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Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet 



Erna Solbergs budskap 7. april

• Forsiktig optimisme – vi må beholde kontrollen
• Analyser fra Folkehelseinstituttet 

og råd fra Helsedirektoratet
• Smitteraten anslås nå til 0,7

• Fra 20. april vil vi åpne opp 
landets barnehager.

• Fra 27. april skal elevene på 
1.- 4. trinn tilbake på skolen og i SFO.

vi



Hvem er vi?



Hva er risiko?

Risiko refererer til usikkerhet om og alvorligheten av 
hendelser og konsekvenser (eller resultater) av en aktivitet 
med hensyn til noe mennesker verdsetter.

(Aven & Renn, 2010)



Sosiale faktorer som påvirker vår risiko-opplevelse

• Kjønn
• Alder
• Bosted
• Husholdning
• Utdanning
• Jobbsituasjon
• Økonomisk status
• Etnisk bakgrunn
• Religion
• Helsesituasjon



Risiko-egenskaper som styrer vår opplevelse
1. Frykt (dread)

a. Manglende kontroll
b. Alvorlige konsekvenser
c. Stort katastrofepotensial
d. Urettferdig fordeling av konsekvenser
e. Troen på at risikoen er økende og vanskelig å kontrollere

2. Ukjent risiko
a. Ukjent
b. Ikke observerbar
c. Ny

3. Personlig og samfunnsmessig eksponering
a. Antall mennesker eksponert
b. Personlig eksponering

(Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1981)



Vårt samfunn blir stadig mer «individualisert»

• Vi får stadig større ansvar for å informere oss selv

• Vi får stadig flere valg

• Vi får stadig større valgfrihet

• Flere faktorer påvirker vår identitet

• Flere faktorer påvirker vårt selvrealiseringsprosjekt

• Tidligere tryggheter er ikke lenger forutsigbare (slik som 
arbeidsplass, familieliv og bosted)

(Beck, 2006)



10 mulige tolkninger av ett korona-budskap: 
Vi må beholde kontrollen, med gradvis åpning av barnehager og skoler.

Karen
Eneforsørger
Bor i blokk

2 barn

Mons
80 år

Trenger 
hjemme-
tjeneste

Olav
Fisker

Bonusbarn
Træna

Grete
53 år 

Sykepleier
Bor alene

Reena
Student

Foreldrene
trenger hjelp

Katja
70 år

Bor alene
Ensom

Sveinung
Banksjef
Hytteeier
Båteier

Rolf
Flymekaniker
Stor familie 
permittert

Anne
Professor

Hadde kreft
3 barn

Jamal
Syrisk 

Kan litt norsk
2 barn



Ingen av disse tolkningene er feil. Alle er riktige.

De konkurrerende perspektivene er fasettene 
i den helheten som korona-krisen utgjør.

(fritt etter Kasperson et al., 1988)




	Lysbildenummer 1
	Erna Solbergs budskap 7. april
	Hvem er vi?
	Hva er risiko?
	Sosiale faktorer som påvirker vår risiko-opplevelse
	Risiko-egenskaper som styrer vår opplevelse
	Vårt samfunn blir stadig mer «individualisert»
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10

