n− k)),

n = k, k + 1, . . . (8.7)

La X være som i b) med betinget tetthet gitt X ≤ t0, gitt ved (8.4). La videre

x1, x2, . . . , xk ,

være de tilhørende, observerte levetider for de k enheter som feiler, nummerert i den
rekkefølge de blir observert. Disse har følgende simultane tetthet:

f(x1, . . . , xk|λ) =
k�

i=1

[λ exp(−λxi)/(1− exp(−λt0))],

0 ≤ xi ≤ t0, i = 1, . . . , k (8.8)
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Betegn dataene fra forsøket med D = (x1, . . . , xk, N = n). Ved å multiplisere (8.7) og
(8.8) blir rimelighetsfunksjonen for λ n̊a:

L(λ|D) =

�
n− 1
k − 1

�

λk exp(−λT ), (8.9)

der

T =
k�

i=1

xi + (n− k)t0

er den totale testtid. Hvis vi i stedet hadde basert oss p̊a de ordnete levetider som i b),
ville vi måtte ha multiplisert med faktoren k! i (8.9). Siden denne heller ikke avhenger av
λ, vil den forkortes bort under utledningen av à posteriori sannsynlighetstettheten for λ.
Ved igjen å benytte en à priori tetthet for λ som i a), fremkommer à posteriori tettheten
π(λ|D) gitt ved (8.2), vel og merke med korrekt fortolkning av k og T .

Vi skal n̊a knytte en del sammenfattende kommentarer til resultatene over. Fra (8.1),
(8.6), (8.9) og Teorem 7.2 følger det at (k, T ), der k er antall enheter som svikter og T er
total testtid, er en Bayes suffisient funksjon av dataene for λ for alle planene.

Med en stopperegel menes en regel som brukes til å bestemme n̊ar et forsøk skal
avbrytes. Stoppereglene i de tre planene som er behandlet over, har ikke noen kobling til
den løpende informasjon om λ. Vi sier derfor at disse stoppereglene er ikke-informative
om λ. Hvis disse stoppereglene hadde vært informative om λ, kunne ikke (k, T ) være
Bayes suffisient for λ.

Videre er for alle planene à posteriori tettheten en gamma tetthet der formparameteren
er oppdatert fra a til a + k og skalaparameteren oppdatert fra b til b + T i forhold til à
priori tettheten.

La Λ̃ være gammafordelt med formparameter a og skalaparameter b. Da er:

EΛ̃ =

∞�

0

λbaλa−1e−bλ/Γ(a)dλ

=
Γ(a + 1)

Γ(a)b

∞�

0

ba+1λae−bλ/Γ(a + 1)dλ

=
Γ(a + 1)

Γ(a)b
=

a

b

Tilsvarende finner en at:

EΛ̃2 =
Γ(a + 2)

Γ(a)b2
=

(a + 1)a

b2
,

og dermed:

Var Λ̃ =
(a + 1)a

b2
− a2

b2
=

a

b2

Et standardisert spredningsmål, variasjonskoeffisienten, blir da:

Varkoef Λ̃ =

√
Var Λ̃

EΛ̃
=

1√
a
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Fra Teorem 6.2 følger det n̊a for alle planene at Bayesestimatet, λ̂, for λ, n̊ar en
benytter en kvadratisk tapsfunksjon, er gitt ved:

λ̂ =
a + k

b + T
(8.10)

Det tilsvarende estimatet à priori er

λ̂0 = a/b (8.11)

Variasjonskoeffisienten à posteriori er

1/
√

a + k,

som er oppdatert fra 1/
√

a à priori. Dette viser at den standardiserte spredningen reduseres
à posteriori bare hvis noen enheter har sviktet. Variasjonskoeffisienten karakteriserer i en
viss forstand formen p̊a gammafordelingen. Det er derfor naturlig at denne koeffisienten
bare avhenger av formparameteren og ikke av skalaparameteren.

Helt parallelt til utledningen i Eks. 6.2 finner en for alle planene følgende modalverdi
à posteriori:

λ̃ =
a + k − 1

b + T
(8.12)

Det tilsvarende estimat à priori er:

λ̃0 = (a− 1)/b (8.13)

Dette siste estimatet er selvsagt bare fornuftig hvis a > 1. Legg merke til likheten mellom
estimatene (8.10) og (8.12), og (8.11) og (8.13).

