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1. RISIKOM – opplæringsverktøy for risiko- og 
krisekommunikasjon om usynlige farer 

Dette veiledningsheftet er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan med 
fordel også leses av andre som ønsker å få bakgrunnsinformasjon til gruppearbeidet som benyttes i 
RISIKOM. Teksten er utformet slik at den skal gi deg grunnlag for å kunne lede en diskusjon om hva 
usynlige farer er, hva som skiller disse farene fra synlige farer og hvordan disse forskjellene kan 
påvirke hvordan man bør kommunisere om og håndtere risikoen. I tillegg til veiledningsheftet, 
består RISIKOM av en nettløsning med gruppeoppgaver, muntlige instruksjoner/videosnutter og 
informasjon om de ulike emnene som tas opp. 
Innholdet i RISIKOM er utarbeidet av en forskergruppe ved NORCE Norwegian Research Centre. 
Gruppen har bestått av Ruth Østgaard Skotnes (prosjektleder), Kåre Hansen og Anne Vatland Krøvel. 
Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Vestlandet (RFFVEST). 
 
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 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. Noen av disse usynlige farene kan også bli kalt lumske farer, og 
noe som er lumsk er ubehagelig eller farlig og utvikler seg gradvis uten å bli lagt merke til (de kan 
også kalles krypende farer). 
 
Både forskning og erfaring har vist at det ofte er mer krevende å kommunisere om usynlige farer 
enn farer vi kan se. Offentlig sektor i Norge har ifølge Folkehelseloven et lovpålagt ansvar for å 
informere og trygge sine innbyggere mot farer som kan utgjøre en risiko for folk og helse, og 
kommunene har her et særlig ansvar. Kommunene skal skape ro der media ofte kan spille på frykt, 
og målet med risikokommunikasjon er å hjelpe dem som vil bli påvirket av en risiko med å forstå og 
vurdere begrunnelsen for en risikobasert beslutning. 
 
Usynlige farer kan ofte klassifiseres som komplekse, usikre og tvetydige risikoproblem. Når risikoen 
er usynlig, må folk stole på målinger og ekspertuttalelser om risikoen. Men usynlige farer kan være 
vanskelige å måle og det kan forekomme ulike fortolkninger av resultatene, både mellom ulike 
eksperter og mellom eksperter og lekfolk. Usikkerheten, kompleksiteten og tvetydigheten rundt 
usynlige farer kan skape frykt og panikk hvis risikoen ikke kommuniseres på en gjennomtenkt, saklig 
og balansert måte. 
 
Det kan også ofte være forskjeller i oppfattelse av risiko når det gjelder synlige farer, som for 
eksempel faren ved bilkjøring, faren for at et tak skal falle ned, også videre. Men synlige farer fører 
ikke med seg like mye usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. Du kan se, og eventuelt også 
oppfatte med dine andre sanser, hva faren er, du kan se resultatene av den og du kan se hva som 
blir gjort med den.  
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2. Oppbygningen av RISIKOM –  
en kort brukerveiledning 

Hvem er opplæringsverktøyet laget for? 

RISIKOM er laget for alle som kan få et ansvar for kommunikasjon om en usynlig fare i en kommune, 
som for eksempel kommunikasjonsansvarlige, helsesjefer, bedriftshelsetjenesten, rådmenn, 
bygningsansvarlige, eiendomssjefer, beredskapsansvarlige, rådgivere, rektorer, barnehageledere, 
vaktmestere, også videre. 

Hvordan er gruppeoppgavene lagt opp? 

RISIKOM kombinerer videoer, gruppeoppgaver og 
informasjon, og består av 5 gruppeoppgaver og 6 
videoer.  RISIKOM starter med en introduksjonsvideo 
(Video 1), og dere får deretter en gruppeoppgave som 
dere skal diskutere. Når dere er ferdig med 
diskusjonen, vil det komme en ny video der det 
presenteres kunnskap fra forskningen og hva andre 
kommuner har erfart om det temaet dere har 
diskutert. Deretter kommer en ny gruppeoppgave 
etterfulgt av en ny video, og slik fortsetter verktøyet 
steg for steg gjennom alle gruppeoppgavene. RISIKOM 
avsluttes så med noen konkrete råd og anbefalinger. 

Den første oppgaven er en generell oppgave, mens 
oppgave 2, 3 og 4 følger et eksempel om funn av 
muggsopp på en skole. Oppgave 5 dreier seg om 
hvordan kommunen håndterer situasjonen når det er 
en privat aktør som har hovedansvaret for håndtering 
av og kommunikasjon om den usynlige faren. I denne oppgaven benytter vi et eksempel om 
gasslekkasje fra et olje- og gassanlegg, men hvis kommunen ikke har et slikt anlegg kan oppgaven 
tilpasses til å gjelde en annen type privat aktør som kan være relevant for kommunen (for eksempel 
et privat renovasjonsanlegg, kommunale utleieboliger som kommunen leier fra private aktører, eller 
lignende).  

