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ProblemProblem

Veliko ljudi uporablja prenosne telefone, 
obenem pa lahko zasledimo odpor do 
postavitve anten nujnih za delovanje 
telefonov. Za kaj gre?

Govora bo o zaznavi tveganja pri  laikih 
in strokovnjakih, o vlogi verodostojnosti, 
o vlogi in naravi komunikacije.

http://www.radar3.com/products.html


DruDružžbaba, , posameznik posameznik in in 
ogroogrožženostenost

Presojanje sprejemljivosti nevarnosti je Presojanje sprejemljivosti nevarnosti je 
stvar stvar osebnih in socialnih vrednotnih sodbosebnih in socialnih vrednotnih sodb. . 
Ne moremo torej govoriti o absolutni Ne moremo torej govoriti o absolutni 
varnosti dolovarnosti določčeni enkrat za vselej. eni enkrat za vselej. 
Posebno takrat, ko so meje nejasne in Posebno takrat, ko so meje nejasne in 
pojav razmeroma neznan, je napapojav razmeroma neznan, je napaččna na 
presoja toliko verjetnejpresoja toliko verjetnejšša. a. 
V osnovi gre torej za socialni in psiholoV osnovi gre torej za socialni in psihološški ki 
proces. proces. 



Dejavniki zaznavanja in Dejavniki zaznavanja in 
presojanja nevarnostipresojanja nevarnosti

Simon je leta 1957  objavil teorijo Simon je leta 1957  objavil teorijo 
omejene razumnostiomejene razumnosti, v kateri trdi, da si , v kateri trdi, da si 
morajo Ijudje oblikovati poenostavljen morajo Ijudje oblikovati poenostavljen 
model sveta, da bi ga lahko obvladovali, model sveta, da bi ga lahko obvladovali, 
saj je ta prevesaj je ta prevečč zapleten, da bi ga lahko v zapleten, da bi ga lahko v 
celoti dojeli. celoti dojeli. 
Vzpostavljeni modeli sveta poVzpostavljeni modeli sveta poččivajo na ivajo na 
uporabi posebnih uporabi posebnih hevristikhevristik, tj. miselnih , tj. miselnih 
strategij, s katerimi testrategij, s katerimi težžave presoje ave presoje 
poenostavimo. poenostavimo. 



TveganjeTveganje

S tveganjem povezujemo:S tveganjem povezujemo:
izguboizgubo
pomembnost izgube inpomembnost izgube in
negotovost povezano z izgubonegotovost povezano z izgubo
Izguba je odvisna tudi od Izguba je odvisna tudi od 
referenreferenččne tone toččkeke odloodloččevalca in evalca in 
njegovega njegovega vrednotnegavrednotnega sistema.sistema.



Pristopi k zaznavanju tveganjaPristopi k zaznavanju tveganja
Dejansko je veDejansko je veččina zaina začčetnih pristopov k etnih pristopov k 
zaznavanju tveganja izhajala iz zaznavanju tveganja izhajala iz 
spoznavnih  vidikov razmer. spoznavnih  vidikov razmer. 
PsihometriPsihometriččne raziskave tveganja Paula ne raziskave tveganja Paula 
Slovica, Barucha Fischoffa in njunih Slovica, Barucha Fischoffa in njunih 
sodelavcev (Slovic, 1987), ki so sodelavcev (Slovic, 1987), ki so 
upoupošštevale tako spoznanja povezana z tevale tako spoznanja povezana z 
delom na hevristikah, kot ideje iz delom na hevristikah, kot ideje iz 
razprave, ki je sledila Starrovemu razprave, ki je sledila Starrovemu 
pristopu,  so odkrile tri osnovne pristopu,  so odkrile tri osnovne 
razserazsežžnosti povezane z zaznavo tveganja. nosti povezane z zaznavo tveganja. 