Ved å maksimere rimelighetsfunksjonene (8.1), (8.6) og (8.9) ser en at sannsynlighets-
maksimeringsestimatet for θ = 1/λ, θ∗, for alle planene er gitt ved:

θ∗ = T/k (8.14)

9 Bayesiansk inferens for forventningen i en ekspo-

nensiell modell

Vi g̊ar n̊a tilbake til v̊art forsøk i seksjon 5 og skal se p̊a inferens for forventningen, θ = 1/λ,
i den eksponensielle modell. Det følger med en gang fra (5.1) at rimelighetsfunksjonen for
θ gitt dataene D1 = (x1, · · · , xn) er gitt ved:

L(θ|D1) = θ−n exp(−
n�

i=1

xi/θ)

Anta ogs̊a n̊a at vi en viss forstand er uten informasjon om parameteren før forsøket settes
i gang. Vi velger derfor à priori sannsynlighetstettheten π0(θ) utfra en uniform modell:

π0(θ) =
�

M−1 0 ≤ θ ≤M
0 ellers

(9.1)
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Her er igjen M svært stor, f.eks. 1012. Legg merke at denne uvitenheten ikke er konsistent
med å bruke den samme à priori fordeling for λ slik vi gjorde i (5.2). (9.1) svarer derimot
til følgende à priori fordeling for λ:

π0(λ) =
�

M−1λ−2 M−1 ≤ λ <∞
0 ellers

(9.2)

Hvis nemlig en tilfeldig variabel X har sannsynlighetstetthet (9.1), vil X−1 ha sannsyn-
lighetstetthet (9.2), dvs. (9.1) og (9.2) er inverse tettheter.

Fra (2.1) har vi:

π(θ|D1) =
M−1θ−n exp(−

n�
i=1

xi/θ)

M�

0
M−1θ−n exp(−

n�
i=1

xi/θ)dθ

=
(

n�
i=1

xi)n−1θ−n exp(−
n�

i=1
xi/θ)

M�

0
(

n�
i=1

xi)n−1θ−n exp(−
n�

i=1
xi/θ)dθ

Ved å substituere y =
n�

i=1
xi/θ i integralet i nevneren f̊ar vi videre:

=
(

n�
i=1

xi)n−1θ−n exp(−
n�

i=1
xi/θ)

∞�
n�

i=1

xi/M

yn−2 exp(−y)dy

Sannsynlighetsmaksimeringsestimatet for θ er θ∗ =
n�

i=1
xi/n. Vi har da:

n�

i=1

xi/M = θ∗n/M

Hvis vi har valgt M � θ∗, har vi:

∞�

n�
i=1

xi/M

yn−2 exp(−y)dy ≈
∞�

0

yn−2 exp(−y)dy = Γ(n− 1)

Dermed har vi vist:

π(θ|D1) ≈ (
n�

i=1

xi)
n−1θ−n exp(−

n�

i=1

xi/θ)/Γ(n− 1) 0 ≤ θ <∞ (9.3)

Høyre side her er en invers gamma tetthet med formparameter a = n−1 og skalaparameter

b =
n�

i=1
xi som jo er forsøkets totale testtid. Som navnet sier er gammatettheten og den

22



inverse gammatettheten med felles parametre inverse tettheter. Dette betyr at à posteriori
usikkerheten i θ gitt ved (9.3) ikke er konsistent med à posteriori usikkerheten i λ gitt ved
(5.3). Skalaparameteren er riktignok felles, men formparameteren er n− 1 i (9.3) og n+1
i (5.3). Denne inkonsistensen mellom disse à posteriori tetthetene er selvsagt nedarvet fra
inkonsistensen mellom à priori tetthetene (5.2) og (9.1).

Anta ogs̊a n̊a at vi utfører et nytt forsøk uavhengig av det første og ender opp med
dataene D2 = (y1, · · · , ym). Vi benytter da høyre side av (9.3) som v̊ar à priori sannsyn-
lighetstetthet med parametrene a og b som gitt over. (2.1) gir n̊a følgende à posteriori
sannsynlighetstetthet:

π(θ|D2) =
θ−m exp(−

m�
i=1

yi/θ)baθ−(a+1) exp(−b/θ)/Γ(a)

∞�

0
θ−m exp(−

m�
i=1

yi/θ)baθ−(a+1) exp(−b/θ)/Γ(a)dθ

Vi multipliserer n̊a med (b +
m�

i=1
yi)a+m i teller og nevner og substituerer y = (b +

m�
i=1

yi)/θ

i integralet i nevneren. Dette gir videre:

