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Informasjon i katastrofesituasjoner

ATLE DYREGROV

Information in disaster situations'

Abstract. - A disaster situation place 
'serious

demands om a soctety s emergency planning and

;i,t;. ;t;it article different psvcholosical aspects

;ilt;;;;;;rninss and information manasement

in critical situations are reviewed and discussed'

Limitations on rattonarity in such,situations.are

i'.r."J ".,h Y"d.'i::"ff;:,il:,':H'il":l:
to disaster warnings ar

i.l'"tirt"ti"ns' Collective as well as individual

denial of danger can prevent adequate planning

""ii".ot* 
6i a criticat situation' Episodic psy-

J,;r;;i;;ft .Ti:'-fl *,?$::ilffi:fi lilH"T:l
sometimes occur' anc tn'

ililffi;;edia is dis"ussed in this regard' There

i, 
" 

n..a for clear warnings from a credible :oT:t'
iiur rp..itv desired responses' The eltEct or a

**tftg *ilf be increased if it is reinforced lo-

;;;;;;t familY, friends and neighbours'

Several suggestions are made for improving disas-

ter PreParedness and response'

Kritiske hendelser og katastrofer stiller store

krav til lokal- og storsamfunnets beredskap'

vJ n.t" aktuelle katastrofesituasjoner somhar

;;;;;N;;;. har bide den materielle beredskap

itung"rfurri m6leutstyr etter Tjernobyl-ulvkken)

In-in"ror*"rjonsberedskapen (Vassdalulykken'

iit".uvrtrvkken) vist seg mangelfull'''gtt..rlit. 
hendelser er det nsdvendig at hand-

fitusteteOsf.apen forut for' under og etter en

kamstrofe analyseres og oppdateres' Et naturlig

,'J*tiai to* melder seg er om.den kunnsk-ap

,l* finn.t innen ulike fagdisipliner er ttlgjen-

J"ii""itt oircdskapsphnlegsins slilc at tiltak

Iorri iu.rtcsettes for 6 bedre beredskap og re-

;;;;;i;k'itisk situasjon blir si effektive som

mulig'

Forskningssenter for Arbeidsmilis'

Hilre og Sikkerhet (FAHS)
Universitetet i Bergen

I denne artikkelen vil psvk-ologltk, YytTI"p
u"^uovJti"g for beredskapsformil bli presen-

;-;";;ffforeslis tiltak for i bedre hind-

;;;""; kritiske . 
situasjoner tYL"]",:]:"1'

.tt"riirkninger og langtidsskader'. :'u*: :iltt-
o, luturtrof"-intervensjon vil ikke bli presentert

;il;;;;;iortie eiort rede for annet steds
-1-Dyr.grou, 

1982, 1983 a' b)'

Menneskelig rasionalitet ved katastrofer

Forstielsen for og planleggingen av de.t.of-

f.;G; og enkeltpe"on"tt innsats i kritiske

;il;j;;*"tvnt' a vere preset 1v len o.nn-

;il;; ; mennesket handler rasjonelt i slike

situasjoner. Det antas at dersom informasjon

;ii;;;;"1 om en forestiende hendelse grs' si

"iil"ft flest ta fornuftige forholdsregler' Flere

ti"ai.t ,ta.t irnidlertid pi at sosiale os qyto-
i;;k" iarakteristika innebeerer begrensntnger

"#;";;;;-.n 

ruut ut logisk og.rasjonell at-

ferd. Ved siden av verdier og holdninger' vil ikke

,rii^nst sotiate forhold (familie' nab99r og ven-

n"ii, r.ognitive prosesser og forhold ved.per-

,onfigft.t-.n (forsvar) bestemme de vurderinger

u" "itt"f 
og informasjon som foretas' og de

handlinger som mi iverksettes'

itoui", Fischhoff & Lichtenstein (1979) har

o.;;;;;;kognitive mekanismer som er med-

il"ti"'.t*".ae f-or folks vurdering av- risiko:

- Mennesker snsker en form for <intellek-

tuell skonomi>> - det vil si at nir fsrst 6n

,n"rri"g har dannet seg har de en tendens til a

bli fasttomret, og ((vriD ny informasjon slik at

;;;;t;* med tidligere oppfatning' Dette antas

6 ha sammenheng med manglende evne til 6

leve med den angst som usikkerhet skaper'
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636 Tendenser

Det er urovekkende og angstskapende 6 be-
dsmme risiko nir en md basere avgjorelsene
pd utilstrekkelig informasjon, eller uklare og
svake sannsynligheter. Det er ogs6 urovekken-
de 6 lsse den vanskelige intellektuelle oppgave
det er i kalkulere risiko. For 6 unngi eller om-
forme slike situasjoner som skaper engstelse
ssker en gjerne losninger som tar bort tve-
tydighet og usikkerhet, men som kan vare
feilaktige eller uhensiktsmessige.

