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Forord 

Metodisk har der i arbejdet med nærværende speciale været en problemstilling, der er gået på 

risikoen for ikke at være i stand til, objektivt og uafhængigt, at kunne iagttage en empirisk genstand 

udefra; forudsat at en sådan iagttagelse overhovedet lader sig gøre. En risiko som ingen analyse kan 

komme udenom.  

Under specialeskrivningen har undertegnede arbejdet for European Institute for Risk Management, 

der fungerer som sekretariat for PRIMO Danmark – afsenderen af de to publikationer om 

risikoledelse, der er genstand for specialets analyse og diskussion.  

Der kan således sættes spørgsmålstegn ved specialets pointer og konklusioner ud fra, om det 

metodisk er muligt at distancere sig fra en sådan risiko og derigennem opnå en form for objektiv og 

uafhængig iagttagelse af det empiriske materiale. Denne risiko er forsøgt håndteret på bedste vis, 

men ikke desto mindre skal læseren have dette med i sin betragtning i gennemlæsningen af følgende 

speciale.  

Så derfor, læs gerne – men på egen risiko! 
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1.0 Indledning 

Risiko. Hvad betegner ordet egentlig? En fare, en sikkerhed, en mulighed? Eller bærer det på en 

helt fjerde betydning?  

Risiko som begreb har i dag en række forskellige og til tider direkte modstridende betydninger 

knyttet til sig – afhængig af iagttagelsespunkt og kontekst. Nogle hævder, at samfundet i dag kan 

beskrives som et risikosamfund, hvor risikoen for, at en given hændelse indtræffer, er en central 

forudsætning for måden at iagttage og forstå verden på (Beck 1997). Andre hævder, at verden og de 

risici, som eksisterer, og ikke mindst skabes, er kendetegnet ved en bestemt forskelssættende optik 

(Luhmann 1997), hvor en given risiko må iagttages som udgørende en potentiel fare, trussel og/eller 

mulighed. Og endeligt hævder helt tredje, at de risici som det enkelte subjekt udsættes for (eller 

udsætter sig selv for) er med til at skabe selvsamme som netop subjekt (Foucault 2000).  

Men risiko(begrebet) kan også iagttages som en samlende betegnelse; et begreb, der således 

definitions- og forståelsesmæssigt er i stand til at indeholde flere forståelseshorisonter samtidig. Og 

hvor den forskel, der iagttages igennem, fx risiko/fare eller risiko/mulighed, kan få stor betydning 

for, hvordan en risiko og håndteringen af denne reelt set kan gøres til genstand for ledelse, 

beslutning og handling.  

Fælles for dem alle er dog, at vi, i fællesskab og som individer, er nødsaget til at forholde os til et 

begreb om risiko; både som et teoretisk, men også som et praktisk fænomen. Et fænomen, der på én 

og samme tid bliver både individualiserende og kollektiviserende i sin natur, således at risiko ikke 

alene får en kompleks og polyfon karakter, både begrebsligt og empirisk, men rent faktisk også får 

en noget paradoksal og risikabel karakter; risikoen kan i sig selv være en risiko!  

I en ledelsesoptik bliver spørgsmålet, hvordan en risiko overhovedet kan ledes. Et svar på dette kan 

findes i et begreb om risikoledelse, der har til formål at håndtere de risici som en given organisation 

står overfor. Men også en risikoledelse, der i sig selv kan være risikabel, idet selve risikoledelsens 

udøvelse kan blive synlig i andres, men ikke mindst også i risikoledelsens egne øjne. En synlighed, 

som derved kan skabe en række (u)tilsigtede konsekvenser for risikoledelsen selv. Konsekvenser i 

form af både muligheder og begrænsninger, som kan bevirke, at risikoledelsen i sig selv bliver en 

risikabel affære.       
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Det bliver derfor interessant at undersøge, hvordan risiko, og ledelsen af risici, kan forstås i en 

offentlig kontekst. Spørgsmål såsom, hvordan en risiko defineres og iagttages, hvornår en risiko er 

et offentligt og ikke et privat anliggende, samt hvilke konstitutive grænser dette sætter for selve den 

ledelsesmæssige håndtering af en given risiko – alle i den offentlige sektors optik – får hermed 

central betydning. Og det er netop i spændingen mellem den offentlige sektor, som den 

kontekstuelle ramme, og risikoledelse, som det teoretiske omdrejningspunkt, at nærværende 

speciale nu vil udfolde sig. 
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2.0 Problemformulering 

Den danske offentlige sektor står i dag over for en række udfordringer. Først og fremmest en 

demografisk ufordring, hvor et fald i den samlede arbejdsstyrke udgør en presserende og 

faretruende risiko for udbuddet af offentlig arbejdskraft nu og i fremtiden (Hansen 2005: 91) 

(Pedersen 2000: 1). Dernæst en mere paradoksal udfordring, som omhandler en risikabel 

balancegang mellem den offentlige sektor som garant for på den ene side en vis kvalitetsstandard 

og innovation i serviceydelserne og på den anden side et vist niveau af effektivitet og 

standardisering af selvsamme serviceydelser. Begge udfordringer, som umiddelbart udgør centrale 

risici for den offentlige sektors rolle i samfundet (Regeringens Kvalitetsreform 2007: 68) 

(Innovationsrådet 2008: 1).  

Disse udfordringer kan i høj grad iagttages som både risici og farer, men også som muligheder. Alle 

kan de til en vis grad virke uigennemskuelige, uhåndterbare og ikke mindst uforenelige, men 

realiteten for den offentlige sektor i dag er ikke desto mindre at skulle håndtere disse udfordringer – 

som var de netop risici, farer og muligheder.  

Med afsæt i disse udfordringer vil det overordnede formål med dette speciale derfor være at 

undersøge, hvordan bestemte risikoiagttagelser og risikoledelsesprincipper, kan få bestemte 

konsekvenser for offentlig ledelse. Specialet vil således undersøge, hvordan risikoledelse både kan 

bidrage til en generel risikohåndtering af bl.a. ovenstående udfordringer, men samtidig også kan 

have en række utilsigtede konsekvenser, der i sig selv kan være risikable for en given offentlig 

organisation.  

Herigennem bliver et centralt spørgsmål, hvordan risikoledelse kan imødekomme behovet for nye 

ledelsesformer i den offentlige sektor med det formål at håndtere disse risikable udfordringer, uden 

det vel og mærke bliver for farligt.  

Det bliver derfor interessant at undersøge følgende spørgsmål:     

1. Hvordan kan risiko(begrebet) forstås? 

2.  Hvordan kan risikoledelse iagttages i en offentlig kontekst? 

3.  Hvilke konstitutive konsekvenser kan risikoledelse i en offentlig kontekst få i lyset af denne 

risikoforståelse?   
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Dette speciale vil få sin relevans, idet en række problemstillinger inden for feltet risikoledelse i en 

offentlig kontekst vil forsøges udpeget med det formål at undersøge risikoledelsens muligheder og 

begrænsninger. Som følge heraf skal specialet ses som et relevant bidrag til, hvordan en risiko kan 

forstås i en offentlig ledelsesoptik – afhængigt af den forskelssættende iagttagelse, der lægges til 

grund herfor (hhv. risiko/fare og risiko/mulighed).  

Intentionen er at iagttage risiko og ledelsen af disse risici, ikke som best-practice, men derimod ud 

fra en mere refleksiv hensigt. Dette skal gøre den organisatoriske risikoledelse det klart, at selve den 

risikoledelse, der udøves, i sig selv kan være risikabel og få en række utilsigtede konsekvenser. 

Relevanskriteriet er med andre ord at skabe plads til en kritisk tilgang, hvor risikoledelsen kan gøres 

til genstand for en refleksion over, hvad risiko, ledelse og samspillet disse imellem er. 

Specialet vil derfor ved hjælp af en teoretisk gennemgang af risikobegrebet, en behandling af den 

offentlige sektor, samt en analyse af to risikoledelsespublikationer producere og diskutere en række 

idealtypiske eksempler på de konstitutive konsekvenser, som en offentlig risikoledelse kan 

afstedkomme – konsekvenser som en given organisation må se sig nødsaget til at forholde sig til.          

2.1 Afgrænsning 

Begrebet om risikoledelse skal her adskilles fra et på nogle punkter beslægtet begreb om 

risikokommunikation (Breck 2001). Selvom der unægtelig er et kommunikativt aspekt tæt knyttet 

til det at bedrive risikoledelse, vil det være selve ledelsen, og ikke kommunikationen, der her er i 

fokus i relation til risikobegrebet.  

Det betyder, at dette speciale afgrænser sig fra eksplicit at behandle en samfundsmæssig og 

offentlig risikokommunikation; hvordan man fra den offentlige sektors side på bedst mulig vis 

kommunikerer risikokonflikter ud til offentligheden i forbindelse med fx katastrofer eller generelle 

oplysningskampagner (ibid.: 11).  

Hermed afgrænser specialet sig også fra at kunne udsige noget om relationerne mellem offentlige 

medarbejdere og ledere i forbindelse med risikoledelse, samt hvordan en række 

risikoledelsesprincipper i praksis udøves i offentlige organisationer. Grænserne for de 

kommunikative aspekter sættes alene inden for den risikoforståelse, der kommer til udtryk i de to 

publikationer og afgrænser sig således også fra en inddragelse af en generel offentlighed, det være 

sig en ekstern kommunikation til og med politikere, medier, borgere og deslige.      
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3.0 Analysestrategi 

Dette indledende afsnit har til formål at illustrere, i hvilken forståelsesramme begrebet 

analysestrategi skal sættes ind, samt hvilke konsekvenser det har for analysen og den efterfølgende 

diskussion.  

Begrebet analysestrategi er udsprunget af socialkonstruktivismen og arbejder med den 

grundlæggende antagelse, at det sociale er konstrueret. Analysestrategi adskiller sig fra den 

traditionelle opfattelse af metode, idet metodetænkningen tager virkeligheden for givet og søger at 

producere en såkaldt sand viden om genstandsfeltet. Sat på spidsen antager analysestrategi alene 

konstruktionerne og det ønskes fastslået, at opfattelsen af verden altid er kontingent; den kunne 

være anderledes (Andersen, 1999: 14).  

I specialet kommer dette til udtryk i måden, hvorpå en række risikospørgsmål emergerer. I tråd med 

det socialkonstruktivistiske paradigme må de risikoledelsesprincipper, der kommer til udtryk i 

analysen af de to publikationer om risikoledelse, ses som værende subjektive og kontekstspecifikke 

risici, der i en anden sammenhæng kunne have set anderledes ud. Dog vil denne 

socialkonstruktivistiske og subjektive forståelsesramme i forbindelse med risikobegrebet senere 

problematiseres.  

3.1 Risiko som anden ordens iagttagelse 

Specialets analytiske blik vil iagttage de iagttagelser, der gennem de to publikationers risikooptik 

iagttager risikoledelse som ledelsesdisciplin gennem en række konkrete risikoledelsesprincipper. På 

den måde bliver tilgangen til genstandsfeltet her en anden ordens iagttagelse; en iagttagelse af en 

iagttagers iagttagelser. En iagttagelse, der skal forstås som den forskel gennem hvilken den ene side 

og ikke den anden side markeres, hvilket betyder, at iagttagelsen bliver i stand til at se begge sider 

samtidig (Luhmann 1993: 223).  

I risikoens egen optik bygger denne anden ordens iagttagelse videre på en iagttagelse, hvor den 

risikable opførsel i sig selv kan siges at være en første ordens iagttagelse; fx den risiko, som er 

forbundet med lederen, der udøver en laissez fair ledelsesstil. Men så snart den risikable opførsel 

spørger sig selv om den overhovedet er villig til at tage risikoen (lederen overvejer den risiko, som 

er forbundet ved en laissez fair ledelsesstil), bliver der tale om en iagttagelse af anden orden, idet en 

risikoopmærksomhed udelukkende kan opnås gennem risikoens forskelssættende funktion, hvor 
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den anden side af forskellen også tages i betragtning (ibid.: 219). For hvis blikket her skal være i 

stand til denne iagttagelse af anden orden, bliver det nødvendigt at skelne mellem, hvilken side af 

(risiko)forskellen, der markeres (og hvilken der forbliver umarkeret), for at vide, hvad en iagttager 

mener, når denne referer til et givet forhold som risikabelt1 (ibid.: 5, 14, 18).  

Det specielle ved netop risikoledelse som ledelsesdisciplin er, at risikoledelsen i sig selv bliver en 

form for kritisk observation gennem en anden ordens iagttagelse af en given organisations egne 

beslutninger (ibid: 189). For organisationen selv får risikoledelsen således en refleksiv karakter, 

som organisationen kan spejle sig i. Analysestrategisk bliver det hermed også interessant, at selve 

den forskelssættende iagttagelse af risiko bliver risikabel, idet iagttageren selv bliver synlig – en 

risiko for synlighed som ingen iagttager kan komme uden om (ibid.: 76). Dette vil blive taget op 

senere i specialet.  

Med reference til forordet betyder det også, at specialets egen iagttagelse af risiko(begrebet) og 

risikoledelse vil være kontingent (Kneer 1997: 119) og derfor i sig selv også risikabel, idet den 

valgte iagttagelse producerer visse iagttagelser, som reelt set kunne have været anderledes, såfremt 

iagttagelsespositionen var en anden. 

3.2 En objektiv vs. en subjektiv virkelighed   

Som nævnt danner den socialkonstruktivistiske forskningstradition rammen om dette speciale, da 

det her forudsættes, at verden overordnet set skal anskues som en social konstruktion. I tilknytning 

hertil bliver spørgsmålet derfor om den empiriske virkelighed, som analysen tager sit ståsted i, kan 

beskrives som værende af en mere ontologisk (læren om verdens egentlige væsen) og objektiv eller 

af en mere epistemologisk (erkendelsesfilosofisk) og subjektiv karakter (Andersen 1999: 12-15). 

Findes der en objektiv virkelighed uafhængig af bevidstheden og opfattelsesevnen, eller er det kun i 

kraft af netop den subjektive bevidsthed og virkelighedsopfattelse, som udmunder i et bestemt blik, 

en subjektiv optik, at verden og virkeligheden emergerer og eksisterer?  

I dette speciales kontekst vil det overordnede svar være af den epistemologiske og subjektive 

karakter, hvor verden og dermed den empiriske virkelighed altid vil afhænge af det givne 

(subjektive) blik, som iagttager selve emergensen af et givent empirisk materiale (Esmark 2005: 16) 

(Andersen 1999: 14, 15). Men i teorien, og især i forhold til risikobegrebet, synes dette svar ikke 
                                                            
1 Denne forskel vil blive behandlet senere i teoriafsnittet. 
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fyldestgørende, da der måske stadig, på trods af denne socialkonstruktivistiske optik, vil være visse 

virkeligheder, som er mere objektive end andre. Hermed skal forstås, at visse virkeligheder måske 

ikke reelt set er objektive (især ikke hvis der sigtes mod en socialkonstruktivistisk optik), men rent 

faktisk opfattes som værende objektive, selvom tanken om de sociale konstruktioner forudsættes.  

En påstand kan nemlig være, at der er visse virkeligheder, hvorom der hersker en mere objektiv og 

almen konsensus; fx, at livet leves som et bestemt forløb, dvs. at tiden går. Hermed skal forstås, at 

ligegyldig hvor subjektiv en opfattelse måtte være om dette forhold, ændrer det ikke på, at der 

hersker en mere objektiv forståelse af, at livet har et givet tidsligt forløb; hvornår markeringen af 

start/fødsel og slut/død sættes (en afgrænset tid), eller om den overhovedet sættes (en uendelig og 

cyklisk tid), er i denne sammenhæng underordnet. Pointen er nemlig, uanset om blikket fx tager sit 

ståsted i en religiøs forståelsesramme om reinkarnation og forestillingen om det evige liv, hvor 

tidsforløbet bliver en cyklus (Nissen 2004: 1), eller et mere ateistisk livssyn om afvisningen af en 

guddommelig eksistens (Andersen 2008: 1), hvor tidsforløbet er klart afgrænset, forbliver det stadig 

objektivt, at livet har et bestemt tidsligt forløb. Om dette forløb cyklisk fortsætter i det uendelige 

eller indeholder en klar defineret tidslig afgrænsning er for så vidt her uinteressant, da det stadig vil 

være objektivt, at livet har et vist forløb og at tiden går uanfægtet af fx religiøs (subjektiv) 

observans. Modargumentet til denne objektive forståelse kan dog være, at der netop er en reel 

forskel baseret i en subjektiv forståelsesramme mellem den mere religiøse opfattelse af livet som 

cyklus og den mere ateistiske forståelse af livet som et afgrænset (tids)forløb. Men ikke desto 

mindre indeholder dette også en eller anden form for objektiv forståelse, idet livet rent faktisk har et 

givet (tidsligt) forløb – uanset om man er religiøs eller ateist.  

At denne problematik både indeholder aspekter, der på én og samme tid trækker i en objektiv og 

subjektiv retning, giver derfor denne diskussion sin, især teoretiske berettigelse i forhold til at tænke 

det objektive ind i det subjektive – og vice versa – uden at negligere det ene aspekt fuldstændig. 

Med dette blik ophæves tanken om, at der findes en objektiv virkelighed afskåret fra en subjektiv – 

og omvendt.  

Tanken er nemlig her, at den socialkonstruktivistiske analysestrategi ikke fuldstændigt skal forkaste 

ideen om en mere objektiv forståelseshorisont, men i stedet holde det åbent, at subjekt og objekt 

gensidigt giver mening til hinanden. Spørgsmålet omhandler netop ikke objektets eller subjektets 

eksistens i sig selv, men den mening som objekter og subjekter opnår gennem deres indbyrdes 

relationer (Esmark, 2005: 18).  
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Det er denne spænding mellem det objektive og det subjektive i socialkonstruktivismen, som 

analysestrategisk bliver nyttig i forestående analyse og diskussion af risiko og risikoledelse i den 

offentlige sektor. Der eksisterer altså, især teoretisk, en gensidig påvirkning mellem det objektive 

og det subjektive, som ikke kan (eller skal) undgås.  

Grunden til denne analysestrategiske diskussion er, at selvsamme i høj grad også er relevant i 

forhold til teoretisk at kategorisere og forstå risikobegrebet; dvs. hvad en risiko egentlig er. Hvordan 

iagttages risici? Som en subjektiv og social konstruktion eller eksisterer der mere objektive kriterier 

i forbindelse med de risici, der er en uundgåelig del af individets og kollektivets eksistens?  

Det er bare nogle af de spørgsmål, som teoretisk vil blive belyst i teoriafsnittet om risikobegrebet, 

hvilket ovenstående gerne skulle danne grundlag for.     
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4.0 Empiriske overvejelser  

Formålet med dette afsnit er en indførelse i specialets empiriske grundlag; to publikationer om 

risikoledelse udgivet af PRIMO Danmark – en forening af både offentlige og private organisationer, 

der arbejder for at sætte risikoledelse på den offentlige sektors dagsorden (PRIMO Danmark 2004: 

1). Derudover er formålet, at behandle den empirikonstruktion og materialebearbejdning, som har 

fundet sted i arbejdet mellem det empiriske materiale og det teoretiske blik. 

Empirisk betyder den førnævnte anden ordens iagttagelse, at der vil blive anvendt et strategisk blik 

på det materiale, som ligger til grund for analysen; et blik, der iagttager, hvordan begreber om risiko 

og ledelse i en offentlig sammenhæng iagttages i de to publikationer, samt de muligheder og 

begrænsninger, der er knyttet hertil. Det betyder, at specialets iagttagelsesposition primært vil være 

funderet i et bredt organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv – dog med det forbehold, at en 

organisation og dennes ledelse ikke på forhånd kan defineres ud fra sin formelle helhed (Pedersen et 

al. 2008: 24). Afhængig af den konkrete kontekst kan positionen, hvorfra der iagttages, derfor 

omfatte en bred kategori af en organisations forskellige organer – lige fra en bestyrelse over en 

afdeling til et projektteam.   

Teorien møder sin empiriske genstand, de to publikationer, gennem to iagttagelsessondringer; hhv. 

en risiko/fare- og en risiko/mulighedssondring, der begge anlægges som det analytiske blik på det 

empiriske materiale. I henhold til teoriafsnittets pointer vil begge sondringer derudover iagttage det 

empiriske grundlag, dvs. analysens konkrete risikoledelsesprincipper, som værende potentielt 

risikable for en given offentlig organisation. Indholdet af publikationerne fungerer således som den 

genstand, hvori teorien om risiko og ledelse vil tage sit udgangspunkt, og som herigennem vil føre 

til en analyse og diskussion af de fremførte pointer. 

4.1 Risikoledelsespublikationer 

Det empiriske genstandsfelt vil bestå af to publikationer om risikoledelse, hhv. ”Risikoledelse – en 

kommunal opgave” fra 2007 (PRIMO 2007) og ”Kommunal risikoledelse – i praksis” fra 2008 

(PRIMO 2008).  

Den første publikation fra 2007 er en introduktion til begrebet om risikoledelse og sætter 

selvsamme i perspektiv gennem en række centrale anbefalinger i kommunernes arbejde med denne 

ledelsesform (PRIMO 2007: 6,7). Den anden fra 2008 er en videreudvikling af 2007-udgaven og 
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har fokus på, hvordan man på risikoledelsesområdet kommer fra perspektiv til praksis. Derudover 

forsøges der også her, som i den første publikation, at fremlægge anvisninger på, hvordan selve 

risikoledelsesarbejdet kan se ud i en offentlig kontekst (PRIMO 2008: 5, 9).  

Fælles for dem begge er en hensigt om at fungere som vejledninger for offentlige organisationer, 

der påtænker at arbejde eller allerede arbejder med risikoledelse. Som grundlag for analysen vil 

begge publikationer derfor betragtes som komplimenterende og ikke adskilte størrelser.  

4.1.1 Risikostyringsprocessen, risikouniverset og risikoledelsens etik 

Med henvisning til problemformuleringen vil analysen udelukkende inddrage relevante 

risikoledelsesprincipper fra de to publikationer. Analysen vil ikke være funderet i en slavisk og 

udtømmende gennemgang af en generel risikoledelsesproces. Derimod vil denne have fokus på 

konkrete risikoledelsesprincipper, der i henhold til teoriapparatet kan tænkes alternativt, og hvor der 

kan anlægges et refleksivt blik, som kan bidrage til skabelsen af en større bevidsthed om det at 

praktisere offentlig risikoledelse. 

Der vil blive fokuseret på tre risikoledelsesprincipper; en offentlig organisations 

”risikostyringsproces” og ”risikounivers” (se hhv. bilag B og C), samt risikoledelsens etiske aspekt. 

Grunden til dette fokus, skal ses i lyset af disse tre princippers centrale placering i forhold til andre 

risikoledelsesprincipper som fx sandsynlighedsberegninger og vurderinger af konkrete risici 

(PRIMO 2008: 28, 29) – principper, der ifølge publikationerne alle er mere eller mindre 

fremtrædende dele af risikoledelsesarbejdet.  

Risikostyringsprocessen fungerer som den strategiske arbejdsplatform ud fra hvilken de resterende 

risikoledelsesprincipper tager deres udgangspunkt, herunder risikouniverset og risikoledelsens etik. 

Risikouniverset er genstand for analysen, da dette (risiko)skema på overskuelig vis giver et billede 

af, hvordan en given offentlig organisations risikounivers kan se ud. Risikoledelsens etiske aspekt er 

medtaget som analysegenstand, i og med risikoledelsen, herunder de to ovenstående principper, 

især i en offentlig kontekst, må se sig nødsaget til at tage et etisk ansvar på sig – både over for sig 

selv som ledelsesdisciplin og over for samfundet i sin helhed.  
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De tre principper fremhæves som væsentlige og toneangivende, ikke alene i en national 

sammenhæng, som udtrykt i de to publikationer2, men også i en international kontekst med 

reference til FERMA’s (Federation of European Risk Management Association) europæiske 

standard for risikohåndtering (PRIMO 2008: 8).  

