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1.0. ABSTRACT 

 

 

Enterprise risk management has never been more widespread and popular worldwide th-

an in these years, but still risk management standards has never been more single minded 

(Power 2009). The grand claim is that risk management enables a systematic and effective 

process of identifying, analyzing and responding for example to project risks thereby creat-

ing value (COSO 2004; PMI 2000). In this master thesis it is questioned whether this claim 

perhaps is based on too narrow a conception of risk management which fails to grasp the 

sometimes incomplete practices due to the complex and dynamic relations between actors 

actually involved in conducting risk management. 

In order to explore these mechanisms this thesis draws upon actor-network theory and 

the notions of translation together with the framing-overflowing duo, which allows me to 

reconstruct and follow the risk management programme in terms of its actors and their ac-

tions (Callon 1986; 1998). An empirical based case study of risk management in the public 

sector is conducted by examining the joint state risk management programme at the Signal-

ling Project. This thesis is substantially based on semi-structured interviews, observation 

studies and text analysis regarding risk management with the main purpose of sorting out 

the flow of event and actions as well as to understand what effects risk management gene-

rates and how stable risk management is as a value creation mechanism. 

It is concluded that risk management by the actors is considered stable and reliable as a 

project management tool to increase the probability and impact of positive events and de-

crease the probability and impact of events adverse to the project even though some of the 

project managers do show concern about the ability to estimate risks. As this master thesis 

shows the risk practices developed are not based on comprehensible statistical datasets to 

calculate the risks since they are not at all possible to generate. The risk practices thereby 

solely depend upon the project managers’ ability to conduct this estimation based on their 

personal experiences. In this regard project managers do feel that identifying and assessing 

risks longer than one year ahead is problematic since the project managers themselves do 

not feel they can comprehend risks further into the future. However, these concerns have 

not been enough to create any kind of instability to the risk management practices. 
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2.0. INDLEDNING 

 

 

Risikostyring (enterprise risk management) er som fænomen eksploderet gennem de se-

neste årtier fra at være et knap så udbredt fænomen, ofte relateret til større børsnoterede 

selskaber, til nu at være et så omfattende fænomen, at stort set alle områder af samfundet 

systematisk arbejder med risikostyring på organisatorisk niveau (Power 2004). Udviklin-

gen af risikostyring tilskrives især udviklingen af en række internationale guidelines eller 

rammeværktøjer, der blev introduceret efter en periode med flere store virksomhedsskan-

daler omkring årtusindeskiftet. Af disse guidelines er særligt COSO (2004) blevet interna-

tionalt standardsættende eller 'best practice' (Power 2007). Risikostyring defineres her på 

følgende måde, som: 

 

”… a process, effected by an entity’s board of directors, management and 

other personnel, applied in strategy setting and across enterprise, designed to 

identify potential events that may affect the entity and manage risks to be 

within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of the entity’s objectives” (COSO 2004). 

 

Risikostyring defineres med andre ord som en proces, der skal øge sandsynligheden for 

og konsekvensen ved positive hændelser og minimere sandsynligheden for og konsekven-

sen ved negative hændelser. Risikostyring kan dog problematiseres. Finanskrisen vidner 

eksempelvis således par excellence om en lang række virksomheder, såvel finansielle som 

ikke-finansielle, der enten har tabt store værdier eller er gået konkurs på trods af, at samme 

virksomheder konkret har arbejdet med risikostyring (OECD 2009, 2010). I denne forbin-

delse har flere forskere udtrykt, at der mangler forskning, der: “… looks behind the scenes 

of risk management to its actual organizational settings, to examine the organizational 

processes…” (Mikes 2009:19). Man kan nemlig kritisere, at risikostyringstankegangen 

mere har fokuseret på organisationens egen risikovillighed, end den har fokuseret på den 

egentlige menneskelige adfærd på tværs af organisatoriske grænser, hvilket kan være 

udtryk for en kognitiv misforståelse af risikostyring (Power 2009). 
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Risikostyring er også udbredt indenfor den offentlige sektor. Finansministeriet har her 

gennem Økonomistyrelsen udarbejdet en vejledning til implementering af risikostyring 

bredt på statens område (ØS 2007). I denne forbindelse refererer denne vejledning tilbage 

til ovenstående citerede standard (ØS 2007:3). Finansministeriet har også sammen med 