Hvem bør være tilretteleggeren? 

Tilretteleggeren kan være hvem som helst som har ansvar for risiko- og krisekommunikasjon i en 
kommune, så lenge hun/han har mulighet til å sette seg noe inn i temaet på forhånd. 

Hvor lang tid vil det ta å kjøre gjennom hele opplegget? 

Dette vil ta cirka 2 timer, avhengig av hvor lenge dere vil bruke på hver gruppeoppgave. 

Hvor stor bør gruppen være? 

Det bør være 4-8 personer i hver gruppe. 
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Hvor lang tid skal man bruke på hver oppgave? 

Noen av oppgavene er mer omfattende enn andre og vil naturligvis ta lengre tid, men vi har 
beregnet cirka 15 minutter i snitt. 

Hvor mye forarbeid kreves av tilrettelegger? 

Den som tilrettelegger bør ta seg tid til å lese gjennom veiledningsheftet først for å sette seg noe 
inn i opplegget og temaet. Side 2-4 i veiledningsheftet inneholder en introduksjon til temaet og 
opplæringsverktøyet og en brukerveiledning. Side 4-21 inneholder informasjon om 
forskningsprosjektet RISIKOM bygger på og gir en nærmere beskrivelse av de emnene som tas opp 
i video 2-6. 

Tilretteleggeren må sende ut et kort informasjonsskriv til alle deltakerne før opplæringen, og kan 
sende mer utfyllende informasjon fra veiledningsheftet i ettertid. Informasjonsskrivet heter «Om 
RISIKOM». Tilretteleggeren må notere ned hovedpunkter fra diskusjonene underveis i opplæringen, 
og sørge for at disse kan brukes som læringspunkter for kommunens ansatte i ettertid. 

Opplæringen må foregå i et lokale med god nettilgang fordi videoene må spilles av fra YouTube. 
Linken til videoene finner dere på opplæringsverktøyets nettside, sammen med 
informasjonsskrivet, veiledningsheftet og gruppeoppgavene. 

Hvis du ønsker mer informasjon om noen av emnene som diskuteres i opplæringsverktøyet kan du 
finne dette i rapporten fra forskningsprosjektet RISIKOM bygger på. Rapporten finner du også på 
opplæringsverktøyets nettside. 

3. Forskningsprosjekt - risikokommunikasjon om 
usynlige farer i norske kommuner 

RISIKOM bygger på resultatene fra et forskningsprosjekt. Et forprosjekt gjennomført i fem norske 
kommuner i 2015 viste at risikokommunikasjon om usynlige farer kunne oppleves som en 
utfordrende oppgave for kommunene. Flere av kommunene hadde krisekommunikasjonsplaner, 
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men de manglet rutiner og strategier som kunne være til hjelp før hendelser oppstår. Håndtering av 
usynlige farer kunne være ressurskrevende for kommunene, kunnskapen var lite tilgjengelig for 
andre og organisasjonene fremsto da som sårbare og lite robuste. 

 

Forprosjektet ble fulgt opp av et hovedprosjekt i fire norske kommuner utført fra 2017-2020. 
Datainnsamlingen besto av fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med representanter fra 
kommuneadministrasjonen, skole- og barnehageadministrasjonen og andre ansatte i kommunen, 
skoleforeldre, eksterne fageksperter og media. I tillegg ble data samlet inn ved hjelp av en 
litteraturstudie og dokumentstudier av kommunikasjonsstrategier, rutiner, planer, sjekklister, 
informasjonsbrev og risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser, i nært samarbeid med 
prosjektkommunene.  

Balansegangen mellom å nå frem til innbyggerne med saklig informasjon, samtidig som man ikke 
ønsker å skremme noen, opplevdes som en utfordrende oppgave for kommunene. 
Kommunikasjonen i kommunene bærer ofte preg av krisekommunikasjon, den kan være svært 
personavhengig, og kan være avhengig av risikoforståelsen til individer i viktige roller i kommunen, 
som f.eks. kommunelegen, kommunedirektøren, rådmann eller helsesjef. Rutiner er ofte knyttet 
opp til spesifikke hendelser kommunen har opplevd. Flere av kommunene har lært mye fra tidligere 
hendelser, men det blir ofte uformelt og erfaringene er ikke skrevet ned. Dette kan gjøre det 
vanskelig når roller skiftes ut, da må man starte på nytt. 