=
(b +

m�
i=1

yi)a+mθ−(a+m+1) exp(−(b +
m�

i=1
yi)/θ)

∞�

0
ya+m−1 exp(−y)dy

= (b +
m�

i=1

yi)
a+mθ−(a+m+1) exp(−(b +

m�

i=1

yi)/θ)/Γ(a + m) (9.4)

Følgelig er à posteriori tettheten ogs̊a en invers gamma tetthet med formparameter

n − 1 + m og skalaparameter
n�

i=1
xi +

m�
i=1

yi. Den inverse gammafordelingen er derfor en

naturlig konjugert à priori fordeling for forventningen i den eksponensielle modell. Hvis a
er formparameteren i en slik fordeling, kan a + 1 fortolkes som antall observasjoner i et
tidligere forsøk. Skalaparameteren b kan fortolkes som den tilhørende totale testtid. Igjen
kan dette forsøket være reelt eller fiktivt. Legg igjen merke til at inkonsistensen mellom
à priori tetthetene (5.2) og (9.1) leder til en inkonsistens ogs̊a her. Over fortolkes a + 1
som antall observasjoner i et tidligere forsøk, mens dette antallet var a − 1 i seksjon 3.
For å være konsistent må vi fortolke formparameteren p̊a samme måte enten vi ser p̊a
inferens for λ eller θ = 1/λ. Et fornuftig kompromiss er å fortolke formparameteren a
i begge tilfelle som antall observasjoner i et tidligere forsøk. For å unng̊a uekte à priori
tettheter antas a, b > 0.

Hvis vi betrakter de alternative forsøksplanene beskrevet i seksjon 8, gjelder selvsagt
fortsatt rimelighetsfunksjonene (8.1), (8.6) og (8.9) innsatt med λ = 1/θ. Anta uansett
forsøksplan at v̊ar à priori tetthet for θ er en invers gamma tetthet med formparameter a
og skalaparameter b. Fullstendig analogt med utledningen av (9.4) finner vi at à posteriori
tettheten π(θ|D) er en invers gamma tetthet med formparameter a+k og skalaparameter
b + T uansett forsøksplan, dvs.

π(θ|D) = (b + T )a+kθ−(a+k+1) exp(−(b + T )/θ)/Γ(a + k) (9.5)
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Det følger umiddelbart av rimelighetsfunksjonene (8.1), (8.6) og (8.9) innsatt med λ =
1/θ, samt Teorem 7.2, at (k, T ) ogs̊a er en Bayes suffisient funksjon av dataene for θ for
alle planene.

La Θ̃ være invers gammafordelt med formparameter a og skalaparameter b. Da er:

EΘ̃ =

∞�

0

θbaθ−(a+1)e−b/θ/Γ(a)dθ

=
Γ(a− 1)b

Γ(a)

∞�

0

ba−1θ−ae−b/θ/Γ(a− 1)dθ

=
Γ(a− 1)b

Γ(a)
=

b

a− 1

For alle planene følger n̊a fra Teorem 6.2 at Bayesestimatet, θ̂, for θ, n̊ar en benytter en
kvadratisk tapsfunksjon, er gitt ved:

θ̂ =
b + T

a + k − 1
(9.6)

Det tilsvarende estimat à priori er:

θ̂0 = b/(a− 1) (9.7)

Husk at sannsynlighetsmaksimeringsestimatet, θ∗, for θ er gitt ved (8.14). Vi har n̊a
følgende særdeles interessante sammenheng:

θ̂ =
b + T

a + k − 1
=

b

a− 1

a− 1

a + k − 1
+

T

k

k

a + k − 1

= θ̂0w + θ∗(1− w), (9.8)

der w = (a− 1)/(a + k − 1).
(9.8) kalles en troverdighetsformel (eng. credibility formula). Den viser at Bayesesti-

matet for θ kan skrives som et veiet gjennomsnitt av det tilsvarende estimat à priori og
sannsynlighetsmaksimeringsestimatet. Legg merke til at ettersom k, antall enheter som
svikter, øker, blir mer vekt lagt p̊a sannsynlighetsmaksimeringsestimatet og mindre p̊a à
priori estimatet. Formelen viser hvordan v̊art endelige estimat for θ er balansert mellom
ingeniørens skjønn og de rene data fra forsøket, og inviterer formelig til samarbeid mel-
lom ingeniøren og statistikeren. Slike formler er brukt i forsikringsmatematikken siden før
1920.