Tanken er således her at inddrage et strategisk, struktureret og formaliseret blik, først og fremmest 

på de faser som en given organisation kan gennemløbe i risikoledelsesarbejdet, samt dernæst de 

konkrete risici som selvsamme kan stå overfor. For til slut at behandle den etik, der er uløselig 

forbundet med især en offentlig risikoledelse. Og ud fra disse tre risikoledelsesprincipper vil der 

blive fremhævet relevante pointer, som vil ligge til grund for den efterfølgende diskussion.    

4.2 Publikationernes analysestrategiske implikationer  

Tidligere analysestrategiske diskussion om det objektive og det subjektive får sin empiriske 

relevans, idet publikationerne alene skal ses som generelle vejledninger og bud på, hvordan 

risikoledelse kan udøves.  

Publikationerne har derfor ikke en best-practice hensigt, som dikterer, hvordan det skal gøres i 

henhold til en entydig sandhed. Dette trækker i retning af en epistemologisk og subjektiv 

forståelsesramme, i den forstand at publikationernes tilgang til risikoledelse ikke skal forstås som en 

objektiv sandhed gældende for alle offentlige organisationer og sammenhænge. Men i og med 

publikationerne rent faktisk fungerer som generelle vejledninger, indeholder de begge også et 

objektivt element, idet de risikoledelsesprincipper, der empirisk forefindes, må tænkes som netop 

vejledninger og retningslinjer af en mere almengyldig karakter, der reelt set må menes at være 

objektivt gældende i en bred offentlig kontekst for de respektive offentlige organisationer.  

Pointen er her, som tidligere, at det analysestrategiske blik igennem hvilket de to publikationer 

overordnet set iagttages, er af en socialkonstruktivistisk, epistemologisk og subjektiv karakter, men 

uden fuldstændigt at afskrive og se bort fra mere ontologiske og objektive elementer i det empiriske 

materiale, såfremt disse skulle vise sig.        

 

 
                                                            
2 De to publikationer nyder stor udbredelse i Danmark, især blandt en række danske kommuner i blandt hvilke en række 
specifikke kommuner (fx Kolding, Næstved, Holstebro, Odense og Frederiksberg) har været med i selve udarbejdelsen 
af publikationernes indhold.   
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4.3 Et idealtypisk formål 

De to publikationer om risikoledelse udpeger som nævnt bl.a. risikostyringsprocessen, 

risikouniverset, samt risikoledelsens etik som centrale principper for det generelle 

risikoledelsesarbejde i en offentlig kontekst.  

Men de tre principper er som sagt kun tre blandt mange og skal derfor også ses som udtryk for en 

kontingent dokumentkonstruktion, der netop konstruerer ét bestemt billede af virkeligheden 

(Järvinen 2005: 20, 21). Ved ethvert valg, sker der som bekendt altid et fravalg, som i lyset af anden 

ordens iagttagelsen betyder, at andre risikoledelsesprincipper, såsom sandsynlighedsberegninger af 

risici, med fordel kunne have været inddraget. Dog menes de udvalgte principper fyldestgørende og 

relevante i forbindelse med specialets formål; nemlig at undersøge risiko som begreb, samt hvilke 

konstitutive konsekvenser selve risikoledelsen kan få i en offentlig kontekst.    

Som følge heraf skal de udvalgte risikoledelsesprincipper ikke ses som værende repræsentative, 

men tværtimod idealtypiske eksempler med det formål at illustrere de konstitutive konsekvenser, 

som risikoledelse kan have for en given offentlig organisation. Et idealtypisk formål, som betyder, 

at specialets konklusioner primært vil have et teoretisk, og ikke i samme omfang empirisk og 

praktisk belæg. Disse teoretisk funderede konklusioner får således udelukkende deres relevans i 

forbindelse med en organisations egen refleksive forståelse af de muligheder og begrænsninger, 

som kan være forbundet med det at bedrive risikoledelse i en offentlig kontekst.    

Derfor vil specialet have fokus på en teoriudvikling af risikobegrebet i relation til offentlig 

(risiko)ledelse, der vil blive underbygget med empiriske eksempler med et illustrativt formål. 

Eksempler, som vil være funderet i offentlige ledelsesmæssige og samfundsrelevante 

problemstillinger, samt i offentlige Human Ressource (HR) relaterede sammenhænge. Og dette ud 

fra et rationale om, at en af de mest presserende og risikable udfordringer som den offentlige sektor 

står over for i dag på ledelsesområdet, handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads (COK 2008: 3) 

i forsøget på at tiltrække, udvikle og fastholde den rigtige arbejdskraft nu og i fremtiden 

(Regeringens Kvalitetsreform 2007: 68).            
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5.0 Risikobegrebet – en teoretisk gennemgang 

Med henvisning til indledningen og problemformuleringen (spørgsmål 1) har risikobegrebet en 

række forskellige betydninger, som dette afsnit har til formål at give et overblik over og derigennem 

også anskueliggøre den forståelse af risiko(begrebet), der ligger til grund for specialet. 

Inden der dog kan tages hul på risikobegrebets forståelsesrammer, er det nødvendigt at knytte en 

kort kommentar til dette teoriafsnits struktur og opbygning.  

Først vil risikobegrebet forsøges defineret, hvorefter selve begrebet vil blive behandlet i lyset af 

føromtalte analysestrategiske distinktion mellem det objektive og det subjektive. Dernæst vil 

risikoledelse som begreb og ledelsesdisciplin belyses, efterfulgt af tre teoretikeres blik på, hvad 

risiko er, eller rettere, kan være; hhv. Beck, Luhmann og Foucault. Disse afsnit vil bygge på 

primærlitteratur fra hver af de tre teoretikere, men derudover vil Ian Culpitt’s læsning af de tre og 

hans syn på risiko (Culpitt 1999) også inddrages som et sekundært supplement til de primære 

kilder3. Disse afsnit vil blive afrundet med et afsnit om risiko og viden, der her vil fungere som de 

tre teoretiske vinklers fælles referencepunkt. Herefter vil risikobegrebet blive sat i forhold til 

muligheden (innovation) ud fra en ide om, at risikoledelse og innovation fungerer som to sider af 

samme sag og derfor ikke kan eller bør adskilles.  

5.1 Risiko som begreb og definition 

For at være i stand til teoretisk at arbejde med risiko som et begreb, bliver det nødvendigt først at 

iagttage begrebet i et normativt perspektiv. Hermed menes ikke en kontinuerlig semantisk 

begrebsgennemgang, men en måde, hvorpå risikobegrebet nærmere kan karakteriseres ud fra en 

mere generel forståelse.  

Historisk set knytter risiko som begreb især an til det maritime felt, herunder navigation og handel, 

omkring år 1500. Her bliver en maritim forsikring, dvs. at kunne navigere sikkert i ukendt farvand, 

et af de tidlige eksempler på nutidens form for planlagt risikokontrol og risikostyring (Luhmann 

1993: 9, 10). Etymologisk kan begrebet derudover spores tilbage til det 17. århundrede til det 

franske risque og det italienske risco, hvor den sproglige betydning minder om den, som er udbredt 

i dag; nemlig en fare, et vovestykke eller det at sætte noget på spil (Hermansson 2007: 1). 

                                                            
3 Dog vil andre sekundære kilder også blive inddraget som supplement til de enkelte teoretiske afsnit. 
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I dette speciale vil en risiko defineres som en usikkerhed af betydning (Jensen 2006: 28). Det 

betyder, at ikke alt udgør en risiko, men at kun de risici, som reelt set har en betydelig usikkerhed 

knyttet til sig, bliver relevante i forbindelse med en given organisations håndtering af konkrete 

risici. Derudover vil risikobegrebet holdes åbent, i den forstand at det vil blive defineret gennem 

den forskel, der i den givne situation iagttages igennem. Dvs. en definition af risiko, der hhv. 

iagttager risiko som enten en potentiel fare eller mulighed; med andre ord en risiko/fare- og en 

risiko/mulighedssondring. To iagttagelsessondringer, der senere vil blive behandlet mere indgående. 

Fælles for ovenstående risikodefinitioner er disses forbindelse til netop usikkerheden. Hvis en given 

hændelse er (100 procent) sikker, vil det ikke sprogligt kunne betegnes som en risiko (Adams 1995: 

30). På grund af tyngdekraften tales der fx ikke om risikoen for, at et objekt ikke falder til jorden, 

når dette slippes (med mindre hændelsen finder sted længere ude i rummet, hvor tyngdekraften 

begynder at ophøre, eller objektet er en ballon fyldt med helium!). Dette har tilknyttet en sikkerhed, 

hvilket gør, at hændelsen ikke kan betegnes som en risiko; objektet vil med sikkerhed altid blive 

trukket mod jorden af tyngdekraften.  

I lyset af specialets to definitioner (risiko/fare og risiko/mulighed), dvs. hvad enten det drejer sig 

om risiko som en fare eller en mulighed, vil det være ukendt om faren eller muligheden reelt set vil 

indtræffe som hhv. en fremtidig fare eller mulighed. Gennem dette ukendte resultat tilskrives 

risikobegrebet et element af usikkerhed. Men denne ukendthed må i sig selv indeholde noget 

velkendt, en viden, i den forstand at hvis usikkerheden iagttages som en risiko, må der eksistere 

noget velkendt og sikkert i forbindelse hermed – ellers ville en sådan (risiko)iagttagelse ikke være 

mulig.  

Derfor bliver risiko et begreb, der på nærmest paradoksal vis både indeholder et element af 

usikkerhed og sikkerhed, noget ukendt og velkendt, samt en viden og en uvidenhed (en mangel på 

viden) (Hansson 2002: 3). Forhold, der alle er medvirkende til at give begrebet sin komplekse og 

paradoksale, men også interessante natur.   

5.2 Risiko som et objektivt og et subjektivt fænomen 

Som tidligere behandlet i den analysestrategiske diskussion mellem det objektive og det subjektive 

(eksemplificeret ved det tidslige livsforløb) gør denne distinktion sig også gældende i relation til en 

generel rubricering og forståelse af risikobegrebet.  
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På visse punkter kan risiko i lyset af vor tids neoliberale samfund4 ses som et fænomen, hvorom der 

hersker en bred, og i visse henseender, objektiv konsensus. Dvs. risikoforhold, som i dag er blevet 

gjort offentlige i den kollektive bevidsthed (Culpitt 1999: 3) og hvor argumentet for eksistensen af 

objektive risici skal forstås som en måde, hvorpå samfundet som kollektiv, men også blandt de 

enkelte individer, kategoriserer bestemte risici som mere almengyldige end andre. På andre punkter 

kommer denne objektive konsensus dog til kort, idet visse situationer ikke nødvendigvis vil udgøre 

en usikkerhed af betydning for alle individer i et givent samfund. Det kan altså langt fra umiddelbart 

forudsættes, at en given risiko som fænomen vil kunne iagttages ud fra enten objektive eller 

subjektive kriterier.   

5.2.1 Risiko og middel 

Det bliver derfor vigtigt at skelne mellem en risiko og det middel, som er nødvendigt for at håndtere 

en given risiko. Fx kan risikoen for indbrud og tyveri imødegås og håndteres gennem midlet 

forsikring. Det skal dog bemærkes, at risikoen for indbrud og tyveri aldrig kan undgås gennem 

selve forsikringen; risikoen for indbrud og tyveri vil altid eksistere. Forsikringen minimerer alene 

risikoen for det økonomiske tab, der er forbundet med et givent tyveri og indbrud.  

Forsikring er således ikke forsikring mod selve uheldet, men derimod en økonomisk garanti, som en 

form for reparation, hvis uheldet er ude (Culpitt 1999: 59), hvilket bevirker, at risikoen for indbrud 

og tyveri opleves som minimeret. Et argument for den objektive forståelse af risiko kan altså være, 

at der eksisterer en bred og nærmest objektiv enighed om, at samfundet i dag, funderet på en 

(neo)liberalistisk markedsøkonomi (i modsætning til planøkonomiske samfund), står over for en 

række risici, som synes håndteret bedst gennem kontraktlige og/eller forsikringsmæssige tiltag – 

med reference til det juridiske systems logik om aftaleret og kontraktindgåelse (Andersen 2002: 13-

15).  

Mange er i dag, som individer eller organisationer, forsikringstagere og/eller indgår i kontraktlige 

partnerskaber alene med det formål at gardere sig mod risikoen for, at noget skulle gå galt. Det 

ironiske ved lige netop denne kontrakt- og forsikringsindustri i forhold til risiko er dog, at selvom 

forsikring umiddelbart kan blive, og i stigende grad bliver, tilpasset individuelle standarder og 

behov, gør forsikring i sin natur faktisk risiko til en kollektiv (og objektiv) størrelse. Det betyder, at 

individet kun kan forsikres i forhold til kollektivet, og dermed også i forhold til en række mere 

                                                            
4 Et begreb, som senere vil blive behandlet mere indgående i teoriafsnittet om Foucault.  
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objektivt definerede risici; det er udelukkende gennem en generel kollektiv risikopulje (en kollektiv 

mængde af penge), at den økonomiske forsikring for den enkelte ret beset er mulig. Herved bliver 

individet en del af kollektivet (Culpitt 1999: 58) og visse risici synes at få en mere objektiv 

karakter, som samfundets (forsikringstagende og kontraktindgående) individer i hvert fald må være 

enige om reelt set skal rubriceres som risici.  

Men hermed påstås det ikke, at alle i samfundet minimerer risikoen for indbrud og tyveri gennem 

en forsikringsindgåelse. For der findes rent faktisk mennesker, der ikke har tegnet forsikring, 

hvilket medfører, at risikoen for indbrud og tyveri praktisk talt slet ikke er en oplevet risiko for disse 

individer. I hvert fald håndteres denne risiko på en anden måde end gennem forsikring, hvilket 

betyder, at risikoen ikke på samme måde kan være objektivt gældende (Breck 2001: 35).  

Pointen er dog, at der eksisterer visse risikokategorier, der gennem samfundets beslutningsprocesser 

(det juridiske system), gøres mere objektive end andre, hvilket bevirker, at den umiddelbart mere 

individuelle og subjektive risiko for indbrud og tyveri gøres mere kollektiv og objektiv gennem det 

faktum, at vi, i samfundet, tegner forsikringer og indgår kontrakter, som dermed smitter af på 

måden risici håndteres på i dag. For hvis ikke der fx indgås en kontrakt i en given situation, vil 

risikoen i samme situation, i hvert fald i det juridiske systems optik, ikke blive reduceret og 

håndteret. Herved kan dette forsikrings- og kontraktbehov også iagttages som en perverse cycle, 

hvor pointen er, at jo mere risikofyldt livet ser ud, jo mere garderer og forsikrer de enkelte individer 

sig mod disse risici (Culpitt 1999: 13). Med andre ord skaber denne bestemte risikologik en 

nærmest ond cirkel, der i sig selv får en noget selvforstærkende, men også en noget objektiv 

karakter.  

5.2.2 Risiko i sig selv – som konstruktion 

Men spørgsmålet bliver nu, om der i samme grad som det er tilfældet med de midler, der skal gøre 

os i stand til at håndtere risici, eksisterer en lige så bred (objektiv) konsensus om, hvilke risici og 

udfordringer som samfundet skal håndtere. Fx er der forskelligartede og ikke mindst subjektive 

holdninger til, hvilke risici som individet og kollektivet skal rette fokus mod; er det terrorisme? 

Miljø- og klimaforandringer? Indbrud, tyveri og overfald? Eller risikoen for sygdom? En risiko for 

nogle er ikke nødvendigvis en risiko for andre – eller for den sags skyld for alle.  

Men som det var tilfældet med midlerne forsikring og kontrakt, kan et argument være, at samfundet 

rent faktisk et stykke hen ad vejen er enige om, ikke bare hvilke midler, der skal anvendes, men 
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også hvilke risici, der reelt set er risici og som er nødvendige at tage højde for. For de fleste kan 

sandsynligvis tilslutte sig et argument om, at risici såsom lovovertrædelser og sygdomme alle er 

risici, som vi i mere eller mindre grad, enten som individ eller kollektiv, er nødsaget til (objektivt 

set) at rubricere og dermed håndtere som værende almene risici. Fx kan oprettelsen og udviklingen 

af samfundsinstitutioner såsom sygehus- og hospitalssektoren, samt politivæsnet, nævnes som 

udtryk for en generel forståelse af nødvendigheden af at kunne håndtere bl.a. sygdomme og 

lovovertrædelser som netop risici gennem disse samfundsinstitutioner som midler. Dermed bliver 

lovovertrædelser og sygdomme indirekte også iagttaget som risikable forhold, der netop udgør en 

usikkerhed af betydning for individet såvel som for kollektivet.  

Et begreb, der kan siges at dække over dette aspekt, er den engelske antropolog og kultursociolog 

Mary Douglas og dennes ide om den konstruerede risiko (Douglas 1983: 187, 193). Ligesom dette 

speciale, indskriver begrebet sig også i den socialkonstruktivistiske optik, hvor en pointe hos 

Douglas er, at bestemte kulturer og samfundsgrupperinger konstruerer en risiko på en sådan måde, 

at den stemmer overens med de kulturelle og sociale normer og værdier, der eksisterer inden for en 

given social organiserings rammer. De bevidst eller ubevidst konstruerede risici fastholder og 

understøtter således veletablerede, foretrukne og allerede eksisterende kulturelle normer og sociale 

sammenhænge inden for den givne organisering.  En risiko opstår og konstrueres dermed i en vis 

kollektiv, social og kulturel sammenhæng. Risici forefindes ikke ontologisk ’derude’ som 

fænomener i sig selv, men risici er heller ikke udelukkende et subjektivt produkt af det enkelte 

individs egen forståelsesramme (Breck 2001: 47, 48).  

Derfor synes ideen om den konstruerede risiko på visse punkter at ophæve skellet mellem den 

objektive og subjektive risikoforståelse, i og med begrebet både har plads til selve den subjektive 

konstruktion af risiko, omend den ofte foregår kollektivt, men også har plads til mere objektive 

risici, som netop på grund af den kollektive konstruktion og sociale enighed, i sig selv får en mere 

almengyldig, universel og objektiv betydning – i hvert fald inden for den konkrete sociale, men 

også subjektive organisering.           

5.2.2.1 Risikoprioritering 

Denne objektive og kollektive enighed inden for en bredere defineret samfundsorganisering kan dog 

i større grad synes at komme til kort, hvis spørgsmålet drejer sig om selve risikoprioriteringen; i 

hvilken grad og med hvilken indsats vi som individ eller kollektiv skal håndtere bestemte risici. 
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Hermed bliver det et mere subjektivt anliggende om, hvorvidt risikoen for terror eller forringelsen 

af miljøet skal stå højst på den individuelle og for den sags skyld politiske dagsorden.  

Argumentationen for den subjektive forståelse af risikobegrebet går netop på den acceptable risiko; 

hvilke risici er acceptable for individet og for samfundet. For der hersker i stor grad uenighed blandt 

myndigheder, eksperter, organisationer og andre grupperinger i samfundet om, hvilke 

risikoproblematikker den politiske dagsorden skal beskæftige sig med (ibid.: 26, 32). Det centrale 

spørgsmål bliver således, hvem der egentlig skal bestemme, hvornår en given risiko er acceptabel; 

myndighederne, eksperterne eller skatteyderne?    

5.2.3 Risikoens spørgsmål 

Behandlingen af distinktionen mellem objektive og subjektive risici – dvs. (u)enigheden om, hvad 

en risiko er og med hvilke midler denne skal håndteres – bliver således nødvendig og interessant i 

lyset af, hvordan en risiko generelt set opfattes og forstås; som et objektivt, universelt og 

almengældende fænomen eller som et subjektivt, individuelt og kontekstafhængigt fænomen.  

Distinktionen bliver relevant i forbindelse med at kunne svare på risikoens spørgsmål; hvordan og 

med hvilket middel samfundet, organisationen og/eller individet på bedst mulig vis skal håndtere en 

given risiko. For det centrale, men også risikable spørgsmål bliver nemlig, om den givne risiko er af 

en objektiv eller subjektiv karakter og om denne skal håndteres derefter – dvs. gennem objektivt 

eller subjektivt funderede midler? Et risikabelt spørgsmål som enhver risikohåndtering må stille sig 

selv i en given situation og et spørgsmål, der senere vil blive udfoldet i diskussionsafsnittet. 

5.3 Risikoledelse og litteraturen 

Inden risikobegrebet vil blive belyst ud fra de forskellige teoretiske vinkler, er det vigtigt først at 

gøre klart, hvordan risikoledelse skal forstås i dette speciale. Inden for risk management-litteraturen 

kan det være fordelagtigt at skelne mellem begreberne risikostyring og risikoledelse (se bilag A).  

En del af litteraturen tager udgangspunkt i en finansiel og økonomisk tilgang, hvor fokus er på en 

teknisk funktion (Drennan 2004: 1), navnlig i forhold til forsikring, der fx kan siges at transformere 

farer og risici til risikoen for ikke at have tegnet en forsikring (Luhmann 1993: 46). Formålet her er 

at minimere og reducere de potentielle risici, som en organisation står over for i et nutidigt og 

fremtidigt perspektiv gennem en styring af de givne økonomiske, finansielle og forsikringsmæssige 

risici. Dette opnås bl.a. gennem forsikrings- og kontraktindgåelse, samt via en porteføljestyring og 
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spredning af en organisations risikobetonede projekter. Der er her tale om en mere traditionel 

beslutningsteoretisk tilgang med en afvejning mellem en risiko og dennes forventede (og 

umiddelbart målbare) udbytte og afkast; fx ved en cost-benefit analyse (March 2008: 175). Dog skal 

det her bemærkes i henhold til bilag A, at risikostyring som begreb yderligere kan dække over en 

operationel styring, der i en risikoledelseskontekst kan forstås som den konkrete opfølgning i form 

af styring…over for det enkelte risikoområde (PRIMO 2008: 8)   

En anden del af litteraturen dækker mere præcist over begrebet risikoledelse. Denne tilgang, som vil 

blive anvendt i dette speciale, anlægger et organisatorisk blik på risikoledelse, hvor en organisations 

risikoledelsesproces kortlægges ud fra en række parametre – lige fra risikoidentifikation til 

risikostrategi (se bilag B). Herigennem tegnes et billede af en organisations risikosituation – en 

kortlægning, der med reference til bilag A hovedsagligt tager udgangspunkt på et strategisk niveau i 

organisationen. Derfor finder risikoledelse sted på et overordnet niveau, hvor fokus vil være på, 

hvilke hovedområder, som er særlig vigtige eller udsatte for risici (ibid.).  

Det strategiske niveau skal her forstås i et fortolkningsperspektiv. Strategi bliver en måde for en 

organisation at fortolke på, hvilket denne kan bruge i forhold til den eksakte kontekst, som 

risikoledelsen skal fungere indenfor. Den tidligere litteraturs fokus på en gardering mod 

forsikringsmæssige og økonomiske risici synes ikke alene fyldestgørende i denne del af litteraturen; 

der eksisterer andre og mere komplekse risikoforhold, der kræver alternative former for 

(risiko)håndtering (Young 2000: 1). Håndteringen sker ved et øget fokus på ledelse, selvom en 

række mere styringsbaserede og operationelle principper også her kan inkluderes.  

Som følge af dette fokus på håndteringen af risici, vil specialet anvende risikohåndtering i en bred 

forstand, der betyder, at risikoledelsesprincipper såsom risikoforebyggelse, -kontrol, -evaluering, -

vurdering og -kortlægning (betegnelser, som vil blive anvendt i analysen) alle hører ind under et 

generelt begreb om risikohåndtering. 