- En annen kognitiv faktor av betydning
for risikovurdering er at de fleste mennesker,
eksperter innkludert, har for stor tiltro til sine
egne vurderinger. Dette innebarer at vi ikke
skjonner hvor lite vi vet og hvor mye tilleggs-
informasjon som er nodvendig for i mestre de
problemer og risiki vi stir overfor. Slovic,
Fischhoff & Lichtenstein (1979) har ogsi pi-
pekt det forhold at mennesker overvurderer
dramatiske farer med drastiske konsekvenser
som en lett kommer i hu, mens de undervur-
derer de mer vanlige, daglige farer.

En rekke undersskelser tyder ogs6 pi at vAr
evne til i ta inn og vurdere informasjon i en
kritisk situasjon som medfsrer hayt stress er
begrenset (Holsti, 1979; Janis &Mann, 1977\.
Hoyt stress er vist 6 medfsre klare endringer i
tankeevne. Problemlosningsevnen reduseres, og
tanken blir rigid og stereotyp og baserer seg
pi overforenklede kategorier. Ofte fastholdes
uhensiktsmessige losninger. BAde oppmerksom-
het, konsentrasjon og hukommelse svekkes.
Eksperimentelt er det vist at individer som stil-
les overfor en angstskapende trussel viser tap
av tankemessig fleksibilitet (Beier, l95l). Ved
stsrre katastrofer antar man at mange liv har
gett tapt pi grunn av at mennesker taper sin
evne til 6 vare fleksible (Abe, 1976). Under
hoyt stress er det problematisk A skille det far-
lige fra det trivielle, og den kritiske sans redu-
seres. Likeledes ignoreres varsel, og toleransen
for tvetydighet reduseres. Kombinasjonen av
stress og usikkerhet forbundet med kritiske
situasjoner medfsrer at en del personer foler
at <<det verste ville vare bedre enn dette))
(Smock, 1955).

Underreaksj onlOverreaksj on
To menneskelige reaksjonsformer er av spe-
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siell betydning for beredskapsplanlegging: pt
den ene siden er det mennesker som under-
reagerer, benekter, stenger ute eller holder pi
avstand faresignaler, og pa den andre siden
er det de som overreagerer, som unodvendig
overbelaster medisinske faciliteter, eller som
setter i gang kollektive tiltak som medfsrer
fare for de berorte.

BAde pd individuelt og kollektivt plan finnes
det forsvarsmekanismer som hindrer en adek-
vat handlingsberedskap for ulike typer kata-
strofer. <Det vil helst gi bra>>, <det vil ikke
skje her> er typiske tankemiter blant folk
flest. Den vanlige bilforer tror seg sikrere enn
gjennomsnittet. Bide nir det gjelder trussel om
naturkatastrofer og menneskeskapte risikositua-
sjoner, er det en tendens til at mange benekter
omgivelsenes truende aspekter, eller at de klart
undervurderer mulighetene for fremtidige kata-
strofer og skader (Shippiee, Burroughs & Wake-
field, 1980). Mange fastholder troen pd at vul-
kanen ikke vil fi utbrudd eller at orkanen vil
miste sin kraft fsr den nAr land. Benekting
reduserer angst.

Slik benekting kan vare adekvat i en hiplos
situasjon uten mulighet for i unnslippe, hvor
en selektivt unngir 6 tenke pA en kommende
fare ved A distrahere seg med andre aktivi-
teter. I militar sammenheng kan personell
som mister hipet om 6 komme vekk fra front-
linjene etter 6 ha vert vitne til sine kameraters
dsd la vare d sske dekning og ignorere ele-
ment€re sikkerhetsforanstaltninger (Janis &
Mann, 1977). OgsA fra andre katastrofesitua-
sjoner er det kjent at resignasjon i visse til-
felle kan betraktes som en rasjonell form for
atferd som svar pi et faresignal (Forman,
1963).

Dersom en ulykke inntreffer skjerpes bered-
skapen pd dette omrAdet, fordi det er vanskelig
6 benekte faren i lys av det som har skjedd.
Da gjennomgis beredskapen for det aktuelle
omrAdet og nye retningslinjer, treningsopp-
legg og opplysningskampanjer igangsettes.
Etter Tjernobylulykken kan vi forvente en opp-
gradert handlingsberedskap for kjernekraft-
ulykker. Arbeid med 6 forbedre beredskapen
f.eks. mht. transport av farlig gods derimot,
vil sannsynligvis ikke skyte fart fsr vi fir vdr
fsrste storulykke pd dette omredet.
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Den manglende planlegging og beredskap. pi i"t :ip?::l 
to constant reminders of the

omr6der hvor det eksister-ei eiutytt<espotensiile danger' they.seem disposed to abandon this

kan forstirs i lys av A.r'iff*i". 
"n 

uraiU"rtret?i Giilt;" '"i.in 
f"uot of a more comfortable

fleste av oss lever pa. F;;;;;atpsytotogien vli urii*at of blanket reassurance' But if danger

viatantagelsenompersonligusirbarheterensignsarepresent,vigilancetendstobe
almenmenneskelig an;;"-ilunorr-gulman & aroused>(s'62)'