RazseRazsežžnosti zaznave tveganjanosti zaznave tveganja
neopazna

neznana izpostavljenim
odloženi učinki
novo tveganje

neznana znanosti
nadzorljiva
ne vzbuja strahu
ni globalna katastrofa
posledice niso smrtne
enakopravna
individualna
nizko tveganje za 
prihodnje generacije
z lahkoto se zmanjša
upada
prostovoljna
me ne prizadeva

nenadzorljiva
strašljiva
globalna katastrofa
smrtno nevarne posledice
ni enakopravna
katastrofična
visoko tveganje za 
prihodnje generacije
težko jo je zmanjšati
narašča
neprostovoljna
me prizadevaopazna

znana izpostavljenim
takojšnji učinki
staro tveganje
znana znanosti



Moralnost in Moralnost in ččustvaustva
IzobraIzobražževanje o tveganju, ali evanje o tveganju, ali 
komunikacija izhajajokomunikacija izhajajočča iz spoznavnih a iz spoznavnih 
domnev bo, meni Sjoberg (1998) domnev bo, meni Sjoberg (1998) 
maloverjetno uspemaloverjetno uspeššna. Odzivi na na. Odzivi na 
tehnolotehnološške groke grožžnje so namrenje so namrečč pogosto pogosto 
povsem povsem moralnimoralni in moralna ogorin moralna ogorččenost enost 
igra kljuigra ključčno vlogo. no vlogo. 
Moralne presoje pa niso zgolj spoznavne Moralne presoje pa niso zgolj spoznavne 
ampak so povezane tudi s ampak so povezane tudi s procesi procesi 
ččustvovanjaustvovanja, ki jih zato v obravnavi , ki jih zato v obravnavi 
zaznavanja tveganja ne smemo zaznavanja tveganja ne smemo 
zanemariti. zanemariti. 



Laiki in strokovnjakiLaiki in strokovnjaki
Razlike med laiki in strokovnjaki se kaRazlike med laiki in strokovnjaki se kažžejo ejo 
tudi pri zaznavanju nevarnosti, resnitudi pri zaznavanju nevarnosti, resniččne ali ne ali 
pa namipa namiššljene.ljene.
Vedenje je odvisno od zaznane nevarnosti.Vedenje je odvisno od zaznane nevarnosti.
Strokovnjaki zaznavajo tveganje Strokovnjaki zaznavajo tveganje 
enorazseenorazsežžnostno, laiki pa venostno, laiki pa veččrazserazsežžnostno.nostno.
Zaznava je izbirZaznava je izbirččna glede na obna glede na obččutek utek 
ogroogrožženosti enosti –– vsakdo bolj poudarja to kar vsakdo bolj poudarja to kar 
ustreza njegovemu pogledu.ustreza njegovemu pogledu.



NavzkriNavzkrižžja med pojmovanji ja med pojmovanji 
tveganjatveganja

strokovnjakistrokovnjaki
znanstvene metodeznanstvene metode
verjetnostno verjetnostno 
pojmovanjepojmovanje
sprejemljivost sprejemljivost 
tveganjatveganja
spremenljivo spremenljivo 
znanjeznanje
primerjava tveganjprimerjava tveganj
povprepovpreččna osebana oseba

laikilaiki
intuitivne metodeintuitivne metode
da/neda/ne

varnostvarnost

ali je ali ni?ali je ali ni?
nepovezan pristopnepovezan pristop
osebna vpletenostosebna vpletenost



Razlike med skupinamiRazlike med skupinami
Zaznavanje tveganja je lahko vzrok Zaznavanje tveganja je lahko vzrok 
socialnih navzkrisocialnih navzkrižžij predvsem zato, ker ij predvsem zato, ker 
razlirazliččne skupine razline skupine različčno opredeljujejo in no opredeljujejo in 
zaznavajo tveganje. Strokovnjaki in zaznavajo tveganje. Strokovnjaki in 
javnost se razlikujejo po svojih stalijavnost se razlikujejo po svojih stališšččih, ih, 
ččeprav ne vedno v isto smer. Sjoberg eprav ne vedno v isto smer. Sjoberg 
(1998) s tem v zvezi govori o treh:(1998) s tem v zvezi govori o treh:
ObiObiččajno in dobro znano sploajno in dobro znano sploššno no 
tveganjetveganje: : V teh primerih so v povpreV teh primerih so v povpreččju ju 
ocene javnosti razmeroma pravilne, tj. ocene javnosti razmeroma pravilne, tj. 
skladajo se z ocenami strokovnjakov. skladajo se z ocenami strokovnjakov. 
Tako je najbrTako je najbržž zaradi razpolozaradi razpoložžljivih razlag ljivih razlag 
v mnov množžiiččnih medijih in osebni izkunih medijih in osebni izkuššnji.nji.