Risikoledelse bliver hermed et bredt begreb, der skaber sammenhæng mellem risiko- og 

ledelsesbegrebet5, hvilket dækker over, hvordan man kan lede (og styre) de risici, der spænder lige 

fra økonomiske og forsikringsmæssige risici over videnskabelige og teknologiske til mere politiske, 

sociale og kulturelle risici. Alle risici som en given organisation må håndtere som både risici, farer 

og muligheder.  

                                                            
5 Et ledelsesbegreb, der vil blive behandlet mere indgående i afsnittet om den offentlige sektor. 
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Risikoledelse skal derfor som konsekvens af ovenstående ikke iagttages som en ledelsesdisciplin i 

sig selv, men som et supplement til andre ledelsesdiscipliner, hvor risikoledelsens berettigelse ligger 

i at komplettere det eksisterende ledelsesarbejde med praktisk viden i relation til risikospørgsmål. 

Derigennem skal risikoledelsen sørge for at håndtere usikkerhed (risici) med henblik på i videst 

muligt omfang at sikre en værdiskabende, adaptiv og innovativ organisation (Young 2008: 2).  

5.4 Risiko(samfund) og Beck 

Det er svært (og uønskeligt) at komme uden om den tyske sociolog Ulrich Becks behandling af 

risikobegrebet og dennes samfundsdiagnosticering af det postmoderne samfund. Derfor vil følgende 

afsnit med udgangspunkt i Becks ’Risikosamfundet’ (1997) bygge videre på ovenstående 

behandling af risiko som et flertydigt begreb.  

Som Beck udtrykker det, kan en risiko betegnes som et fænomen, der altid har karakteriseret al 

menneskelig handling. Risiko er et historisk produkt, et spejlbillede af menneskers handlinger og 

laden stå til, et udtryk for de højtudviklede produktivkræfter (Beck 1997: 300). Det er netop denne 

kobling til den menneskelige natur og den teknologiske udvikling, der gør risiko interessant, idet 

risikoen for, at en hændelse indtræffer, altid har været og altid vil være en uløselig del af den 

menneskelige eksistens og dennes dispositioner. 

Overordnet set kan Becks forståelse af risiko knyttes an til et fare- og trusselsperspektiv. Selvom 

risici ses som værende åbne over for samfundsmæssige definitionsprocesser, hvilket kan betyde, at 

en risiko i høj grad er et subjektivt og kontekstafhængigt fænomen, er det en gennemgribende 

forudsætning hos Beck, at en given risiko generelt set opfattes som en potentiel fare, der skabes 

systematisk og altid vil være til stede i den højtudviklede moderniseringsproces (ibid.: 28). 

5.4.1 Subjektive risici 

En erkendelsesteoretisk pointe hos Beck er, at risici ikke kan iagttages og derved står uden for en 

direkte erfaring; vor tids civilisationsrisici unddrager sig iagttagelse (ibid.: 30). For at kunne erfare 

og iagttage de risici, som må håndteres, det være sig på et individuelt eller kollektivt plan, bliver et 

dobbeltperspektiv nødvendigt. Ved hjælp af tænkning og handling må den verden, som forsøges 

iagttaget problematiseres, relativeres og vurderes ud fra en anden virkelighed som konstrueres 

(ibid.: 98). Dette fordoblende perspektiv på risici kan således ses som en social konstruktion, der i 
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høj grad må være funderet på mere subjektive præmisser og (for)tolkninger, hvilket skaber en 

række mere kontekstafhængige og subjektive iagttagelser af de risici, der netop skal håndteres.          

I henhold til tidligere behandling af objektive og subjektive risici, bliver en central påstand derfor, 

at risici opstår i forbindelse med viden, hvilket bevirker, at risiciene også kan bagatelliseres, 

overdrives eller simpelthen udraderes fra bevidstheden inden for vidensfeltet. Risiko ses her som en 

genstand for fortolkninger (ibid.: 101). Det er netop denne tilknytning til et vidensaspekt, der gør 

risiko til et subjektivt fænomen, idet graden eller omfanget af en given risiko må afhænge af den 

specifikke viden, som individet eller kollektivet har tilegnet sig inden for et bestemt område.  

5.4.2 Objektive risici 

Men paradoksalt set er det rent faktisk samme vidensaspekt hos Beck, der også behandler 

risikobegrebet som et mere objektivt funderet anliggende i en kollektiv og offentlig forstand. Risiko 

forstås her som en særlig erfaringslogik i forbindelse med en vidensproduktion, hvor den 

bestemmende faktor bliver en almen viden, som er blottet for personlige erfaringer (ibid.: 97).  

I samfundet finder der visse vidensproduktioner sted, som producerer en form for almengældende 

risikoviden, der er med til at definere bestemte risici som værende mere almene og objektivt gyldige 

end andre (Breck 2001: 64). Risikosamfundet kan hermed ses karakteriseret ved en offentlig og 

kollektiv forståelse af risiko, der involverer en universel fare og trussel, og derfor ikke kan tilskrives 

en mere privat og individuel frygt for det ukendte, som det i tidligere tider var tilfældet (Culpitt 

1999: 4).  

Det betyder også, at Beck med sin forståelse af risici som et kollektivt og offentligt fænomen, på 

enkelte punkter læner sig op ad en objektiv forståelse af, hvad risiko er. I forlængelse heraf er en af 

pointerne hos Culpitt i dennes læsning af Beck, at risks are always collective; it is only accidents 

that are personal (ibid.: 1, 58); en påstand, der tydeligt sætter et skel mellem en (objektiv og 

kollektiv) risiko og et (subjektivt og individuelt) uheld. 

Beck lægger sig hermed mellem en objektiv og subjektiv tilgang til risikobegrebet. Men fælles for 

begge tilgange er dog, at risikosamfundet bevirker, at en generel risikobevidsthed hos både individet 

og kollektivet bliver tvingende nødvendig, hvis der skal kunne træffes beslutninger under vilkår 

præget af usikkerhed og utilstrækkelig viden (Breck 2001: 68, 69).                         
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5.5 Risiko og Luhmann 

“What understanding of rationality, of decision, of technology, of future or of time per se is 

presupposed when we use the term risk? How do we comprehend our society if we turn the concept 

of risk…into a universal problem neither avoidable nor evadable? What is now necessary? And 

accordingly: What is chance? How does society in the normal performance of its operations cope 

with a future about which nothing certain can be discerned..?” (Luhmann 1993: ix) 

Med dette citat rammer den tyske sociolog Niklas Luhmann ind i kernen af risikoproblematikken; at 

risiko og iagttagelsen af denne i vores samfund i dag er blevet gjort til en universel størrelse, idet 

selve fornægtelsen og forkastelsen af risiko er blevet farlig adfærd (ibid.: x). Samfundet i dag har 

nemlig, i større grad end tidligere, hvor fareoptikken var central, valgt at fokusere på risiko, 

hvorved selve mulighederne bedre kan udnyttes og optimeres (ibid.: 25).  

Denne iagttagelse af risici er tæt forbundet med rationalitet, beslutning, viden og tid. For i lyset af 

vores samfunds rationalistiske forståelsesramme er problemet nemlig, at skader skal undgås, uanset 

om det i dag er usikkert om de vil indtræffe eller ej (Luhmann 1997: 156). Og herved er vores 

samfund underlagt en (objektiv) forventning om, at der kan skabes en tilstand, hvori den enkelte 

uden fare kan leve risikabelt (ibid.: 194).     

I citatet sætter Luhmann umiddelbart fokus på den objektive og universelle klassificering af risici; 

på at nutidens iagttagelseshorisont forudsætter et risikoperspektiv, hvori risici iagttages som en 

kollektivt gældende faktor, der ikke kan undgås. Men risikoens universelle og kollektiviserende 

natur, der kan være en trussel og fare for samfundet og individet, er dog samtidig også en 

medvirkende præmis til debatten om personlig frihed, selvopholdelsesdrift og kollektivt ansvar 

(Culpitt 1999: 10). Risikoens universelle natur indeholder således rum for både individualitet og 

kollektivitet på samme tid.  

Derfor er en vigtig pointe hos Luhmann, at risici overordnet set er nødsaget til at være en social 

konstruktion, der ikke udelukkende kan være af den objektive og universelle karakter på trods af, at 

denne som førnævnt ofte tænkes som sådan. Hermed menes, at definitionen af en given risiko altid 

vil divergere socialt og afhænger af iagttagelsens specifikke blik (Luhmann 1997: 179, 183). Den 

erkendelsesteoretiske betydning bliver således, at der ikke eksisterer et standpunkt, hvorfra risici 

kan vurderes rigtigt og på en måde som forpligter andre (ibid.: 187).   
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5.5.1 Risiko/? 

Under henvisning til specialets indledning og spørgsmålet om, hvordan en given risiko skal forstås, 

bliver det nødvendigt at beskæftige sig med risikobegrebets anden side; hvad en risiko må stå i 

forhold til.  

Med udgangspunkt i den tyske historiker Reinhart Kossellecks teori om begrebets modbegreb, skal 

den anden side forstås som et begreb, der står i konstitutiv modsætning til et andet begreb. Et 

begreb tager derfor betydning efter sit modbegreb, eller sagt på en anden måde, efter begrebets 

anden side (Andersen 1999: 72 ). For at kunne studere begrebsdannelsen af risiko, bliver det derfor 

interessant, hvad der står i opposition til risiko og derigennem er med til at give mening til 

selvsamme.  

Med afsæt i den engelske matematiker George Spencer Browns forståelse, fokuseres der i 

forlængelse heraf på selve den forskelssættende funktion, hvor den ene eller anden side af en forskel 

markeres (Luhmann 1993: 14, 15) (Seidl 2006: 13, 14). En markering, der både sker simultant, idet 

den umarkerede side altid vil være et konstitutivt element af den markerede side (ud fra en 

meningssammenhæng), og ikke-simultant, da begge sider ikke lader sig iagttage samtidig grundet et 

krav om tid, hvor iagttagelsen af den ene side i sig selv udelukker en iagttagelse af den anden 

(Luhmann 1993: 36). I dette speciale bliver de to sider af forskellen dermed ikke bogstavelig talt 

direkte modbegreber, men derimod hinandens refleksive begreber (ibid.: 14, 15, 20, 23).  

I Luhmanns formanalytiske optik må spørgsmålet om forskellens anden side derfor stilles 

(Andersen 1999: 130); om formanalysens ledeforskel er risiko/sikkerhed, risiko/fare eller en helt 

tredje mulighed? (Luhmann 1997: 157).  

Umiddelbart kan risiko/sikkerhed iagttages som hinandens refleksive modsætninger og derved også 

mulighedsbetingelser. Ved at tage eller undlade at tage en given risiko, kan der skabes en 

sikkerhedssituation, som bevirker, at den potentielle risiko bliver til en form for valgt sikkerhed.  

Men med Luhmanns blik er denne forskel misvisende, idet den foregiver, at der bør satses på 

sikkerhed frem for risiko. Spørgsmålet er dog, hvorvidt et fuldstændigt stadie af sikkerhed kan 

opnås. Det virker umuligt at tale om sikkerhed, når det handler om skader eller ulempers ikke-

indtræden i fremtiden. Selv forsøg, der har til formål at mindske en given risiko, er i sig selv 

risikable – der findes ingen risikofri sikkerhed (Luhmann 1997: 28, 158, 182, 195).  
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Derimod forkastes denne sondring hos Luhmann ud fra en argumentation om, at en risiko kun er en 

risiko i relation til en fare. Risiko og fare kan altså ikke skilles ad og må derfor altid eksistere 

gennem forholdet til den anden (ibid.: 159, 163). Hermed er forskellen mellem risiko og fare fastsat, 

men spørgsmålet bliver nu, hvad enheden i forskellen således må være kendetegnet ved. Hvilke 

enheder i form af muligheder og begrænsninger er denne forskel underlagt?  

Den kommunikation, der tager udgangspunkt i forskellen risiko/fare må nødvendigvis, ud fra 

beslutningen om at tage en given risiko, samtidig tilskrive andre en potentiel fare (Andersen 1999: 

130). Fx kan et offentligt projektteams beslutning om at tilskrive sig selv risikoen for at tage/eller 

ikke tage et valg – en chance – i arbejdet med et konkret offentligt udviklingsprojekt samtidig 

indebære, at selve den offentlige organisation og de andre kollegaer, og sågar borgerne, tilskrives en 

potentiel fare.  

Hvis forskellen vendes om, består fare netop i, at man udsættes for andres risikobeslutninger; om 

det være sig beslutninger eller ikke-beslutninger (Luhmann 1993: 28). For også de beslutninger, der 

ikke træffes, er gældende; dvs. de beslutningsmuligheder man ikke er opmærksom på, men som dog 

stadig er aktuelle, kan man drages til ansvar for (Luhmann 1997: 191). Sondringen risiko/fare skal 

derfor ses i forhold til de skader, som altid vil følge med en given beslutning.  

For at tydeliggøre forskellen mellem risiko og fare, kan der være tale om risiko i situationer, hvor 

skaderne tilregnes egne beslutninger, og omvendt kan der være tale om fare i de situationer, hvor 

skaderne tilregnes andres beslutninger. Det betyder dermed, at risiko knytter sig til egne valg og 

beslutninger, mens fare derimod er konsekvensen af eksterne omstændigheder og årsager, der ligger 

uden for den enkeltes egen kontrolsfære og rækkevidde; one man’s risk is another man’s danger 

(Luhmann 1993: 101, 102, 109). 

Denne risiko/faresondring indeholder samtidig et socialt paradoks; risici er farer, og farer er risici. 

Indholdsmæssigt handler spørgsmålet om det samme, men faren eller risikoen vil altid bero på, 

hvilken side af forskellen, der markeres; om det er beslutningstageren eller beslutningens berørte 

part (ibid.: 107).  

Derudover, som også behandles senere i analysen, kan risiko og fare i visse tilfælde også blandes 

sammen (Luhmann 1997: 177, 178). For at vende tilbage til ovenstående eksempel med det 

offentlige udviklingsprojekt kan faren for skadelige konsekvenser, som følge af et vedtaget 

lovforslag vedrørende en begrænsning af offentlige organisationers handleområde, samtidig være 
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den risiko man indlader sig på ved (selv at beslutte) at tage arbejde inden for den offentlige sektor 

modsat fx at arbejde i privatejede virksomheder.            

5.5.2 Risiko, beslutning og mening  

Netop beslutningen bliver central i dette risikoperspektiv – især i forbindelse med et 

meningsbegreb. Når præcist disse begreber om beslutning og mening, i relation til risiko, bringes i 

spil, er det fordi disse kan siges at være hinandens forudsætninger. Afhængig af iagttagelsespunkt, 

det være sig ud fra et individuelt eller kollektivt perspektiv, er beslutninger kun mulige inden for en 

given meningsramme, hvor denne samtidig skabes af de beslutninger, der træffes (Baecker 2003: 

19).  

Der må på den ene side eksistere en form for meningsramme eller konsensus omkring, hvordan man 

forstår og handler på konkrete risikoforhold ud fra bestemte logikker og rationaler (fx om den 

valgte beslutning er i tråd med tidligere beslutninger), som beslutningerne må træffes på baggrund 

af. Beslutningen får med andre ord her en rekursiv karakter (Andersen 1999: 123). På den anden 

side må der træffes beslutninger om selvsamme risikoforhold, for at en given meningsramme kan 

opbygges og opretholdes – gældende for både individet og kollektivet. 

I et individuelt, men måske især i et kollektivt perspektiv (en konkret organisering), er det gennem 

beslutninger, at der skabes generaliserede adfærdsforventninger til enten sig selv og/eller til andre. 

De beslutninger, der træffes, absorberer usikkerheden omkring adfærdsforventningerne (la Cour 

2003: 235). Der eksisterer altså inden for ethvert perspektiv en række mere eller mindre 

stabiliserede forventninger til adfærd og handling (ibid.). Men alle beslutninger kan per definition 

ikke træffes af alle i fællesskab, og derfor vurderes risikoen for, at en skade vil indtræffe også 

forskelligt afhængigt af, om beslutningen er resultatet af egen adfærd og kontrol, eller om 

beslutningen er udfaldet af andres bevidste eller ubevidste valg.  

I et organisatorisk perspektiv finder der derfor en definitionsproces sted, i hvilken det fastlægges, 

hvem der besidder en beslutningsret og en handlekraft og derigennem også, hvem der fungerer som 

en organisations (u)officielle kanaler for indflydelse. Dermed klarlægges det samtidig også, hvem 

der forholder sig til et givent problem som den besluttende med de dertilhørende risici, samt hvem 

der rammes af samme problem som den ikke-besluttende og derfor kun kan rubricere problemet 

som en fare.  
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5.5.3 Risiko og den tidslige dimension6 

Denne risikobeslutning skal ses i forbindelse med en tidslig dimension; det være sig i et fortids-, 

nutids- og fremtidsperspektiv. En beslutning, der i sig selv forsøger at binde tiden, selvom dette er 

umuligt (Luhmann 1993: 12).  

I den tidslige dimension henviser risikobegrebet altid til fremtiden. Alle handlinger, beslutninger og 

valg vil altid i sig selv være risikable i et fremtidigt perspektiv – for findes der reelt set en handling, 

der ikke er risikabel? Beslutningen vil også altid have knyttet en række usikre udfald til sig, hvilket 

gør, at fremtiden per definition altid vil være en usikkerhedens horisont. Fremtiden er aldrig fastlagt 

og er i høj grad kontingent, idet udfaldet altid kan være et andet end forventet (Luhmann 1997: 

161).  

Det betyder også, at der i nutiden hersker usikkerhed om, hvorvidt, og i så fald hvornår og hvordan, 

en given skade vil indtræde (Luhmann 1993: 73). Denne mulige skades indtræden afhænger som 

bekendt af fremtidige begivenheder, der bevirker, at usikkerhedsmomentet ikke kan udelukkes – for 

hvis dette var tilfældet, ville det være ligegyldigt at beskæftige sig med risici og farer.  

Tiden som begreb kan defineres som forskel; en forskel mellem fortid og fremtid. I nutiden, hvori 

beslutningerne som sagt træffes, skabes der en række uigenkaldelige forhold, der både kan 

indskrænke, men også udvide de fremtidige muligheder. Denne indskrænkning eller udvidelse af 

dette fremtidens mulighedsrum sker uafhængigt af, om beslutningen træffes eller ej, om man aktivt 

eller passivt foretager sig noget (Luhmann 1997: 168, 169). Samtidig adskiller denne 

uigenkaldelighed eller tidsbinding også nutiden fra fremtiden, idet fremtiden ikke får den samme 

overkomplekse natur, som nutiden er karakteriseret ved. Fremtiden bliver herved rent faktisk mere 

overskuelig end nutiden er, idet uigenkaldeligheden og tidsbindingen på sin vis er garant for, at der 

vil ske noget i fremtiden på baggrund af, om beslutningen er taget. Hvad dette noget så er, vil 

selvfølgelig stadig være uvist.   

Som førnævnt er det i nutiden kun muligt at handle, beslutte og kommunikere. Derved disponerer 

nutiden allerede over fremtiden. Vores (vestlige og sekulære) samfundsforståelse bygger netop på 

en ide om, at fremtiden ikke besidder en årsagsbestemmende magt over nutiden – modsat mere 

                                                            
6 Luhmann opererer ofte med tre dimensioner (sags-, tids-, og socialdimensionen) i sin analytiske tilgang til en given 
problemstilling (Luhmann 1993, 1997). Her er det dog kun den tidslige dimension, der er medtaget, idet denne får sin 
direkte relevans til risikobegrebets usikre karakter i form af skellet mellem fortid, nutid og fremtid.      



 

27 
 

deterministiske og fatalistiske samfundsopfattelser – hvilket giver plads til et spillerum for nutidige 

beslutninger; beslutninger, som, i fremtidens optik, er lig med, at der løbes en risiko (ibid.: 178).  

En mulig konsekvens af dette er, at tiden i sig selv opleves som værende refleksiv; der sker en 

tidsforskydning af fortids- og fremtidshorisonter, således at det, der på nuværende tidspunkt er 

fortid eller fremtid, må iagttages som værende nutider med hver deres egen fortid og fremtid. 

Afhængigt af iagttagerposition skabes der forskellige nutider, det være sig den nuværende fremtid 

og fremtidige nutider, som gør en objektiv bedømmelse af de givne risici umulig. Umulighedens 

udfordring består nemlig i, hvordan objektive kriterier kan fastsættes, når det tidslige 

referencepunkt er en nutid, der først i fremtiden vil eksistere. Lige så sandsynligt det måtte være, at 

risikoen for, at der indtræder en mulig skade i fremtidige nutider, er, lige så usandsynligt er det, at 

der rent faktisk gør (ibid.: 189).  

Denne usikkerhed i den aktuelle (nuværende) nutid om hændelsen af noget i den aktuelle fremtid er 

problematisk for nutiden. Allerede nu, uanset om hændelsen overhovedet indtræffer eller ej, 

forebygger og forudser man, og der medtænkes en række omkostninger, der reelt set måske ikke 

havde været nødvendige.  

Den tidslige dimension i forhold til risikobegrebet er således i sin natur medvirkende til, at den 

aktuelle nutid i større og større omfang leves i et muligt fremtidsscenario, selvom dette i sig selv er 

umuligt. Men disse bekymringsskader, der finder sted i nutiden i forbindelse med den mulige 

fremkomst af fremtidige hændelser, må i høj grad betegnes som værende afhængige af, om 

fremtidsperspektivet bunder i en risiko- eller fareoptik (ibid.).  

Det springende punkt bliver hermed om man, selv ved høj risikovillighed i forhold til egne 

beslutninger, også er villig til at acceptere farer, som andres adfærd og beslutninger afstedkommer, 

således at andre kan få indflydelse på ens eget liv. Lige netop dette punkt er også grunden til dette 

afsnits indledende citat om den forventning, der eksisterer i dagens samfund om at kunne leve uden 

fare, men ikke desto mindre risikabelt! 

5.6 Risiko og Foucault 

Risikobegrebet er ikke i samme grad som hos Beck og Luhmann eksplicit fremtrædende hos den 

franske filosof Michel Foucault. Overordnet set kan dennes teoretiske ambition forstås ud fra en 

trekantstruktur mellem viden, magt og subjektivitet (Larsen 2006: 366) (Deleuze 2004: 127, 130).  
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Denne tredeling vil dog ikke her blive behandlet i dybden, men derimod vil der være fokus på den 

mere implicitte forbindelse, der kan siges at eksistere mellem de tre teoretiske aspekter og 

risikobegrebet. En forbindelse, som forudsætter et risikobegreb, der nødvendigvis må indeholde et 

videns-, magt- og subjektivitetsaspekt.  

5.6.1 Viden, magt, subjekt – og risiko 

Som sagt står viden, magt og subjektivitet alle centralt hos Foucault; det ene aspekt lader sig ikke 

forstå uden de andre (Foucault 2000: 331, 335) (Foucault 1988: 406, 408). Disses interne relationer 

består i en polycentreret magtforståelse, der betyder, at magten er et ustabilt, dynamisk og 

allestedsnærværende fænomen (Rennison 2005: 2). Et magtens fænomen, som er tæt forbundet med 

en række vidensmæssige grundantagelser, épistémè’er, hvilke gør sig gældende inden for en 

bestemt historisk og kontekstuel epoke (Deleuze 2004: 66, 88).  

Viden er magt, i den forstand at magten ligger i at kunne definere og bestemme, hvad viden og 

sandhed er inden for en bestemt (periodisk) kontekst. Som følge heraf definerer denne vidensmagt 

også, hvilke typer af roller, der besidder magt; om det fx er lederen, medarbejderen eller en helt 

tredje. Magtforholdet i vidensproduktionen består netop i, gennem en subjektivitetsproces, at kunne 

definere, hvem det ideelle jeg er i en given kontekst (Larsen 2005: 70, 71) og derved skabe 

bestemte subjektpositioner, der har mere magt end andre i forhold til at kunne tage beslutninger og 

handle. Dog er det vigtigt at pointere, at magten ikke er en magt-over nogen eller noget, men 

derimod en magt-til at gøre dette eller hint (Pedersen 2008: 13).  