Frieze, l9g3). I en farl-ig situasjon f.un A.nri O.i "t 
itiOt'iid uiktig i fremheve de indi-

antagelse imidlertid f;;;ri.;;t vat t anatin! uiJJr" forskjeller: noen mennesker har ingen

(Sims&Baumunn, rs;tFri.ir.nunurarUutrr.i i"t"atf,"ptueuissthet' de skyver tanker pi en

endres dramatisk dersom en har vart utsatt iJr Ltttig ttu'uttrofe unna' mens andre setter seg

eksfiemr stress (Dyregr* [rra"irtriesen, 1985fi i;;i evakueringsrutiner', sjekker brannrutiner

en slik situasjon t' itt ikke mulig a opp#t- tit' "g 
er forberedt pi ting som kan skje'

holde illusjonen om "i 
o.ri. 

"1 
ik[e skji rn"eg, var" kunnskap om individuelle forskjeller

og mange rammes uu ,t.rt frykt for .n'"ri, i ,.girt*ting og opplevelser av faresignaler er

<<katastrofe>>, det vil;; ;; sterk okning i sill ;,ff;kfuG. No." steder skilles det mellom

barhet. 
si mecl sterK c'Knurts 

. otttoner som 
^stenger 

ute eller undertrykker

ved ulykker som ikke rammer en selv direkte iut.tGnurtt, sikalte (repressors>' og de som

er det mulig for mange 6 beholde sin iltusion "il ?:ott-1c-"je 
pi' eller overdrive -farer' 

de

av usirbarhet ved a ilrsitcre seg selv og un'a* sakalte <sensitizers> (Rothbart & Mellinger'

om at f.eks. Tjernobvlulvkken il<rce vl #i bj?i: 
":.lltivis 

innebarer fareregistrering en

Vesten fordi den skyldtes Sovjets mangelfulle prosess hvor personer sgker etter, oppdager'

sikringstiltak. shkJ l;llektive u"""rt'i'iell + ll1*.'pd (unngir) fare' Fra et bered-

faktorer kan medfsre sen forstaelse av at iet skaps-synspunkt blir det viktig i bedre kunn-

eksisterer en kritisk situasjon' og tt"tuu'd"'in-g tkuqt1i3..de' faktorer som bestemmer opp-

avrisikokilderkanbliutilstrekkelig.merksomhetsniviogreaksjonpipotensielle
I en undersskelse av piloter ble det funnet at faresignaler' slik at personer som (stenger

n&rmere halvparten;uiJ. .n hasardiss;;;: ut"'t iuttti.snaler ikke rekrutteres til stillinger

gang som gikk ut pa-no"t kan ikke ,r.i. ."Jr. med stor uttyatting for sikkerhet' Forelopig

Denne usirbarhetsrbrestillingen urr", a lllJi .r-"ai r,"riltrtup o* sakalte <<perseptuelle for-

bak irrasjonelle pilot-avgjor"lr", (t.rt.r'-& svar>> pi .t^'t"'diu* som ikke tillater adekvat

Bombaci, 1984). E; iir.? "u"r"ntrig 
oii J seleksjon pi dette omridet' selv om den si-

militare flyulykker kan tilbakef"r", ,if l, it;lt" btf;t: Mechanism Test (DMT)' har vist

mannskapet utratti a-iu nrau"rraig uir:# t.gitt"natiliskilleulykkesutsatteflvgerefra

i en faresituarjon ti.Jir, \giif. Sfit U""eiJi"ng aridre flvgere (Varnes' 1982)'

av fare er ikke uvanlig, og i den grad slik tenk-

ning kjennetegner minnesker i ledende posi-

sjoner, innebarer 
.de;--;; 

betydelig farJ for Overreaksion/Panikk

mennesker og utsryr. oversensitivitet og overreaksjon i forhold til

Kapasiteten tl 
vi 

uerrotde sin 6rvikenhet informasjonzfarevaiset inntreffer i en del

under mer konstant <<fareeksponering> ;;;; dlfelle' En spesielt fryktet form for overreaksjon

de fleste begrenset, vi adapterer t" 
'u'#'n"": !f*:t-:::*jon 

i iorm av panikk' Panikk er

lene, eller Uenytter ulike 
-defensive 

maninre €rl uvanlig 
"utttjon 

i katastrofer (Quarantelli'

for i unng6 den emosjonelle spen-ni;;; 1954), bortsett fra situasjoner der personer

situasjonen urr",,., o-r-,-1ii. lanis trgozt uttriki. opplever en overhengende fare' det er kamp om

det slik: 
ossfor' Janls(lyoz)u'rr;^"- 

fl-"ktutitnt' og de 
-antar at flrrkt er mulig i

oyeblikket, mJn ikke senere' Selv om panikk

<<Even many adults find it extremely diffi- .i * un""tig-learttjon har dessverre media-

cult to adopt a set of watchfulness, ur.rri.rr, Lming au kiastroitsituasjoner skapt et bilde

and readiness to take protective uttion it uu panikk som vantig reaksjon' I-en amerikansk

the face of known danger. Whenever d;"t; ttuait er det sAledeJ funnet at ette av d men-
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nesker trodde at panikkreaksjoner var et hoved-
problem i katastrofesituasjoner (Wenger et
al, 1975). Det er liten grunn til 6 tro at dette vil
vere annerledes i skandinaviske land. Befolk-
ningens forestillinger om panikk kan i en kritisk
situasjon skape en selvoppfyllende profeti.
Massemedia kan imidlertid ogs6 benyttes til 6
spre saklig informasjon som er egnet til i gi be-
folkningen realistiske forestillinger om kata-
strofeatferd.