Transportministeriet indføre en ny måde at forberede, budgettere, styre og følge op på 

større anlægsprojekter, der indgår på finansloven – den såkaldte 'Ny Anlægsbudgettering' 

(NAB 2006). Med 'Ny Anlægsbudgettering' blev der indført en forpligtelse til systematisk 

dokumenterbar risikostyring som forudsætning for en tilstrækkelig økonomistyring på 

anlægsprojekter, der bevilliges over finansloven. 

 

Situationen er nu den, at det største anlægsprojekt af nyere tid på baneområdet er blevet 

påbegyndt. D. 26. oktober 2006 besluttede et politisk flertal efter længere tids kritik af det 

danske jernbanenets tilstand, at det var nødvendigt at foretage en totaludskiftning af det 

nedslidte signalsystem. Banedanmark er her blevet valgt som den organisation, der skal 

varetage tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette projekt (Aftale 2007). Projektet kal-

des Signalprojektet. Banedanmark er imidlertid blevet kritiseret for en utilstrækkelig øko-

nomistyring (Rigsrevisionen 2002, 2004, 2005). Banedanmark har her udviklet et risiko-

styringsprogram som tiltag til at forbedre økonomistyringen på projektet, men som oven-

stående indikerer, så er den tiltænkte effekt af risikostyring ikke naturgiven. Man må der-

med spørge, om risikostyring vil kunne indfri forventningerne og dermed undgå en poten-

tiel skandale. 

 

2.1. PROBLEMSTILLING 

Banedanmark har efter ovenstående delafsnit introduceret risikostyring som disciplin til 

at forbedre projektstyringen af Signalprojektet. Finansministeriet har her gennemført krav 

om risikostyring på større anlægsprojektet. Risikostyringstankegangen kan imidlertid være 

udtryk for en kognitiv misforståelse forstået på den måde, at den tiltænkte værdiskabende 

effekt ikke er naturgiven. Herudover har Banedanmark gennem flere år haft økonomisty-

ringsmæssige problemer på deres projekter. Man må med andre ord nærmere undersøge 

risikostyringens konstruktion med henblik på at undersøge hvilke effekter, det genererer, 

og hvor stabilt det er til at sikre at projektet afsluttes til tiden og inden for den budgetmæs-

sige ramme. Signalprojektet er samtidig ikke afsluttet, hvilket giver en unik mulighed for 

at følge risikostyringsarbejdet 'in action' og dermed bidrage til den stigende efterspørgsel 
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efter forskning, der går bagom risikostyringens umiddelbare facade og på tværs af organi-

satoriske grænser for at belyse, hvilke effekter risikostyringsarbejdet kan afstedkomme. 

 

2.2. PROBLEMFORMULERING 

Problemstillingen kan sammenfattende reduceres til ét hovedspørgsmål. Jeg vil desuden 

efterfølgende formulere en række arbejdsspørgsmål, der vil virke strukturerende for den 

kommende analyse. Arbejdsspørgsmålene vil dog først blive beskrevet sammen med selve 

analyseafsnittene, da en række begrebsdefinitioner er nødvendige før spørgsmålene kan 

formuleres tilstrækkeligt præcist. Hovedspørgsmålet er følgende: 

 

Hvordan konstrueres Signalprojektets risikostyringsprogram, og hvil-

ke effekter kan risikostyringsprogrammet på nuværende tidspunkt i 

dets aktivering siges at generere, herunder hvor stabilt er programmet 

som løsning på økonomistyringsproblematikken? 