Koblingen mellem risikobegrebet og de tre teoretiske aspekter bliver hermed, hvordan denne 

definitions- og vidensmagt (Thomsen 2005: 143) kan være medvirkende til at definere forskellen 

mellem risici og ikke-risici. Med andre ord at kunne kategorisere et givent forhold som risikabelt og 

derved italesætte, hvordan en given risiko skal forstås.  

Denne magt til at vidensdefinere et forhold som enten risikabelt eller urisikabelt indvirker også på 

individets egen selvforståelse, idet subjektiviteten kommer til udtryk gennem individets roller i 

bestemte situationer – både på arbejdspladsen og i privatlivet. Det betyder, at individet vil iagttage 

visse forhold som hhv. mere eller mindre risikable.  

Grundet denne subjektivitetsproces kan risikobegrebet siges at få en dobbelt betydning, i den 

forstand at risiko ikke udelukkende kan iagttages som en potentiel trussel mod individet, men at 
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risiko i sig selv også må ses som indeholdende en risikoopfattelse, der gør individet i stand til at se 

sit eget selv. I og med individet ser en risiko som netop en risiko, bliver individet derved også 

opmærksom på sig selv og sin egen opfattelse af hvad risici er – og hvad de ikke er.  

Det er denne dobbelthed i risikobegrebet hos Foucault, dvs. at risiko både kan være en trussel og en 

bevidsthed, der gør, at begrebet får dets refleksive karakter (Culpitt 1999: 23). I den forbindelse kan 

Foucaults (mere indirekte) anvendelse af risikobegrebet dermed også sættes ind i en subjektiv 

analyseramme, i og med fokus her er på det enkelte subjekts erkendelse og forståelse af sig selv set 

i forhold til en given risiko.   

5.6.2 Risiko og neoliberalismen 

Ved hjælp af Foucaults teorireservoir kan risikobegrebet også rubriceres under et bredere 

samfundsperspektiv. Store dele af Foucault-litteraturen beskæftiger sig med vor tids 

neoliberalistiske stats styringsformer og logikker, hvorigennem en række forskellige magtformer 

emergerer (Foucault 2000: 333) (Foucault 1994: 104, 105) (Foucault 1988: 413, 415) (Deleuze 

2004: 44, 99) 7.  

De neoliberalistiske principper som samfundet i dag kan siges at være influeret af, det være sig 

ideologiske paroler såsom frihed under ansvar, individet i centrum og minimering af staten, er med 

til at bestemme, hvorledes risiko skal forstås. Selve betydningen af risiko opstår som en konsekvens 

af den søgen efter subjectivity as the root of a positive self, der i høj grad er gældende i det 

neoliberalistiske samfund. Det er således det neoliberale individs higen efter autonomi og 

uafhængighed, der er med til at etablere risiko som en mulighedernes kategori (Culpitt 1999: 27) for 

selvsamme individ.  

Neoliberalismens bestemte samfundslogik kan dog også betyde, at visse risici får en mere objektiv 

betydning. Grundet den neoliberale stræben efter demokrati, autonomi og frihed bliver mere 

indskrænkende og kollektiviserende tiltag, såsom diktatur og tyranni, sat på spidsen, hermed 

nærmest automatisk og indirekte også kategoriseret som værende risici med dertilhørende farer og 

trusler. I praksis deler alle grupperinger i samfundet dog ikke denne holdning, men pointen her er, 

at der gennem det neoliberale samfunds juridiske (grundloven), politiske (demokratisk 

beslutningslegitimitet) og økonomiske system (markedsøkonomien), eksisterer og produceres en 

                                                            
7 Det være sig disciplinær, pastoral og governmentality (Foucault 2000: 344) som magtformer og styringslogikker. 
Disse vil dog ikke blive behandlet yderligere i dette speciale. 
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række (politiske og ideologiske) værdier, der generelt set bakkes op om, således at de risici, der 

knyttes til disse værdier rubriceres og italesættes som mere universelle, almene og objektive end 

andre.  

5.6.2.1 Risiko og ansvar 

Risikobegrebets neoliberalistiske forståelsesramme betyder endvidere, at selve måden at leve på, 

det være sig på et individuelt og kollektivt niveau, er funderet i et bestemt risikoperspektiv, hvori 

overdragelsen af risici er en fastintegreret del af kollektivets og individets hverdag.  

Via den neoliberalistiske logik hersker der en eksplicit, men til tider også uudtalt og implicit 

forventning om, at der både i arbejdsmæssige, men også i personlige sammenhænge skal tages en 

række risici og risikobeslutninger, såfremt succes og målsætninger skal opfyldes og opnås.  

Herigennem bliver risikobegrebet knyttet til et begreb om ansvar. Det centrale spørgsmål bliver 

således, hvem der skal tage og have ansvar for de risici, som er en del af selve den menneskelige 

eksistens (Foucault 2000: 341). Skal det være det enkelte individ eller det større kollektiv, fx i form 

af staten, der skal udvise den ansvarlighed?  

Med Foucault bliver risikobegrebet hermed et begreb, der indeholder et vigtigt spørgsmål om en 

fordeling og tilskrivning af ansvar.                                

5.7 Risiko og viden 

Som de tre ovenstående teoretiske vinkler på risikobegrebet forudsætter, kan det være svært at 

arbejde med et risikobegreb uden at sætte det i relation til et vidensbegreb. En relation, der nu i det 

følgende vil blive forsøgt skabt.  

5.7.1 Risiko, viden og Beck 

Som Beck argumenterer, opstår risici i forbindelse med en øget vidensproduktion. Hermed skal 

forstås, at en risiko ikke kan være en risiko for et individ eller kollektiv uden, at disse er bevidste 

om risikoen for, at en given hændelse indtræffer. Altså må risikoen forudsætte en vis grad af viden 

– en (risiko)bevidsthed. For det er netop via samfundets teknologiske udvikling, at vi kommer i 

besiddelse af en større viden og bevidsthed, hvilket medfører, at nye risici også opstår i takt med 

denne vidensudvikling (Beck 1997: 101).  
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Hvis vi sammenholder denne pointe med Luhmanns tidligere distinktion mellem risiko/fare, 

skyldes risiko (i betydningen fare) i Becks optik ikke en mangel på viden, men derimod selve 

besiddelsen af viden; en given risiko vil altid have en vidensafhængighed (ibid.: 38, 300). Viden er 

derfor ikke udelukkende lig med positive associationer såsom oplysning, forståelse og 

videreudvikling, men viden kan også være forbundet med mere negative implikationer såsom 

frustration, fortvivlelse, forvirring og stagnation.   

5.7.2 Risiko, viden og Luhmann 

Luhmann sætter risiko og viden i forbindelse med hinanden gennem beslutningen. En 

vidensforøgelse bevirker nemlig, at der finder en udvidelse af beslutningsmulighederne sted. De 

impliceredes beslutningsgrundlag forstærkes således, at et givent problem forskydes fra en 

fareproblematik til en risikoproblematik (Luhmann 1997: 178).  

Denne forskydning skal ses i sammenhæng med ovenstående pointe om, at egne beslutninger og 

valg, og dermed ikke andres eksterne påvirkninger, knytter sig til risiko (og ikke fare). Men i takt 

med den øgede viden og udvidelsen af beslutningsmulighederne bliver en række sociale normer 

også væsentlige; der eksisterer pludselig en forventning om fornuftig adfærd – om at være 

forudseende (ibid.: 179).  

Disse forventninger, der kendetegner risikosituationer, grundet graden af beslutningsindflydelse i en 

given risikosituation, betyder dermed også, i lyset af Foucault, at der kommer til at eksistere helt 

andre krav til individets og kollektivets forudsigelighed, handlekraft, ansvar, og fornuftige ledelse. 

Krav som risikoledelsen må se sig nødsaget til at håndtere i netop en offentlig kontekst.  

5.7.3 Risiko, viden og Foucault 

For Foucault bliver ledelse og ansvar centrale aspekter i sammenhæng med risiko og viden. 

Nærmest proportionalt med en øget viden opstår nye ledelsesformer og styringslogikker, 

hvorigennem nye risici og ansvarsområder for både lederen og medarbejderen også produceres.  

Denne ansvarlighed må således være i stand til at kunne håndtere en række (risiko)ledelsesmæssige 

implikationer. Risikoledelse som ledelsesform kan i sig selv yde indflydelse på en organisations 

medarbejdere og disses subjektivitetsproces gennem begrebet dividing practices. Et begreb, som 

både omhandler den forskel, der sættes mellem forskellige typer af subjekter, men også internt i 

subjektets egen selvforståelse (Foucault 2000: 326).  
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Magtaspektet opstår her gennem en række inklusions- og eksklusionsmekanismer, som sætter skel 

mellem, hvilke typer subjekter, der besidder de rette kompetencer og kvalifikationer (Andersen 

1999: 32, 33) (Deleuze 2004: 38). Det betyder derfor, at risikoledelse og den viden, der eksisterer 

på dette område også vil indeholde en række enten eksplicitte og/eller implicitte forskelsdragende 

mekanismer, der sætter forskel mellem den gode og den dårlige medarbejder. Dvs. hvilke 

kompetencer, der på bedste vis understøtter den organisatoriske risikoledelses særlige ledelseslogik.  

5.8 Risiko og innovation – to sider af samme papir? 

Med reference til Luhmann kan iagttagelsessondringen risiko/fare også ses i en anden 

sammenhæng; dvs. en anden sondring som en slags teoretisk afstikker.  

Forudsat at distinktionens anden side er det refleksive modbegreb (og ikke begrebets direkte 

opposition i en bogstavelig forstand) og at der her anlægges et fokus på innovation, kan 

distinktionen udtrykkes som risiko/mulighed.  

En mulighed kan som sagt ikke betegnes som det direkte modbegreb til risiko. Men hvor pointen i 

sondringen risiko/fare er, at en given risiko knytter an til en potentiel fare i form af eventuelle 

fremtidige skader, er pointen her med denne sondring, at såfremt beslutningen om at tage en given 

risiko sættes i gang, følger der samtidig en række muligheder i kølvandet på samme 

risikobeslutning. Vel og mærke muligheder, som før var umulige og derfor ikke var reelle 

muligheder.  

I et organisatorisk perspektiv forudsætter dette en bred begrebslig definition af innovation som en 

funktion af en række elementer såsom motivation, kreativitet, protypeudvikling, forretningskoncept 

og kommercialisering (Drejer 2006: 8). Denne definition skal holdes op mod en innovationsproces, 

der her foregår i en offentlig kontekst, hvilket betyder, at bl.a. kommercialiseringen i lyset af 

risiko/mulighedssondringen skal forstås som en (kommerciel) markedsføring af en given offentlig 

organisations serviceydelser til borgerne med udgangspunkt i at tænke kommercielle og 

markedsføringsmæssige risici som muligheder.  

Luhmann berører også indirekte denne risiko/mulighedssondring ved at forkaste sikkerhed som 

forskellen til risiko gennem pointen om, at det ikke under alle omstændigheder [er] rationelt at 

tilstræbe maksimal sikkerhed, idet for mange chancer derved [går] tabt (Luhmann 1997: 160). 

Beslutningen om at tage en risiko kan altså medføre en tilskrivning af en række chancer (dvs. 
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muligheder), der før risikobeslutningen var umulige og således ikke var reelle alternativer. Denne 

forskel forudsætter dermed også, at risiko og mulighed må iagttages som to sider af samme stykke 

papir; en risiko kan simpelthen ikke eksistere uden en potentiel mulighed og en mulighed kan ikke 

med sikkerhed opstå uden en risikobeslutning.  

Dog er det klart, at der kan opstå muligheder fuldstændigt løsrevet fra en bevidst og aktiv 

risikobeslutning. Men pointen er, at sandsynligheden for mulighedens eksistens i høj grad afhænger 

af en bevidst og proaktiv risikobeslutning.  

Denne proaktive og innovative tilgang til det at bedrive risikoledelse kan, figurativt set, forstås ud 

fra en ide om, at når det trækker op til storm, bygger nogle læskærme, mens andre bygger 

vindmøller! (Hjort 2007: 1). Det kommer i høj grad til at handle om, hvordan risikoledelse kan lede 

risici ikke alene gennem reaktive og sikre ledelsesmæssige tiltag (såsom læskærme), men også 

gennem proaktive og usikre (risikable) muligheder (såsom vindmøller).     

Men hvis blikket her ser en afhængighed mellem risiko og mulighed, må samme blik nødvendigvis 

også se, at den potentielle mulighed, som er knyttet til risikoens beslutning, også kan gå hen og 

blive en mulighedens modsætning; dvs. dens begrænsning eller umulighed.  

Det betyder, at distinktionen, afhængig af den valgte optik, også må defineres som 

risiko/umulighed. Risikobeslutningen kan potentielt set også producere en række begrænsninger, 

der ikke var til stede før beslutningen. Derfor bliver det vigtig at holde åbent, hvorledes bevidste og 

proaktive risikobeslutninger i sig selv kan være risikable og have en række utilsigtede konsekvenser 

– en pointe, som vil blive diskuteret senere.             
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6.0 Den offentlige sektor 

Som nævnt i indledningen danner den offentlige sektor rammen om specialets emne. Dette fokus på 

risikoledelse i netop en offentlig kontekst er valgt ud fra et synspunkt om, at den offentlige sektors 

funktion og rolle har en afgørende og essentiel betydning for det samfund, vi lever i.  

Som det nedenfor vil blive belyst, skal den offentlige sektor, i modsætning til den private, i langt 

større omfang håndtere en bred portefølje af forskellige arbejdsopgaver og problematikker med et 

begrænset mulighedsrum. Den offentlige sektors risikovillighed må konstant tage samfundets og 

ikke mindst borgernes ve og vel i betragtning – uanset om det gælder landets økonomi, den 

nationale sikkerhed eller den offentlige sundhed. Dertil kommer, at risikovilligheden må se sig 

underlagt en række restriktioner fra samfundets side, som har sit ståsted i offentlighedens, navnlig 

borgernes risikotolerance – eller mangel på samme – i kraft af disses rolle som skatteydere 

(Strategy Unit Report 2002: 97, 98).  

6.1 Managementstaten  

I løbet af de sidste halvtreds år har staten i Danmark gennemgået en udvikling, der har ført til den 

offentlige sektor, som vi kender i dag. En udvikling, der i store træk kan siges at være gået fra staten 

som en retsstat over en regulerings- og velfærdsstat til nutidens managementstat8 (Sand 2008: 66).  

Kendetegnende for retsstaten, og delvist også for reguleringsstaten, var ideen om, at den offentlige 

forvaltning og dennes midler skulle underlægges regulering og planlægning samtidig med, at 

forvaltningen retsmæssigt skulle kunne garantere for borgernes rettigheder og sikkerhed.  

Ved velfærdsstatens fremkomst skiftede fokus til mere vidensbaserede reguleringer og løsninger 

forstået på den måde, at selve lovgivningen og reguleringen var resultatet af et samspil mellem de 

mere traditionelle politiske og retslige aktører, men også andre ikke-politiske aktører med baggrund 

i et videns- og teknologifelt, der således fungerede som præmis for de politiske, retslige og 

administrative aktørers beslutninger.  

Vor tids managementstat er derimod karakteriseret ved en polycentrisk orden, hvor der ikke 

længere eksisterer et entydigt (politisk) centrum for organisering, strategi og beslutninger, men 

                                                            
8 Den offentlige stats forskellige udviklingsfaser er alle kendetegnede ved at have flydende grænser, i den forstand at en 
række styringsmæssige principper både kommer til udtryk i retsstaten, velfærdsstaten og managementstaten, dog i 
forskelligt omfang. Det skal derfor bemærkes, at et entydigt skel mellem faserne kan være problematisk, og at den 
enkelte fase, i mere eller mindre omfang, indeholder aspekter fra de andre periodiske faser.      
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derimod en række forskellige centre, der hver især kan ses som mere eller mindre autonome i deres 

natur.  

Det betyder, at disse enkelte såkaldte ustabile enhedsdannelser under managementstaten undergår 

en økonomisk og indholdsmæssig autonomisering, som indebærer, at ansvaret for opfyldelse af 

resultater og målsætninger uddelegeres og spredes ud; den tidligere centraliserede styring bliver 

decentraliseret på en sådan måde, at de offentlige institutioner i større grad økonomisk, strategisk og 

ledelsesmæssigt selvstændiggøres (Pedersen 2008: 9).  

Regeringsgrundlaget fra 2007 foreskriver, at der overordnet set skal finde mere tillid og mindre 

regulering samt en afbureaukratisering af den offentlige sektor sted (Regeringsgrundlag 2007: 57). 

Der sker hermed også et skift fra tidligere tiders budgetorientering til en mere resultatorienteret 

tilgang med fokus på resultater og klart definerede målsætninger. Denne resultatorientering får 

karakter af en serviceorientering, idet der opstår en række øgede krav til servicering af borgerne 

(Pedersen 2008: 10, 11) (Sand 2008: 66-68). En central og konkret målsætning bliver dermed en 

opretholdelse og udvikling af en stærk offentlig servicekultur, der skal tilgodese borgerne og sætte 

disse i centrum (Regeringsgrundlag 2007: 57). 

På trods af dette skift over mod mere decentraliserede enheder, er ideen om en mere centraliseret 

offentlig sektor dog langt fra fortid. Der eksisterer flere arkæologiske lag af strukturelle, 

organisatoriske og styringsmæssige logikker i den offentlige sektor i dag (Pedersen et al. 2008: 38). 

Arkæologiske lag, som bl.a. stammer fra den mere traditionelle, bureaukratiske og hierarkisk 

opbygget governmentperiode i 1970’erne, hvor målet om central planlægning som det 

administrationspolitiske ideal skulle opfyldes, over New Public Managementbølgen i 1980’erne og 

1990’erne, hvor en række reformer satte fokus på resultatorientering og output, samt skubbede til 

grænserne mellem den offentlige og private sektor gennem privatisering og udlicitering (Greve 

2002: 2), til nutidens mere governance-prægede tilgang, hvor der sættes fokus på en bredere 

samfundsmæssig koordinering og planlægning mellem stat og samfund i form af en 

netværksorienteret styringsstruktur (Pedersen et al. 2008: 25).  

Dette netværksperspektiv skaber rum for en bredere funderet dialog mellem en række aktører, som 

ikke kun er karakteriseret ved de mere administrative aktører, der primært blev fokuseret på under 

New Public Management. Men en række aktører med egne (styrings)logikker, lige fra den offentlige 

sektors egne institutioner over private virksomheder til NGO’ere, som alle fremsætter en række 
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mere udtalte krav til værdier og etisk stillingtagen, end det var tilfældet tidligere, hvilket således 

stiller krav til en holistisk, etisk og værdibaseret offentlig ledelsesform (Greve 2002: 7, 8). Dette 

krav om en helhedsorienteret og etisk ledelse skal ses i sammenhæng med den offentlige sektors 

(etiske) ansvar for samfundets ve og vel – en etik og et ansvar som risikoledelsen må se sig 

underlagt, hvilket senere vil blive behandlet mere indgående.         

De mange forskelligartede rationaler i den offentlige sektor kan også ses ud fra Aftale om 

Strukturreform fra 20049, som indeholder elementer af både decentraliserede og centraliserede 

procedurer for rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service 

(Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004: 5).  

Denne dobbelthed kan ses som et udtryk for, at der på den ene side er en klar politisk styring fra 

centralt hold, der udstikker en række retningslinjer i form af fx budget- og økonomistyring, samt 

målings- og evalueringsredskaber. Den centraliserede tilgang kommer også til udtryk gennem 

fremkomsten af diverse akkrediteringsordninger, hvor den enkelte offentlige institution vurderes ud 

fra centralt fastsatte standarder (Stokholm 2008: 21). På den anden side eksisterer der en øget 

decentralisering i form af bæredygtige enheder med lokalt råderum, der skal være autonome og 

selvstyrende i formuleringen og implementeringen af en række procedurer på både et operationelt 

og strategisk niveau.  

Nutidens offentlige sektor er således i høj grad karakteriseret af kompleksitet og tvetydighed, hvad 

angår dennes strukturelle og organisatoriske rammer.  Samtidig betyder dette, at der opstår en række 

komplekse og paradoksale styringsvilkår, som stiller ændrede krav til det at praktisere ledelse i en 

offentlig kontekst, herunder risikoledelse (Pedersen et al. 2008: 25, 29, 32, 33).                               

6.2 Offentlig ledelse 

Som sagt er det statens forskellige udviklingsfaser, samt dennes på én og samme tid centraliserende 

og decentraliserende funktion, der betyder, at kravene til offentlig ledelse har ændret sig.  

Overordnet set betyder specialets anlagte analysestrategiske tilgang, at (offentlig) ledelse som 

begreb må bestemmes og fastlægges ud fra en række kriterier i tråd med denne valgte 

socialkonstruktivistiske optik.  

                                                            
9 Strukturreformen er her medtaget som et eksempel på en generel styringstænkning, der også kendertegner en række 
andre reformer, fx kvalitetsreformen. 
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Derfor må iagttagelsen af ledelse ses som en social konstruktion, der i sin natur er kontingent. Som 

tidligere nævnt kan ledelse ikke på forhånd defineres som en formel organisatorisk position 

personificeret ved lederen eller chefen (fx som udtrykt ved funktionelle positioner i et 

organisationsdiagram).  

Ledelse bliver således et empirisk spørgsmål om, hvad (eller hvem) der gøres til ledelse og må i 

specialets kontekst defineres som skabelsen af forestillinger på helhedens vegne, ud fra hvilken, der 

bliver truffet kollektivt bindende beslutninger for en given enhed i form af en direktion, en 

bestyrelse, en bestemt afdeling, en enkelt leder/medarbejder, eller en organisation i sin helhed 

(Pedersen 2008: 13). 

6.2.1 Desperate governance – en offentlig styringsdynamik  

I den offentlige sektor er der som førnævnt sket et skift i forhold til statens indretning og funktion, 

som også kan udtrykkes i et skift fra government til governance. Sammenfattende kan spændingen 

mellem den centrale styring og den decentrale selvstyring siges at være kendetegnet ved en særlig 

styringsdynamik; desperate governance (Pedersen et al. 2008: 39). En dynamik, der i høj grad lader 

sig inspirere af Foucaults styringsbegreb.  

Her forstås styring som conduct of conduct (Foucault 2000: 341), hvorved det forsøges at forme de 

styredes handlerum, således at disse handler efter de styrendes ønsker; man søger at give friheden 

form (Dean 2006: 48). Dette forudsætter også eksistensen af frit vælgende subjekter. Med denne 

form for styringsopfattelse går man videre end bare at opfatte styring som måder, hvorpå der udøves 

magt over andre til at beskæftige sig med, hvorledes individer bliver styret via selvstyring (ibid.: 46, 

51).  

Det er en subtil form for styringsdynamik, der kan siges at tage sit udgangspunkt i netop 

grænsefladen mellem de noget paradoksale styrings- og ledelsesbetingelser, som offentlig ledelse er 

underlagt. En styring, der indeholder en måde, hvorpå man forsøger at styre og guide subjektets 

adfærd i bestemte retninger (fra mere centralt hold) (ibid.: 43), men hvor pointen er, at denne 

styring sker gennem subjektets egen selvstyring (fra mere decentralt hold). Derfor kan denne 

bestemte styringslogik iagttages som et illustrativt eksempel på netop den paradoksale dobbeltlogik 

mellem centralisering og decentralisering, som den offentlige sektor og dennes (risiko)ledelse er 

underlagt.   
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På grund af den paradoksale konstruktion mellem styring og selvstyring bliver governance-begrebet 

en bestemt styringslogik, der konstant må forhandle omkring det at styre (selv) og blive styret (af 

andre). Dette forhold gør ledelse til en usikker og risikofyldt affære, hvilket derfor også gør den 

offentlige ledelse (governance) desperat (desperate), i den forstand at selve ledelsen får en 

paradoksal, risikobetonet og usikker natur (Pedersen et al. 2008: 39).  