Episodiske utbrudd av panikk er kjent fra
historien, spesielt i forbindelse med sykdoms-
symptomer sorn hurtig spres i en befolkning.
Mens de fantaserte irsakene i middelalderen var
djevler og hekser, er det fysiske, kjemiske og
bakteriologiske faktorer som i dag anses som
6rsaker. Eksponering for <usynlige> kjemiske
eller fysiske farekilder som striling, giftgasser,
giftstoffer, etc. kan i spesielle tilfelle v€re opp-
hav for masse-reaksjoner. Utbredt frykt, med
grunnlag i rykter og mangelfull informasjons-
tilgang, kan resultere i massesuggestive reak-
sjoner.

Ved epidemien pi den jordanske vestbredden
i 1983 trodde befolkningen det var en mystisk
gass som var irsaken (Hefez, 1985). Reaksjonene
kan igangsettes eller forsterkes av mediadek-
ning og det medisinske hjelpeapparat (Hefez,
1985). Flere rapporter foreligger hvor masse-
hysteri tilsynetalende helt eller delvis tilbake-
fsres til sosialpsykologiske smitteeffekter
(Mcleod, 1975; Olkinuora,1984; Hefez, 1985).
I de fleste tilfeller tar den psykiske smitten sitt
utgangspunkt i en reell ytre hendelse som kan
innebare livstrussel for en gruppe av men-
nesker. Symptomer utvikles imidlertid hos
mange som ikke har vert eksponert for fare-
kilden, men som tror seg truet eller eksponert.

Ved en del langsomt innsettende <<katastrofer>
kan imidlertid andre overreaksjoner ses, bl.a.
som resultat av mediedekning. Unodvendig
frykt for AIDS kan f.eks. ses pi bakgrunn av
oppslag i dagspressen.

Overreaksjoner vil lettere gis grobunn der-
som det hersker stor usikkerhet og uvisshet
mht de farer som kan materialisere seg, eller
dersom informasjonen som formidles er tvetydig
eller motsigelsesfylt. Frykt stimuleres ogsi
dersom det gis utvetydig informasjon om stsr-
elsen av en pikommende fare, og lite informa-
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sjon om hvordan en selv og omgivelsene best
kan mestre faren (Janis, 1962).

Nir en person forventer en katastrofe kan
vedkommende ogsi bli sd sensitiv at selv et
mindre varsel om en potensiell trussel kan
forirsake umiddelbar handling. Psykisk smitte
kan ta sitt utgangspunkt i miljokatastrofer,
hvor langt flere enn de direkte rammede kan
oppvise symptomer av psykogen karakter. Faren
for slike reaksjoner sker der symptomene
skyldes <usynlige> fysiske (strAling) eller kje-
miske Arsaker, av mer eller mindre kjent opp-
hav (Hefez, 1985).

Varsel om forestiende katastrofe
Forskjellige psykologiske forhold er med A

besternme effektivitet av, tiltro til, og reaksjon
pi varsel om en kritisk situasjon. I det folgende
vil noen slike forhold bli belyst n6rmere.

Varsel og tid
Varsling forut for en katastrofe vil avhenge

av hvor britt den inntrer. Dersom det foreligger
mulighet for varsling i god tid far en fare inn-
treffer sd tillater det en gradvis tilpasning til
situasjonen, med mulighet di e etterprove om
faren virkelig er tilstede fsr en tar forhinds-
regler. Samtidig vet man at varslingen i slike
tilfeller kan bli mindre effektiv. Janis (1962)
refererer studier som viser at varsler like for slike
katastrofer ofte overses. Dersom en befolk-
ning eller en gruppe mennesker gientatte ganger
har blitt eksponert for et farevarsel uten at
faren har materialisert seg, sA vil de forholde
seg rolig dersom varslene ikke inneholder ny
informasjon som viser okt sfubarhet for faren.
Gjentatte varsler over tid, uten at noe skjer
kan siledes fsre til en oppfattelse av at det ikke
er noen fare.

Dersom innbyggerne kjenner til hva de mi
gSare, og tiden tillater dem i utfsre den be-
skyttende atferd, kan reaksjonen pd varsel
om hurtig innsettende hendelser fore til meget
adaptiv atferd. Fritz & Marks (1954) har vist
at varsel i siste minutt, uten annen form for
forvarsel, kan utlsse maladaptiv atferd i si
sterk grad at befolkningen ville greid seg bedre
uten varsel. Det antas at et si kort varsel forer
til stor uro og spenning som innvirker pi deres
vurderingsevne og handlingsberedskap.