Tveganja povezana z Tveganja povezana z žživljenjskim slogom in ivljenjskim slogom in 
delovnim okoljem:delovnim okoljem:
V tovrstnih primerih so strokovnjaki zaskrbljeni, V tovrstnih primerih so strokovnjaki zaskrbljeni, 
javnost pa manj in je pogosto nedejavna (npr. javnost pa manj in je pogosto nedejavna (npr. 
tveganja v prometu, prehrani, kajenje, tveganja v prometu, prehrani, kajenje, 
radon...). Gre pogosto za dejavnosti, ki so iz radon...). Gre pogosto za dejavnosti, ki so iz 
dolodoloččenih razlogov privlaenih razlogov privlaččne, ne, šškoda pa ni tako koda pa ni tako 
ooččitna, ali pa je odloitna, ali pa je odložžena. Ljudje se sicer ena. Ljudje se sicer 
zavedajo teh nevarnosti, a menijo, da ne zavedajo teh nevarnosti, a menijo, da ne 
zadevajo njih, ampak druge. Ozadevajo njih, ampak druge. Oččitno ne gre zgolj itno ne gre zgolj 
za informacijski problem, kot nas pogosto za informacijski problem, kot nas pogosto 
prepriprepriččujejo. Raziskave kaujejo. Raziskave kažžejo, da je ejo, da je 
pomemben dolopomemben določčevalec tega evalec tega zanikanja zanikanja 
nevarnosti zaznani nadzornevarnosti zaznani nadzor nad tveganjem. nad tveganjem. 
Kadar se nam zdi, da osebno nadziramo Kadar se nam zdi, da osebno nadziramo 
tveganje in se lahko zatveganje in se lahko zaššččitimo prede njim, itimo prede njim, 
zanikamo osebno tveganjezanikamo osebno tveganje , a ne tveganja za , a ne tveganja za 
druge. druge. 



TehnoloTehnološške nevarnosti:ke nevarnosti:

V tem primeru strokovnjaki ocenjujejo tveganja V tem primeru strokovnjaki ocenjujejo tveganja 
kot majhna, medtem ko se javnosti zde velika kot majhna, medtem ko se javnosti zde velika 
(antene mobilne telefonije, odlagali(antene mobilne telefonije, odlagališščča jedrskih a jedrskih 
odpadkov).  Razlag za te razlike je veodpadkov).  Razlag za te razlike je večč: : 
napanapaččna obvena obveššččenost javnosti,  razlienost javnosti,  različčne ne 
opredelitve tveganja (strokovnjaki dajejo veopredelitve tveganja (strokovnjaki dajejo veččjo jo 
tetežžo verjetnosti, javnost pa posledicam), o verjetnosti, javnost pa posledicam), 
socializacija vrednot in zaznave tveganja v teku socializacija vrednot in zaznave tveganja v teku 
poklicnega usposabljanja, zaznani nadzor in poklicnega usposabljanja, zaznani nadzor in 
poznanost (strokovnjaki ga imajo, javnost pa poznanost (strokovnjaki ga imajo, javnost pa 
ne),  poklicna vloga (zane),  poklicna vloga (zaššččita javnosti ali ita javnosti ali 
promocija tehnologije), splopromocija tehnologije), sploššna politina političčna na 
ideologija, vsebina medijev, obideologija, vsebina medijev, obččutljivost za utljivost za 
tveganje itn. tveganje itn. 