Dette forhandlingsspil bevirker, at der opstår en kamp om at definere, formulere og opfylde 

målsætninger og standarder for et givent offentligt område. Denne (ledelses)kamp sætter dermed 

spørgsmål ved ansvarsfordelingen for den offentlige ledelse. Tvetydigheden mellem (central) 

styring og (decentral) selvstyring åbner således op for forskellige tolkninger af, hvor ansvaret i 

konkrete sammenhænge skal placeres. For hvem bliver ansvarlig for, at en given risiko ikke 

håndteres, og at en målsætning derfor ikke opfyldes? Og hvem har reelt set overhovedet haft 

ansvaret for definitionen og formuleringen af denne (ibid.: 42)? Et spørgsmål om ansvar, der senere 

får relevans i henhold til risikoledelse og dennes lederskab. 

6.2.2 Det offentlige (risiko)lederskab 

For netop et begreb om lederskab, og ikke alene ledelse, bliver relevant i forbindelse med den 

offentlige sektors rolle i samfundet. For at bygge videre på tidligere nævnte sondring mellem 

styring og ledelse (begge indeholdt i det engelske begreb management), dækker styringsbegrebet 

som bekendt over den operationelle drift, hvor ledelsesbegrebet kan betegnes som ledelse på et 

strategisk niveau (se bilag A) med det formål at skabe visioner og værdier for en given organisation 

(Davila 2006: 5).  

Men i og med en offentlig risikoledelse skal fungere i en kontekst, hvor etik, ansvarlighed og social 

forpligtelse er dyder, der må inkluderes i selve risikoledelsens perspektiv, kræver dette en ekstra 

dimension til det at lede; nemlig at udvise lederskab.  

Lederskab (på engelsk leadership) foregår også på et overordnet strategisk niveau, men handler 

derudover om at udvise lederskab gennem et mere eksplicit fokus på etisk og social ansvarlighed 

(såsom corporate social responsibility) i hensynet til miljøet, menneskerettigheder, borgerne og 

samfundet – fx ideen om bæredygtige regnskaber (IRGC 2008: 12). Denne ide om et lederskab 

tager altså skridtet videre fra en traditionel ledelsestænkning og omhandler en mere holistisk tilgang 

til det at udøve ledelse. Et lederskab, der tager et etisk og socialt ansvar på sig, hvilket skal 

gennemstrømme og skabe sammenhæng mellem både den strategiske ledelse såvel som den 
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operationelle styring. Lederskabet skal derfor ses som en måde, hvorpå en række stigende krav i 

samfundet om etisk og ansvarlig handlen, fx på miljø- og klimaområdet, kan imødegås og håndteres 

(ibid.). 

Forståelsen af et strategisk risikolederskab bliver således central i forbindelse med risikoledelsens 

etiske ansvarlighed, som offentlige organisationer må se sig underlagt qua disses samfundsposition. 

Med andre ord må risikoledelsen se sig nødsaget til at indeholde et (be)greb om et etisk og 

ansvarligt (risiko)lederskab for at kunne håndtere en række risici på netop en etisk, bæredygtig og 

social ansvarlig måde. Og det bliver derfor denne forståelse af risikoledelsens lederskab, som vil 

ligge til grund for den senere diskussion af, hvilke implikationer risikoledelsens etiske natur kan 

have for risikoledelsen selv. 
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7.0 Analyse 

Med henblik på problemformuleringen (spørgsmål 2), samt med reference til analysestrategiens og 

Luhmanns teoretiske distinktioner, iagttager begge publikationer overordnet set risiko(ledelse) ud 

fra hhv. et risiko/fare- og et risiko/mulighedsperspektiv. To sondringer, der vil blive behandlet mere 

indgående i dette analyseafsnit. 

Som nævnt i empiriafsnittet vil forestående analyse opdeles i tre hovedafsnit; et om 

risikostyringsprocessen, et om risikouniverset og et om risikoledelsens etiske aspekt. De to første 

risikoledelsesprincipper kan betegnes som centrale strategiske elementer i forsøget på at gøre en 

given offentlig organisation i stand til at håndtere de risici som denne måtte stå overfor. Det sidste 

hovedafsnit om etik er gældende for begge principper, rent faktisk for risikoledelse generelt, således 

at dette etiske aspekt bliver knyttet til risikoledelsens lederskab. Et lederskab, der skal 

gennemstrømme alle de risikoledelsestiltag, som en organisation kunne påtænke at føre ud i livet.   

Indledningsvis skal der knyttes en kort kommentar til, hvad risikoledelse, og dermed også indirekte, 

hvad de tre risikoledelsesprincipper, er. Som genstand for analysen beskriver de to publikationer 

risikoledelse som systematiske refleksioner over den næsten altid eksisterende usikkerhed … og 

[som] de muligheder, der altid åbenbarer sig, når der foreligger en risiko (PRIMO 2007: 19). 

Risikoledelsen har derfor til formål at skabe større sikkerhed i planlægning og budgettering, 

samtidig med, at den styrker udvikling og innovation (ibid.: 7).  

Omsat til praksis kan risikoledelse siges at dreje sig om, hvordan en organisation opnår en 

risikobevidsthed (PRIMO 2008: 44), der gør denne i stand til at håndtere en risikostyringsproces, 

herunder mål, risikoidentifikation, -beskrivelse, -vurdering, -strategi, samt risikorapportering og -

kommunikation (se bilag B). Derudover handler det om, hvordan en organisations kritiske risici kan 

identificeres og kortlægges i et risikounivers lige fra national og lokal lovgivning og økonomi over 

en kommunes medarbejdere til en given kommunes lokale infrastruktur (se bilag C). Hertil 

kommer ligeledes et fokus på risikoledelsens innovative aspekt, der handler om, hvordan en given 

risiko kan blive en mulighed gennem en bestemt måde at lede denne risiko på – alt sammen med det 

formål som organisation at blive i stand til at håndtere risikoforhold på en hensigtsmæssig, 

ansvarlig og ikke mindst etisk korrekt måde.        
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7.1 Risikostyringsprocessen 

Når udgangspunktet for analysen er af en strategisk karakter, kan risikostyringsprocessen (se bilag 

B), ifølge begge publikationer, opdeles i seks overordnede faser (ibid.: 8). Faser, som alle henhører 

under tidligere nævnte begreb om en generel risikohåndtering. Det er dog her vigtig at bemærke, at 

alle faser ikke nødvendigvis skal gennemløbes i en organisations risikostyringsproces – hvilket også 

falder godt i tråd med publikationernes vejledende karakter.   

1. Mål. I denne fase gælder det om at skabe sammenhæng mellem den offentlige institutions mål, de 

kritiske succesfaktorer og de eksterne og interne risici, som en given organisation skal kunne 

håndtere. Konkret udarbejdes der en risikoprofil, der kan ses som udtryk for organisationens 

risikotolerance; fx hvor risikovillig denne ønsker at være i bestemte situationer. Dvs. det 

risikoniveau, der findes tåleligt og acceptabelt af organisationen selv (ibid.: 12).  

Denne risikotolerance og -villighed må i høj grad ses i sammenhæng med en offentlig (modsat 

privat) kontekst. En offentlig kontekst, der sætter visse rammer for ledelse og risikovillighed, 

hvilket vil blive diskuteret senere.      

2. Risikoidentifikation. Her handler det om at kortlægge de ovenfornævnte eksterne og interne 

risikokilder, som en organisation står overfor. Det betyder ikke, at alle risici systematisk skal 

opstilles, men at rubricere og kategorisere de kritiske risici og holde sig for øje, at selv de risici, der 

synes imaginære, kan have reelle konsekvenser for en given organisation (ibid.: 22).  

Denne identifikation og kortlægning finder ofte sted gennem en afgrænsning af en organisations 

risikounivers (ibid.: 14, 15), som vil blive behandlet særskilt i næste hovedafsnit. Dog skal det her 

bemærkes, at risikouniverset i bilag C udelukkende skal ses som et eksempel på et muligt 

risikounivers – et univers, der altid skal tilpasses den konkrete risikosammenhæng en given 

organisation befinder sig i.     

3. Risikobeskrivelse. Øvelsen her består i at sikre konsistens i forståelsen, beskrivelsen og 

behandlingen af risiciene på tværs af organisationen. Der skal således skabes en konsensus og 

bevidsthed om, hvilke forhold, der er risikable og udgør en fare eller en mulighed. En øvelse, der 

kan finde sted gennem udarbejdelsen af en fælles terminologi, et såkaldt risikosprog. Men en 

øvelse, som rent faktisk ofte kan være kompleks, i den forstand at risikoopfattelser i stort omfang 

kan variere internt i en organisation (ibid.: 23, 25). 
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Som teoriafsnittet påpeger, kan der eksistere en række forskellige og til tider divergerende 

opfattelser af, hvad en risiko er; for det første om en given risiko overhovedet kan iagttages som 

værende en usikkerhed af betydning og dernæst om det givne risikoforhold skal fastsættes inden for 

en objektiv eller subjektiv forståelsesramme.  

I praksis betyder dette, om et risikoforhold på et organisatorisk niveau skal iagttages som gældende 

for en bestemt organisation i sin helhed, eller om det skal tilskrives et bestemt ressortområde eller 

en specifik afdeling. På et socialt niveau bliver spørgsmålet, om der eksisterer en bred konsensus 

om det givne risikoforhold blandt alle medlemmer af organisationen eller om konsensus foreligger 

inden for en bestemt afgrænset gruppering af medlemmer.  

I forlængelse heraf bliver det interessant i Foucaults optik, hvorledes det enkelte subjekt beskriver 

et givent forhold som hhv. risikabelt/urisikabelt og dermed ikke alene kan komplicere en 

organisations forsøg på at skabe et fælles risikosprog, men samtidig også kan skabe en egen 

risikobevidsthed. En bevidsthed, som både kan være en fare og en trussel, men også en mulighed 

for den givne organisation i forbindelse med at skabe grundlag for innovation, kreativitet og 

nytænkning.              

4. Risikovurdering. Denne fase har til formål at bestemme de identificerede og beskrevne risici i 

forhold til de overordnede risikomålsætninger (se punkt 1), således at en organisation kan prioritere 

de givne risici, samt den indsats, der synes påkrævet. Vurderingen som fx kan finde sted gennem en 

måling af en risikos sandsynligheder og konsekvenser, må bero på både kvantitative samt 

kvalitative overvejelser og parametre – afhængig af den konkrete risiko (ibid.: 28). 

Et centralt spørgsmål bliver som følge heraf, hvordan en risiko overhovedet kan gøres til genstand 

for (objektiv) måling. I lyset af tidligere diskussion om risiko som en subjektiv og social 

konstruktion, kompliceres en mere objektiv måling af en given risiko. Såfremt denne 

risikokonstruktion forudsættes, bliver det vanskeligt at lægge objektive kriterier til grund for en 

risikomåling i en verden, hvor alt flytter og ændrer sig med lysets hast. Hvilket samtidig betyder, at 

der bliver ligeså mange forskellige referencepunkter, hvor risikomålingen kan foretages ud fra, som 

der er forskellige iagttagerpositioner (Adams 1995: 14, 29).  

Dog står spørgsmålet om, hvordan en måling så kan foretages stadig tilbage. Et svar kan være, at 

risikomålingen må gøres objektiv, vel og mærke i den udstrækning dette lader sig gøre, idet der må 

foreligge en mere generel og objektiv forståelse af selve konstruktionen af den givne risiko, for at 
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der reelt set kan handles fra organisationens side. Men denne objektive forståelse af 

risikokonstruktionen må stadig tage højde for, at konstruktionen altid vil være mere subjektivt 

funderet. Med andre ord må konstruktionen gøres til genstand for en objektiv måling, men denne 

konstruktions grunde må stadig bygge på subjektive forhold (ibid.: 22, 23). 

Ydermere bliver det nødvendigt for en organisation at sammenholde selve vurderingens og 

målingens resultat med den kontrolindsats, der dermed synes påkrævet. Det bevirker således, at der 

bliver knyttet et ekstra element til selve vurderingen i form af en risikokontrolindsats – vel og 

mærke, hvis vurderingen skal gøres operativ og brugbar. En risikokontrol, der umiddelbart har en 

stabiliserende effekt for en given organisation, men hvor balancegangen består i at undgå en 

kontrolspiral, hvor kontrol medfører mere kontrol.     

5. Risikostrategi. Her udvælges og anvendes de elementer, der menes nødvendige i forbindelse med 

den strategiske håndtering af de kritiske risici som en organisation står overfor. Konkret udmunder 

disse elementer i forskellige strategier eller handlingsmuligheder; såsom en strategi for at undgå 

årsagen til en given risiko, en strategi for at reducere selve risikoen for dette eller hint, en strategi 

for at overføre en given risiko gennem fx forsikring, en strategi for at acceptere risikoen som 

værende passende i forhold til den anslåede fordel og endelig en strategi for at udnytte risikoen til 

egen innovativ videreudvikling (PRIMO 2008: 35). 

Et vigtigt element i den eller de risikostrategier, som foretrækkes, er, at der skabes ejerskab til de 

givne risici for at minimere faren for, at risiciene ikke håndteres (ibid.: 36). Med Beck og Foucault 

bliver det således interessant, hvordan det enkelte subjekt for det første opnår en risikobevidsthed, 

men for det andet også føler et ansvar (et ejerskab) for, at risikoen reelt set også bliver håndteret – 

og det på den bedst mulige måde.  

En central udfordring for en offentlig organisation bliver derfor, hvorledes der ledelsesmæssigt kan 

skabes plads til, at det enkelte subjekt både kan skabe sin egen risikobevidsthed, som gerne skulle 

være i tråd med organisationens, og at samme subjekt føler et ansvar for egne handlinger, men i høj 

grad også kommer til at føle et ansvar, og ikke mindst et ejerskab, for organisationens samlede 

risikoledelsesindsats.         

Som efterfølgende afsnit nedenfor vil behandle, er disse strategier i høj grad afhængige af, hvilket 

blik og hvilken iagttagelsesforskel, der anlægges i en konkret situation. Som tidligere indikeret, 

bærer visse af risikostrategierne præg af hhv. en risiko/fare- og en risiko/mulighedssondring. En 
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forskelssættende funktion, der vil blive behandlet senere, og som kan få betydning for, på hvilken 

måde en given risikosituation defineres, samt hvordan risikoledelse overhovedet kan udøves.  

6. Risikorapportering og -kommunikation10. I denne fase sker der en løbende vurdering og 

evaluering af de implementerede risikoledelsesprincipper i forhold til målsætningen for den 

ønskede risikoprofil (se punkt 1). Det er her, at risiciene og strategierne kan justeres og/eller 

omprioriteres. Rapporteringen og evalueringen sker ikke kun retrospektivt, men indeholder også 

fremadrettet information om årsager til bestemte risicis optræden, således at disse kan håndteres i et 

fremtidigt perspektiv (ibid.: 37, 38). 

Denne risikorapportering og -evaluering kan med fordel ses som en del af en 

risikoforebyggelsesindsats; et aspekt, der vil blive behandlet i de efterfølgende afsnit.   

7.1.1 Risikoens fare og mulighed  

Fælles for ovenstående seks faser er, at de alle generelt set skal bidrage til at gøre en given 

organisation i stand til at håndtere risici – men dette forgår på to niveauer ud fra to forskellige 

iagttagelsessondringer.  

Med en risiko/faresondring bliver risikohåndtering et spørgsmål om en risikoforebyggelse, således 

at en organisation bliver forudseende og kan tage forebyggende handling inden et risikoforhold 

indtræffer som en reel faresituation. Hvis der derimod anlægges et risiko/mulighedsblik, går 

spørgsmålet i større grad på, hvordan en organisation bliver i stand til mere proaktivt at kunne 

arbejde med risikoforholdene på en sådan måde, at risiciene bliver til muligheder – i form af 

innovation og kreativitet – og ikke farefulde begrænsninger. 

7.1.1.1 Risikoforebyggelse 

Med Luhmann kan risikoforebyggelse som begreb defineres som en mediator mellem beslutningen 

og risikoen. Hermed menes, at forebyggelse er den planlægning i form af beslutninger, der finder 

sted i forhold til risikoen for usikre fremtidige skader og tab, hvor enten sandsynligheden for disse 

skaders og tabs indtræden reduceres eller helt undgås (Luhmann 1993: 29).  

                                                            
10 Som nævnt i afgrænsningen vil dette speciale ikke eksplicit behandle et begreb om risikokommunikation. Det betyder 
derfor, at risikorapporteringen, og ikke kommunikationen, vil være i fokus. Relationen mellem rapportering og 
kommunikation ligger dog i, at en vis intern risikorapportering er nødvendig for at kunne kommunikere eksternt om 
risici på en troværdig måde over for en organisations interessenter (PRIMO 2007: 35).     
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Iagttagelsen bliver her en risiko/faresondring, hvor den organisatoriske, ledelsesmæssige og ikke 

mindst strategiske udfordring ligger i at reducere og/eller undgå risici i forbindelse med 

ovenfornævnte risikostrategier (se punkt 5). En strategi om risikoforebyggelse, der i sagens natur 

får en mere reaktiv karakter.  Denne risikoforebyggelse kan også ses i forbindelse med førnævnte 

rapporterings- og evalueringsfase (se punkt 6), hvilket kan kobles til en tidslig dimension, som den, 

der blev behandlet i teoriafsnittet.  

Selve rapporteringen og evalueringen som forebyggelse kan siges at være afhængig af nutiden; det 

er i en nutidig form, at risikoevalueringsbeslutningerne finder sted. Det betyder også, at 

rapporteringen og evalueringen, som nutiden, må spejle sig i et fortidigt og fremtidigt perspektiv.  

Det nutidige perspektiv synes dermed ikke fyldestgørende, idet selve rapporteringen og 

evalueringen af en risiko, som sagt, sker retrospektivt på baggrund af om en skade, tab eller for den 

sags skyld en mulighed har fundet sted – dvs. i et fortidsperspektiv. Ofte kigges der tilbage og der 

sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor der overhovedet blev taget en chance (som måske var alt for 

risikabel!), eller hvorfor man netop ikke havde taget chancen (fordi det senere viste sig slet ikke at 

være en risiko!). Herved ses risikorapporteringen og -evalueringen også i et fremtidigt perspektiv, 

hvor nutidens risikosituation i en fremtidig nutid ofte vil se anderledes ud.  

Betydningen af dette bliver, at en nutidig rapportering og evaluering af en risiko (fx i form af en 

risikoberegning) reelt set er umulig; risikoevalueringen bliver selv risikabel grundet den evaluering, 

der tager sin form i den tidslige dimension (ibid.: 42). Risikorapporteringen og -evalueringen må 

derfor gøre sig denne risikable karakter klart; ligegyldig om perspektivet ligger i fortiden eller 

fremtiden.  

Men hermed menes ikke, at risikorapporteringer og -evalueringer er unødvendige og 

utilstrækkelige, da disse aldrig vil kunne funderes i nutiden. Tværtimod kommer det for en 

organisation til at handle om det muliges kunst; nemlig om at anvende risikorapporteringer og -

evalueringer, men samtidig gøre sig klart, at rapporteringen og evalueringen i sig selv kan være 

forbundet med en risiko. En risiko for, at udviklingen i risikorapporteringen og -evalueringen ikke 

kan forudses, hvilket kan bevirke, at en organisation dermed ikke med sikkerhed kan planlægge og 

ikke mindst lede ud fra dette – både internt og eksternt. Men mere om denne risikoens risiko senere 

i diskussionen. 
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7.1.1.2 Risikoens mulighed 

Som organisation, i en usikker verden, forebygges og beskyttes der, ifølge Beck, på den ene side 

mod farer såsom en (demografisk) fare for mangel på arbejdskraft – en ekstern fare, der er uden for 

en organisations egen beslutningskontrol. Men dette synes dog langt fra fyldestgørende.  For på den 

anden side, i et risiko/mulighedsperspektiv, kommer (risiko)håndteringen til udtryk i kraft af en 

organisations villighed til at tage risici (se punkt 1). En risikovillighed, som vel og mærke er tæt 

forbundet med organisationens egen opfattelse af, hvor meget beslutningskontrol denne selv har i 

konkrete (risiko)situationer – fx en organisations villighed til i en given situation at påtage sig 

risikoen for at anvende mere innovative procedurer og kriterier for udviklingen af offentlige 

serviceydelser.  

Ovenfornævnte risikostrategier, navnlig strategien om at udnytte risikoen til udvikling og innovation 

(se punkt 5), forudsætter nemlig denne risiko/mulighedsoptik. Organisationen iagttager her en given 

risiko som en mulighed. Den organisatoriske og ledelsesmæssige tilgang til en generel 

risikohåndtering bliver hermed af en proaktiv og innovativ art, hvor risikoledelse bliver arbejdet 

med det måske mulige (PRIMO 2007: 22).  

Fx på HR området kan en given organisation bruge innovative og kreative processer i forbindelse 

med en ansættelsessamtale med det formål at ansætte medarbejdere, der måske ikke umiddelbart 

’passer ind’ i organisationen – hvilket derfor umiddelbart også må iagttages som værende en risiko i 

form af en fare for det organisatoriske arbejde. Men derfor, netop på grund af denne potentielle 

medarbejdertypes mis-fit med organisationens nuværende profil, kan denne kreative (og risikable) 

ansættelsesprocedure, gennem selve arbejdet med muligheden, være medvirkende til at udvikle nye 

ideer og perspektiver for organisationen selv og dermed også videreudvikle selve organisationen i 

en ny og profiterende retning (Sutton 2004: 267, 275).       

7.2 Risikounivers 

Som nævnt i punkt 2 Risikoidentifikation ovenfor, kan denne i praksis bestå i en kortlægning og 

afgrænsning af en given organisations risikounivers (se bilag C). Et univers, der indeholder de 

risikokilder som en organisation typisk vil stå overfor, men også et univers, der fungerer som en 

inspirationskilde i arbejdet med at identificere konkrete risici (PRIMO 2008: 14, 15). 
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Som det ses i bilag C, kan et konkret risikounivers bestå af en række forskellige kategorier såsom 

politiske og økonomiske forhold, infrastruktur, planlægning, ydelser, ledelse, medarbejdere, 

materielle aktiviteter, lovgivning og interessenter – alle forhold, som for en given offentlig 

organisation både kan være af en risikabel karakter i form af farer, men samtidig også kan 

indeholde en række muligheder.      

7.2.1 Risikoens (eller farens) univers  

I lyset af Luhmanns sondring mellem risiko/fare, kan risikouniverset, som det foreligger i bilag C, 

modificeres under henvisning til netop denne sondring. Med andre ord om visse forhold skal 

iagttages som enten risici eller farer. 

I underpunktet naturkatastrofer (se punktet infrastruktur, bilag C), kan der således sættes 

spørgsmålstegn ved, om naturkatastrofer reelt set kan betegnes som værende en risiko for en 

offentlig organisation, fx en kommune. En pointe hos Luhmann er, at eksterne hændelser, eller 

mulige skader, der ikke er resultatet af egne beslutninger og handlinger, ikke kan kategoriseres 

under et risikobegreb, men derimod må henhøre under en farekategori. Selve hændelsen, at en 

eventuel naturkatastrofe kan indfinde sig, udgør derfor en fare, og ikke en risiko, for en given 

kommune. En risiko vil nemlig være en hændelse, der afhænger af graden af kommunens egen 

indflydelse på de beslutninger og handlinger, som vedrører de(t) konkrete forhold.  

