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What m[a]n wants is not knowledge
but certainty

Bertrand Russell (1872-1970)



Usikkerhet om sikkerhet
Perspektiver på risikovurdering som beslutningsstøtte 

1. Tilnærminger til usikkerhet

2. Hva er usikkert?

a) Hva utfordrer vår risikoforståelse?

3. Usikkerhet i risikovurderinger

a) Hvordan gjør vi det da? 



Hva er usikkerhet?





 Sannsynlighet + Konsekvens = Risiko

Usikkerhet = Sannsynlighetsangivelse + Styrken på kunnskapsgrunnlaget

Usikkerhet rundt hva som kan skje og hva som blir konsekvensen av det



Hva utfordrer vår risikoforståelse?
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 Å være tverrsektoriell

 Å være grenseoverskridende

 Ikke-lineære effekter

 Avhengigheter

 Kriser som «smitter»

 «Forsterkere»

…..

Risiko (må?) forstås mer og mer i lys av…

Foto: NASA



FHI

• Sorte svaner = framtidige 
hendelser med store 
konsekvenser som vi ikke evner å 
predikere.

• Vi kan ikke forutsi framtiden 
basert på fortiden

• Grå nesehorn = sannsynlige 
hendelser vi ikke tar høyde forFigur: Nassim Taleb





I forsvarsplanleggingen er det derfor alltid en 
fare for at dagsaktuelle hendelser kan få 

disproporsjonalt stor betydning, 
mens mindre synlige og potensielt mer 
avgjørende utviklinger kan bli neglisjert.
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Usikkerhet i risikovurderinger



• Være ærlig og kommuniser usikkerhet
• Beskriv «styrken på kunnskapsgrunnlaget».

• Fenomenet: Er trusselaktørens intensjon og kapasitet godt forstått? 
• Data: Er mye pålitelig data tilgjengelig? 
• Antakelser: Er alle antakelsene som sannsynlighetvurderingen er basert på dokumentert? Er de 

rimelige?
• Kunnskapsundersøkelse: Har kunnskapen blitt grundig undersøkt, gjennomgått og diskutert, dvs. 

relevante trusselvurderinger, trendrapporter, osv
• Konsensus: Er det enighet om sannsynligheten i analysegruppen? 

• Hente mer informasjon
• Føre var-prinsippet
• Utforming av alternative scenarioer



1. Tilnærminger til usikkerhet: styrken på kunnskapsgrunnlaget

2. Hva utfordrer risikoforståelsen vår: sorte svaner og grå nesehorn

3. Usikkerhet i risikovurderinger: fem kriterier

Oppsummering
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