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Hvordan kommunisere risiko?



Risikopersepsjon handler mer om følelser enn om tall og fakta

Risikokommunikasjon er alltid to-veis, og ikke en-veis

Viktigste prinsipper er åpenhet, hurtighet, og tilgjengelighet

Viktigste punkter



Hva er 
risikokommunikasjon?



Dette funker ikke

Avsender Mottaker



Mange ulike definisjoner, men de ligner mye på hverandre. 

De fleste fremhever dialog og interaktive prosesser (Palenchar 2010).

Denne definisjonen samler opp mye: 

«The interactive process of exchange of information and opinions among individuals, 
groups, and institutions concerning risk or potential risk to human health or the
environment». (Lundgren og McMakin 2013)

Risikokommunikasjon handler om dialog



“Today, risk communication is recognised as the two-way and multi-directional 
communications and engagement with affected populations so that they can take 
informed decisions to protect themselves and their loved ones.” 

Det mener også WHO

WHO/Gaya Gamhewage, 2014 : An introduction to risk communication. http://www.who.int/risk-
communication/introduction-to-risk-communication.pdf?ua=1



“Risk communication refers to real-time exchange of information, advice and opinion 
between experts or officials and people who face a threat (hazard) to their survival, health,

or economic or social well-being. Its ultimate purpose is that everyone at risk is able to take

informed decisions to mitigate the effects of the threat (hazard), such as a disease outbreak 
and take protective and preventive action.”

Risiko definert i IHR-regelverket



Fra ekspertmakt og enveis kommunikasjon … 

… til konsensusbygging gjennom dialog

Risikokommunikasjon har endret seg



“Little by little, agency after agency and company after company are discovering that 
when you leave people out of decisions of risk, they get more angry, they get more 
frightened, they interfere more in policy. And the outcome usually is not the sort of 
policies the experts wanted in the first place.” (Peter Sandman 1993)

Folk må kunne bestemme over egen risiko



Vi må lytte til folk, høre hva de sier og hva de er bekymret for

Vi må akseptere at ikke-eksperter har meninger om hva vi sier

Vi må svare på henvendelser, også de som vi ikke synes noe om

Hva betyr det?



Risiko, eksperter og folk



Ekspertenes syn på risiko



Folks syn på risiko



Peter Sandman angriper ekspertenes definisjon av risiko. 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens er feil, ifølge Sandman, fordi den ikke tar hensyn til 
folks oppfatning av risiko. 

Han mener tvert imot at risiko er summen av den klassiske risikodefinisjonen og folks 
oppfatning og bekymringer

Risiko = Ekspertenes vurdering av risiko (sannsynlighet og konsekvens) + Publikums 
persepsjon og bekymringer

Hazard + outrage
Peter Sandmans teori om eksperter vs. Vanlige folk



Svineinfluensa anno 2015
Ekspertvurdering: Liten risiko. Folk flest: Bekymring



Gamle risikoer
Lokale
Synlige 
Aktuelle
Evidente

Nye risikoer
Globale
Potensielle
Usynlige
Vitenavhengige

De «nye» risikoen innebærer definisjonskamper 

Vitenskapen har mistet sitt 
kunnskapsmonopol

Kilde: Ulrich Bech (1997), Frandsen og Johansen (2010)





Hvis du ikke tar hensyn til publikums vurdering av risiko, vil du fort oppleve sinne, 
engstelse og mistillit

Sandmans «outrage»-teori



Lite opprør:
Frivillig risiko
Naturlig
Familiær
Ikke minneverdig
Lite skrekk og gru
Kronisk
Kjent
Kontrollert av meg
Rettferdig
Moralsk irrelevant
Stoler på deg
Responsiv

Mye opprør
Påtvunget risiko
Industriell
Eksotisk
Minneverdig
Skrekk og gru!
Katastrofisk
Ikke kjent
Kontrollert av andre
Ikke rettferdig
Moralsk relevant
Stoler ikke på deg!
Ikke responsiv

12 faktorer avgjør graden av «outrage» –
altså opprør

Sandman et al. (1993)



Vær til stede og lytt

Svar på en ordentlig  måte

Si hva du vet og ikke vet

Ikke spekuler, og gjør folk i stand til å ta gode beslutninger for seg selv

Hva gjør vi med dette?



Hvordan lytte?
Sosiale medier er en god lyttepost



Risikopersepsjon



Oppgave: Hva er verdens farligste dyr





Hai dreper ett menneske i USA i året

http://i.vimeocdn.com/video/290701399_1280x720.jpg



Mens ku dreper 20

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com



Liker jeg det? Hater jeg det? Hvor sterkt føler jeg om det? Folk danner meninger og tar 
beslutninger som direkte uttrykker følelsene deres og tendens til å tilnærme seg eller 
unngå, ofte uten å vite det. 