 

2.3. TEORI- & METODEVALG 

Ovenstående delafsnit præsenterede en problemstilling skrevet uafhængigt af specifikke 

teoretiske eller metodiske begreber. Problemstillingen omhandler her en undersøgelse af 

selve konstruktionen eller sammensætningen af risikostyringen. Mine valg bør nu afspejle 

dette, så det bliver muligt at komme bagom facaden, på tværs af organisationer, og tæt på 

selve risikostyringsarbejdet og de aktører, der er involveret. I denne forbindelse vil denne 

opgave arbejde med aktør-netværksteorien, hvilket giver følgende fordele: 

 
• Man kan følge aktørerne 'in action', hvilket betyder, at man ikke på forhånd 

afgrænser sig til ét bestemt perspektiv, som eksempelvis et organisationsper-

spektiv, så man kan komme bag om risikostyringens umiddelbare facade og 

undersøge risikostyringsprogrammets konstruktion på tværs af organisatori-

ske grænser (Latour 2008:33). I denne forbindelse kan man følge både huma-

ne og ikke-humane aktører, hvilket betyder, at såvel mennesker som standar-

der, dokumenter og lignende kan følges for at afdække de rationaler, der måt-

te cirkulerer rundt (Callon 1986). 

 
• Man kan beskrive risikostyringsprogrammets som konstitueret af aktørernes 

relationer til hinanden. Aktør-netværksteorien forstår her verden som udeluk-
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kende bestående af heterogene netværk af heterogene relationer mellem hete-

rogene entiteter, hvor enhver entitet tager form og erhverver sine egenskaber 

som resultat af sine relationer til andre entiteter (Law 1999:3). 

 
• Man kan belyse risikostyringens forhandlingsmæssige eller relationelle ka-

rakter og dennes afhængighed af bestemte roller for dennes succes.  Aktør-

netværksteorien betragter her et genstandsfelt som en dynamisk translations-

proces (Callon 1986). 

 

Aktør-netværksteorien kan også beskrives som en samlebetegnelse for en dynamisk me-

tode, der bereder forskeren på at lytte til aktørernes beskrivelser (Latour 1999:19). Aktør-

netværksteorien er dermed både udtryk for mit teorivalg og mit metodevalg. Man kan også 

beskrive dette ved, at aktør-netværksteorien mere er udtryk for en bestemt videnskabsteo-

retisk forståelse af verden, end det er en statisk eller fikseret model til at beskrive et givent 

fænomen (Law 1999:2; Latour 2008:30). Metodeafsnittet vil efterfølgende uddybe denne 

betragtning (se afsnit 3.0). Aktør-netværksteorien er imidlertid stadigvæk også en teoretisk 

retning, der rummer flere underretninger. I den forstand afgrænser jeg mig derfor til en 

række underbegreber samt Michel Callons begreber om translationer og framing-overflo-

wing (Callon 1986; 1998). Teoriafsnittet uddyber efterfølgende disse (se afsnit 4.0). 

 

2.4. ALTERNATIVE TEORIER (FRAVALG) 

Aktør-netværksteorien tilbyder én måde at begribe problemstillingen omhandlende kon-

struktionen af risikostyringen. Alternativt kunne andre teorier være blevet valgt. En sådan 

alternativ tilgang kunne eksempelvis have været valget af den luhmannianske systemteori 

om sociale systemer (Luhmann 2000). Teorien fokuserer her på kommunikationssystemer 

mellem større enheder såsom en organisation eller et samfund. Man havde ved at anvende 

denne teori eksempelvis kunnet iagttage hhv. Banedanmark og Finansministeriet som selv-

stændige systemer, og man kunne så iagttage, hvordan disse systemer håndterer kommuni-

kationen om risiko. Teorien havde været et reelt alternativ. Aktør-netværksteorien har dog 

en ekstra fordel ved at kunne lade de enkelte aktører selv definere deres forhold til risiko-

styring. Systemteorien ville have haft svært ved at håndtere, hvis eksempelvis forskellige 

operationelle ledere indenfor Banedanmark havde udtryk modstridende holdninger. Sys-

temteorien er desuden meget deskriptiv, men dette har teorien tilfælles med aktør-netværk-
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steorien, der også forholder sig til det sagte og ikke på forhånd lægger et perspektiv ned 

over genstandsfeltet for undersøgelsen. 

