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“If not provided, people attempt to 
   estimate forecast uncertainty themselves”

Og, estimatet varierer 
fra person til person
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Hvor stor er usikkerheten?
Flertallet av brukere legger selv til “et 

intervall av usikkerhet”, hvis ikke 
værvarselet har det fra før.

3 grader kan tolkes som 2-5 grader, 
10 mm regn kan tolkes som 8-12 mm. 

Intervallet varierer!
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Det er ikke enighet hva som er beste  
måte å presentere usikkerhet på!

               Fungerer sannsynligheter?
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Eksempel - sannsynlighet

Kan tolkes som:

“A 30% chance of rain tomorrow”

Regn i 30%
av tilfellene med 
et slikt værvarselRegn i 30% 

av den tiden 
varselet gjelder

Regn i 30% 
av et område

Problemet er ikke sannsynlighetene i seg selv, 
men at man ikke vet hva de refererer til: 
30% av hva? (tid, område, antall hendelser etc.)

“Meteorologens tolkning”
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Eksempel (Yr) - høy sannsynlighet

Over ca 70% 
tolkes som 
“det blir regn”
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Eksempel (Yr) - medium sannsynlighet

Ca 50% 
tolkes som 
“man vet ikke”
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Eksempel (Yr) - lav sannsynlighet

Under ca 30% 
tolkes som 
“blir ikke regn”

Studier viser at brukerne har en 
“funksjonell forståelse” av sannsynlighetene
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Lav sannsynlighet - psykologi
“20% sjanse for orkan”

Lave sannsynligheter kan rundes ned til null - 
hvis hendelsen er sjelden og man ikke har 

opplevd den eller det er lenge siden.

Andre ganger overvurderes faren - som dersom 
det nylig har vært en hendelse man husker. 

“200 ganger større sjanse orkan enn normalt”

Odds kan virke (veldig) overbevisende! 
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Eksempel - sannsynlighet x2

“A 30% chance of rain tomorrow”

Ikke tydelig at det da er 70% sjanse for oppholdsvær.

Å si både 
30% sjanse for regn - 70% sjanse for oppholdsvær
økte forståelsen i en amerikansk studie.

Å i tillegg bruke visualisering 
økte forståelsen ytterligere:
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Eller bør man bruke frekvens?
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Eksempel - relativ frekvens

En naturlig måte for mennesker å 
tenke på, men har også utfordringer:
3 av 10 eller 30 av 100?
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Kanskje ord er bedre enn tall?
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Eksempel - verbal sannsynlighet
Bør man heller bruke verbale uttrykk?



Meteorologisk institutt

Utfordring - verbal sannsynlighet
“A good chance of rain”

En utfordring er at tolkningen avhenger 
av kontekst. Mulighet for regn kan tolkes 

som større sjanse i Bergen, der det 
regner ofte, enn i Lom, der det regner 

sjelden.

Folks oppfatning av usikkerhet påvirkes 
av alvorlighet til utfallet. 

F.eks. “en liten mulighet for sterk storm” 
kan tolkes som større sjanse skjer enn 

“en liten mulighet for lett bris”.

“A small chance of storm”
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Ord og tall må kombineres!
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Løsning - ord og tall

En løsning som anbefales er å varsle både 
tallverdier (“30%”) 

og 
verbaluttrykk (“liten sjanse”) 

sammen
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Eksempel (Yr) - sannsynlighet
Yr gjør dette på en “fordekt måte”

Oftere 
enn 70%

50-70%

Sjeldnere 
enn 50%
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Eksempel (Yr) - sannsynlighet

Oftere 
enn 70%

50-70%

Sjeldnere 
enn 50%

Tolkes som 
sikker

Tolkes som 
usikker 

Samme farge 
tolkes som 
mer usikker 
lenger ut i 
varselet

Forvirret av ulik farge 
på symbol og nedbør
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Usikker - sikker - så usikker

Varslet 
onsdag

Varslet 
fredag

formiddag

Oftere 
enn 70%

Sjeldnere 
enn 50%

Varslet 
torsdag
kveld

Sjeldnere 
enn 50%
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Sannsynligheter

                     Brukerne tar 
bedre beslutninger!