Kommunene i vårt prosjekt som hadde opplevd hendelser hvor det ble utfordrende å kommunisere 
om usynlige farer, og hvor dette resulterte i konflikt og mediekrise, ønsket mer kunnskap om 
forskjellene mellom synlige og usynlige farer, og hvordan man best kommuniserer om disse. Derfor 
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er RISIKOM utviklet for å gjøre norske kommuner bedre i stand til å kommunisere om, og håndtere, 
usynlige farer. 

Prosjektet 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 
forskningsresultatene tyder på at dette ofte kan være underprioritert i kommunene. Men 
prosjektet 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. 

4. Risikokommunikasjon versus krisekommunikasjon 
(Video 2) 

Tidligere forskning har vist at folks reaksjoner på risiko kan variere veldig, og dette vil påvirke 
hvordan man bør kommunisere om risikoen. Folk kan være likegyldige overfor en alvorlig risiko og 
må bli varslet, folk kan være opprørt over en liten risiko og trenger å bli beroliget, og andre ganger 
kan folk være opprørt over en fare som faktisk utgjør en alvorlig risiko og trenger å bli veiledet. 

Det er forskjell mellom risikokommunikasjon og krisekommunikasjon, og dette er det viktig at 
kommunene er klar over. Enkelt sagt handler risikokommunikasjon om noe som kan komme til å 
hende, mens krisekommunikasjon omhandler noe som har hendt. Mange kommuner fokuserer 
mest på krisekommunikasjon, og å håndtere hendelser på best mulig måte når de oppstår. Men mye 
forskning taler for at kommunene i tillegg burde bruke flere ressurser på risikokommunikasjon. 

 

Risikokommunikasjon er ikke en instruksjon, men kan bedre forstås som en utveksling av ideer 
mellom ulike grupper om noe som kanskje eller kanskje ikke kan bli en trussel. Risikokommunikasjon 
er altså en interaktiv prosess som støtter dialog mellom flere grupper av mulige berørte og 
befolkningen ellers. 
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Men det er heller ikke alltid et like klart skille mellom risikokommunikasjon og krisekommunikasjon, 
noen ganger kan det være en glidende overgang. Det blir kun krisekommunikasjon når en hendelse 
faktisk går over til å bli en krise og folk blir opprørte og redde. Ved hjelp av god risikokommunikasjon 
kan det være mulig å unngå at det blir en krise selv om en hendelse (for eksempel funn av asbest 
eller muggsopp) inntreffer. 

Det er viktig for kommuner å engasjere seg aktivt med de berørte og unngå enveiskommunikasjon 
fra eksperter til offentligheten. Det å motta relevant informasjon øker bevisstheten om risikoene 
knyttet til et bestemt problem. Dette kan igjen gi de berørte muligheten til å ta informerte valg og 
få en følelse av kontroll. Risikokommunikasjon kan forberede viktige målgrupper for mulige 
eventualiteter. Ved å presentere risikokommunikasjonsmeldinger lenge før en krisesituasjon 
oppstår, kan man i flere situasjoner redusere sannsynligheten for at krisen faktisk forekommer. 

Usynlige farer er ofte preget av tvetydighet. Tvetydighet kan bety at det er uenighet om bevis for at 
den usynlige faren faktisk er årsaken til symptomer og sykdom som oppstår, som for eksempel om 
radonstråling fører til kreft (normativ tvetydighet). Det kan ta lang tid før symptomer vil vise seg, og 
noen kan mene at andre faktorer er årsaken til sykdommen. 

Tvetydighet kan også bety at det er forskjellige oppfatninger om hvilke verdier som bør bli beskyttet 
og hvilke prioriteringer som bør bli gjort (fortolkende tvetydighet). Noen kan for eksempel akseptere 
at det finnes asbestplater i et bygg de oppholder seg i, så lenge de vet at det ikke blir utført arbeid 
som kan forårsake skadelig asbeststøv, mens andre kan mene at dette er uakseptabelt. Hvis en 
usynlig fare er preget av tvetydighet blir det viktig å forsøke å finne en felles plattform. 
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Hva har andre norske kommuner erfart? 

Flere av kommunene i vårt prosjekt har opplevd hendelser med usynlige farer som har vært preget 
av mye usikkerhet og tvetydighet. Men de har også opplevd hendelser med usynlige farer som gikk 
roligere for seg, og ikke førte med seg noe særlig usikkerhet og tvetydighet. Eksempler på sitater fra 
intervjuene: 

 

 

  

«Og på usynlige farer så er det jo 
grobunn for diskusjon, for det er jo så 
usynlig» 

«Det er ganske mye som er usynlig 
som faktisk er farlig.» 

 

«I tillegg vet en at dårlig inneklima 
har helsepåvirkninger, men en vet 
ikke i hvilken grad dette gjelder.» 