Legg ogs̊a merke til at s̊a lenge k = 0, s̊a vil θ∗ =∞ uansett total testtid T . Dette er
helt urimelig. Bayesestimatet for k = 0 er derimot

θ̂ =
b + T

a− 1
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Dette er endelig for a > 1 og øker lineært i den totale testtiden T . Dette er naturlig. Dess
lengre tid det g̊ar før noen enheter svikter, dess lengre vil vi ansl̊a enhetenes forventede
levetid å være. Bayesianere, uttrykker dette slik: “Bayesians learn while waiting (for the
first failure)”.

Anta n̊a at en ikke baserer seg p̊a den naturlig konjugerte à priori fordeling for θ.
Følgende teorem, som vi gjengir uten bevis, er hentet fra Barlow & Proschan (1985).

Teorem 9.1

La π0(θ) være en à priori tetthet over Θ slik at {θ|π0(θ) > 0} er et intervall i [0,∞) og la
π(θ|k, T ) være den tilhørende à posteriori tetthet basert p̊a den Bayes suffisiente funksjon
(k, T ) av dataene. Da er:

P [Θ̃ > θ0|k, T ] =

∞�

θ0

π(θ|k, T )dθ

ikke-voksende i k > 0 for fast T , og ikke-avtagende i T for fast k. Dvs. à posteriori tilfeldig
variablen Θ̃ er stokastisk ikke-voksende i k og stokastisk ikke-avtagende i T . Spesielt har
en:

E[Θ̃|k = 0, T ] ≥ E[Θ̃|k = 0, T = 0] (9.9)

Hovedresultatet i Teorem 9.1 er intuitivt opplagt. Venstre side av (9.9) er Bayesesti-
matet for θ basert p̊a dataene (k = 0, T ), mens høyre side er det tilsvarende estimat à
priori. (9.9) viser at utsagnet “Bayesians learn while they wait (for the first failure)” p̊a
ingen måte er knyttet til bruk av naturlig konjugerte à priori fordelinger.

10 Oppgaver

Oppgave 1

Anta vi ønsker å teste p̊aliteligheten av en bestemt type elektronisk utstyr, men bare har
ett forsøkskammer til disposisjon. Vi tester et eksemplar av gangen ved å utsette det for en
hard belastning. Utstyret blir testet til det slutter å funksjonere, men ikke utover 20 timer.
Deretter testes neste eksemplar. Dette fortsetter p̊a samme måte inntil 5 eksemplarer har
feilet. Da avbrytes forsøket. Anta at levetiden for det elektroniske utstyret i dette forsøket
er eksponensielt fordelt med forventning θ.

a) Forsøket resulterer i at 11 eksemplarer ble testet mens levetiden for de 5 som feilet
var 9, 15, 6, 18, 12 (timer).
Vis at rimelighetsfunksjonen til θ gitt disse dataene er

L(θ|D) = 210 · θ−5 exp[−180/θ] θ > 0
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b) Anta at à priori tettheten til θ er gitt ved:

π(θ) = 400 · θ−3 exp[−20/θ] θ > 0

Vis at à posteriori tettheten til θ er gitt ved:

π(θ|D) = (200)7θ−8 exp[−200/θ]/720 θ > 0

c) Vi ønsker å bruke forventningen i π(θ|D) som estimat for θ. Finn dette estimatet.
Sett opp den tilhørende kredibilitetsformel og kommenter denne.

d) Hva er sannsynligheten for at nytt eksemplar vil overleve 20 timer i testkammeret?

Oppgave 2

Forbrukerr̊adet er interessert i forventet reparasjonstid for kollisjonsskadete biler ved nors-
ke verksteder. Til disposisjon has 10 biler av samme merke. Disse er tilnærmet like sterkt
kollisjonsskadet og leveres til 10 forskjellige verksteder. Det antas at reparasjonstidene er
uavhengige, identisk, eksponensielt fordelte med forventning θ. En ønsker å beskrive à
priori innsikt om θ ved den inverse gamma tetthet

γ∗(θ) = baθ−(a+1) exp(−b/θ)/Γ(a) θ, a, b > 0

a) Anta at à priori innsikten om θ svarer til at samlet reparasjonstid for 4 biler er 1000
timer. Hva blir à priori tettheten for θ da?