 

Agent-principalteorien havde været endnu et alternativ valg. Teorien beskæftiger sig her 

med situationer, hvor aktørernes (agenternes og principalernes) interesser ikke er sammen-

faldende, og hvor der kan opstår konflikter og modstridende interesser mellem disse (Lan-

do 2004:88). Agent-principalteorien finder imidlertid bedst anvendelse som spilteori på 

eksperimentelle situationer (Lando 2004:94). Teorien antager nemlig, at hvis en aktør skal 

udføre en handling, så vil aktøren altid forsøge at maksimere sin egen velfærd, når hand-

lingen ikke er observerbar for andre aktører (Lando 2004:92). Teorien forudsætter med 

andre ord, at der eksisterer asymmetrisk information mellem hhv. agenten og principalen, 

og at disse er nyttemaksimerende. Teorien må herefter opstille en række eksogent givne 

antagelser om, hvilke interesser agenterne/principalerne forfølger, hvilken information de 

har til rådighed, altså med andre ord en eksperimentel model, der gælder for det spil, som 

der spilles (Lando 2004:91). I denne forbindelse afviser aktør-netværksteorien bestemt ik-

ke, at aktørerne er nyttemaksimerende, eller at der eksisterer asymmetrisk information mel-

lem forskellige aktører. Man kan blot ikke give aktørernes interesser eksogent. Latour be-

skriver her direkte, at man skal følge aktørerne, det vil sige at man skal bestræbe sig på at 

nå på højde med deres ofte vilde nyskabelser, hvis man vil lære noget om sit genstandsfelt 

(Latour 2008:33). Problemstillingen beskriver her en undersøgelse af selve konstruktionen 

af risikostyringsprogrammet. Agent-principalteorien er dermed ikke det optimale valg. 

 

2.5. OPGAVENS STRUKTUR 

Følgende afsnit afrunder de indledende afsnit. Jeg har valgt at skrive dette korte afsnit 

om opgavens struktur for at skabe overblik over det videre forløb. I denne forbindelse er 

opgaven traditionelt struktureret. Umiddelbart efter dette afsnit følger derfor et metodeaf-

snit, et teoriafsnit, et analyseafsnit, et konklusionsafsnit og et perspektiveringsafsnit. Jeg 

har dog valgt at afvige lidt fra den traditionelle struktur. Jeg har valgt at beskrive metoden 

før teorien. Jeg har foretaget dette valg, fordi jeg mener, at en forklaring af den videnskabs-

teoretiske metode er vigtig at have med før teoriafsnittet påbegyndes. Aktør-netværksteori-

en er som tidligere nævnt både metode og teori. Nedenstående giver et overblik over af-

handlingens resterende struktur: 
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• Afsnit 3: Metode. Jeg vil overordnet redegøre for aktør-netværksteoriens vi-

denskabsteoretiske forståelse af verden samt undersøgelsesmetoden, herunder 

brugen af interviews, observationsstudium samt dokumentanalyse samt meto-

dens begrænsninger. Afhandlingen er et casestudium. Jeg vil her gerne gøre 

opmærksom på, at transskriptionen af interviewene samt observationsnoterne 

er blevet samlet ved en selvstændig rapport kaldet bilagsrapporten. 

 
• Afsnit 4: Teori: Jeg vil redegøre for aktør-netværksteoriens grundlæggende 

begreber samt en operationalisering af disse ved begreberne om translation og 

framing-overflowing, der fungerer som strukturerende for den videre analyse. 