Varsel og Presision-Vutt.t.t 
U sr v&re klart, eksakt og spesifikt'

Folk forholder seg mest adekvat til varsel som

ni, i.t,furr.tig og klar informasjon' Uklar eller

Ivetvdig informasjon gir opphav til frykt^og

urif.f."ti.t' Janis (1962) har underbygget fsl-

gende hYPotese:
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porterte symptomer, og forringet prestasjon

ved oppgaver som krevde konsentrasjon (Scha-

effer & Baum, 1984). For en bred presentasjon

av undersskelser vedrsrende psykologiske

aspekter ved Three Mile Island ulykken se

Hartsough & SavitskY (1984).

Varsel og retningslinier for atferd'
For at it varsel skal vare effektivt mi det ogsd

vise en positiv losning i situasjonen' Et varsel

skal ikki bare varsle, men ogsd gi anbefalinger

om hva snsket atferd er. Perry et al. (1980, rap-

portert i Sims & Baumann, 1983) har for flom-

evakuering vist at det er et signifikant sammen-

heng mellom det a rette seg etter et evakuerings-

u"rr"l og tilstedevarelsen av en evakuerings-

plan. Igjen kan Tjernobylulykken tjene som

.t t.tnp.i pA manglende beredskap i sA mAte:

En rekke 
-mennesker 

snsket retningslinjer for

huordan de skulle forholde seg' og fikk tildels

motstridende svar fra ulike eksperter' Shake-

speare skrev et sted: <(We) rather bear those

iils we have than fly to others that we know not of'>

For beredskapsformil er det nsdvendig at be-

folkningen vet hvordan de skal forholde seg

dersom det inntreffer en ulykke' I enkelte in-

Justriomraaer med stort katastrofepotensial

vet befolkningen hvordan de skal forholde seg

om varselet gir, mens andre omrider i landet

hvor det foregir transport av farlig gods' hvor

mulighetene for dambrudd etc' er tilstede, er det

sa goat som ingen organisert beredskap og

info-rmas3on til befolkningen om hvordan de

sta fornotAe seg dersom ulykken er ute' Ved

i.eks. Three Mile Island ulykken skjedde det

en hoy grad av spontan-evakuering fordi be-

ioff,ning.n opplevde situasjonen som farlig

oJ rota] den informasjon som var tilgjengelig

var forvirrende (Bartlett et al, 1983)'

Tatt i betraktning f .eks' Vestlandets potensielt

utsatte stilling mht radioaktivt nedfall fra

Skottland, er det sannsynlig at lignende reak-

;j"*t som ved TMI kan inntreffe' dersom ikke

b.fotkning.n gis flere holdepunkter for hvordan

de skal opptre i en kritisk situasjon'

Manglenie kjennskap til hvordan vi skal

forholde oss til en kritisk situasjon er ogsi

tilstede mht. brann. Mens man f'eks' pd over-

nuitingttt.aer i USA kan finne foldere/brosjyr-

ei sorrifotnoldsvis detaljert redegjor for snsket'

<<Under conditions where a serious warning

has aroused fear to a moderate or high level'

the recipient's vigilance tendencies will tend.to

be incriased by any subsequent communication

ttrat tre perceives as containing ambiguous

information about his vulnerability> (s'69)'

Tjernobyl-ulykken viste sviktende informa-

sjc,nsUereastap, hvor motstridende informasjon

Uidro tit okt frykt og usikkerhet mht hvilke

forholdsregler som var nodvendig og mulig 6 ta'

i ,iii.eg utJ det gitt tildels vanskelig tilgjengelig

inf-i-ut:on, i et forholdsvis teknisk sprAk

som folk flest ikke var fortrolig med' Vanskelig-

t.,tn. med 6 gi adekvat informasjon pi et

forholdsvis ukjent omride, hvor menigmanns

tutgtrnntt unnskap er begrenset, er pi ingen

Ji! u.gt.nset til virt land' VAre naboland

og anAre land i storsamfunnet har stitt over-

for tilsvarende Problemer'
Etter vulkanutbruddet ved Mt' St' Helen i USA

1980 opprettet Federal Emergency Management

eg.n.V' €EMA) et tverretatlig senter for

tJordinering av katastrofetiltak' spredning av

uii.nst apen! informasjon, og ryktekontroll'

O.ganit"tlnlen av dette er beskrevet i Bernstein

.1 ir trsaoi hvor betydningen av..A bi'rringe

tt.ft.p.ttontll og befolkningen valid' reliabel

og 
-Uetimetig 

informasjon sterkt understrekes'