SOCIALNA OKREPITEV ALI SOCIALNA OKREPITEV ALI 
ZMANJZMANJŠŠANJE NEVARNOSTIANJE NEVARNOSTI

Kasperson in sodelavci (1988) so ponudili nov pristop za Kasperson in sodelavci (1988) so ponudili nov pristop za 
preupreuččevanje socialne izkuevanje socialne izkuššnje nevarnosti, tj. model nje nevarnosti, tj. model 
socialne okrepitve in zmanjsocialne okrepitve in zmanjššanja nevarnostianja nevarnosti. . 
Dejavnost informacijskih medijev, vladnih ustanov ter Dejavnost informacijskih medijev, vladnih ustanov ter 
javnih in zasebnih interesnih skupin spreminja obseg javnih in zasebnih interesnih skupin spreminja obseg 
drudružžbenega zanimanja za tehnolobenega zanimanja za tehnološške nevarnosti v ke nevarnosti v 
zapletenem zaprtozapletenem zaprto--krokrožžnem procesu. nem procesu. 
Javnosti neko tehnoloJavnosti neko tehnološško tveganje ne more skrbeti, dokler ko tveganje ne more skrbeti, dokler 
se ga zaradi delovanja informacijskih medijev ne zase ga zaradi delovanja informacijskih medijev ne začčne ne 
zavedati. Stopnja zaskrbljenosti je odvisna od nazavedati. Stopnja zaskrbljenosti je odvisna od naččina ina 
predstavitve in umepredstavitve in umeššččenosti tveganja. enosti tveganja. 
Medijsko pokritje je po drugi strani odvisno od podatkov Medijsko pokritje je po drugi strani odvisno od podatkov 
razlirazliččnih okoljskih in drugih skupin. nih okoljskih in drugih skupin. 
Ko nevarnost vzbudi zanimanje javnosti, to povzroKo nevarnost vzbudi zanimanje javnosti, to povzročči, da jo i, da jo 
zazaččnejo vladne ustanove raziskovati in urejati. nejo vladne ustanove raziskovati in urejati. 
Medijsko pokritje tega dogajanja lahko javno zaskrbljenost Medijsko pokritje tega dogajanja lahko javno zaskrbljenost 
spet povespet povečča ali zmanja ali zmanjšša itn. a itn. 



Socialno zaupanjeSocialno zaupanje
PriPriččakovanje, da se lahko zanesemo na druge akovanje, da se lahko zanesemo na druge 
osebe ali ustanove, da bodo delovale osebe ali ustanove, da bodo delovale 
kompetentno, predvidljivo in skrbnokompetentno, predvidljivo in skrbno
Pripisovanje verodostojnosti temelji na Pripisovanje verodostojnosti temelji na 
pripriččakovanju kako se bo posameznik/ustanova akovanju kako se bo posameznik/ustanova 
vedel do mene in mojih interesov.vedel do mene in mojih interesov.
Na podroNa področčju upravljanja s tveganjem se socialno ju upravljanja s tveganjem se socialno 
zaupanje nanazaupanje nanašša na tiste, ki so odgovorni zaradi a na tiste, ki so odgovorni zaradi 
formalne organizacijske vloge in ki jih prizadeti  formalne organizacijske vloge in ki jih prizadeti  
morda osebno ne poznamorda osebno ne pozna
Zaupanje pomeni tudi razliko v moZaupanje pomeni tudi razliko v močči in nadzoru.i in nadzoru.
Tisti, ki zaupa, menja vedenjski in odloTisti, ki zaupa, menja vedenjski in odloččitveni itveni 
nadzor za spoznavni (meni, da bodo nevarnosti nadzor za spoznavni (meni, da bodo nevarnosti 
nadzorovane) in drugotni nadzor (izbere komu nadzorovane) in drugotni nadzor (izbere komu 
lahko zaupa).lahko zaupa).