Teoriafsnittet opstiller her løbende en række arbejdsspørgsmål. Teoriafsnittets 

sidste delafsnit (afsnit 3.4.) omhandler en oversigtsbeskrivelse af den konkrete 

strukturering af analysen relateret til den netop gennemgåede operationalise-

ring af teorien. 

 
• Afsnit 5: Analysen: Jeg vil overordnet besvare hovedspørgsmålet gennem fem 

underafsnit, der modsvarer teoriapparatet. Arbejdsspørgsmål vil, jf. problem-

formuleringsafsnittet, blive benyttet til at strukturere analysen. Analysen in-

kluderer også en opsummering samt fire delkonklusioner. 

 
• Afsnit 6: Hovedkonklusion: Hovedspørgsmålet besvares direkte. Jeg vil gerne 

her gøre opmærksom på, at ikke alle detaljer fra delkonklusionerne medtages, 

eftersom disse udgør løbende konklusioner som udtryk for en translationspro-

ces (se teoriafsnittet for en dybere forståelse af denne pointe). 

 
• Afsnit 7: Perspektivering: Jeg har bevidst ikke valgt at komme med en teore-

tisk redegørelse for risiko, usikkerhed og risikostyring, eftersom jeg netop øn-

sker at undersøge dette forhold. Hovedkonklusion gør dog dette relevant. Jeg 

nævner desuden et behov for yderligere forskning. 

 
• Afsnit 8: Litteraturlisten. 

 
• Afsnit 9: Bilag (ikke interviewtransskriptioner og observationsnoter) 
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3.0. METODE 

 

 

Aktør-netværksteorien kan som tidligere nævnt beskrives som en bestemt videnskabs-

teoretisk forståelse af verden eller som en samlebetegnelse for en dynamisk metode, der 

bereder forskeren på at lytte til aktørernes beskrivelser (Latour 1999:19). Aktør-netværks-

teorien har på denne måde en naturlig metodeafgrænsning. I dette afsnit vil jeg nærmere 

redegøre for aktør-netværksteoriens videnskabsteoretiske metode. Jeg vil herefter redegøre 

for den konkrete udmøntning af undersøgelsesmetoden og denne metodes begrænsninger. 

 

3.1. VIDENSKABSTEORIEN 

Aktør-netværksteoriens grundlæggende videnskabsteoretiske metode er udtryk for en 

konstruktivistisk tilgang til forståelsen af verden (Latour 2008:111). I aktør-netværksteori-

en betyder konstruktivisme, at man gør rede for en objektiv realitet ved at mobilisere for-

skellige enheder, hvis sammenføjning muligvis ikke lykkes (Latour 2008:115). Man kan 

eksemplificere dette ved at undersøge en bygning. Man kan her beskrive en bygning som 

en sammenføjning af en række menneskers arbejde med forskellige materialer såsom mur-

sten, beton og/eller stål. Umiddelbart er dette dog ikke tilstrækkeligt. Man vil nemlig ikke 

kalde en bygning for en bygning, hvis ikke den også ligner en bygning. Bygningen skal 

dermed sammenføjes af mennesker og materialer på en bestemt måde, så man ikke foran-

lediges til at tro, at den er noget anden end en bygning. En anden måde at sige dette på er, 

at menneskene og materialerne skal mobiliseres på en særlig måde, og først når denne må-

de accepteres eller anerkendes af aktørerne, så har bygningen opnået sin objektive realitet 

som bygning. 

 

Bygningseksemplet illustrerer den vigtige pointe, at det er sammenføjningen, relationen, 

der er afgørende. Bygningseksemplet kan her overføres på tilgangen til problemstillingen. 