E'ksempler pA informasjonsmateriell som er

eller vil bli benyttet i slike situasjoner finnes

blant annet i Barter, Bernstein & Buist (1986)

og i .n rekke brosjyrer utarbeidet i USA av

F-ederat Emergency Management Agency'
- -O.n 

psykoiogiske situasjon som skapes i

en usikker og uoversiktlig situasjon gir opp-

hav til angst og uro' og eksisterende katastrofe-

Uereattup' trai i att for stor grad unnlatt i ta

;;;;t; til de psvkologiske mekallmqr i plan-

i.gging uu tiftu-k. Ett.t Three Mile lsland ulykken

.r?t uitt at kronisk stress forbundet med frykt

og usikkerhet var assosiert med en skning i

cJttisot og katekolamin-aktivitet' i antall rap-
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livreddende atferd i en brannsituasjon, er det
meget sjelden 6 se lignende beredskapsfremmende
tiltak pi norske overnattingssteder. Dette
gjelder ogsi pi andre potensielle katastrofe-
omrider, der det i flere land foreligger informa-
sjonsbrosjyrer som gir retningslinjer for hen-
siktsmessig atferd i tilknytning til de aktuelle
katastrofer.

Studier av evakueringsatferd tilsier at for
6 kunne tsmme et omrAde raskt og effektivt
er det nsdvendig at innbyggerne har kjennskap
til en plan som sikrer en sikker flukt til et
sikkert sted. Et signal eller varsel er bare me-
ningsfylt i den grad en kan handle meningsfylt ut
fra den informasjon som formidles (Forman,
1963). Mangelfull reaksjon i en varslet kata-
strofesituasjon kan ikke betraktes som irra-
sjonell atferd dersom en ikke har kjennskap
til adekvate forholdsregler. Ved katastrofen
i Bhopal hadde ikke Union Carbide varslet om
hva som burde gjores dersom giftige gassut-
slipp skulle finne sted. Folks sjanse for 6 do ville
bl.a. vert betydelig redusert om de hadde holdt
en vit klut over ansiktet (Marwick, 1985). Det
er ogs6 kjent at en rekke mennesker flyktet
nedover fra Union Carbides anlegg, og derved
omkom, fordi gassen som var tyngre en luft, sdg
samme vei. Takuma (1978) pipeker pi basis
av deres forskning omkring jordskjelv at gjen-
tatt trening i brannbekjempelse og evakuering,
samt at hver person har en spesifikk oppgave,
fsrer til resolutt opptreden og hindrer uorga-
nisert atferd.

I dag rider det sannsynligvis atskillig usikker-
het i deler av befolkningen, pi ulike steder i landet,
om hvordan en skal forholde seg dersom en
eller annen form for katastrofesituasjon inn-
treffer. Bare for en krigssituasjon er det utar-
beidet retningslinjer for hvordan folk
skal forholde seg (se f.eks. heftet <<For i over-
leve>> utgitt av Direktoratet for Sivilt Beredskap).
Disse retningslinjene er imidlertid hovedsakelig
kjent bare av beredskapspersonell.

Varselets kilde.
Varselet mA bli oppfattet & komme fra en

troverdig kilde. Ved flere naturkatastrofer er
det vist at folk har fortolket varsel gitt giennom
radio og TV som <<bare>> informasjon, fordi det
ikke har kommet fra <<autoriteter> (Drabek
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& Stephenson, 1971). Nir mennesker mottar
varsel fra det de opplever er en meget veder-
heftig kilde, er det mer sannsynlig at de tror at
truselen er reell (Drabek & Boggs, 1968). De
som mottar varsel vil vurdere kredibiliteten til
de autoritetspersoner som sender ut varselet.
og de vil, dersom det er tid, forsske i verifisere
varselet fra flere kilder (myndigheter si vel som
personer i det sosiale nettverket).

Under Vassdal-ulykken formidlet kilder uten-
for forsvaret informasjon som klart satt For-
svarets informasjon i vanry, og skapte mistillit.
Kredibilitet avhenger av opplevd objektivitet,
og forsvarets objektivitet ble i dette tilfellet truk-
ket i tvil. Pi samme bakgrunn ville en rent militar
granskningskommisjon antakelig svekket befolk-
ningens tillit til en uhildet granskning av ulykken.

Etter Tjernobyl-ulykken fikk folk svekket sin
tiltro til Helsedirektoratet og andre instanser
p.g.a. den inkonsistens som var tilstede i den
informasjon som ble gitt. I denne situasjonen
virket ogsi et annet forhold inn pi den opp-
levde tiltroen til de som ga informasjon: De
undervurderte farene i utgangspunktet, og
derved skaptes det usikkerhet i befolkningen
mht om de kunne stole pa ny informasjon
som tilflot dem. Usikkerheten som ble skapt
i den forste perioden etter ulykken utviklet
et mentalt 'set' i befolkningen hvor senere in-
formasjon ble mistrodd. En slik hAndtering
av situasjonen vil sannsynligvis ogsA under-
minere befolkningens tillit til varsel og in-
formasjon i senere truende situasjoner.