KomunikacijaKomunikacija

je proces izmenjave sporoje proces izmenjave sporoččil il v v socialnem socialnem 
okoljuokolju, , pri pri ččemer vzbuja spoznavno emer vzbuja spoznavno 
aktivnostaktivnost, , ččustvena stanja ustvena stanja in in vedenjavedenja. . 
V V komunikacijikomunikaciji, , povezani povezani s tveganjems tveganjem,  ,  
sta znana dva pristopasta znana dva pristopa:: tehnitehniččni  ni  in in 
demokratidemokratiččni pristopni pristop. . NanaNanaššata ata se se 
predvsem predvsem na na sprejem odlosprejem odloččitev itev o o razlirazliččnih nih 
kritikritiččnih posegih nih posegih v v okolje okolje ((nprnpr. . izgradnja izgradnja 
odlagaliodlagališščča jedrskih odpadkova jedrskih odpadkov, , postavitev postavitev 
radarjevradarjev, anten mobilne telefonije , anten mobilne telefonije ipdipd.). .). 



Komunikacija nevarnostiKomunikacija nevarnosti
KomunikacijoKomunikacijo, , povezano povezano z z nevarnostjo nevarnostjo 
((risk communicationrisk communication),), bi bi lahko po Covellu lahko po Covellu 
in in sodelavcih sodelavcih ((Gutteling Gutteling in in WiegmanWiegman, , 
1996) 1996) opredelili opredelili kot kot katerokoli namerno katerokoli namerno 
izmenjavo znanstvene informacije izmenjavo znanstvene informacije o o 
zdravju ali okoljskih nevarnostih med zdravju ali okoljskih nevarnostih med 
zainteresiranimi strankamizainteresiranimi strankami, , oziroma oziroma kot  kot  
popoššiljanje ali prenailjanje ali prenaššanje informacije anje informacije o o 
ravni zdravstvenih ali okoljskih nevarnosti ravni zdravstvenih ali okoljskih nevarnosti 
ali odloali odloččitevitev, , akcij ali politikakcij ali politik, , usmerjenih usmerjenih v v 
obvladovanje ali nadzor takih nevarnostiobvladovanje ali nadzor takih nevarnosti,  ,  
med zainteresiranima strankamamed zainteresiranima strankama..



Cilji komunikacijeCilji komunikacije

obveobveššččanje anje in in izobraizobražževanjeevanje, , 
spodbujanje vedenjskih sprememb spodbujanje vedenjskih sprememb in in 
sprejemanje zasprejemanje zaššččitnih ukrepovitnih ukrepov
objavljanje opozoril objavljanje opozoril o o nevarnosti nevarnosti in in 
nujnih informacijnujnih informacij
izmenjava informacij izmenjava informacij in in skupni skupni 
pristop pristop k k nevarnostinevarnosti
pospepospešševanje razvoja obveevanje razvoja obveššččenega enega 
pristanka na sprejemljivo tveganjepristanka na sprejemljivo tveganje



znaznaččilnosti komunikacijeilnosti komunikacije

ObveObveššččanje javnosti o neki nevarnosti oz. anje javnosti o neki nevarnosti oz. 
preprosto o pojavu, ki ima potenciale preprosto o pojavu, ki ima potenciale 
zanjo, ni in ne sme biti enkraten dogodek, zanjo, ni in ne sme biti enkraten dogodek, 
papačč pa del stalnega razvijajopa del stalnega razvijajoččega se ega se 
odnosa med organizacijami, skupnostjo in odnosa med organizacijami, skupnostjo in 
posamezniki. Teposamezniki. Težžiti je treba k temu, da bo iti je treba k temu, da bo 
oskrba z informacijami oskrba z informacijami aktivnaaktivna, ne pa , ne pa 
pasivnapasivna (to je, zvedena zgolj na to, da so (to je, zvedena zgolj na to, da so 
informacije na razpolago, od Ijudi pa je informacije na razpolago, od Ijudi pa je 
odvisno ali se bodo z njimi oskrbeli ali ne). odvisno ali se bodo z njimi oskrbeli ali ne). 



StrategijeStrategije

ustvarjanje zaupanja in krepitev ustvarjanje zaupanja in krepitev 
odnosovodnosov
delitev informacij/nadzora s pomodelitev informacij/nadzora s pomoččjo jo 
posvetovanjposvetovanj
ustrezi informacijskim potrebam ustrezi informacijskim potrebam 
mnomnožžiiččnih medijevnih medijev
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