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Samfunnsøkonomi i terrortid
Mediebildet i Norge har i høst vært sterkt preget av den 
 grusomme terrorhendelsen 22. juli og markeringen av 
10-årsdagen for terroranslaget mot New York. Mens vi 
selv står midt oppi bearbeidelsen av 22.juli og leter etter 
en fornuftig retning videre, har amerikanerne fått en viss 
avstand til 9/11. Det har gjort selvransakende studier 
mulig, som for eksempel boken «Terror, Security and 
Money: Balancing the risks, benefits, and costs of home-
land security» av John Mueller og Mark Stewart, nylig 
utgitt på Oxford University Press. Forfatterne har gjort 
samfunnsøkonomiske vurderinger av amerikanske myn-
digheters sikkerhets- og beredskapspolitikk etter 9/11. 
Selv om de to terroranslagene i mange henseender er svært 
forskjellige, er det likevel noe vi kan lære av erfaringene 
fra USA? Spørsmålet er om den risikoreduksjonen en kan 
oppnå ved ulike tiltak er verdt det en må oppgi av andre 
velferdsgoder.

Med den optimistiske antakelsen at amerikanske tiltak 
siden 2001 har redusert terrorrisikoen med 45 prosent, 
beregner Mueller og Stewart at en per år måtte unngå ett 
terrorangrep med skadekostnader på 1 milliard dollar 
annenhver dag, eller minst ett terrorangrep av størrelsesor-
den 9/11 per år for at de ekstra tiltakene skulle være kost-
nadseffektive. Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til 
slike beregninger, men selv med svært høye skadeanslag 
synes det klart at ressursbruken har vært uforholdsmes-
sig stor, og prioriteringen mellom tiltak delvis fraværende. 
Det betyr at amerikanske myndigheter trolig har investert 
for mye i å redusere terrorrisikoen på bekostning av mer 
effektiv risikoreduksjon på andre områder (for eksempel 
trafikksikkerhet), og på bekostning av andre velferdsgoder 
som konkurrerer om de samme ressursene.  

Hva er grunnen til dette? Både folk flest og myndigheter 
har problemer med å vurdere svært usannsynlige hen-
delser med store konsekvenser. Selv om antallet drepte 
22. juli som andel av total befolkning var omtrent dobbelt 
så stort sammenliknet med 9/11, er det all grunn til å anta 
at sannsynligheten for å dø i en ny terrorhendelse i begge 
land fortsatt er tilnærmet lik 0. Et kjent fenomen påpekt 

i atferdsøkonomiske studier er at når sterke følelser og mye 
frykt aktiveres, fokuserer en på hvor ille konsekvensene av 
en hendelse er, i stedet for på hvor liten sannsynligheten 
er, altså en slags «sannsynlighetsblindhet». En annen van-
lig feil er å overvurdere sannsynligheten for gjentakelse. 
Det katastrofale utfallet får derfor for stor innvirkning, og 
sammen med sterkt press og forventninger om at «noe 
må gjøres», er det fristende for politikere å overreagere og 
bevilge penger ukritisk etter et terrorangrep.  

Så, hvordan kan en redusere velferdstapet knyttet til 
«sannsynlighetsblindhet»? Hvis ikke informasjon om reell 
risiko og offentlige beroligelser kan redusere frykten og 
normalisere atferd, bør myndighetene i valg av tiltak ikke 
bare ta hensyn til objektiv risiko, men også til hvordan folk 
oppfatter risikoen. Dette fordi frykten i seg selv er en sam-
funnsøkonomisk kostnad som ofte fører med seg ytterli-
gere kostnader, for eksempel at folk unngår folkeansamlin-
ger, offentlige transportmidler osv. Likevel bør tiltak som 
reduserer frykt avstemmes omfanget av problemet, og ikke 
anta de proporsjoner vi har sett i USA. I forhold til myn-
dighetenes egen tendens til «sannsynlighetsblindhet», er 
det beste botemiddelet å ha institusjonelle kontrollmeka-
nismer, som for eksempel krav om nytte-kostnadsanalyser 
før større tiltak settes i verk.

Det kan i gitte situasjoner også være grunner til å handle 
raskt og være føre-var uten at det er tid til inngående nytte-
kostnadsanalyser. Imidlertid bør dette normalt sett være 
unntaket, snarere enn regelen, og slike unntak bør begrun-
nes nøye. Det er litt for tidlig å vurdere hvilke tiltak som 
på lengre sikt bør gjennomføres som følge av terroraksjo-
nen i Norge. Dette er en av oppgavene for 22.juli-kommi-
sjonen. For tiden er det også et ekspertutvalg (opprettet 
før terrorhendelsen) som gjennomgår rammeverket for 
samfunnsøkonomiske analyser, inkludert vurderinger av 
katastrofale hendelser med liten sannsynlighet. Begge disse 
utvalgene kan dra nytte av å se på erfaringene fra USA. For 
å si det med Mueller og Stewart: Det å unngå overreak-
sjon er ofte det mest kostnadseffektive tiltaket i forhold til 
terrorberedskap. 
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