«Så tenker jeg at hovedutfordringen 
med risikokommunikasjon er den 
risikoen, at vi ikke overdimensjonerer. 
Når skal vi gå ut å informere om noe 
som kanskje aldri skjer? Og hvor 
hardt tar du i? Finne en balansegang 
der.» 

«Du har jo alltid denne balansen 
mellom å skape engstelse og frykt og 
så videre, balansert opp mot behov 
for å gi informasjon.» 

«Så er det det at 
årsakssammenhengen mellom 
forekomst og sykdom er ikke så klar.» 
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«Og dette med asbest, virkningen 
kommer jo potensielt lenge etterpå. 
Og det er veldig usikkert, det er 
såpass mange i samfunnet som får 
kreft på en eller annen måte (…).» 

”(…) Du vet ikke egentlig, med 
usynlige farer så har du ikke noen 
presise mål på at hvis du har den 
verdien så gir det de og de effektene. 
(…)” 

«Du kan ikke kontrollere risikoen selv, 
det må en ha kunnskap og 
kompetanse på for å vite hvordan en 
håndterer det.» 

«Men når du har den usynlige faren 
så har du dette fryktmomentet som 
kan få litt ekstra grobunn da, fordi at 
tross alt så er det vi viser av 
dokumenter og det vi sier bare 
utsagn, de kan ikke ta og føle på det 
selv.» 

«Det har ikke vært panikkbestillinger, 
det har ikke vært overbekymrede folk 
som har kommet (…).» 

«Så har (…) kommune endret seg, vi 
har mer ressurser på kommunikasjon, 
vi har mer oppmerksomhet rundt 
klart og tydelig språk, kommunisere 
med folk i øyehøyde, hvilken rolle vi 
spiller, ikke bare enveis-
kommunikasjon, men toveis.» 
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5. Risikopersepsjon og sosial forsterkning (Video 3) 
I tillegg til radon, muggsopp, Legionella, asbest og gass, kan usynlige farer være stråling fra 
elektromagnetiske felt, genmodifisert mat, pandemier med virus som korona, ebola og 
svineinfluensa, radioaktiv stråling, kjemiske stoffer, mikroplast, også videre. 

Om risikoen er usynlig eller ikke, kan påvirke hvordan folk oppfatter risikoen, og usynlige farer kan 
dermed representere andre utfordringer for risikokommunikasjon enn synlige farer. Derfor er det 
viktig å forsøke å forstå hvordan befolkningen oppfatter risiko, det vi kaller risikopersepsjon. 
Holdninger spiller en viktig rolle for hvordan befolkningen mottar informasjon. Holdninger er formet 
av mange ulike faktorer – for eksempel om faren er observerbar eller ikke, om den skaper frykt eller 
ikke, om faren er kjent fra før eller helt ny, og om faren oppfattes som kontrollerbar eller ikke. 

Det vi kaller sosial forsterkning av risiko kan spille en viktig rolle, spesielt når det gjelder usynlige 
farer. Menneskers oppfattelse av ulike farer påvirkes av psykologiske, sosiale, institusjonelle og 
kulturelle prosesser på måter som kan forsterke eller dempe offentlig respons på risiko eller en 
hendelse. Vanligvis vil folk enten underestimere eller overestimere en risiko. Folk vurderer ofte sin 
egen personlige risiko som lavere enn risiko for andre, og når folk er ansvarlige for sin egen risiko er 
det enklere å ignorere den, spesielt om farene er usynlige. Det er for eksempel vanskelig å overtale 
folk til å bruke penger på en radonmåler for å teste hjemmet sitt for radon. Det samme problemet 
finner vi ved kommunikasjon om risikoen i forbindelse med inneklima. Et viktig spørsmål her er: Hva 
hvis du kunne sett radonstrålingen? Ville det vært annerledes da? 

Når det gjelder muggsopp er selve soppen synlig, men sporene i luften er usynlige. For noen usynlige 
farer, som muggsopp, finnes heller ikke nasjonale retningslinjer for grenseverdier. Kommunen må 
sette en grense for hva som anses som akseptabelt, men dette varierer - på neste måling kan det 
være annerledes. Det kan være vanskelig å avkrefte faren når man ikke har et regelverk å vise til. 
Dette kan gi grobunn for diskusjon og usikkerhet. Usikkerheten blant de berørte kan være stor, hva 
er vi egentlig utsatt for? Og ofte vet man ikke dette sikkert før det har gått lang tid. 

Hva har andre norske kommuner erfart? 