Den samme pointe er også gældende for underpunkterne tyveri og hærværk (se punktet materielle 

aktiviteter, bilag C). I henhold til risiko/faresondringen må disse forhold iagttages som en fare 

tilskrevet eksterne forhold og altså ikke som en risiko tilskrevet egne beslutninger og handlinger; 

selvfølgelig forudsat, at tyveriet og hærværket udøves af andre udefra og ikke af kommunens egne 

medarbejdere. For tyveri og hærværk kan sagtens iagttages som hændelser forsaget internt af 

kommunens eget personale. Det vil betyde, at forholdet i denne sammenhæng vil være en risiko, 

idet kommunen selv vil have en mere direkte beslutningsindflydelse gennem ansættelsesproceduren 

af og arbejdet med nuværende såvel som fremtidige medarbejdere.     

Men denne modifikation af risikouniverset er for så vidt også udelukkende gældende, idet det her 

forudsættes, at hhv. naturkatastrofen, tyveriet og hærværket som hændelser reelt set er eksterne 

forhold, i den forstand at de som hændelser vil indfinde sig uafhængigt af en given kommunes tiltag 

i forbindelse hermed.  
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Det kommer således til at bero på risikoledelsens organisatoriske indflydelse; hvorvidt og i hvilken 

grad iagttagelsen bygger på, om en given kommune har beslutningsgældende indflydelse på faren 

eller risikoen for naturkatastrofer eller for tyveri og hærværk i og på de kommunale institutioner 

og/eller i borgernes private hjem. For kommunen kan selvfølgelig påtænke og påtage en række 

tiltag som gør, at denne reelt set kan yde en beslutningsindflydelse på graden af tyveriets, 

hærværkets og naturkatastrofens mulige skader i kommunen.  

For tyveriets og hærværkets vedkommende kan dette fx finde sted ved en implementering af 

sikkerhedssystemer i kommunale bygninger og/eller gennem kommunens egen beslutning om at 

forebygge mod kriminel adfærd ved at tilbyde bestemte socialt udsatte grupper i kommunen en 

række tilbud så kedsomhed, rastløshed og lignende undgås. Eller for naturkatastrofens 

vedkommende ved oprettelsen af en række sikkerhedsforanstaltninger, herunder et velfungerende 

kommunalt beredskab, der hurtigt og effektivt kan rykke ud i tilfælde af fx kraftig regnskyl og 

derved minimere og begrænse skaderne ved kloakoversvømmelser.  

Men det faktum at tyveri, hærværk og naturkatastrofer unægtelig vil ske (på et givent tidspunkt i 

historien) uafhængig af diverse kommunale initiativer, taler dog for, at disse skal iagttages i en fare- 

og ikke i en risikooptik. Fælles for begge forhold er stadig, det være sig faren eller risikoen for 

tyveri, hærværk og/eller naturkatastrofer, at disse vil være almengældende forhold fuldstændigt 

uafhængige af, om arbejdssituationen forgår i en offentlig eller privat kontekst – og derfor også 

uafhængige af de konkrete beslutninger og tiltag, som måtte menes nødvendige. I virkeligheden er 

risikoen, eller jo rent faktisk faren for at blive berørt af disse hændelser til stede, uanset om man er i 

arbejde eller ej.  

Derfor taler det for, at forholdene defineres som faren for tyveri, hærværk og naturkatastrofer (og 

altså ikke risikoen) – selv i en offentlig kommunal optik. Men dette farens perspektiv udelukker 

ikke risikoens. Tværtimod.  

Visse forhold i det risikounivers, der foreligger i bilag C, kan mere præcist være en del af et 

fareunivers; risici og farer, som derfor med fordel kan tænkes som integrerede størrelser, idet fx en 

naturkatastrofe i form af et kraftigt regnskyl, som en fare, kan være årsag til dårlige kørselsforhold 

(vand på vejbanen), som bliver til risikoen for akvaplaning, hvilket kan forårsage ulykker for de 

personer, der færdes i trafikken (bilister, cyklister, fodgængere).  
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En sammentænkning af to universer, der således kan komplimentere hinanden og tydeliggøre en 

række sammenhænge for en offentlig organisation i selve håndteringen af de givne risiko- og 

fareforhold, som denne måtte stå overfor. En risiko- og farehåndtering, der kan få indflydelse på en 

organisations handlerum, beslutningsindflydelse og ledelsesmuligheder, hvilket vil blive taget op i 

diskussionsafsnittet.     

7.3 Risikoledelsens etik 

Fælles for de to ovenstående risikoledelsesprincipper (risikostyringsprocessen og risikouniverset) er 

begges tilknytning til et etisk aspekt. Med reference til tidligere pointe om offentlig ledelse som en 

etisk ledelsesdisciplin, og distinktionen mellem styring, ledelse og lederskab, bliver det primære 

fokus i denne forbindelse på selve det strategiske og etiske lederskab af risici i en offentlig 

kontekst.  

Formålet med offentlig risikoledelse i sin helhed er at beskytte velfærd, værdier og verden. Eller 

med andre ord: at tage hånd om mennesker, samfundets institutioner og naturen (PRIMO 2007: 

21). Som det kan udledes heraf forstås risikoledelse som en etisk ledelsesdisciplin, hvor kernen i 

risikoledelsen, dvs. selve det systematiske arbejde med risici, er funderet i en omsorg for 

medmennesker og vores fælles verden – helt i tråd med den klassiske hovedtanke i den offentlige 

sektor (ibid.).  

Det etiske aspekt kommer til udtryk gennem denne risikoledelsesetiks søgen efter at skabe et 

bæredygtigt værdi- og ledelsesgrundlag for netop lederskab i en given offentlig organisation. Som 

nævnt i afsnittet om offentlig ledelse, får lederskabsaspektet relevans for det etiske grundlag som 

offentlige organisationers styring og ledelse må tage udgangspunkt i. Et grundlag, der skal fungere 

som rettesnor og vejledning for en organisation i dennes arbejde med risikorelaterede opgaver, 

herunder i arbejdet med risikostyringsprocessen og risikouniverset.        

Men spørgsmålet, der står tilbage, hvilket vil blive behandlet i diskussionen, er, hvilken betydning 

denne konkrete etik har for risikoledelsens lederskab som organisatorisk ledelsesdisciplin, samt 

hvilke konsekvenser det kan have for selve det at udvise lederskab i en offentlig kontekst – vel og 

mærke på en ansvarlig måde. 
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7.4 Sammenfatning 

Sammenfattende viser ovenstående analyse, hvordan tre risikoledelsesprincipper, det være sig 

risikostyringsprocessen, risikouniverset, og risikoledelsens etik, alle rejser en række spørgsmål, som 

en organisation må se sig nødsaget til at svare på; hvis denne vel og mærke skal være i stand til at 

håndtere risikable situationer.  

Som indikeret tidligere i specialet kan disse spørgsmål iagttages som værende potentielt risikable 

for risikoledelsen selv og den givne organisation, der praktiserer denne ledelsesform. Som specialet 

har beskæftiget sig med indtil nu, kommer dertil, at de risici som risikoledelsen rent faktisk skal 

kunne lede og håndtere ofte vil være særligt komplekse i en paradoksal forstand. Dvs. risici, der i 

høj grad vil afhænge af, om disse er underlagt objektive eller subjektive kriterier og om disse 

iagttages som netop risici, farer og/eller muligheder. Derudover bliver spørgsmålet, hvad det 

betyder for ledelsen af en risiko, at selve risikoiagttagelsen finder sted i en offentlig kontekst og 

hvordan risikoledelsens lederskab endelig skal håndtere en række krav om handlekraft, 

beslutningsdygtighed, etik og ansvarlighed. Krav, som både kommer fra den enkelte borger og fra 

samfundet i sin helhed, men ikke mindst krav, som risikoledelsen må stille til sig selv.  

Og det er disse spørgsmål, som er blevet fremført indtil videre i specialet, der nu i det følgende 

afsnit, vil blive diskuteret mere indgående.  
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8.0 Diskussion 

Omdrejningspunktet for følgende diskussion, i henhold til sidste del af problemformuleringen 

(spørgsmål 3), vil være de konstitutive konsekvenser for risikoledelse, der kan bevirke, at 

risikoledelsen i sig selv får en risikabel karakter. En risikabel karakter, som både kan indeholde 

muligheder og begrænsninger for en given organisation, men som ikke desto mindre må holdes for 

øje.    

8.1 Risiko som paradoks 

Som specialet indtil nu har indikeret, kan risikobegrebet i sig selv indeholde et paradoks; at risikoen 

for, at en given hændelse indtræffer i sig selv kan være en risiko. Men især i forbindelse med en 

praksisgørelse af begrebet, kan der opstå problematikker, som ikke lader sig bestemme og fastlægge 

fuldstændig entydigt. Disse paradoksale konstruktioner kan siges at være funderet i den sproglige 

betydning af begrebet (Culpitt 1999: 9). Paradokser, der som bekendt kan være med til at gøre selve 

defineringen og kategoriseringen af begrebet problematisk.  

Risiko handler både om individuelle skader og muligheder, men også om kollektive og sociale 

rettigheder. Derfor bliver risiko både et fænomen, som man aktivt kan vælge til (og fra) gennem 

egne beslutninger, men samtidig også et fænomen, der kan blive tilført en given situation uafhængig 

af egne beslutninger og handlinger. På den ene side kan risici til en vis grad håndteres, gennem fx 

forsikring eller kontrakter, men på den anden side kan risici være ukontrollerbare og uoverskuelige. 

Med et eksistentialistisk sigte kan risiko, for både individet og kollektivet, ses som værende en 

måde at sikre sig overlevelse på, men derimod også en måde at undgå total udryddelse på.  

Men fælles for disse paradoksale konstruktioner er dog, at et risikofrit liv vil være umuligt; risikoen 

for dette eller hint må altid medtænkes i både individets og kollektivets eksistens. Fx kan forsøget 

på at leve en risikofri tilværelse ved at blive indendørs i sengen aldrig være risikofrit, idet dette 

forsøg, ironisk set, vil være forbundet med risikoen for at dø af enten sult eller atrofi (Adams 1995: 

15).  

I risikoledelsens perspektiv kan selve risikoen og risikoledelsen i sig selv derfor, på paradoksal vis, 

gå hen og blive risikabel for en given organisation. Det betyder således også, at følgende diskussion 

vil behandle denne paradoksale spænding, der kan siges at ligge i risikobegrebet såvel som i 
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risikoledelse som en offentlig ledelsesdisciplin, idet denne jo netop har til formål at håndtere selve 

risikoen.    

8.2 Risikobevidsthed 

En vigtig pointe hos Beck (Beck 1997: 363) er fremkomsten af en (organisations) risikobevidsthed. 

Denne risikobevidsthed betyder for det første, at risici karakteriserer al menneskelig (og 

organisatorisk) handling. Det er således en bevidsthed om, at mange risici opstår på grund af 

risikosamfundets, herunder organisationers teknologiske og videnskabelige dispositioner.  

Dog kan der rettes en kritik mod dette postulat, idet visse risici og farer, som vist i analysen, ikke 

altid vil være et produkt af samfundsaktørers beslutninger og handlinger. Fx er en naturkatastrofe 

ikke udelukkende en konsekvens af samfundets videnskabelige og teknologiske udvikling – selvom 

denne dog sagtens kunne være det! Derfor må denne risikosamfundets risikobevidsthed indeholde 

plads til risici, der ikke nødvendigvis er en direkte konsekvens af samfundets egne valg og 

beslutninger.   

For det andet, hvis Becks pointe forudsættes, vil denne risikobevidsthed også betyde, at en given 

organisation kan opnå en bevidsthed, ikke alene om egen evne til at producere risici, men derudover 

at blive bevidst om at kunne håndtere selvsamme risici gennem et klart og konsistent risikofokus, 

som vist i analysen.  

Risikoens subjektive forståelsesramme hos Beck plæderer netop for, at specifikke og konkrete 

risikodefinitioner, baseret på en bevidsthed og en systematik, er medvirkende til at skabe ansvar og 

synliggøre en række sammenhænge som alle har interesse i at handle på. Risici kan netop ikke 

elimineres gennem benægtelsen – tværtimod. Risici, der forties og negligeres, uanfægtet om disse er 

samfunds- eller naturproducerede, kan pludselig gå hen og blive til risikoforhold af et sådant 

omfang, at man ikke længere kan håndtere og handle på dem.  

I forlængelse af analysens pointe om en organisations risikobevidsthed bliver det derfor en 

nødvendig ledelsesmæssig opgave at skabe plads til udbredelsen af en sådan 

risikoledelsesbevidsthed. Denne bevidsthed involverer dog den udfordring, det kan være at skabe 

sammenhæng mellem forskellige risikobevidstheder internt i en organisation. Det er ikke på 

forhånd givet, at en organisations strategiske risikobevidsthed internt stemmer overens med de 

enkelte deles, dvs. afdelingers, projektteams og/eller enkelte medarbejderes, risikobevidsthed(er). 
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Men selvom denne strategiske og organisatoriske risikobevidsthed kan være svær forenelig med et 

afdelings- eller medarbejderniveau, må selve metabevidstheden om det at skabe en 

(risiko)bevidsthed ses som et skridt i den rigtige retning, hvilket på sigt kan skabe konsistens 

mellem de to.     

8.2.1 Risikobeslutning 

Som en konsekvens af dette bliver det derfor også nødvendigt for en organisation rent faktisk at 

handle på de risikoforhold, som denne står overfor; en bevidsthed er i sig selv ikke nok. Således 

bliver beslutninger, eller rettere risikobeslutninger, et centralt element.  

Ifølge Luhmann står beslutningen altid i relation til den tidslige dimension; det være sig et fortids-, 

nutids- og fremtidsperspektiv. Hvis Luhmanns tese om, at organisationer opretholder og 

reproducerer sig selv som sociale systemer gennem beslutningsteknikker forudsættes (Kneer 1997: 

115), bliver selve (risiko)beslutningen om at handle eller ikke handle på en given risiko, derfor en 

uundgåelig del af en organisations bevidste risikohåndtering.  

Men spørgsmålet bliver dog, hvordan en organisation i egne øjne overhovedet er i stand til gennem 

risikoledelse at iagttage risikoforhold som netop værende risikable – dvs. at kunne håndtere de 

givne risici. Med andre ord, hvorledes kan en organisation gennem risikoledelse reflektere over sig 

selv?  

Svaret på dette spørgsmål skal findes i beslutningens tidslige dimension. Ofte vil konkrete 

risikospørgsmål i forskellige situationer være af en så kompleks karakter, at det alt andet lige vil 

kræve nødvendigheden af, at flere beslutninger træffes. Dog forholder det sig sådan, at flere 

beslutninger ikke kan tages samtidigt; det der sker simultant ligger uden for koordinationens 

rækkevidde.  

Organisationens refleksions- og risikoiagttagelsesevne forudsætter således, at de nutidige 

risikobeslutninger må tages én efter én, men altid med reference til både fortidige og fremtidige 

nutiders beslutninger (Luhmann 1993: 191). Dette giver en organisation mulighed for gennem 

risikoledelse at skabe en fasestruktur, hvorved det gøres muligt at iagttage og identificere – dvs. 

håndtere – de risici, som kan opstå i forbindelse med disse beslutninger.  

Fx kan den offentlige sektor ved at tænke risici ud fra denne tidslige dimension opnå en forståelse 

af, at en nutidig beslutning om at håndtere risikoen for terror (se bilag C), skal træffes med øje for 
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både fortidige og fremtidige nutiders beslutninger. En fortidig nutid, hvor beslutningen om at 

håndtere terrorrisikoen gennem direkte konfrontation og nul-tolerance har været dominerende 

(Brøndum 2005: 1). Og en fremtidig nutid, hvor beslutningen om at håndtere risikoen for terror 

gennem dialog, respekt og øget samarbejde meget vel kan vise sig at blive en realitet (Trads 2009: 

1). Det betyder, at en nutidig beslutning om at håndtere terror på strategisk vis må reflektere over 

sig selv og medtænke andre beslutninger. Derudfra må der vælges, hvilken beslutning, der skal 

tages; én, der er i tråd med fortidige eller fremtidige nutiders beslutninger, eller én, der bevidst 

lægger afstand til disse.   

Risikobeslutningen må derfor se sig nødsaget til at tage højde for forskellige nutider; dvs. blive i 

stand til at træffe flere beslutninger på samme tid. En øvelse, der ingenlunde er let, men som ikke 

desto mindre bliver nødvendig for en offentlig sektor, der gerne skal sikre et konsistent 

beslutningsgrundlag både over for sig selv og samfundet – her i forbindelse med terrorbekæmpelse. 

Og dette med et formål om, at fortidige, nutidige og fremtidige nutiders beslutninger skal give 

mening i netop et fortidigt, nutidigt og fremtidigt perspektiv.                        

8.3 Risiko og konstruktionen 

Som nævnt i teorigennemgangen af risikobegrebet i relation til viden, vil videnskaben og den 

teknologiske udvikling aldrig med sikkerhed kunne diktere, hvad der er risikabelt, og hvad der ikke 

er; der vil altid være et moment af usikkerhed forbundet herved.  

Fordi videnskabens risikovurderinger ikke kan rumme virkelighedens komplekse natur, må der 

sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet er muligt at træffe objektive, kollektive og 

samfundsrelevante beslutninger (Breck 2001: 58). For hvis grundlaget for beslutninger reelt set ikke 

kan være funderet i videnskaben eller andre discipliner, der hævder at producere en mere objektiv 

og almengyldig viden, hvorfra skal beslutningerne så træffes?  

Det oplagte svar her ville være ud fra et subjektivt grundlag, men så enkelt er det ikke.  

Det forholder sig således, at samfundet i dag i stigende grad er afhængig af netop videnskaben og 

teknologien for at kunne forstå og håndtere risikosituationer. For at gøre samfundet og det enkelte 

individ i stand til at vurdere risici kræves der en mere objektiv (ekspert)viden inden for et bestemt 

område end den viden individet besidder. Hermed kommer den subjektive risikoforståelse til kort, 

idet individuelle sanseindtryk ofte ikke er tilstrækkelige i forhold til at vurdere og skelne mellem, 
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hvor stor en fare og trussel (eller mulighed!) det givne risikoforhold udgør. Det enkelte individ er i 

mange henseender overladt til en tillidsbaseret relation til videnskabens autoriteter og disses 

troværdighed – eller mangel på samme!  

Men hvorfra skal (og kan) beslutningen så træffes?  

Det er her, med reference til Douglas, at selve konstruktionen får sin rolle. Gennem konstruktionen, 

om den er af en mere subjektiv eller objektiv (kollektiv) karakter er for så vidt underordnet, skabes 

det grundlag, hvorpå risikobeslutningen skal træffes. Det er derfor i selve den sociale konstruktion 

af risici, at fundamentet for handling, beslutningsdygtighed og derved håndteringen af risici rejser 

sig. En umiddelbar subjektiv konstruktion, som vel og mærke gennem konstruktionen får en mere 

objektiv karakter for den kollektive og sociale organisering, der konstruerer de givne forhold som 

værende netop risikoforhold.   

Som analysen og teoriafsnittet også tager højde for, konstrueres der en række risici inden for et 

givent område. Kontingente risici, som måske ikke havde været risici i en anden kontekst, men som 

gennem risikokonstruktionen er med til at producere og åbne op for forskellige 

beslutningshorisonter, således at der kan handles fra de impliceredes side. Fx vil en given 

kommunes risikounivers ofte adskille sig fra en anden kommunes. Men denne risikokonstruktion, 

som et risikounivers er et eksempel på, vil dog altid i sagens natur være under konstruktion; 

konstruktionen vil altid fortsætte med at producere andre (og nye) risikodefinitioner og -

forståelsesrammer (Douglas 1983: 187, 193). En konstant konstruering af risici, der betyder, at de 

organisatoriske beslutninger altid må revideres og overvejes i relation til de konkret konstruerede 

risici som en organisation nødvendigvis må handle på og derved håndtere.      

Det interessante bliver nemlig, at hvis risiciene ikke bliver konstrueret som netop risici, hvis der er 

tale om ubestemmelige risici, vil det være ensbetydende med en stor grad af kompleksitet, uorden 

og ustabilitet. Hermed vil disse risici blive en fare og trussel imod den kulturelle og sociale stabilitet 

i form af det værdi- og normsæt, der eksisterer internt i en given organisation – eller for den sags 

skyld på et neoliberalt samfundsniveau med reference til Foucault.  

Den sociale konstruktion af risici er således med til at skabe mening gennem den 

beslutningskompetence, der følger i kølvandet på samme konstruktion, samt at selve konstruktionen 

i sig selv reducerer kompleksiteten og skaber rum for handling. På én og samme tid er 

risikokonstruktionen særlig kontingent og af en subjektiv karakter, idet de givne forhold 
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udelukkende iagttages som risikoforhold i organisationens optik – og derfor kunne være anderledes 

i en anden optik. Men hermed bliver de samtidig mere objektive, i den forstand at de i 

organisationens (og samfundets) kontekst får en objektiv risikobetydning for de implicerede 

subjekter; et fælles grundlag, hvorpå der kan handles og (risiko)beslutninger træffes.    

En kritik af denne risikoforståelse som en social konstruktion kan dog være, at der bliver et for 

entydigt fokus på selve det sociale og kollektive aspekt. Tilgangen her tager ikke højde for den 

individuelle konstruktionsproces, der finder sted uden om kollektivet og det sociale, hvor den 

enkelte selv er med til at skabe en selvstændig forståelse af, hvad en risiko er, og hvad den ikke er 

(Breck 2001: 51).  

I henhold til analysen af publikationerne og disses behandling af den udfordring det kan være at 

skabe en overordnet risikobevidsthed på et organisatorisk niveau, kan dette fx komme til udtryk ved 

et scenario, hvor der, som tidligere nævnt, internt i organisationen ikke eksisterer en objektiv, fælles 

og kollektiv enighed om, hvilke risikoforhold, der reelt set vil være usikkerheder af betydning – på 

trods af en bevidst risikoledelsesindsats, såsom kortlægningen af et risikounivers.     

8.4 (Risiko)ledelse som risiko 

I lyset af samme risikounivers bliver det interessant, at selve ledelsen i dette univers (se bilag C) 

sættes som genstand for risikoidentifikation (se analysens punkt 2). I risikoledelsens egen optik 

bliver ledelse som begreb dermed, omend indirekte, et forhold, som i sig selv kan være risikabelt 

for en organisation.  

Dette faktum virker umiddelbart ikke som en åbenbaring; det må anses som velkendt, at en dårlig 

ledelse, som fx underpunkterne ledelsessvigt og uklar ansvarsfordeling i risikouniverset (se bilag 

C), vil være en betydelig risiko for en organisations nutidige og fremtidige eksistens.  

Men at netop risikoledelsen kan blive risikabel skal ses i forbindelse med den risiko for synlighed 

en bestemt ledelsesform kan få. En synlighed, der vil indfinde sig, når risikoledelsens principper 

interagerer med forskellige kontekstspecifikke strukturer, som en given offentlig organisation er 

underlagt, og hvilket potentielt set kan udgøre en risiko for denne. En offentlig sektor som 

managementstat, der i flere forskellige sammenhænge må se sig underlagt bestemte 

(lovgivningsmæssige) strukturer for, hvordan risikable situationer skal og bør håndteres. I og med 

konteksten i dette tilfælde tager sit ståsted i den offentlige sektor, kan forsigtighedsprincippet (EU 

2005: 1) fungere som et illustrativt eksempel herpå. 
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8.4.1 Risikoens usikkerhed og forsigtighedsprincippet 

I praksis er en vigtig konsekvens af videnskabens og teknologiens usikre grundlag, at samfundet, 

herunder også en offentlig organisation, må se sig nødsaget til at indføre visse tiltag og principper 

med det formål at kunne håndtere en række risikoproblematikker.  

I den offentlige sektor i dag, er det almindeligt at anlægge et forsigtighedsprincip, som betyder, at 

den videnskabelige usikkerhed og de teknologiske tvivlsspørgsmål skal komme bestemte 

politikområder til gode såsom miljø-, fødevare- og sundhedsområdet (ibid.).  