b) Anta at Forbrukerr̊adet bare venter til 6 biler er ferdigreparert før det trekker sine
konklusjoner. Reparasjonstidene for disse er i ordnet rekkefølge henholdsvis 120,
150, 180, 300, 500, 600 (timer).
Vis at rimelighetsfunksjonen til θ gitt disse dataene er:

L(θ|D) = 151200 θ−6 exp[−4250/θ] θ > 0

c) En ønsker å benytte modalverdien i à posteriori tettheten for θ som estimat for θ.
Finn dette estimatet.

d) Hva er den Bayes suffisiente funksjon av dataene for θ? Begrunn svaret.

Oppgave 3

Et brannvarslingssystem best̊ar av 3 detektorer hvorav minst 2 m̊a varsle brann, før hele
systemet skal varsle brann. En ønsker å teste et slikt system i et brannlaboratorium
under bestemte forhold. La Ti være tiden til i-te detektor varsler brann, i = 1, 2, 3, og la
T være den tilsvarende tid for systemet. Gitt parameteren λ s̊a er Ti-ene uavhengige og
eksponensielt fordelte med intensitet λ. Dvs. tettheten for Ti-ene er gitt ved:

f(t|λ) = λ exp(−λt) t > 0, λ > 0

Vi betrakter n̊a systemet i et tidsintervall [0, t0] og lar
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P (T > t0|λ) = sannsynligheten for at systemet ikke
varsler brann i [0, t0] gitt λ

a) Forklar hvorfor
P (T > t0|λ) = 3e−2λt0 − 2e−3λt0

b) Parameteren λ er ukjent og vi antar at v̊ar à priori usikkerhet om den kan beskrives
ved følgende sannsynlighetstetthet:

π(λ) = baλa−1e−λb/Γ(a) λ > 0,

der a > 1, b > 0 er passende valgte parametre. Anta spesielt at à priori innsikten om
λ svarer til at 2 detektorer varsler brann etter en sammenlagt tid p̊a 15 minutter.
Hva blir à priori tettheten for λ da?

c) Anta under forsøket at første detektor varsler brann etter 10 minutter, mens syste-
met gjør det 5 minutter senere. Hvordan oppdateres π(λ) da?

d) P̊a bakgrunn av dataene over, hva er sannsynligheten for at et slikt brannsystem
ikke vil varsle brann i løpet av 20 minutter under forhold svarende til dem i brann-
laboratoriet?

Oppgave 4

H̊andballforbundet er interessert i å teste kondisjonen til jentene p̊a landslaget ved hjelp
av en løpemølle. En tester én jente av gangen ved å la henne løpe p̊a mølla i en fart av
16 km i timen. Hver jente løper p̊a mølla inntil hun må gi seg (slutter å funksjonere),
men ikke utover 10 minutter. Deretter testes neste jente. Dette fortsetter p̊a samme måte
inntil 5 jenter har gitt seg. Da avbrytes forsøket. Anta at løpstidene (levetidene p̊a mølla)
er eksponensielt fordelte med feilintensitet λ.

a) Forsøket resulterer i at 12 jenter ble testet, mens løpstidene for de 5 som ga seg, var
6, 7, 3, 5, 9 (minutter). Vis at rimelighetsfunksjonen til λ gitt disse dataene er:

L(λ|D) = 330λ5 exp[−100λ] λ > 0

Angi en Bayes suffisient funksjon av dataene for λ.

b) Anta at à priori fordelingen for λ er gitt ved gammatettheten

π(λ) = 303λ2 exp[−30λ]/2

Fortolk denne à priori innsikten.

c) Gi et anslag p̊a λ utfra informasjonen i a) og b).

d) Hva er sannsynligheten for at en ny jente som testes, må gi seg før 10 minutter er
g̊att?
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Oppgave 5

Vi skal i denne oppgaven betrakte et system for utvinning av gass. Systemet best̊ar av
5 fjernstyrte brønner plassert p̊a havbunnen p̊a feltet “Luftsslottet”. P̊a grunn av at
det store deler av året er svært vanskelige værforhold ved Luftslottet, kan systemet kun
vedlikeholdes om sommeren. Man er derfor interessert i å ansl̊a sannsynligheten for at
alle 5 brønner er i funksjon i en periode p̊a ett år. La p betegne sannsynligheten for at
en tilfeldig brønn ikke bryter sammen i løpet av en periode p̊a ett år. Vi antar at alle
brønner er i funksjon ved begynnelsen av en slik periode. Innfør s̊a:

