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Osäkerhet för säkrare beslut

Sakerhet är ett begrepp som använts

flitigt under året och som har olika
betydelse i olika sammanhang. Det
har handlat om personlig säkerhet

och trygghet med tanke på olyckor,
stormar, ekonomi, terroristhand-
lingar osv. Men det har också hand-
lat om administrativ säkerhet så

som IT-säkerhet och informations-
säkerhet.

Beslutsunderlag som beskriver
osäkerhet kan ge ökad säkerhet i
beslutsfattandet. Ett sådant besluts-

underlag kan ge beslutsfattaren stöd
attvåga in sitt eget risktagande i
sitt beslut. Olika branscher hanterar
osäkerhet i beslutsunderlag på olika
sätt, man kan t ex jämföra flygets
rigorösa krav på säkerhet med fur-
säkringsbranschens sätt att prissätta
osäkerhet.

Att hantera osäkerheter och san-

nolikheter är svårt. Alla minns
vi nog Hasse & Tages sketch om
olyckan i Harrisburg."...fure Har-
risburg då var det ju väldigt osanno-
likt att det som hande i Harrisburg
skulle hända, men sedan så fort det
hade hänt, då rakade ju sannolik-
heten plötsligt upp till inte mindre
än 100%o, så att det blev nästan sant

att det hade hänt."

Frågan om säkerhet har ofta
ställts med tanke på klimatforänd-
ring. Är vi säkra på att det vi ser är

en klimatfurändring och är vi säkra
på att det är orsakat av människan?
Hur säkra behöver vi vara fur att
göra ett antagande om att det sker

en klimatforändring som, om vi inte
anpassar oss, kommer att få negativa
konsekvenser i vårt samhälle. Kon-
sekvenser som med stor sannolikhet
påverkar vår säkerhet i samhället.

Om vi tittar närmare på en väder-

prognos t ex så innebär det att vi på

tisdag med ca 70o/o sannolikhet kan
säga vad det blir för väder på sön-

dag. Under veckan ökar sannolik-
heten för att på lördag vara ca B5o/o.

På måndag, dagen efter söndag kan
vi med nästan 100% sannolikhet
säga vad det blev för väder. Bero-
ende på vad vi ska göra på söndag så

är det beslut som vi fattar mer eller
mindre känsligt for osäkerheten i
prognosen.

Det är på samma sätt med klima-
tet. Väntar vi tillräckligt länge kan
vi säkert säga när och hur klimatfor-
ändringen skedde.

En stor del av SMHIs produk-
tion resulterar i beslutsunderlag till
olika användare. Ofta är karaktären
i naturen sådan att vi inte alltid
har säkra svar. En prognos är inget
lofte. Däremot kan man säga att
den är ett framtidsscenario till
vilka vi, med hjälp av vår samlade

kunskap, kan knyta en viss sanno-

likhet att det verkligen inträffar. Ju
mer kunskap om osäkerhet i t ex

väderutvecklingen desto säkrare blir
beslutsunderlaget.

Flera av våra kunder är medvetna
om värdet av att få en produkt som

inte bara innehåller våra prognoser,

utan dven dess osäkerhet. Vi strdvar

efter att ännu fler ska utnyttja den-

na möjlighet. Men ftir att kunden
utifrån dessa underlag ska kunna
fatta så bra beslut som möjligt,
behöver vi lorstå kundens processer

bättre.
För att producera prognoser och

dven för att bedöma osäkerheter i
dessa har vi stor nytta av att sam-

ordna dataanvändning och modell-
beräkningar mellan olika länder.

Vi skapar möjligheter att använda

varandras modeller och resultat.
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Under året har jag noterat en

trend mot ökad samordning och
samverkan. GEO, Group on Earth
Observations, har bildats. GEO är

ett politiskt initiativ med syfte att
tillgängliggöra och kvalitetssäkra
olika typer av information for att
bättre lorstå jorden som ett integre-
rat system och få kunskap om miljö-
tillståndet på jorden.

INSPIRE är ett furslag till EU-
direktiv som syftar till att underlätta
åtkomst och utbyte av rumsbe-
stämd, miljorelaterad information.
tenden mot ett mer integrerat
arbetssätt i Europa visar sig också

i ansträngningarna att utveckla
gemensamma och samordnade stra-

tegier mellan de nationella instituten
och de europeiska organisationerna.

Under året har vi t ex tecknat
avtal om en gemensam modellut-
veckling mellan 25lander inom
och utom Europa med syfte att
tillsammans bidra med kompetens
och arbete ftir att furbättra regionala
hogupplosta modeller.

Året som gått har som helhet varit
framgångsrikt. Vi har genomfort
merparten av våra planerade aktivi-
teter och vi har i stort sett nått de

uppsatta målen enligt regleringsbre-
vet. Vi har fått både uppdrag och

affdrer enligt våra förväntningar.
Ekonomin har varit stabil både vad

gäller anslagsverksamhet och

affd"rsverksamhet. Detta gör att jag
känner att vi är väl rustade art ta
tag r 2006 års utmaningar för att
ytterligare uppfylla våra avnämares

behov och krav.
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