Ulikheter i risikopersepsjon har skapt problemer for kommunene i prosjektet. Usynlige farer som en 
kommune vurderte som en lav risiko ble til en krise fordi faren skapte utrygghet og frykt blant de 
berørte. Kommunen forutså ikke den uroen som oppsto. På motsatt side fant vi også eksempler på 
andre usynlige farer som skapte mindre frykt enn kommunen hadde forutsett. Eksempler på sitater 
fra intervjuene:  

 

 

  

«Hvor mange timer skal vi bli 
eksponert for dette før… hva er mye, 
hva er lite. (…) Og det kan være et 
dilemma, for det er ingen absolutt, vi 
vet jo ikke i dag hvor lenge du må 
være i et bygg med asbest eller med 
noe på veggene.» 
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«Det du ikke kan dokumentere i 
forhold til entydige regler, lover og 
forskrifter, det er det enda 
vanskeligere å få noen til å stole på, 
for det er så mange måter å se det 
på, mange måter å vurdere det på». 

«(…) usikkerheten hos de ansatte er 
ganske stor, hva er vi utsatt for?» 

«(…) mulighet for individuelle 
samtaler mellom en leder og ansatte. 
Så vi tok i bruk et ganske bredt 
spekter, bedriftshelsetjenesten som 
var tilstede og vi oppga telefon-
nummer, det var en lav terskel for å 
ta kontakt. Og dermed så oppleves 
det kanskje også mindre farlig.» 

«Men, det var flere av dem..,. jeg sa 
til flere av de ansatte som jeg jobbet 
med der nede, og vi fikk samme 
brevet.., at «dere må jo gå å få 
sjekket dere». Og så har de gjort det 
etterpå. De var litt «æ, det er ikke så 
farlig». Det er jo usynlig vet du, som 
du sier. Det er alltid annerledes med 
sånt du ikke ser, enn det du kan se.» «Vi hadde jo spørsmål om hvor 

mange er det som har målt radon 
hjemme hos seg, sant. (…) Det var 
ikke så mange. (…) Så det var veldig 
fokus på oss, det vi gjorde, mens der 
barn oppholder seg mest, der var det 
lite.» 

«(…) Vi følte oss veldig trygge på at vi 
hadde vårt på det tørre. Vi var trygge 
på faget, vi var trygge på løsningene, 
trygge på fremgangsmåten. Men vi 
var utrygge på menneskene vi 
møtte.» 
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”Ja, (…) for vi tenkte at dette er ikke 
egentlig så veldig mye, sant, så 
forutså vi ikke den uroen som oppsto 
(…).” 

”Det er det, å ta det på alvor, og 
kanskje spørre: nå tenker jeg sånn, er 
det greit for deg? Støtter du meg på 
det, eller mener du at vi må gjøre noe 
med dette her? Er dette et problem 
for deg, selv om jeg ikke ser det. Og 
det tror jeg vi er nødt til å ta tak i 
altså.» 

«Så er det liksom det å erkjenne og 
forstå at ting som du oppfatter som 
bagatellmessig, kan skape frykt.» 

«Og frykt kan du aldri diskutere med, men du kan kjenne til hva det er som 
kan være med og ta ned frykt, det vet vi jo litt om. Og frykt kan være en litt 
større greie i dette med usynlige farer, usynlige potensielle farer. For i og med 
at det usynlige ikke sikkert er farlig i det hele tatt. Men det blir opplevd som 
en fare, og da må vi ta det på alvor. (…) hva er problemet, det er ikke noe 
problem. Jo, det kan oppleves som et problem, så da må vi ta det.» 
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6. Fakta, ærlighet og tillit (Video 4) 
Hva som er akseptabel risiko er ikke lett å bestemme når det gjelder usynlige farer. Dette vil i større 
grad avhenge av hvem kommunen forholder seg til og hvordan kommunikasjonen fra kommunen 
er. Hva som er akseptabelt for enkelte vil avhenge av type aktivitet, hvem som håndterer det, og 
hvilken sosial sammenheng det foregår i. I tillegg vil akseptabel risiko være et politisk spørsmål om 
hvilke verdier som står på spill. Det finnes med andre ord ikke noen gitte, objektive og verdifrie mål 
for hva som er akseptabel risiko. Det er dermed viktig at kommunen kommuniserer hva som 
kjennetegner risikoen, samtidig som at de danner dialog med ulike aktører. Hensikten er da å 
bestemme hvilke akseptkriterier som skal gjelde for risikoområdet. 

 

Det er viktig at kommunen kommuniserer ut alt som finnes av informasjon. Men det kan også være 
utfordrende å gjøre en stor mengde rapporter, som inneholder en stor mengde data fra mange 
målepunkter, enkle å lese og forstå. Et godt tips kan være å ha spørsmål og forenklede svar klart 
tidlig. Hva betyr dette i praksis for de berørte? 
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Forskning på risikopersepsjon har identifisert flere emosjonelle karakteristikker som direkte 
påvirker frykt, og en av dem er at risiko for barn fremkaller mye mer bekymring enn den samme 
risikoen for voksne. For eksempel skremmer ikke funn av asbest eller radon på en arbeidsplass oss 
like mye som tilsvarende funn på en skole eller i en barnehage. 