Mistillit til myndighetene er kjent ogsi i
omrAdene rundt Three Mile Island. Der oppsto
en tillitskrise mellom befolkningen og ekspertene
pga tvedydig og mangelfull informasjon (Doh-
renwend et at, l98l). Frykten for str6ling ble
forsterket av manglende vitenskapelig og teknisk
kjennskap til streling, og av den utbredte opp-
fatning at de fsrste offentlige rapporter,/opp-
lysninger om strafingsnivd ved ulykken var vil-
ledende med hensikt (Gricar & Baratta, 1983).
Derfor ble bl.a. befolkningen direkte trukket
inn som ansvarlige for milinger av radioak-
tivitet (med 3 ukers opplaring), for 6 skape
tiltro til de opplysninger som ble gitt ut om
strdlingsfaren etter ulykken (se Gricar & Ba-
ratta, 1983).



Varsel og sosial bekreftelse.
I en kritisk situasjon vil ofte tiltak innrettes

etter hva naboer, venner og familie foretar seg.

Ved flere naturkatastrofer har det vist seg at
n6r beslutningen om A evakuere tas, si tas den
av familier og grupper av naboer i fellesskap,
og ikke av enkeltpersoner (Moore, 1963, rap-
portert i Sims & Baumann, 1983). Et varsels
effektivitet skes siledes betraktelig dersom det
forsterkes sosialt og lokalt. Young et al (1978

rapportert i Sims & Baumann, 1983) har i en

studie av hindtering av jordskjelv-trussel vist
at den informasjon som gis gjennom media
fir mening og viktighet gjennom samtaler og
samhandling med venner og naboer. Dette
er sannsynligvis av stor viktighet for i ni frem
med helsekampanjer pi AlDS-omridet. Til-
takene blir langt mer effektive dersom kam-
panjer tar sikte pi 6 benytte nettverket og (auto-
ritetspersoner>> med tiltro innen risikogruppene.

Det er ogsi av betydning 6 vite at mennesker
ofte vil v&re avventende med i sette i gang
handling,/evakuering f sr samtlige familie-
medlemmers sikkerhet er bekreftet (Drabek
& Boggs, 1968; Perry, 1979). Dette betyr bl.a.
at en familie kan utsette evakuering dersom
ett familiemedlem ikke kan lokaliseres. Spesielt
er det grunn til 6 anta at voksne vil snske 6 ha
sine barn i sikkerhet eller etablere kontakt med
dem fsr eventuell evakuering (jfr Nasar & Green-
berg, 1984).

Varse! og medium.
Eksisterende forskning er ikke entydig mht.

hvilket medium som er mest effektivt for fare-
varsling. Der synes dog 6 vare en viss enighet
om at TV er mer effektivt for farevarsling enn
radio (Davenport & Waterstore, rapportert i
Sims & Baumann, 1983). Det er imidlertid
stor enighet om at det bar vere <redundancy>>
med hensyn til mediabruk, da hvert virke-
rniddel gir sitt bidrag.

Varselets innhold.
Pi grunnlag av undersokelser har Perry &

Mushkatel (1984) foreslitt at et katastrofe-
varsel skal fortelle innbyggerne hva trusselen
inneberer, hvordan den har oppstitt, hvor,
nir og hvor alvorlig virkningen antas i bli, og
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hva innbyggerne kan gjare for i beskytte seg
selv. Dette gir grunnlag for innbyggerne til
I avgjare om de er i fareomridet, og hva de kan
gjore. Om informasjonen er presis, klargior
hvem som er i risikogruppen, og hvor raskt de
mi handle for A unngi fare, s6 vil sjansene for
at innbyggerne vil tro pi den oke.

Perry & Mushkatel (1984) har vist at varselets
betydning ved en trussel som er relativt ukjent
for den risikoutsatte befolkning blir spesielt
viktig. Innbyggerne kan i slike tilfelle reagere
pA en av to mdter ; enten ved d falgeevakuerings-
varsel til punkt og prikke, eller ignorere det helt.
Dette gjar at varselets innhold bor vare naye
planlagt pi forhAnd, slik at det tilfredstiller
de krav som er nevnt.

Hvilken type katastrofe som varsles vil ogsA
kunne pivirke innbyggeres atferd. Nasar & Gre-
enberg (1984) har i en undersokelse vist at det'
forventes lav grad av overlevelse etter et kjerne-
fysisk angrep. Et varsel om en slik katastrofe
vil sannsynligvis medfore at mange finner det
nyttelost 6 foreta seg noe. Tilstedeverelsen av
en evakueringsplan fsrte til en signifikant
okning i forventet overlevelse blant deltagerne
i undersskelsen. I denne undersokelsen viste det
seg at 6l t/o av de 250 spurte i en amerikansk
by ikke visste hvor de skulle dra dersom byen
skulle evakueres. Det er grunn til 6 anta at denne
prosenten ikke vil ligge lavere i Norge.

Tiltak
Den senere tids hendelser har anskueliggjort

behovet for tiltak som bedrer informasjons- og
handlingsberedskapen ved stsrre ulykker og
katastrofer. I det folgende pekes det pa tiltak
som kan bedre den enkeltes og samfunnets
hindtering av slike kritiske situasjoner.
o Den psykologiske kunnskap som eksisterer

vedrsrende begrensninger i rasjonalitet mi
innarbeides i den eksisterende katastrofeplan-
legging. I tillegg mi beredskapspersonell
gjores kjent med disse prosesser, og eventuelt i

fi trening som setter dem bedre i stand til a ,

hindtere dem.