«The emotional tail wags the rational dog»

Følelsene styrer oss

Kilde: Daniel Kahneman- Thinking fast and slow



Publikums persepsjon og bekymringer må bli tatt på alvor (Lundgren og McMakin 2013)

Derfor må vi ta hensyn til hva folk føler



Å roe ned folk som er redde for noe som ikke er en stor risiko

Å få folk til å bli redde for en åpenbar risiko, og gjøre noe med det (eks. røyking)

To utfordringer, ifølge Peter Sandman



Risikokommunikasjon er vanskelig
Spesielt når du skal gi ulike budskap til ulike målgrupper – 10-åringer kan 
bade, mens eldre med åpne sår kan bli angrepet av kjøttetende bakterier
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Vi bruker to systemer for prosessering av 
informasjon

Experiental system: 
FAST!
Holistic
Affective
Associationistic
connections
«Vibes» from past
experiences
Images, metaphors, 
narratives
Rapid processing
Experiencing is believing

Analytical system: SLOW!
Analytic
Logical
Logical connections
Conscious appraisal of events
Abstract symbols, words and 
numbers
Slower processing
Justification via logic and 
evicence

Slovic et al. (2010)

Er det ebola i Danmark?
Får jeg svineinfluensa fra 

flyktninger?
Får jeg kreft av vaksine?

VKB1



Lysbilde 33

VKB1 Veire, Kjetil Berg; 13.02.2018



Folk vil velge selv – om risikoen de selv tar



FHI -

Vi gjør ofte kjappe vurderinger av informasjon 

Men når liv og helse er truet, er du ofte mer villig til å gjøre den tunge kognitive jobben med å vurdere 
informasjon nøye (relevans, konsekvenser, ansvar)

Og av og til ønsker folk bare et klart svar på hva de skal gjøre

25.09.2018

Men:

Daniel O´Keefe 2016: Persuasion – Theory and Research



Prinsipper for god 
risikokommunikasjon



Hvor mange er syke? 

Hvem er de syke? 

Hvor er de? 

Hvor syke er de? 

Hvordan har de blitt syke? 

Hva skal folk gjøre nå? 

Hva er trygt* å spise/drikke/gjøre?

Er det farlig?

Går verden under? ;-)

Dette spør folk – og media - om



For å kommunisere godt om risiko må vi være: 

åpne 

raske 

lett tilgjengelige 

troverdige – og gode til å kommunisere usikkerhet

aktive

gode til å samarbeide med andre

Kort sagt: Si det du vet, og ikke vet, og ikke spekuler

Anerkjente prinsipper



Viktig å være åpen og tydelig både på hva du vet, og hva du ikke vet

Folk aksepterer at vi ikke alltid vet – så lenge vi er åpne om det, og forklarer hvorfor

Det å kommunisere usikkerhet har både med åpenhet, troverdighet og raskhet å gjøre 
(ikke vente til vi vet alt 100 prosent sikkert – da er det trolig for sent)

Om å kommunisere usikkerhet



Akseptér og involvér interessentene

Lytt til folk!

Vær sannferdig, ærlig, og åpen

Koordiner, samarbeid og inngå partnerskap

Møt behovet til media

Kommunisér klart og med medfølelse

Planlegg grundig og nøye

Covellos prinsipper for god 
risikokommunikasjon

Covello (1993)



Prinsipper fra EFSA

Åpenhet

Transparens

Uavhengighet

Repons/tidsriktighet

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications
/files/20120712_EFSA_RCG_EN_WEB.pdf



Beste praksis fra CDC

Be first

Be right

Be credible

https://emergency.cdc.gov/cerc/resources/index.asp
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Hva sier WHOs nye retningslinje for 
risikokommunikasjon?

Bygg tillit og engasjer 
berørte grupper

Tilgjengelighet
Åpenhet

Tidsriktighet
Usikkerhet

Enkelt å forstå
Engasjere publikum

Tiltak som er mulig å gjennomføre
Mange plattformer, metoder og kanaler 

Integrer krise- og 
risikokommunikasjon i 
beredskapssystemene

Strategisk rolle
Informasjonsflyt og koordinering

Kapasitet 
Penger

Bygg opp god praksis
Planlegging

Sosiale medier
Budskap – ikke teknisk, konsistent, ulike 

kilder, handlinger som er mulig å 
gjennomføre



Dilemmaer



Dilemmaer

Prinsipper om risikokommunikasjon,  Men hva med:

Åpenhet vs Sensitiv informasjon, spekulasjoner, uavklarte 
forhold

Raskhet vs Samarbeid med andre, kapasitet og ressurser

Tilgjengelighet vs Kapasitet og ressurser til andre formål

Troverdighet – og gode til å kommunisere 
usikkerhet

vs Samarbeid med andre, hvor usikker kan 
informasjonen være, hvor lenge kan du ikke vite 
nok til å gi gode råd?