Det er viktig for kommunene å forsøke å skape tillit. Tillit hjelper folk til å redusere usikkerhet til et 
akseptabelt nivå, og det forenkler beslutninger som involverer store mengder informasjon. På 
motsatt side kan mistillit ødelegge for samhandling og føre til handlingslammelse. Hvis befolkningen 
stoler på at kommunen vil håndtere en risiko på en effektiv måte vil det skape mindre frykt. 
Kunnskap om risikopersepsjon kan gi mer effektiv risikokommunikasjon og hjelpe folk med å se sine 
bekymringer i et større perspektiv. Men å oppnå og opprettholde tillit krever kontinuerlig dialog 
mellom dem som skal håndtere risikoen, de berørte og resten av befolkningen. 

Å bygge tillit krever å være tilstrekkelig forberedt, akseptere og involvere befolkningen så mye som 
mulig i kommunikasjon og beslutningsprosesser, være ærlige og åpne, erkjenne usikkerhet, 
kommunisere tidlig og ofte, være empatiske og iverksette tiltak. Det er viktig å innrømme at det er 
et problem, og ta de berørte på alvor, selv om det kan være uenighet om risikoens alvorlighetsgrad. 

Hva har andre norske kommuner erfart? 

I ett av eksemplene fra vårt forskningsprosjekt stolte ikke foreldrene på ekspertene kommunen 
hadde hyret inn for å gjøre målinger av den usynlige faren. Foreldrene tvilte på og stilte spørsmål 
ved faktaene som ble presentert av kommunen. Foreldrene hyret inn egne eksperter for å gjøre nye 
målinger, og disse ekspertene kom frem til ulik konklusjon. De berørte ble usikre på kommunen: 
setter de inn tiltak, eller bagatelliserer de? Undervurderer de faren? 

Funn fra prosjektet viser også at det skaper mest frykt når det er barn som blir utsatt for risiko. 
Foreldre vi intervjuet i vårt prosjekt hadde opplevd at det var vanskeligere å få gehør fra kommunen 
når det gjaldt usynlige farer de var bekymret for, enn mer synlige farer. Kommunen på sin side 
opplevde at foreldrene utviklet en mistillit til kommunen, de trodde ikke helt på dem. Eksempler på 
sitater fra intervjuene: 

 

  ”Ja. Så det at vi var usikre i 
kommunikasjonen tror jeg på (…); 
setter de inn tiltak, eller 
bagatelliserer de, undervurderer de 
faren?” 

«Og det var en mistillit til oss på en 
måte, de trodde ikke helt på oss.» 
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  «(…) og i motsetning til asbestsaken 
som gjaldt voksne, så gjaldt jo dette 
barn. Og da blir det mye verre.» 

”Men det å ta de helt på alvor, det å 
ta foreldrene og de ansatte helt på 
alvor, ta bekymringene helt på alvor, 
og gjøre absolutt det du kan med det, 
og være dønn ærlige på alt du gjør.” 

«For jeg lurer på om det var en 
utfordring at her hadde tiden gått, så 
var det ikke satt inn noen tiltak. Om 
det var det som da ble utfordringen 
her, i en periode.» 

”Ærlighet. Ærlighet. Enten at: det har 
vi ikke fått satt oss inn i, vi skal gjøre 
så godt vi kan, ringe tilbake om en 
uke. Men det var en sånn 
ansvarsfraskrivelse.” 

«Og mitt inntrykk er at hvis du kan 
klare å få de på banen fort, og at de 
opplever å bli tatt på alvor, at de får 
tidlig informasjon, så kan du spare 
deg for mye bry er mitt inntrykk (…)  
de er veldig interesserte i å bli 
involvert.» 
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«Ja, møte bekymring, ikke bare 
minske den, ikke sant. Møte den, og 
også gi aksept for den, det har 
forekommet, det er ingen som 
benekter det.» 

«Og det tror jeg er enda viktigere i 
usynlige beredskapssituasjoner holdt 
jeg på å si, at vi hjelper til med å 
synliggjøre det ved å være tydelige, 
klare og raske. Jo mer usynlig, jo mer 
bilder lager folk seg i hodet selv. Så 
derfor er det veldig viktig at vi er 
tydelige på det.» 