Meteorologisk institutt

Bedre beslutninger

Studier viser at 
brukerne tar bedre 

beslutninger 
med usikkerhets-info 
enn deterministiske 

varsler

Å oppgi usikkerhet i varselet øker tilliten!
(Men noen synes det var forvirrende…) 

Virker som greit å tolke 
intervaller
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Men det er kanskje ikke så lett?
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Komplekse helhetlige vurderinger

“Hvite 
skyer, da 

skal det ikke 
regne”

“Mørk sky, 
da er det 

usikkert for 
regn”

“Vind fra 
nord, da blir 

det finere 
vær”

“12-16 
grader”

“Flere 
dråper betyr 

sikrere 
varsel”

“Regnet kan 
komme litt 
før eller litt 

senere”
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Egne måter å vurdere usikkerhet

Varslene 
må 

oppleves 
konsistente

Tolker 
alle 

nyanser i 
symbolene

Bruker 
erfaringer 

med 
lokalt vær

Bruker 
erfaringer 

med 
varselkvalitet

Vurderinger av usikkerhet 
krever mer kognitiv innsats, 

og kuttes i 
raske beslutninger
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Visualisering av usikkerhet
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Endre eksisterende objekter

Usikkerhet er 
en integrert 
del av visningen
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Manipulere visuelle variable
Fint å bruke ulike farger 

til ulike kategorier
(dataene, ikke usikkerheten)

Tja, er lys farge usikker, 
eller er mørk farge usikker?

Fin tekstur er sikker, 
grov tekstur er usikkert
(som nedbørsøylene) 

Metafor til tåke. 
skarpt = klart = sikkert

Color saturation, shape, og 
orientation er lite effektive

Gjennomsiktig 
er mer usikker
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Legge til nye objekter
for å gi informasjon om annet objekt

Usikkerhet er et eget lag i visningen
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Eksempel - “cone of uncertainty”

Mye brukt i USA ved orkaner. Fungerer 
bra på kart, men også denne tolkes ulikt.



Usikre på hvor treffer/hvor sterk vind
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Det er enighet om noe!

Oppsummering
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Oppsummerende verktøykasse #1

Bruk flere 
formater, 

ingen passer 
alle, alle 

passer noen

Støtt 
grafikk 

med både 
ord og tall

Vurder å gi 
sannsynlighet 
for både regn 
og opphold

Anta lav 
tallkunnskap 
- vær enkel 
og direkte i 
budskapet

Ha en 
mening med 
alle nyanser, 

og unngå 
motsetninger

Vurder egne 
løsninger 

for ekstremt 
vær

Finn helhetlige 
løsninger på 

tvers av 
formater - 

konflikter øker 
usikkerheten
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Oppsummerende verktøykasse #2

Interaktivitet 
og grafikk gir 

mulighet å 
tilpasse til 

brukerbehov

Pass på at 
sannsynlighetene 

er til å stole på

Flere formater 
muliggjør 

både raske 
og mer 

omfattende 
beslutninger

Viktigst: 
undersøk 

brukernes behov, 
eksperimenter, 
test, og gjenta 

prosessen frem til 
et ferdig design

Hva som er mest 
effektivt kommer an 

på situasjonen, 
hvem brukeren er, 

hva de skal, 
forkunnskap, hvilke 

data som 
presenteres etc.
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- Høyreklikk på 
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Spørsmål? Kommentarer? Idèer?

Anders.Sivle@met.no
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Spørsmål som må besvares

“Hvilket format skal man bruke?”

“Hvilket perspektiv skal man gi?”

“Hva refererer usikkerheten til?”

“Hva med usikkerhet som ikke kan tallfestes?”
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Kombinere fare og sannsynlighet
Støtte til meteorolog         Varsel til publikum

Varsel 11.sept 

Varsel 10.sept 

Varsel 9.sept 
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Er grønn faktisk sikkert?

Varslet 
onsdag

Varslet 
fredag

Oftere 
enn 70%

Sjeldnere 
enn 50%

Varslet 
torsdag

Oftere 
enn 70%



Når vi er usikre på hvor L-utvikling



Sannsynligheter for vind/vindkast



Når vi er usikre på hvor bygene treffer



Tre scenarier



Når vi er usikre på temperaturen
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Usikker - så sikker

Varslet 
onsdag

Varslet 
fredag

formiddag

Oftere 
enn 70%

Sjeldnere 
enn 50%

Varslet 
torsdag
kveld

50-70%



Meteorologisk institutt

Kjente ukjente
Hvordan kommunisere 

usikkerhet i tilfeller der de er 
vanskelig å tallfeste?

For eksempel polare 
lavtrykk. Det er ikke bare slik 

at du kan få litt mer eller 
mindre snø eller vind, men 
været kan bli snudd helt på 

hodet - til storm og snø!
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Hva med ekstreme hendelser?