Xi = 1 dersom i-te brønn er i funksjon etter en periode p̊a ett år,
og 0 ellers, i = 1, . . . , 5

Anta at X1, . . . , X5 er uavhengige identisk fordelte gitt p. Anta spesielt at:

Pr(Xi = 1|p) = p

p er imidlertid en størrelse man er usikker p̊a. Man beskriver denne usikkerheten ved en
sannsynlighetsfordeling, kalt betafordelingen, med tetthet π(p) gitt ved:

π(p) =
Γ(α + β)

Γ(α)Γ(β)
pα−1(1− p)β−1 for 0 ≤ p ≤ 1, og 0 ellers,

der α og β er positive konstanter.

a) Vis at vi har:

Pr(Xi = 1) =
α

α + β

b) Beregn sannsynligheten for at minst 4 brønner er i funksjon etter en periode p̊a ett
år.

c) For å skaffe mer informasjon om brønnenes p̊alitelighet, samler man inn data om n
tilsvarende brønner som alle er testet i en periode p̊a ett år. Innfør:

Yj = 1 dersom j-te testbrønn er i funksjon etter en periode
p̊a ett år, og 0 ellers, j = 1, . . . , n

Gitt p antas Y1, . . . , Yn å være uavhengige identisk fordelte med samme fordeling
som Xi-ene. Vis at den betingede tetthet for p gitt Y = (Y1, . . . , Yn), betegnet med
π(p|Y ), er gitt ved:

π(p|Y ) =
Γ(α + β + n)

Γ(α + S)Γ(β + n− S)
pα+S−1(1− p)β+n−S−1,

for 0 ≤ p ≤ 1, og 0 ellers,

der S = Y1 + · · · + Yn. Gjør ogs̊a kort rede for og kommentér at:

Pr(Xi = 1|Y ) =

�
α + β

α + β + n

� �
α

α + β

�

+

�

1− α + β

α + β + n

� �
S

n

�
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d) Anta at man kun har én testbrønn til r̊adighet (isteden for n som i punktet over).
Brønnen settes s̊a i drift. Hver sommer blir det utført grundig forebyggende ved-
likehold. Etter et slikt vedlikehold ansees brønnen å være like god som ny. Man
antar derfor at for gitt p s̊a er sannsynligheten for at brønnen ikke feiler i løpet av
et vilk̊arlig år lik p. Det antas ogs̊a at hvorvidt brønnen feiler ett år, er uavhengig
av hva som har skjedd alle andre år. La Z være antall år p̊a rad som brønnen ikke
feiler. Vis at den betingede tettheten for p gitt Z, π(p|Z) er gitt ved:

π(p|Z) =
Γ(α + β + Z + 1)

Γ(α + Z)Γ(β + 1)
pα+Z−1(1− p)β,

for 0 ≤ p ≤ 1, og 0 ellers.

Oppgave 6

Statskonsult er interessert i forventet behandlingstid for skatteklagesaker ved norske lig-
ningskontorer. Til disposisjon har de 12 saker som er fordelt p̊a 12 forskjellige lignings-
kontorer. Sakene er av tilsvarende karakter og det antas at de 12 behandlingstidene er
uavhengige, identisk, eksponensielt fordelte med forventning θ. En ønsker å beskrive à
priori innsikten om θ ved den inverse gamma tetthet

γ∗(θ) = baθ−(a+1) exp(−b/θ)/Γ(a) θ, a, b > 0

a) Anta at à priori innsikten om θ svarer til at samlet behandlingstid for 3 saker er
400 dager. Hva blir à priori tettheten for θ da?

b) Anta at Statskonsult bare venter til 7 saker er ferdigbehandlet før de trekker sine
konklusjoner. Behandlingstidene for disse er i ordnet rekkefølge henholdsvis 80, 100,
150, 200, 230, 240, 260 (dager).
Vis at rimelighetsfunksjonen til θ gitt disse dataene er:

L(θ|D) = 3 991 680 θ−7 exp[−2560/θ] θ > 0

c) Finn Bayesestimatet for θ n̊ar en benytter en kvadratisk tapsfunksjon.

d) Hva er den Bayes suffisiente funksjon av dataene for θ? Begrunn svaret.
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