«(…) så lærte jeg veldig mye om 
hvordan situasjonen ble håndtert her 
på skolen, fordi vi greide å få ut til 
foreldrene ting uten å skape frykt. Vi 
greide å formidle at vi virkelig stolte 
på vår ledelse igjen, på at de hadde 
kontroll. Så vi skapte da en form for 
kontroll utad.» 
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7. Media og politikere (Video 5) 
Mediene har en sentral rolle når det gjelder risikokommunikasjon. De produserer kontinuerlig 
informasjonsflyt om hendelser og problemer i samfunnet, og dette kan igjen forme 
risikopersepsjonen hos leserne. Om mediene enten fungerer som «talerør» for kommunen eller de 
utfordrer kredibiliteten og troverdigheten av informasjonen som blir gitt av kommunen, kan påvirke 
aktørenes tillit. 

 

Det kan være utfordrende for kommunene å forholde seg til media, spesielt i saker med usynlige 
farer som preges av mye usikkerhet og tvetydighet.  Men uansett er det viktig å prøve å få informert 
de berørte før media kontaktes eller svares. Kommunikasjonsansvarlige i kommunen bør også 
kontaktes og informeres så tidlig som mulig. Det bør raskt sendes ut egne pressemeldinger, og man 
bør forberede alle, for eksempel ansatte på skolene, på hva de skal si til media. Det anbefales også 
å raskt oppnevne en kontaktperson som kan svare på spørsmål, slik at alle kan henvise til denne 
personen.  

Det kan også være viktig å informere politikerne i kommunen så tidlig som mulig, i hvert fall hvis det 
oppdages frykt blant de berørte.  
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Koordinering, samhandling og samsnakking på tvers av etater og avdelinger eller sentrale personer 
innad i kommunen er viktig. Man må orientere hverandre, møtes, bruke tid, og bli enige om et felles, 
entydig budskap. Det kan være til stor hjelp å på forhånd vite hvilke verktøy de andre avdelingene 
har, som for eksempel hvilken type målinger. Man bør ikke love noe som ikke skjer, og møte de 
berørte tidlig. 

Hva har andre norske kommuner erfart? 

Noen av kommunene som deltok i vårt prosjekt opplevde at mediene nå har mindre ressurser, og 
er mindre «på» enn før. I mange saker gjenga de lokale mediene kun kommunens pressemeldinger, 
de hadde tillit til kommunen. Andre kommuner opplevde den lokale pressen som mindre kritisk enn 
rikspressen. Lokalpressen hadde mer forståelse for dagliglivet i kommunen og ble oppfattet som å 
være mer på lag. Rikspressen og media i større byer ble oppfattet av noen som mer kritisk, tabloid 
og sensasjonspreget, og kommuner utenfor de store byene hadde opplevd at media ikke «traff dem 
like hardt». Selv om kommuner utenfor de store byene også hadde opplevd et voldsomt mediepress 
ved noen spesifikke hendelser. 

Kommunene i vårt prosjekt hadde opplevd flere ulike utfordringer når politikerne ble engasjert i en 
hendelse med usynlige farer. Noen av foreldrene hadde oppfattet det som om administrasjon og 
politikere dannet en felles front mot dem, mens i en annen situasjon var det kommuneansatte som 
opplevde å stå i en skvis mellom politikere (som tok parti med foreldregruppen) på den ene siden 
og foreldrene på den andre. 

Kommunene i prosjektet trakk frem at det er viktig å sette av nok ressurser til kommunikasjon, og 
de ansatte i kommuneadministrasjonen anbefaltes å backe hverandre opp, så de blir tryggere når 
de skal svare noen som kanskje vil kjefte på dem. Eksempler på sitater fra intervjuene: 

  «(…) hvis det ikke er et kontaktpunkt i 
den funksjonen, så kan folk bli 
sittende og lure på: hva gjør jeg nå? 
Hva bør jeg gjøre? Kan jeg la være? 
Bør jeg undersøke meg? Hvor farlig er 
dette egentlig?» 

«Det er jo en av de reglene vi har for 
håndtering av media. Ikke spekulere, 
ikke synse. Du skal ikke 
overdramatisere, bli med på 
spekulasjonene og hva dette kunne 
ha ført til. Så lenge vi ikke vet om det 
er farlig, eller at det umiddelbart kan 
skje noe.» 

«Og det mener jeg har litt med en 
mekanisme som ikke du skal helt se 
bort ifra. Og det går på at 
[lokalpressen], de er veldig avhengige 
av å ha et ganske greit forhold til 
kommunen, politisk, administrativt. 
De møter kommunen igjen dagen 
etterpå de.» 
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”Så det tok nok for lang tid før det ble 
samordnet, selv om vi snakker bare 
om tre uker her egentlig. Men det var 
lenge nok (…).” 