. Etter en kjernekraftulykke og andre kata-
strofer av lignende natur er det meget viktig
6 gi befolkningen tilgang pi enhetlig og bred
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informasjon. Dette forutseter at informa-
sjonsberedskapen planlegges pA forhind slik
at tilstrekkelig med informasjonstelefoner raskt
kan etableres, at kvalifisert personell beman-
ner slike sentraler, at personell som stAr frem
i media larer A hindtere media i en kritisk
situasjon, og at bruken av media ikke blir reak-
tiv, men proaktiv, hvor media presenterer in_
formasjon som er umiddelbart tilgjengelig,
og ikke mi lete etter denne. Det bsr opprettes
forbindelseslinjer mellom lokal katastrofe-
ledelse og media forut for potensielle kata-
strofer for i planlegge mediatjenester i en
katastrofesituasj on. Informasjonsmateriell til
bruk i media bsr vare klart pd forhind for
ulike eventualiteter.

o For 6 gi innbyggerne opplevelser av kontroll
med situasjonen, for { dempe angst og uro,
og hindre ryktedannelse md det sikres hurtig
og effektiv mediadekning med tilstrekkelig
spesifisitet. Ved katastrofesituasjoner som
lett gir opphav til angst og uro i store deler
av befolkningen bor det raskt opprettes et
tverretatlig og tverrfaglig senter som kan
rAdgi den lokale katastrofeledelse i spredning
av informasjon som kan dempe frykt og
hindre ryktedannelse. Materiell til bruk i
slikt arbeid bsr utarbeides pi forhind.

. Apen, direkte, og tilstrekkelig informasjon
i tiden etter en katastrofe vil sikre tillit mellom
befolkning og myndigherer. Det vil svekke
befolkningens tillit til myndighetene om de
har gAtt ut med informasjon om at det er intet
6 uroe seg over, og det senere viser seg at dette
er uriktig. Lokale informasjonsmoter, aktivt
engasjement av innbyggerne i komiteer etc.
forut for krisehendelser vil ogsi bidra til A
styrke tillit og samspill mellom myndig-
heter og befolkningen. PA dette som p6
andre omrider, utvikler det seg en hold-
ning av <right to know>>. Stadig flere
mennesker snsker kjennskap til de farer som
finnes i arbeid og fritid. Dette gjelder s6 vel
gjennvinningsanlegg for avfall som raffineri
og annen industrivirksomhet. Et samspill
mellom myndigheter, industri og lokalbefolk-
ning vil gi grunnlag for en bedret katastrofe-
beredskap.

ningen fi kunnskap om potensielle katastrofe-
situasjoner i narmiljoet, samtidig som de
fir informasjon om hvilke forhindsregler
de kan ta, og hvordan de skal opptre i en
aktuell krisesituasjon. Planer bsr utvikles
for de eventualiteter som kan ramme storre
eller mindre deler av befolkningen, med
klar anvisning om hvordan de aktuelle grup-
per skal forholde seg om ulykken skulle vare
ute. Familier i utsatte distrikt kan stimuleres
til 6 diskutere hva hvert familiemedlem skal
gjare i en katastrofesituasjon. Grunnlaget
mA legges for at innbyggerne har tenkt igjen-
nom og blitt fortrolige med de forholdsregler
som mA tas. I tilfelle evakuering kan selv-
folgelig en skikkelig forberedelse fra lokale/
sentrale myndigheters side til en viss grad
oppveie marrgelfull forberedelse fra inn-
byggernes side. Informasjonsmateriell m6
utvikles pi forhdnd, og psykologisk ekspertise
bor trekkes inn i dette arbeidet.

. L&rere og foreldre mA fi spesiell informasjon
om hva som bsr gjores for barn i krise- og
katastrofesituasjoner. I skolen kan barn
aktivt leres opp i riktige handlingsvalg b6de
mht. dagliglivets potensielle faresituasjoner
(brannovelser, forstehjelp, hvordan opptre
om raset gir etc.) og potensielle katastrofe-
situasjoner. Slike opplysningstiltak krever
imidlertid grundig forberedelse.

. Forut for kritiske

Konklusjon
Ved siden av den rolle klinisk psykologisk

kunnskap har for oppfolging av overlevende,
etterlatte og hjelpepersonell i forbindelse med
ulykker og katastrofer (se Dyregrov, l9g3b),
kan kunnskap erhvervet innen andre grener
av psykologien anvendes for i bedre bered_
skap forut for katastrofehendelser, og sAledes
sette offentlige instanser, politikere og inn-
satspersonell bedre i stand til i hAndtere slike
situasjoner. Psykologisk kunnskap md bygges
inn i eksisterende katastrofe-beredskap. psy-
kologer mA aktivt delta i katastrofeplan-
legging, og stille til ridighet den fagkunnskap
som er av berydning for d tilrettelegge katastrofe-
varsel og h6ndtere kritiske situasjoner.
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