Umiddelbart er forsigtighedsprincippet relevant for en mere ekstern risikokommunikation mellem 

den offentlige sektor og borgerne omkring forskellige risikofyldte problemstillinger som fx 

fødevaresikkerhed og genteknologi, hvor der er krav til hurtig handlen (Breck 2001: 70). Som 

tidligere nævnt afgrænser dette speciale sig fra dette, men forsigtighedsprincippet inddrages her, 

idet begrebet får sin relevans gennem et spørgsmål om, hvordan (offentlige) risikosituationer kan 

defineres og forstås; om dette er gennem en objektiv eller subjektiv forståelsesramme, samt hvilke 

konsekvenser dette kan have for en offentlig risikoledelse. 

Forsigtighedsprincippet er kendetegnet ved retten til at handle og beslutte på et usikkert og 

ufuldstændigt vidensgrundlag, såfremt der eksisterer en begrundet mistanke om farlighed, i stedet 

for at vente på et sikkert videnskabeligt resultat (EU 2005: 1). Der er altså her tale om en politisk 

strategi, der gør offentlige organisationer i stand til, med en vis hurtighed og smidighed, at kunne 

håndtere risikosituationer (ibid.), hvor det videnskabelige system ikke kan producere en 

tilstrækkelig viden, som skal lægges til grund for den konkrete risikovurdering (se analysens punkt 

4).  

Fx på HR området, kan forsigtighedsprincippet komme i spil i (risiko)situationer, hvor sundheds- 

og arbejdsmiljømæssige problemstillinger opstår i form af ny videnskabelig og teknologisk viden 

om de allerede benyttede arbejdsværktøjer eller specifikke arbejdsomgivelser. Begge forhold, der 

potentielt set kan være til skade og fare for de medarbejdere, der arbejder med og under disse, 

hvilket der derfor må handles hurtigt på, hvis et sådan behov skulle opstå. 

Det bliver dermed interessant i forbindelse med risiko, som et objektivt eller subjektivt begreb, 

hvordan forsigtighedsprincippet ledelsesmæssigt kan (og skal) anvendes. På den ene side skal der 

ligge en eller anden form for videnskabeligt belæg til grund for selve risikoledelsens beslutning om 
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at gøre brug af princippet, selvom dette belæg dog i mere eller mindre omfang kan være 

ufuldstændigt. Risikoledelsens tvivl eller usikkerhed om et konkret risikoforhold må derfor 

konstateres i henhold til videnskabens (objektive) resultater og beviser, hvor usikre disse end måtte 

være. Dermed bliver risikoforståelsen af en mere objektiv karakter. På den anden side kan der 

argumenteres for, at forsigtighedsprincippet er et åbent spørgsmål for risikoledelsen, i og med 

undersøgelsesprocessen af en given risikoproblematik er åben for fortolkning i kraft af selve den 

subjektive afgørelse, der ligger til grund for den endelige beslutning og vurdering (ibid.: 71) – en 

vurdering, som altid vil afhænge af øjnene, der ser gennem risikoledelsens briller.  

Herved bliver førnævnte risikoens spørgsmål således relevant. Det bliver nemlig et risikabelt 

spørgsmål for en given offentlig organisation om at turde tage et valg; om den givne risiko af 

risikoledelsen selv skal iagttages ud fra enten objektive standarder eller subjektive kriterier og 

dermed om risikoen skal håndteres derefter. Men især også, hvilke implikationer dette valg vil få 

for både de implicerede parter, organisationen selv og den givne risiko.  

En offentlig organisation kan derfor komme til at stå over for et risikabelt og samfundsmæssigt 

dilemma; for på den ene side er samfundet (og ikke mindst risikoledelsen) dybt afhængig af 

videnskabens og teknologiens udvikling og resultater, men på den anden side kan videnskabens og 

teknologiens begrænsninger anes i form af utilstrækkelig og mangelfuld viden om bestemte risici og 

dermed en mistillid i offentligheden til samfundets såkaldte eksperter.  

Men disse begrænsninger indeholder dog en række muligheder, idet begrænsningerne i sig selv kan 

være medvirkende til at skabe debat, dialog og kommunikation mellem forskellige samfundsaktører 

– lige fra eksperterne over politikerne og medierne til borgerne.  

Tidligere tiders videnskabsmonopol (typisk eksperterne) står nemlig i dag tilbage for en 

videnspluralisme, hvor der florerer et utal af forskellige videnspåstande knyttet til en given 

risikoproblematik. En videnspluralisme, der kan medføre kritiske og refleksive spørgsmål til diverse 

videnskabelige sandheder – også uden for det videnskabelige systems egne grænser (Breck 2001: 

66, 67).              

8.5 Risiko(lederskab) som etik – i et religiøst perspektiv 

Som analysen og afsnittet om offentlig ledelse behandler, kan risikoledelse, nærmere betegnet 

risikolederskab, have et etisk aspekt tilknyttet. Etik skal her forstås som en filosofisk (og teoretisk) 
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vurdering af menneskelige værdier og handlinger. Altså en etik, der adskiller sig fra en mere 

praksisorienteret moral, idet denne etiske vurdering udmønter sig i et normsæt, der baserer sig på en 

given religions, ideologis og/eller kulturs – her en given organisations – forestillinger om, hvilke 

værdier og normer, som er acceptable. En (mere overordnet) etik, der kan defineres som moralens 

teori, hvor moralen derfor bliver etikkens praksis (Øhrstrøm 1998: 1).  

8.5.1 Risikoreligion 

Risikoledelsens lederskab, som rummer denne etiske fordring, kan tendere en nærmest religiøs 

karakter. Herved skal forstås, at visse implementerede risikoledelsesprincipper kan opnå en 

nærmest religiøs intern organisatorisk position, der i praksis indeholder et etisk værdigrundlag 

angående, hvilke bedømmelseskriterier, der skal lægges til grund for hhv. god (etisk) og dårlig 

(uetisk) ledelse.  

Det er dog vigtig at pointere, at de risikoledelsesprincipper, som kommer til udtryk i de to 

publikationer, samt ideen om det offentlige risikolederskab, ikke skal ses som sandheden i en 

direkte religiøs forstand. Men derimod kan risikoledelsens risikooptik, hvori verden anskues og 

opdeles i en risiko/ikke-risikodistinktion karakteriseres ved en form for etisk og religiøs tilgang til 

selve forståelsen af verden og det organisatoriske arbejde. En forståelse, der kan indeholde aspekter 

hentet fra et religiøst univers – dvs. en etisk, og på visse punkter religiøs, iagttagelse og forståelse af 

organisationen selv, dennes værdier og dennes omverden. 

Siden den kristne kirkes trosbekendelse og skriftemål blev institutionaliseret i den form som den 

kendes fra i dag, har religionen (især katolicismen) forsøgt at give synderen mulighed for at angre 

sin handling; dvs. den religiøse pendant til fortrydelse. Fx kan en organisations konkrete 

risikovurderinger og -målinger af diverse risikoscenarier (se analysens punkt 4) således ses som en 

mere sekulær variant af denne anger-reduktion (Luhmann 1993: 11). Hermed skal forstås, at et 

konkret risikoledelsesprincip (fx en risikovurdering) i sig selv kan ses som en måde, hvorpå en 

organisation kan minimere en mulig fremtidig tilstand af fortrydelse og anger. Det betyder, at 

konkrete risikoledelsesprincipper generelt set kan få en forebyggende effekt, at disse kan 

imødekomme og reducere sandsynligheden for, at en organisation rent faktisk bliver fortrydende og 

angrende efter den reelle skade har fundet sted.  

Risikoledelse og dennes etiske lederskab kan derfor, sat på spidsen, sammenholdes med en religiøs 

tro (på risikoledelsens principper). En tro, der på én og samme tid både er fællesbetegnelsen og 
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forskellen mellem det religiøse og sekulære perspektiv, idet risikoen for ikke at tro er for høj, da det 

her gælder selve frelsen (og ’turen til himmeriget’), og idet risikoen for at tro pludselig synes 

ubetydelig og minimal – vel og mærke i organisationens egne øjne.  

Pointen synes således at være, at det ikke kan skade at tro (på risikoledelse, eller for den sags skyld 

på andre organisatoriske ledelsesdiscipliner). At troen på noget – på risikoen – nærmest i sig selv 

sikrer frelsen for organisationen i form af opfyldelsen af en række målsætninger (se analysens punkt 

1). Men spørgsmålet er, om denne tro på risikoledelse og -lederskab i sig selv er tilstrækkelig – og 

risikofri. 

Derfor må organisationen se sig nødsaget til at foretage en generel risikohåndtering, ikke alene af 

konkrete risici, men også af sin egen tro på risikoledelsen og dennes lederskab, for ikke at risikere 

at stå i en situation, hvor denne vil fortryde og angre sine handlinger, beslutninger og tro – eller 

mangel på samme – og hvor organisatorisk frelse ikke længere er en reel mulighed! 

8.5.2 Risikolederskabets (etiske) ansvar 

Denne etiske (og religiøse) vinkel på risikoledelsens lederskab må, med reference til Foucault 

(Foucault 2000: 326), også ses i sammenhæng med et begreb om ansvar, som nævnt i afsnittet om 

det offentlige risikolederskab. I og med risikoledelsens lederskab har denne etiske dyd for øje, må 

lederskabet samtidig være i stand til at tage et ledelsesmæssigt ansvar; ikke alene over for sine 

omgivelser (medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet), men også et ansvar over for sig selv.  

Risikolederskabet må således selv gøre sig det ansvar klart, der ligger i den magt, som gælder, 

hvilken som helst ledelsesforms funktion i form af tidligere nævnte inklusions- og 

eksklusionsmekanismer. Fx på HR området kan dette komme til udtryk ved en organisations 

ansættelses- og fastholdelsespolitik, hvor visse medarbejderkompetencer og personlige og sociale 

dyder fremelskes i form af bestemte typer af subjekter, som tilskrives større eller mindre betydning i 

organisationens øjne.  

I en risikoledelsesoptik kan det fx være bestemte subjektpositioner, hvori den risikovillige 

medarbejder, som det ideelle jeg, kan træde ind; en medarbejder, der tør påtage organisationen, og 

ikke mindst sig selv, en række velovervejede og kvalificerede risici med det formål at sikre 

organisationens nutidige og fremtidige eksistens – helt i tråd med risikoledelsens forskrifter. En 

risikovillig medarbejder, der ikke alene skal tage (med)ansvar for organisationen, men ydermere 
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skal tage et ansvar på sig omkring sin egen selvstyring, sin egen risikovillighed og ikke at 

forglemme den risiko, der er forbundet hermed. En risiko for at grænserne mellem medarbejderens 

egen (decentrale) styring og den formelle ledelses (centrale) styring af medarbejderen kan være 

svære at synliggøre og derigennem opretholde for begge parter. Dvs. en risiko som 

risikolederskabets etiske grundlag må håndtere, således at grænserne for (selv)styring trækkes klart 

og konsistent op, og at ansvaret for bestemte arbejdsopgaver placeres det rigtige sted i 

organisationen.  

Det centrale spørgsmål, der står tilbage, som organisationen i denne forbindelse må stille sig selv, 

er, på hvilken måde, der ledelsesmæssigt skabes plads til andre typer medarbejdere end de 

risikovillige, samt hvordan grænserne for disses selvstyring skal trækkes op. For ellers forudsættes 

det, at den selvstyrende og risikovillige medarbejder er et gode i sig selv.  

Det bliver derfor i sidste ende et spørgsmål om, hvordan en given organisation holder sig sit ansvar 

for øje om at skabe værdi for organisationen, hvad enten det drejer sig om selvstyrende eller styrede 

medarbejdere (eller både-og). En værdiskabelse, der handler om at skabe økonomisk værdi i 

forhold til samarbejdspartnere og andre interessenter, men især også om at skabe social og etisk 

værdi i forhold til medarbejdere og samfundet.  

Dette anlagte perspektiv på risikoledelsens lederskab som et etisk og religiøst organisatorisk 

redskab skal hverken ses i et positivt eller negativt lys. Derimod skal denne karakteristik ses som en 

måde, hvorpå en organisation på et mere refleksivt niveau, kan iagttage sig selv som netop 

organisation. En etisk (og måske endda religiøs) organisation, der reelt set tror på noget, men at 

denne tro i sig selv både på én og samme tid kan have opbyggende, men også skadelige 

konsekvenser. 

8.6 Risikoledelse og den offentlige rolle 

Med reference til afsnittet om den offentlig sektor og risikoledelsens noget risikable karakter går 

spørgsmålet nu på den rolle, som den offentlige sektor har og skal have i samfundet. Mere præcist 

bliver det et spørgsmål om, hvorvidt den offentlige sektor skal anvende risikoledelse på alle 

offentlige områder – især i lyset af managementstatens polycentriske orden, hvor der, som nævnt, 

eksisterer en række forskellige centre med forskellige ansvarsområder.       
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Et argument kunne være, at ikke alle offentlige områder i samme grad er modtagelige over for en 

generel risiko(ledelses)tilgang (Strategy Unit Report 2002: 99). Hvis dette forudsættes, skal 

risikoledelsen være i stand til at udøve en bestemt form for risikohåndtering. Dvs. en 

risikodifferentiering, der kan reducere risici på områder såsom økonomi-, sundheds- og 

sikkerhedsområdet, hvor risikovilligheden ikke er stor og betydelig. Men også udnytte risici 

strategisk (se analysens punkt 5) på områder, hvor der i større grad er plads til proaktivt at tage en 

risiko, hvilket eventuelt kan udmunde i nye innovative og kreative måder at anskue problemer og 

løsninger på.  

Udfordringen for den offentlige sektor bliver gennem denne risikodifferentiering at tilpasse 

risikoledelsen til det givne område – dvs. hvor der er plads til risiko – og dermed stille spørgsmålet 

om, hvilken form for risikooptik, der er nødvendig og givtig i det enkelte tilfælde – hvis 

overhovedet nogen. 

Opgaven for den offentlige sektor må derfor være at opnå en risikobevidsthed i form af et 

systematisk og differentieret risikoledelsesblik. Ofte bliver den offentlige sektor kritiseret for at 

være risikoaversiv (dvs. risikouvillig) og ikke tage chancer og risici i det offentlige arbejde. Men 

rent faktisk tyder meget på, at den offentlige sektor, som mange andre, dagligt tager risici i dennes 

opgavevaretagelse på en lang række områder – omend på et noget ubevidst plan (ibid.). For et 

risikofrit liv er jo som bekendt en utopi – også for den offentlige sektor.  

Beslutningen om at bedrive offentlig risikoledelse må i stedet for forudsætte en ide om den 

offentlige sektor som risikoignorant, i den forstand at der allerede tages risici, men at der ikke 

eksisterer en bevidsthed omkring dette. Det er først, når der tages højde for en sådan erkendelse af 

en risiko(u)bevidsthed, at selve risikoledelsen kan blive mindre risikabel og mere forenelig med en 

offentlig kontekst. 

8.6.1 Den offentlige sektors paradoksale natur 

I dette speciale bliver den ledelse, der udøves i lige netop en offentlig kontekst interessant. Den 

offentlige risikoledelse, karakteriseret ved desperate governancebegrebet, er, modsat ledelse inden 

for den private sektor, underlagt en række dobbelttydige rammer og krav; paradoksale 

konstruktioner, der som sagt også er gældende for risikobegrebet. Her tænkes især på 

modsætningsfyldte konstruktioner såsom skattestop overfor forbedret service, stordrift overfor mere 



 

63 
 

nærhed, øget samarbejde overfor klart defineret ansvar og effektivitetskrav overfor kvalitetskrav 

(Pedersen et al. 2008: 14).  

8.6.1.1 En risikabel kamp 

I henhold til afsnittet om desperate governance bliver disse paradoksale konstruktioner derfor også 

et spørgsmål om en kamp; en risikabel kamp om hvorvidt disse konstruktioners kæmpen foregår ud 

fra antagonistiske eller agonistiske relationer til hinanden.  

En antagonisme kan defineres som en relation mellem to positioner, der gensidigt forhindrer 

hinandens eksistens. De to positioner opererer hver især inden for hver deres forståelsesramme. 

Omvendt kan en agonisme betegnes som en relation mellem to positioner, der deler et sæt fælles 

spilleregler (Laclau 2002: 31). De to positioner opererer inden for samme forståelsesramme, men 

der vil dog være uenighed om de konkrete målsætninger inden for denne ramme (ibid.: 25, 31, 264).  

For den offentlige sektor selv bliver det interessant, om disse umiddelbare modsætninger – dvs. 

kombattanter – i deres kamp kæmper for fuldstændig at udelukke hinanden, som reelt set kommer 

til at betyde, at den enes eksistens forudsætter den andens komplette udryddelse. Eller om det rent 

faktisk er muligt for begge kombattanter at eksistere samtidigt; omend som et kompromis, hvor 

uenighed accepteres. Fx om det er muligt for den offentlige risikoledelse på samme tid at skabe 

plads til krav om både effektivitet (i situationer, hvor en hurtig ekspedition er nødvendig) og kvalitet 

(i situationer, hvor der er bedre tid til at justere på og forbedre udformningen af serviceydelserne), 

men vel og mærke på en sådan måde, at den ene ikke udelukker den anden.  

Udfordringen for en offentlig organisation, og dennes anvendelse af risikoledelse, er derfor at blive 

i stand til (hvis overhovedet muligt) at håndtere denne risikable kamps risiko ved at finde kampens 

balancegang mellem de mange modsatrettede (og etisk funderede) krav og forventninger til den 

offentlige sektors samfundsfunktion. Krav og forventninger, der florerer blandt et utal af forskellige 

kombattanter lige fra politikerne, økonomerne, medierne og ikke mindst borgerne.  

En udfordring, der ingenlunde er let og hvor en række kombattanter hver især har deres ideologiske 

og etiske holdning til et af de paradokser som den offentlige sektor må se sig underlagt; nemlig den 

paradoksale kamp om hvorvidt den offentlige sektor på én og samme tid skal (og kan) være garant 

og ansvarlig for på den ene side solidaritet, fællesskab og socialt ansvar og på den anden side 

personlig frihed, ret til individualitet og ansvar for eget liv.  
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8.7 Risikoforebyggelse, -evaluering og -kontrol (risikohåndtering) 

Som det ses i analysen af de to publikationer (se punkt 4 og 6), indeholder disse en aktiv 

risikoforebyggelse, -evaluering og -kontrol. Disse kan som nævnt ses som udtryk for en eksplicit og 

generel risikohåndtering, hvor risikoen for dette eller hint både forebygges, evalueres og/eller 

lægges under kontrol.  

Denne overordnede risikohåndtering kan umiddelbart iagttages som et redskab til håndteringen af 

de risikoforhold, som en organisation står overfor. Men som det kort blev indikeret i analysen, er 

denne risikohåndtering langt fra risikofri.  

8.7.1 Risikoforebyggelse eller forebyggelsens risiko? 

Risikoforebyggelses- og evalueringsprocessen bevirker, at der må skelnes mellem to former for 

risici. Der eksisterer primære risici som en beslutning om forebyggende initiativer er taget på 

baggrund af, men der opstår også en række forebyggelsesrisici, der produceres gennem selve 

risikoforebyggelsens beslutning og den efterfølgende risikoevalueringsproces (Luhmann 1993: 30).  

På HR området kan en given organisation fx håndtere risikoen (den primære risiko) for, at 

medarbejderne ikke trives og sygefraværet stiger (se bilag C). Dette kan gøres gennem en 

forebyggende implementering af et flekstidssystem, således at medarbejderne ikke får stres i 

balancegangen mellem privatlivets og arbejdspladsens gøremål. Medarbejderne har her mulighed 

for inden for visse rammer at tilrettelægge arbejdstiderne fleksibelt, så disse i højere grad passer 

med privatlivets opgaver (aflevering og afhentning af børn, indkøb og fritidsaktiviteter), hvilket har 

til formål at højne trivslen, arbejdsproduktiviteten og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  

Men samtidig med, og på grund af, denne (primære) risikohåndtering opstår der andre risici 

(forebyggelsesrisici), som før beslutningen om flekstid ikke var risici i organisationens optik. Fx 

risikoen for, at medarbejderne ikke overholder de fastsatte rammer for fleksible arbejdstider og 

dermed kan ’snyde’ organisationen for deres arbejdskraft. En (forebyggelses)risiko, der før 

beslutningen, ikke var lige så sandsynlig og present som efter beslutningen, idet implementeringen 

af flekstiden som forebyggelse kan komplicere organisationens kontrol med den enkelte 

medarbejders arbejdstimer.  

 



 

65 
 

8.7.2 Risikokontrol eller kontrollens risiko? 

Diverse empiriske studier har undersøgt sammenhængen mellem risikovillighed og kontrol med det 

(åbenlyse) resultat, at risikovillighed i høj grad afhænger af selve graden af kontrol, der opleves at 

eksistere i en given (risiko)situation. En kontrol, der handler om at kunne styre og reducere en 

bestemt risiko (March 2008: 183, 188)11 (Luhmann 1993: 112).  

Men problemet med denne risikokontrol er langt hen ad vejen den samme som ovenfor; hvor der er 

kontrol, vil der også altid være en risiko (ibid.: 93). Der opstår også her en noget paradoksal 

konstruktion, da selve den risikokontrolindsats, der har til formål at håndtere en given risiko, det 

være sig reducere eller eliminere risikoen for en bestemt hændelse, i sig selv er med til at skabe en 

række andre risikoformer. Risikoformer, der vel og mærke ikke var til stede inden kontrollens 

funktion blev sat i gang. For organisationen bliver risikokontrollen således i sig selv risikabel!  

Fx kan en HR risikokontrol i form af performancemålinger af medarbejdernes evne til at skabe 

resultater i det daglige arbejde umiddelbart reducere risikoen for, at medarbejderne ikke fastholder 

en vis (høj) arbejdsproduktivitet (Millmore et al. 2007: 317, 395). Men denne risikokontrol, i form 

af performancemålinger, skaber samtidig en risiko for, at medarbejderne ikke får et incitament til at 

tænke i mere kreative baner og påtage sig flere innovative projekter, fordi disse umiddelbart ikke 

producerer høje ratings i performancemålingerne – men dog på sigt kan komme til det.  

Derudover bliver denne risikokontrol risikabel for beslutningstageren (HR ledelsen) selv, i og med 

denne bliver synliggjort som netop kontrollerende gennem beslutningen om at anvende 

performancemålinger – synlig både i medarbejdernes og organisationens egne øjne.             

I forbindelse med denne risikohåndtering, herunder risikoforebyggelse, -evaluering og -kontrol, 

bliver det således vigtig at gøre sig klart, at risikobeslutninger i sig selv potentielt set altid vil være 

risikable. Ifølge Culpitt kan konsekvensen af dette som førnævnt være, at der opstår en perverse 

cycle, hvor jo mere risikable de primære risici ser ud, des mere risikohåndtering synes nødvendig – 

ikke alene i organisationens egen optik, men også i dennes interessenters optik.  

Udfordringen for organisationen bliver derfor at holde sig for øje, at håndteringen af de primære 

risici, kan skabe andre forebyggelsesrisici som følge af selve risikohåndteringen, hvilket kan 

                                                            
11 Graden af risikovillighed er dog også tæt forbundet med andre forhold, såsom de forventede udbyttemuligheder, der 
er knyttet til beslutningen om at tage en given risiko (March 2008: 171, 175). 
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betyde, at denne håndtering langt fra vil have det intenderede strategiske formål; nemlig at 

reducere, eliminere og/eller udnytte de givne risici (se analysens punkt 5).  

8.8 Risikoforhandling 

Denne risikohåndtering kan endvidere ses i et organisationspolitisk lys. Det kan være givtigt for en 

organisation at tænke risici ud fra førnævnte skel mellem primære risici og forebyggelsesrisici, idet 

der således internt i organisationen kan skabes rum for organisationspolitisk forhandling.  