«(…) men jeg husker i hvert fall den 
følelsen av at jeg hadde på en måte 
sluppet det, jeg hadde ikke fokus på 
tiltak i den fasen der. Altså ifra 
kartleggingen, og til det smalt. Fordi 
at jeg, på en måte kan du si at jeg tok 
det for gitt at byggeier, eiendoms-
avdelingen som hadde kompetanse 
på dette her, gikk inn og gjorde de 
tiltakene som var nødvendige.» 

«Fordi at når det gjelder skole, så er 
det bygninger, også er det folk. Og 
det er en litt tendens i skole da til å si 
at nei men det er (…) eiendom, det er 
teknisk, det er bygget. Det har ikke vi 
noe med. Sånn er det litt fortsatt.» 

«Ja, altså det handler jo litt om dette 
når du får kunnskap om at du 
overskrider noen grenser, så skal 
ettertiden vise at du handlet med én 
gang.» 

«(…) men det å jobbe på tvers av ulike 
fagområder, det tror jeg også var 
med og hjalp oss til å få en god 
løsning på dette her. Så det er et 
forhold som en ofte har som 
ankepunkt når det offentlige skal ut 
og gjøre noe, nemlig at en ikke 
samsnakker på tvers av ulike etater 
og fagområder.» 
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8. Råd og anbefalinger (Video 6) 
Noen usynlige farer, som for eksempel gasslekkasje fra gassanlegg, kan medføre andre utfordringer 
for kommunen enn når usynlige farer utgjør en risiko i kommunens egne bygg eller områder. Når 
det for eksempel gjelder gassanlegg i privat eie, er det oftest selskapet selv som har ansvar for risiko- 
og krisekommunikasjonen, og ikke kommunen. Men uansett har kommunene et lovpålagt ansvar 
for å informere og trygge sine innbyggere mot farer som kan utgjøre en risiko for folk og helse, og 
de bør følge opp risiko i nært samarbeid med det private selskapet. 

Å forsøke å forutse det komplekse samspillet mellom psykologiske, sosiale og kulturelle påvirkninger 
på risikopersepsjon blant de berørte er viktig for planlegging av risikokommunikasjon. 

Ulike grupper i befolkningen har ulike behov og interesser. Derfor er det også nødvendig å huske at 
befolkningen ikke er homogene og at nivåer av engasjement kan endres gjennom 
kommunikasjonsprosessen. 

Det er også viktig for kommunene å være klar over kompleksiteten, usikkerheten og tvetydigheten 
som karakteriserer usynlige farer. Kommunene må være oppmerksomme på at dette kan variere 
fra sak til sak, avhengig av konteksten. Reaksjonene på usynlige farer kan ofte påvirkes av gjetning, 
spekulasjoner og ulike fortolkninger. 
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Og kommunene bør huske at når det gjelder barns helse kan usynlige farer skape ekstra mye frykt. 

Kommunene bør forsøke å involvere de berørte og befolkningen og legge til rette for dialog, skape 
møteplasser og lytte til eventuelle bekymringer. Et godt råd er å ta bekymringen og frykten på alvor, 
selv om man selv ikke vurderer faren som en stor risiko. Man kan spørre: nå tenker jeg dette, er det 
greit for deg? Støtter du meg på det, eller mener du at vi må gjøre noe annet? Er dette et problem 
for deg, selv om jeg ikke ser det? 

Å informere og involvere befolkningen kan risikere å avsløre problemer som folk aldri har sett for 
seg, og kommunene ønsker ikke å skape frykt og panikk. Men informasjon og involvering kan også 
sette risikoen i et større perspektiv og vise hvilke sikkerhetstiltak som er innført, og kan dermed 
kanskje dempe den sosiale forsterkningen av noen risikoer, samtidig som man skaper bekymring 
der hvor dette faktisk er berettiget for å få folk til å sette inn egne risikoreduserende tiltak, som for 
eksempel å måle radonnivået i sitt eget hjem. 

Det er viktig å handle raskt, så snart en blir klar over faren – for eksempel ved en høy måling av 
radon, eller en bekymringsmelding fra en skoleforelder. Det anbefales å få informert de berørte før 
media kontaktes eller svares. Kommunikasjonsansvarlige i kommunen bør også kontaktes og 
informeres så tidlig som mulig. Det kan være en god idé å raskt oppnevne en kontaktperson som 
kan svare på spørsmål. 

Det er viktig å koordinere og samhandle innad i kommunen – de ulike avdelingene og personene 
som er involvert må sammen ta ansvar for kommunikasjonen og ikke skyve ansvaret videre til en 
annen person eller avdeling. 

Det anbefales å være ærlig og forsøke å skape tillit. Jo mindre vi vet om en aktivitet, desto mer må 
vi stole på andre til å ta avgjørelser, og jo mer vil våre vurderinger om risiko bli et spørsmål om tillit. 
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