Når man skal undersøge hvordan risikostyringsprogrammet konstrueres og stabiliseres, så 

skal det undersøges, hvordan aktører såsom mennesker, dokumenter, usikkerheder og lig-

nende gensidigt danner relationer til hinanden. Man må med andre ord opspore et netværk 

af humane og non-humane aktører (Latour 2008:155). Man taler også her om mantraet om, 

at man skal 'følge aktørerne' (Latour 2008:33). Man opnår kun en beskrivelse af den objek-

tive realitet, altså virkeligheden, hvis man foretager denne handling. 
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Man kan operationalisere opsporing af netværk ved tre metodiske principper, som har 

betydning for den konkrete undersøgelsesmetode (Callon 1986). Metodeprincipperne skal 

forstås som det overordnede 'mindset', der skal gennemsyre tilgangen til genstandsfeltet. 

Aktør-netværksteorien har her generelt taget afstand til alle metoder og teorier, der måtte 

antage en tilgang til analysematerialet med en forudindtaget indstilling (Latour 2008, Cal-

lon 1986, Law 1999 m.fl.). Metodeprincipperne kan beskrives som følgende: 

 
1. Agnosticisme: Observatøren må ikke dømme aktørernes udtalelser på for-

hånd eller censurere disse efterfølgende. Herudover må observatøren ikke 

forfordele nogen aktører for andre for eksempel på grund af uddannelse, 

arbejdsstilling eller funktion. 

2. Generaliseret Symmetri: Observatøren skal bruge et fælles sprog, eksem-

pelvis et dagligdagssprog, når han taler med aktørerne, således at ingen be-

handles forskelligt. 

3. Frie Associationer: Observatøren skal selv lade aktørerne, såvel humane 

som non-humane, danne deres egne meninger ved at benytte åbne spørgs-

mål, således at aktøren frit kan kommentere på alle forhold, som aktøren 

finder relevant inden for konteksten. Aktørerne skal selv beskrive deres 

verden. 

 

Ovenstående metodeprincipper medfører nogle retningslinjer for undersøgelsens design, 

som næste underafsnit beskriver. I dette næste afsnit beskrives det mere præcist, hvordan 

disse metodiske principper er blevet udmøntet og taget hensyn til ved tilrettelæggelsen af 

denne afhandling. 

 

3.2. UNDERSØGELSESMETODE 

Afhandlingen baseres på et dybdegående empirisk casestudium af risikostyringsprogram-

met, herunder hvordan dette er blevet konstrueret, og hvilke effekter dette på nuværende 

tidspunkt i dets aktivering kan siges at generere, herunder hvor stabilt dette er som løsning 

på økonomistyringsproblematikken. Metodisk handler dette om at opspore eller rekonstru-

ere denne udvikling ved at følge interaktionerne mellem humane såvel som non-humane 

aktører (Latour 2008:155). Undersøgelsen baseres her på brugen af kvalitative interviews, 
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observationsstudier samt dokumentanalyse. Næste underafsnit beskriver undersøgelsesme-

toden mere detaljeret og inddrager sidste afsnits tre metodiske principper. 

 

3.2.1. INTERVIEW 

Interviewundersøgelsen bygger på det semi-strukturerede kvalitative interview, der er 

kendetegnet ved en forståelsesform, hvis grundlæggende genstand ikke er objektive data, 

der skal kvantificeres, men meningsfulde relationer, der skal fortolkes. Interviewundersø-

gelsen er blevet benyttet til at undersøge og udrede flowet af begivenheder og handlinger 

gennem indhentningen af aktørernes egne beskrivelser (Kvale 1997:24). I denne sammen-

hæng er aktør-netværksteoriens mantra om at 'følge aktøren' overensstemmende med det 

semi-strukturerede kvalitative interview, der desuden kan defineres som: 

 

” … at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at 

fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997:19). 

