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Koronaviruset har mutert. Norge frykter mutanten. Hvor
mange nordmenn vet at mutasjon egentlig bare betyr
forandring?

Foto: privat
«Koronaviruset se er oss alle på prøve», sa statsminister Erna Solberg på en
pressekonferanse 10. mars 2020 (1). Siden har departementene holdt 161 pressekonferanser
om covid-19, og smi evernforskriften er bli endret mer enn 70 ganger (2, 3). For at
smi everntiltak skal ha eﬀekt, er vi avhengige av god e erlevelse. Da er det nødvendig at
alle forstår, har tiltro til beslutningstakerne og opplever tillit til kunnskapen som
formidles.
Verdens helseorganisasjon var tidlig ute og advarte mot en infodemi – den overﬂoden av
informasjon som utløses under en epidemi. (4). Infodemier kan føre til mistillit til
myndighetene og til iverksa e folkehelsetiltak: «Re beskjed til re tid fra den re e
budbringeren i det re e mediet kan redde liv – feilinformasjon eller uklare beskjeder kan
koste liv» (4) (egen overse else).
I en spørreundersøkelse blant rundt 700 personer i Sveits i slu en av mars 2020 undersøkte
man om valg av budbringer påvirket e erlevelse av sosiale distanseringstiltak (5), og en
myndighetsrepresentant ble sammenliknet med en person fra kultureliten. Deltakerne ble
spurt om sin stø e til tiltakene, i hvor stor grad de e erfulgte dem på det aktuelle
tidspunktet og hvordan de vurderte egen anta e erlevelse frem i tid. Myndighetenes
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representant var assosiert med høyere e erlevelse av tiltak i øyeblikket, men påvirket ikke
anta fremtidig e erlevelse. De e kan tale for at ikke bare budbringeren, men også re
beskjed til re tid er viktig, og at gjenta formidling kan være nødvendig for å unngå
tiltakstre het.
I arbeid med kommunikasjonsstrategier under kriser må man ta høyde for tre
hovedutfordringer: for mye informasjon, usikker informasjon og feilinformasjon. E er
pandemiens første bølge skrev Vraga og Jacobsen at disse utfordringene kan motvirkes ved
ﬂere tiltak (6).

«Både myndigheter, forskere, klinikere og presse har et ansvar for at vi
ikke også får en kunnskapsmutasjon»
Et av tiltakene er å målre e informasjon til særlige grupper. De e var man tidlig
oppmerksom på i Norge, og det er laget anbefalinger for hvordan man bør møte grupper
som kan være vanskelige å nå, enten det skyldes manglende språk-, helse- eller
situasjonsforståelse eller andre faktorer som gjør at man står utenfor storsamfunnet i
livsanskuelse eller livsførsel (7). Ifølge Folkehelseinstitu et bør tillitsbygging og dialog
deﬁneres som hovedstrategi. Informasjon på ulike morsmål er le å ﬁnne hvis man forstår
norsk, men hvordan man i praksis skal få informasjonen ut til gruppene, er ikke åpenbart.
Lokalt helsevesen oppfordres til å beny e ulike organisasjoner, tolketjenester og lokale
ressurspersoner i miljøene. I tillegg har ﬂere frivillige organisasjoner mo a stø e til
informasjonstiltak i innvandrerbefolkningen (8). Likevel er status e er nesten e år med
pandemi at omtrent halvparten av de bekreftet smi ede i Norge er innvandrere og deres
barn (9).
Direkte feilinformasjon tilslører budskapet (6), men også sensasjonspreget journalistikk
og klikkåter kan være villedende. Balansen mellom å fremme (sikker og tydelig kunnskap)
og å skremme kan være vanskelig – særlig i større grupper der det er stor variasjon i
forutsetningene for å forstå informasjon og å oppsøke den.
Mediemangfoldsregnskapet 2020 viser at koronapandemien har påvirket hvor vi søker
informasjon (10). E er nedstengingen i mars 2020 økte bruken av redaktørstyrte medier
umiddelbart. Det totale nyhetskonsumet økte, og samtidig falt andelen som oppgav sosiale
medier som sin viktigste nyhetskilde fra 26 % i 2019 til 18 % i 2020. Yngre, kvinner, de med lav
utdanning og de med lav inntekt orienterer seg i mindre grad mot redaktørstyrte medier.
De e kan skape store informasjonskløfter.
Å spre mye informasjon om et spesialisert tema til en hel befolkning er en spenstig øvelse
som krever overse else av fagu rykk til et språk som er tilgjengelig for ﬂere. Da er
beskrivelser som «britisk skrekkvariant» (11) og «Virusmutant herjer: – En skrekkﬁlm» (12)
åpenbart ikke hensiktsmessige. I en stor informasjonsmengde må budskapet være tydelig
og tilgjengelig. Og det ser ut til at nordmenn ﬂest har forstå alvoret. Ni av ti nordmenn
angir nå at de bruker munnbind og holder avstand (13).
Koronaviruset muterer kontinuerlig og nye varianter oppstår. Både myndigheter, forskere,
klinikere og presse har et ansvar for at vi ikke også får en kunnskapsmutasjon som gjør at
mo akeren si er igjen med en variant som er farligere.
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