Dette kan rent faktisk bevirke, at det bliver lettere for en organisation at diskutere og forhandle 

omkring de risici som organisationen må håndtere i selve risikoforebyggelsesfasen, hvor de givne 

risici evalueres, end det umiddelbart lader sig gøre i fasen, hvor de primære risici alene gøres til 

genstand for iagttagelse.  

Hvis de primære risici alene iagttages i sig selv, bliver det problematisk at skabe plads til en 

konstruktiv forhandling, idet der her ofte vil være større uenighed om og mere divergerende 

opfattelser af, hvorvidt den givne risiko iagttages som værende kontrollerbar eller ukontrollerbar 

(Luhmann 1993: 30). I risikoforebyggelses- og evalueringsfasen forudsættes der derimod større 

enighed herom, hvorved der nemmere kan tages fat på selve forhandlingen og beslutningen.  

Med udgangspunkt i bilag C kan der fx tænkes at herske stor uenighed om, hvorvidt en given 

organisations mest kritiske risici på HR området enten består i medarbejdernes manglende 

kompetencer eller fastholdelsen af disse medarbejdere – begge her betegnet som primære risici. 

Men hvis disse ikke iagttages som isolerede, men derimod som afhængige størrelser, som en del af 

en generel risikohåndtering i forebyggelses- og evalueringsfasen, kan der her bedre skabes rum for 

forhandling og beslutning og derved også enighed om at håndtere disse primære risici i en samlet 

indsats.  

På den måde kan det konkrete HR udviklingsarbejde nemlig tænkes tilrettelagt på en sådan måde, at 

medarbejdere med manglende kompetencer får mulighed for både personlig og faglig udvikling på 

arbejdspladsen, hvorigennem samme medarbejdere, som konsekvens af selve 

kompetenceudviklingen, også (selv får et ønske om at) fastholdes inden for organisationens egne 

grænser.  

Det synes derfor nødvendigt for en organisation ikke udelukkende at tænke de primære risici og 

forebyggelsesrisici som uafhængige størrelser i en generel risikohåndtering, men at tænke dem 
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sammen og integrere de primære risici i en risikoforebyggelses- og evalueringsfase for derigennem 

at skabe bedre rum for organisatorisk forhandling og beslutning. 

8.9 Betydningen af risiko/fare 

Et gennemgående tema i dette speciale har været sondringen mellem risiko/fare. En sondring, der 

ofte er forbundet med skader. Som sagt vil der, per definition, altid være usikkerhed om, hvornår 

den mulige skade indtræder og det er et fuldkomment åbent spørgsmål, hvilken type af skade der er 

tale om; forudsat, at fremtidige begivenheder på forhånd overhovedet lader sig vurdere og rubricere 

som netop skader (Luhmann 1997: 163, 164).  

Men hvad betyder denne opdeling af verden i hhv. risiko og fare? Hvilke implikationer har dette i 

en mere praktiskfunderet risikooptik – hvis overhovedet nogle?  

Såfremt det forudsættes, at risikoledelse både kan kobles til risiko og fare, bliver det rent 

organisationspolitisk interessant om en given situation eller problemstilling, af organisationen selv, 

men også af andre, iagttages som værende hhv. en risiko- eller faresituation (Luhmann 1993: 31). 

Selve måden situationen kan håndteres på afhænger i høj grad af, om der er tale om en risiko eller 

om en fare.  

I forlængelse af dette ses en risikosituation, som nævnt, som en situation, hvor der eksisterer en 

mulighed for handling og beslutning, idet sandsynligheden for, at en potentiel skade indtræffer ses 

som forholdsvis stor. Derimod tilskrives en faresituation, i større grad eksterne forhold, hvor 

muligheden for handling reelt set ikke er et alternativ, og hvor sandsynligheden for, at en eventuel 

skade opstår, ikke er lige så udtalt, som det er tilfældet med risikosituationen.  

Som konsekvens heraf bliver det organisationspolitisk givtigt – både i organisationens egne øjne, 

men i høj grad også i offentlighedens øjne – at (med)tænke denne distinktion mellem fare og risiko. 

Dvs. som organisation at definere og derved indramme bestemte situationer og problematikker som 

risiko- og ikke faresituationer, hvis der skal skabes plads til, at organisationen eller lederen, skal 

kunne udvise lederkompetence, beslutningsdygtighed og handlekraft. Eller omvendt, hvis 

organisationen eller lederen, af den ene eller anden grund, ikke ønsker at tage en beslutning om, og 

handle på, et givent forhold, såfremt dette er for farligt (og altså ikke bare risikabelt) for 

selvsamme.  
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I henhold til bilag C er fx rekruttering af medarbejdere rubriceret som en HR risiko for en given 

organisation. Det betyder, at rekrutteringen af medarbejdere er en risiko, som en organisation selv 

kan yde stor indflydelse på; det vil være op til organisationen selv at håndtere denne risiko for, at 

potentielle medarbejdere med den rette profil rent faktisk ikke ansættes i organisationen og vælger 

denne fra til fordel for karrieremuligheder andetsteds. En risiko som organisationen skal kunne 

håndtere gennem HR værktøjer, såsom løn- og ansættelsesvilkår og mulighed for 

medarbejderudvikling.  

Men hvad bliver de organisationspolitiske implikationer af dette, hvis rekrutteringen af 

medarbejdere derimod bliver tilskrevet en fareoptik og bliver kategoriseret som en fare og ikke en 

risiko?  

Hvis denne rekruttering af medarbejdere iagttages som en fare for en organisation stiller det en 

række ganske andre krav til dennes handlekraft og beslutningsindflydelse. Krav, som fremsættes af 

en række forskellige aktører lige fra en organisations interessenter til organisationen selv.  

For den fare, som dermed ligger i ikke at kunne rekruttere (de rigtige) medarbejdere, bliver på visse 

punkter et forhold, som organisationen ikke umiddelbart selv kan løse, som det var tilfældet med 

risiko, men derimod må håndtere efter bedste evne. Faren for ikke at kunne rekruttere medarbejdere 

kan derfor fx tilskrives et generelt fald i den demografiske udvikling, som der kun indirekte og 

reaktivt kan handles på ud fra mere præventive initiativer. Bl.a. ved at effektivisere 

arbejdsprocedurerne så organisationen kan tåle et fald i den generelle arbejdsstyrke. Men denne 

faretilskrivning vil stadig være et eksternt forhold, som en organisation ikke direkte, proaktivt og 

fuldstændigt entydigt kan håndtere og løse – og dermed ikke stå til ansvar for – som hvis risikoen 

for ikke at kunne rekruttere medarbejdere fx blev tilskrevet organisationens egne HR kompetencer 

(eller mangel på samme). 

Forudsat at et risiko- og/eller fareunivers lægges til grund for en organisations interne og eksterne 

ledelse og kommunikation, bliver det således et spørgsmål om, hvordan visse forhold i mere eller 

mindre grad kan gøres til genstand for organisatorisk ledelse, handling og beslutning. Som følge 

heraf må dette spørgsmål forsøges besvaret i henhold til om det givne forhold rubriceres under et 

risiko- eller fareunivers; både i ledelsens, organisationens og interessenternes øjne.  

Det kan derfor være nemmere for en organisation at distancere sig fra en fare end det umiddelbart 

lader sig gøre med en risiko. En distancering, der kan have stor indflydelse på de krav, som 
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foreligger til en organisations grad af beslutningsindflydelse, ansvar, handlekraft og ikke mindst 

håndtering af den givne fare eller risiko. Med andre ord ønskes det pointeret, det givtige i 

organisationspolitisk at kunne definere og rubricere en given situation som en fare og ikke en risiko, 

eller vice versa, afhængig af hvordan denne situation ønskes håndteret af organisationen selv og 

dennes interessenter.                                             

8.10 Betydningen af risiko/mulighed 

I VK regeringens regeringsgrundlag fra 2007 er et konkret initiativ at sikre nytænkning og 

innovation i fremtidens offentlige sektor. Rent faktisk påtænkes en årlig innovationspris, der skal 

belønne de mest innovative tiltag inden for offentlig service (Regeringsgrundlag 2007: 58).  

Der eksisterer altså et eksplicit og udtalt krav om, at offentlige organisationer skal lægge vægt på 

innovativ og kreativ ledelse. Derfor må risikoledelse som en offentlig ledelsesdisciplin blive i stand 

til at håndtere dette krav. Spørgsmålet bliver således nu, hvilke muligheder, der så rent faktisk er 

forbundet hermed; hvilke muligheder, som reelt set er mulige for risikoledelsen.  

Det kan derfor være optimalt at iagttage risiko som både eventuelle skader (risiko/fare) og 

eventuelle (mulige) muligheder (risiko/mulighed). For derved kan det tænkes, såfremt denne 

risiko/mulighedsoptik anlægges i et organisationsstrategisk perspektiv, at implementeringen af 

denne sondring vil være medvirkende til at tilskynde medarbejdere såvel som ledelsen til rent 

faktisk at påtage sig selv og organisationen velovervejede risici – men vel og mærke i de rigtige 

situationer.  Heri ligger nemlig i højere grad en forståelse af, at en velovervejet og kvalificeret risiko 

er forbundet med en række muligheder, der udelukkende gennem denne risikobeslutning rent 

faktisk gør (u)mulighederne mulige.  

Fx kan en HR ledelse praktisere innovativ risikoledelse ved at iagttage risici som muligheder og 

derigennem opfordre medarbejderne til rent faktisk at tage velovervejede risici i de daglige 

arbejdsprocedurer, således at de serviceydelser, som udvikles, kan blive mere innovative og derved 

blive forbedret rent kvalitetsmæssigt (Strategy Unit Report 2002: 4).  

Dette forudsætter en tese om, at når der tages chancer og risici, og når denne kvalificerede 

risikovillighed belønnes, skabes der også nye ideer, som der kan bygges videre på. Det er altså i 

selve processen, hvor der nødvendigvis til tider må begås fejl, at rigtige løsninger og nye 

muligheder ser dagens lys (Bøgelund 2007: 10, 11). 
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Det ønskes hermed understreget, det givtige i at anlægge en optik, der ikke alene handler om en 

reaktiv ledelse, der iagttager risiko/farer (dvs. risiko/skader) som en respons på eksterne 

påvirkninger. Men derimod en proaktiv ledelse, der også iagttager risiko/muligheder; en sondring, 

der i teorien kan tænkes at føre til en mere kreativ og innovativ tilgang til det at bedrive 

risikoledelse i en offentlig kontekst.  

Med andre ord kan denne risiko/mulighedsoptik ses som et indledende, men dog vigtigt, skridt på 

vejen til at skabe og understøtte en offentlig organisationskultur og et værdi- og normsæt, der 

bygger på et mere innovativt og kreativt idegrundlag. 

8.11 Risikoens risiko 

Som følge af ovenstående behandling og diskussion af risikobegrebet og risikoledelse må svaret på 

specialetitlens spørgsmål derfor være ja; risikoledelse i en offentlig kontekst kan være en risikabel 

affære. Med andre ord kan risikoen i sig selv være en risiko! Men hermed menes ikke, at det 

faktum, at enhver risiko er en risiko i sig selv, udelukkende skal ses i et negativt lys.  

Hvis spørgsmålet handler om, hvorvidt ordet risikabel skal forstås i en negativ eller positiv 

betydning, udtrykt i iagttagelsessondringen negativ risiko/positiv risiko, må svaret være både ja og 

nej. For som belyst ovenfor vil risikoledelsen og dennes principper per definition altid være 

risikable – sågar farlige og skadelige, hvis risiko/faresondringen lægges til grund for iagttagelsen og 

den negative side af forskellen således markeres.  

Men hvis den positive side af forskellen imidlertid markeres, skal det her forstås, at når 

risikoledelsesprincipper ses om risikable, i lyset af risiko/mulighedssondringen, er dette ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at en negativ (farlig og skadelig) risiko altid følger i kølvandet på 

selve risikoledelsens udøvelse. Rent faktisk kan risikoledelsens risikable element, som nævnt, være 

med til at skabe og producere mere positive risici for en given organisation, hvor de producerede 

risici potentielt set enten i sig selv kan være muligheder, der var umulige før, eller kan bane vejen til 

fremtidige nutiders mulige muligheder.  

Risikoledelsens risikable element ligger således i en synliggørelse af visse forhold som værende 

enten skadelige, farlige, risikable og/eller mulige – en synlighed, der produceres gennem den ledelse 

af risici, som en given organisation påtager sig. Derfor er denne risikoledelsens risiko ikke entydigt 
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knyttet til negative og begrænsende risici (farer), men er i høj grad også knyttet til mere positive og 

mulighedsskabende risici (muligheder). 

En risikoledelse, der som sagt indeholder mange begrænsninger og muligheder, der til tider måske 

endda vil være direkte farefulde, men som ikke desto mindre altid vil være risikable (Luhmann 

1993: 196). For den største og mest alvorlige risiko af dem alle, synes dog at være risikoen for ikke 

at udnytte muligheden!            
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9.0 Konklusion 

Risiko er et begreb med mange facetter. Et komplekst begreb, der spænder lige fra risikoens 

objektive og subjektive forståelsesramme over risikoens forskellige iagttagelsesdistinktioner til 

risikoens form- og indholdsmæssige paradokser.  

Risikobegrebet indeholder således i sig selv en række indbyggede problematikker, som må 

klarlægges og udforskes for at blive i stand til at forstå de risici og udfordringer, som altid vil være 

en uadskillelig del af livet; både som individ, kollektiv, organisation og samfund.  

Disse problematikker handler nærmere om, hvordan en given risiko kan iagttages som netop risiko i 

forskellige både objektive og subjektive perspektiver med det formål at blive i stand til at håndtere 

den præmis det er, at alle hændelser, beslutninger, valg og situationer potentielt set altid vil være 

risikable. Om en given risiko bliver en fare eller en mulighed for de implicerede parter – afhængig 

af om risikoen iagttages gennem en risiko/fare- eller en risiko/mulighedssondring – vil dog stadig 

være et åbent spørgsmål.  

Det bliver derfor centralt, hvordan en given risiko kan forstås og iagttages og i forlængelse heraf, 

hvordan denne risiko kan gøres til genstand for ledelse. Med andre ord, hvordan en risiko kan ledes.  

Et muligt svar på dette kan ses i lyset af et begreb om risikoledelse. En risikoledelse, der handler 

om, hvordan en given organisation kan blive i stand til at håndtere de risici, som denne måtte stå 

overfor. For i en risikabel verden bliver det bidende nødvendigt for en organisation både reaktivt at 

kunne håndtere de risici, som er til fare for organisationens nutidige og fremtidige eksistens gennem 

en forskelssættende iagttagelse af risiko/fare, men også proaktivt at kunne lede selvsamme risici på 

en sådan måde, at disse kan blive til muligheder gennem en risiko/mulighedsdistinktion. 

Muligheder, der vel og mærke tidligere var umulige, men som ikke desto mindre bliver mulige 

gennem organisationens (ledelsesmæssige) evne til at tage velovervejede og kvalificerede risici i 

dennes arbejde, hvilket derigennem kan være med til at producere mere innovative og kreative 

arbejdsprocesser.   

Denne bestemte (risiko)ledelsesdisciplin skal fungere i konteksten af den offentlige sektor. En 

offentlig sektor præget af en række modsatrettede krav, forventninger og iagttagelsespositioner. 

Alle repræsenterer de forskellige tilgange til, hvordan den offentlige sektor skal se ud, om hvorvidt 
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ansvar og beslutningskompetencer skal placeres centralt eller decentralt, samt hvilken etisk rolle 

den offentlige sektor og dennes (risiko)lederskab skal have i samfundet. 

Men ikke nok med det. Ikke alene må risikoledelsen lære at håndtere, hvad en given risiko er, 

hvilken betydning en bestemt risikoiagttagelse kan have for en organisations handlings- og 

beslutningsmuligheder, samt hvordan denne risiko skal ledes udi en offentlig kontekst. Men 

derudover må risikoledelsen også opnå en (risiko)bevidsthed om sine egne konstitutive 

konsekvenser; risikoledelsen må se sig nødsaget til at tage højde for sin egen risikable natur! På 

paradoksal vis kan risikoledelsen i sig selv blive risikabel, i den forstand at risikoledelsen, gennem 

dennes ledelse af risici, bliver synlig for de implicerede parter såvel som for risikoledelsen selv. En 

synlighed, der stiller en række krav til en given organisation i form af ansvar, etik og handlekraft.  

Det betyder derfor, at risikoledelsen må gøre sig sin egen risiko klart og derved sørge for, at de 

risici, som skal ledes efter bedste evne, ikke går hen og bliver skadelige, farlige og umulige, men 

bare risikable og mulige for organisationen selv.             
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10.0 Perspektivering 

Specialets fokus på risikoledelsens konstitutive konsekvenser i en offentlig kontekst har som 

tidligere nævnt et illustrativt formål.  

Det betyder, at specialets konklusion udelukkende kan anvendes som en illustration på nogle af de 

muligheder og begrænsninger, der kan opstå for en given offentlig organisation i dennes 

praktisering af risikoledelse. Men ikke desto mindre muligheder og begrænsninger, der kan få reelle 

konsekvenser for måden, hvorpå en organisation ønsker at lede sig selv og dennes risici.    

I specialets perspektiv er en udfordring for en offentlig organisation derfor at håndtere, ikke alene 

organisationens risici, men også risikoledelsens egne risici. Dvs. en risikohåndtering af risikoens 

risiko; nemlig specialets pointe om, at risikoledelsen i sig selv kan være en risikabel affære.  

Men denne udfordring kræver en løsning. En løsning, der ikke findes i ovenstående speciale, men 

som ikke desto mindre bliver relevant, idet man som organisation må spørge sig selv om, hvorvidt 

man tør påtage sig den risiko, det kan være at bedrive risikoledelse. En løsning, der pludselig bliver 

present gennem spørgsmålet om, hvordan risikoledelsen og den givne organisation, bliver i stand til 

at håndtere sin egen paradoksale, og ikke mindst risikable natur.  

10.1 Refleksiv risikoledelse 

Det kommer således til at handle om, hvordan risikoledelsen bliver i stand til refleksivt at kunne 

iagttage sig selv som netop risikabel – ikke i et teoretisk perspektiv, som i ovenstående speciale, 

men med et mere løsningsorienteret sigte.  

Et bud på en sådan løsning kan være, at risikoledelsen ikke skal iagttages som en deterministisk 

ledelsesdisciplin i en årsags-virkningsoptik, hvor et problem bliver løst som en konsekvens af netop 

en løsning (fx en organisations implementering af en række risikoledelsesprincipper).  

Men derimod skal risikoledelsen indeholde en refleksivitet i form af en risikokompensation, hvor 

risikoledelsen skal være i stand til at kompensere for de risikoforskydninger, der altid kendertegner 

risikosituationer. Hermed skal forstås, at når man har fjernet en risiko, har man ikke løst, men 

forskudt et problem (Jensen 2006: 4). Der opstår et behov for, at risikoledelsen skal iagttage sig selv 

og de risikosituationer, der måtte fremkomme, refleksivt; risikoledelsens risikohåndtering kan 
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nemlig medføre en forskydning mellem en række potentielle risikoscenarier, som enhver 

organisations risikoledelsesstrategi må tage højde for. 

Ofte er risikoproblematikker af en så kompleks, uigennemskuelig og grænseoverskridende karakter, 

at konsekvenserne af selve håndteringen af den givne risiko – positive såvel som negative – er 

umulige at forudse for risikoledelsen selv. Fx kan håndteringen af en risiko såsom misligholdt 

infrastruktur (se bilag C) i forbindelse med et offentligt renoveringsprojekt af det kommunale 

vejnet, forskyde sig til at blive en miljømæssig risiko for øget trafik og forurening. Et muligt 

risikoscenario kan her være en stigning i forureningen fra et øget antal privatbilister grundet et 

udvidet og forbedret vejnet.  

Men det samme risikoscenarie kan faktisk også vendes på hovedet. På grund af de anlagte vejbaner, 

kan risikoen for forurening rent faktisk også reduceres, hvis formålet med det trafikale 

renoveringsprojekt er at opnå en forbedring af den kollektive transport, såsom flere buslinjer 

og/eller hyppigere afgange – vel og mærke på bekostning af privatbilismen. Med andre ord 

eksisterer der ikke en en-til-en-relation mellem selve risikohåndteringen og det efterfølgende 

risikoscenarie.         

Men uanset hvilket scenarie, der bliver en realitet, skal risikoledelsens risikokompensation stadig 

kunne forholde sig til, at en konkret risikoledelseshåndtering ikke altid (og måske langt fra!) har de 

tilsigtede effekter. Derfor kan det være givtigt for en organisation at kompensere for denne 

risikoens risiko gennem en iagttagelse af selve risikoforskydningen. Organisationen kan herved 

blive bevidst om, at en given risikos håndtering ikke er kendetegnet ved en stringent årsags-

virkningssammenhæng, men derimod ved en række risikoscenarier, der ikke direkte kan forudses – 

men som ikke desto mindre må medtænkes og håndteres. Dette kan give organisationen et analytisk 

redskab til at kunne forudse og opstille en række sandsynlige risikoscenarier, som der bedre kan 

handles på og besluttes ud fra. 

Risikoledelsen må således se sig nødsaget til at holde det åbent, hvordan disse, til tider, 

uigennemskuelige risikoforskydninger og -scenarier skal håndteres. Og det på en sådan måde, at 

den refleksive og kompenserende (risiko)iagttagelse bliver et pejlemærke for en given organisations 

navigation i et risikofyldt farvand.                
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11.0 Executive summary 

This thesis treats the subject of risk management within the public sector.  

The overall purpose of this is, first of all, to shed light on the question of how the concept of risk 

can be understood. Secondly, to analyze the question of how risk management as a management 

discipline can function in a public sector context. And thirdly, to discuss the question of what the 

consequences can be for a public organization practicing risk management activities.   

The first question is investigated through a theoretical outline of different perceptions of risk as 

both a subjective and an objective concept, being individualizing and collectivizing at the same 

time.   

This involves three theories on how risk can be perceived as in fact risk. In order to understand risk 

as a concept in relation to knowledge and technology, Ulrich Beck’s theory on the risk society is 

used. For defining risk as a distinction, that is risk as danger and risk as opportunity, the theory of 

Niclas Luhmann on risk as a decision is investigated in depth. To be able to touch upon the 

relationship between risk and the responsibility of the individual, Michel Foucault and his theory on 

knowledge, power and subject is applied in relation to risk. 

The second question is examined through a presentation of the public sector in Denmark, focusing 

on the ambiguous and paradoxical structures in which the public sector has to carry out its 

operations. That is balancing structural requirements between centralized and decentralized 

responsibility and decision-making as well as between efficiency/quality and 

standardization/innovation.  

The thesis goes on analyzing how risk management on a strategic level can be applied in a public 

sector context. This analysis is based on two publications dealing with risk management activities 

within the public sector. Concretely, three aspects of practicing strategic risk management are 

analyzed; the risk management process, the risk universe, and the ethical aspects of risk 

management. 

The third question is dealt with through a discussion of the above mentioned points, claiming that it 

matters, which understanding and distinction that is employed when managing risks; the actual 

observation, that is risk/danger or risk/opportunity, can produce different scopes of organizational 

action and decision-making.  
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In addition, the discussion goes on addressing the fact that risk management can be a paradoxical 

management tool, concluding that risk management activities can be a risk in itself for a given 

organization. This means that risk management activities has the potential to make the decision-

maker and the risk-affected parties visual – a visibility that both can be seen as a dangerous 

consequence of risk management and also as creating more positive opportunities.  

But, nevertheless, this visibility has to be seen as a risk, which an organization practicing risk 

management has to deal with, keeping in mind that risk management can be a risk in itself, 

including both dangers but also (risky) opportunities to be explored. 
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