Aktiv kommunikasjon vs Kapasitet og ressurser til andre formål

Samarbeid vs Åpenhet, raskhet, tilgjengelighet, troverdighet



Ikke svar når journalistene ringer, og vær utilgjengelig

Prioriter arbeidet med det medisinskfaglige, og ikke la deg forstyrre av masete folk som 
trenger informasjon 

Ikke uttal deg før du vet 110 prosent sikkert hva som er skjedd

Spekuler og formidle løse tanker og ideer når media først får tak i deg

Sats på at publikum stoler på deg når du sier hva de skal gjøre, uten å forklare så mye

Feil for optimalt dårlig risikokommunikasjon



Skrivebordsøvelse



Hensikt: Øve prinsipper for risikokommunikasjon 

Mål: Økt bevissthet både om prinsippene og dilemmaene i risikokommunikasjon

Hensikt og mål



Du er kommuneoverlege i Osen kommune, som har 10 000 innbyggere. 

Kommunen ligger i et dalføre på Vestlandet med fjell rundt. 

Klokka er 8 om morgenen på en hverdag, og du sitter i bilen på vei til jobb 10 minutter 
unna. 

Bakteppe og rammebetingelser



Du hører på Dagsnytt kl. 8 om morgenen at det har vært en eksplosjon på et industrilokale i Osen kommune. 
Gass skal være lekket ut og har lagt seg i randsonen av et boligområde og som et tett misfarget teppe med brunlig 
luft over en skole og barnehage i nærheten av industrilokalet. 
Politi og brannvesen har rykket ut, og besluttet å evakuere barnehagen og skolen ut fra et føre-var –prinsipp, men 
sier til Dagsnytt at de avventer informasjon om helseskadepotensialet av gassen fra kommuneoverlegen før de 
gjenåpner skolen og barnehagen. De sier og de vurderer fortløpende om boligområdet skal evakueres, og at disse 
vurderingene tas i samråd med kommunelegen og andre aktuelle aktører.
Det er usikkert hva slags gass det er snakk om. 
Politiet kontakter deg for å spørre om hva slags skader gassen kan gi, og om de kan gjenåpne skolen og barnehagen, 
samtidig som NRKs lokalkontor og lokalavisa ringer for å få informasjon. Kommunikasjonsrådgiveren ringer rett 
etterpå og spør om kommunen skal legge ut informasjon på nettsidene og sosiale medier. 

Hendelse 1
Eksplosjon i industrilokale



Hva gjør du for å sikre god risikokommunikasjon?

Hvordan prioriterer du arbeidet med kommunikasjon opp mot andre oppgaver som å 
avklare hva som er skjedd, hva slags gass som er lekket ut, hva andre gjør osv.?

Hva er ditt budskap til media og kommunikasjonsrådgiveren i kommunen?

Oppgave hendelse 1



Gassen ligger nå som en lysebrun sky over både boligområdet, barnehage og skole. 
Brannvesen på stedet mistenker at det er snakk om lekkasje av etsende salpetersyre. Det er 
usikkert på om den er helseskadelig, og det er avhengig av hvordan den har oppløst seg i lufta, hvor 
nærme folk befinner seg, og hvor høyt skyen ligger over bebyggelsen. 
Brannvesen har snakket med CBRNE-senteret, som ikke anbefalte evakuering av boligområdet. 
Situasjonen er trolig ikke farlig verken for boligområdet, barnehagen eller skolen, men lukta og den 
synlige skyen over området gjør at folk blir redde. 
Flere har oppsøkt legevakt med klager om sviende stikking i nese og svelg. Legevakta kan ikke 
påvise skader.
En ekspert på gasslekkasjer sier til NRK at også boligområdet må evakueres straks, og NRK ringer 
deg for å høre hva du gjør. 

Hendelse 2 – kl. 09.00



Hva er budskapet ditt til folk i området nå?

Hvordan koordinerer du budskapet med brannvesen og politi, og søker eventuelt hjelp fra 
andre faginstanser?

Hva sier du til folk som er oppbrakt over situasjonen og føler seg utsatt for fare?

Hva sier du til NRK?

Oppgave 2


