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Om RISIKOM – et opplæringsverktøy for risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer 

RISIKOM er utviklet for å gjøre norske kommuner bedre i stand til å kommunisere om, og håndtere, 

det vi kaller usynlige farer. Usynlige farer er farer vi ikke kan se, lukte og/eller ta på. Eksempler på 

usynlige farer kan være stråling som radon, mikroorganismer som muggsopp og Legionella, virus som 

korona eller stoffer som asbest og gass. Usynlige farer kan altså ikke oppfattes med sansene, de kan 

ha uklare årsaker og konsekvenser, og de kan ha mulige langtidseffekter. Både forskning og erfaring 

har vist at det ofte er mer krevende å kommunisere om usynlige farer enn farer vi kan se. 

Opplæringsverktøyet legger spesiell vekt på risikokommunikasjon, i betydningen kommunikasjon om 

mulige fremtidige hendelser eller om hendelser som enda ikke har utviklet seg til en krise, siden 

forskningsresultater tyder på at dette ofte kan være underprioritert i kommunene. Men det 

omhandler også krisekommunikasjon, det vil si kommunikasjon om hendelser som allerede har 

inntruffet og blitt til en krise, og hva som er forskjellen mellom disse to typene kommunikasjon. 

RISIKOM kombinerer videoer, gruppeoppgaver og informasjon.  

Det tar cirka 2 timer å fullføre RISIKOM. 

 

Om dette opplæringsverktøyet 

RISIKOM er inndelt i følgende seks deler: 

Del 1 – Introduksjon. RISIKOM – hva er det? 

Del 2 - Risikokommunikasjon versus krisekommunikasjon  

Del 3 - Risikopersepsjon og sosial forsterkning 

Del 4 - Fakta, ærlighet og tillit 

Del 5 - Media og politikere 

Del 6 - Råd og anbefalinger 

 

Gjennomføring 

RISIKOM består av 5 gruppeoppgaver som man skal diskutere, i tillegg til 6 videoer der det presenteres 

kunnskap fra forskningen og erfaringer fra andre kommuner om temaene som diskuteres.  

Vi anbefaler at det settes av cirka 15 minutter på hver oppgave, og at dere arbeider i grupper med 4-

8 personer. 

Hver gruppe velger en gruppeleder/tilrettelegger som skal notere svar/hovedpunkter på hver 

oppgave. Gruppelederen leser gjennom veiledningsheftet på forhånd og legger til rette for 

diskusjonen i gruppeoppgavene. Sørg for at alle kommer til orde! 