 

Jeg har her sammenlagt foretaget seks interviews med forskellige aktører på tværs af or-

ganisatoriske grænser samt afholdt flere uformelle samtaler med de interviewede personer 

efter interviewene. Interviewene er blevet foretaget med følgende personer: den ansvarlige 

risikoleder, en projektleder, der var med til at udvælge risikostyringsmodellen, en projekt-

leder, der varetager et af de mest betydningsfulde delprojekter, den ansvarlige konsulent 

for projektet (risikosupervisoren), programlederen, samt den ansvarlige embedsmand fra 

departementet med tilsynsforpligtelsen overfor risikostyringsdelen. Jeg har her yderligere 

haft mailkorrespondance med flere af disse aktører, hvor der løbende har været mulighed 

for opfølgende spørgsmål. Signalprojektets risikostyringsprogram består her af risikolede-

ren, fem projektledere, risikosupervisoren og programdirektøren. Jeg har altså foretaget 

interviews med fem ud af sammenlagt otte personer tilknyttet risikostyringen. Jeg har ikke 

haft mulighed for at foretage interviews med de resterende tre projektledere, da disse pga. 

arbejdspres har måttet takke pænt nej tak. 

 

Interviewene er overordnet blevet struktureret efter de metodiske principper om 'frie as-

sociationer' og 'generaliseret symmetri'. Jeg har dermed udarbejdet interviewguides efter 

god interviewskik, men disse er imidlertid kun sporadisk blevet benyttet under selve inter-

viewene. Interviewpersonerne er nemlig generelt blevet opfordret til selv at fortælle deres 

historier, hvis de følte, at de havde noget, de gerne ville fortælle. Interviewene er på denne 
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måde blevet struktureret som 'eksplorerende interviews', hvilket betyder, at de stillede spø-

rgsmål er holdt mest muligt åbne og mindst muligt struktureret indenfor temaet om risiko-

styring (Kvale 1997:104). Jeg har her ikke oplyst interviewpersonerne om mine arbejdshy-

poteser, fordi dette har villet kunne påvirke de interviewedes naturlige associationer og 

synspunkter om emnet og dermed bevidst eller ubevidst ledt dem mod bestemte svar. Jeg 

har også benyttet samme dagligdagssprog ved alle interviews. 

 

Interviewene er overordnet blevet transskriberet ved først at blive optaget på diktafon og 

så senere nedskrevet. En undtagelse er interviewet med kontaktpersonen fra Transportmi-

nisteriet, der ikke er blevet transskriberet, fordi interviewet er fortroligt efter indgået kon-

trakt herom. Interviewet er derfor kun blevet benyttet til at triangulere dataene og dermed 

skabe yderligere overblik for konstruktionen af risikostyringen. I denne forbindelse er de 

transskriberede interviews blevet sendt til interviewpersonerne, så disse personer har kun-

net validere det sagte. Interviewpersonerne er samtidig anonymiseret, så det ikke umiddel-

bart er muligt at identificere dem. Transskriberingsprocessen er foretaget for at styrke va-

liditeten ved interviewene. Interviewpersonerne er således også blevet oplyst om deres ret 

til at ændre, censurere eller slette passager, de ikke ønskede offentliggjort. Interviewperso-

nerne er desuden alle blevet informeret om deres ret til når som helst at trække sig tilbage 

fra undersøgelsen uden konsekvenser. Jeg har efterfølgende analyseret interviewene efter 

metoden om meningskondensering, fordi denne metode medfører, at de interviewedes ud-

trykte meninger kan trækkes sammen til kortere formuleringer, uden at betydningerne går 

tabt (Kvale 1997:190). Analysemetoden er valgt for at sikre princippet om 'agnosticisme', 

hvilket blandt andet betyder ikke at censurere aktørernes udtalelser. Analysemetoden er 

også valgt fordi den forholder sig til det sagte uden at lede efter ”skjulte” dybere meninger 

bag det sagte. Aktør-netværksteorien skriver eksplicit at dette også er en forudsætning for 

at følge aktørerne (Latour 2008:45). Interviewene med tilhørende interviewguides er blevet 

bilagt ved bilagsrapporten (som imidlertid er fortrolig). 

 

3.2.2. OBSERVATIONSDELTAGELSE 

Observationsdeltagelsen er foretaget for primært at opspore og belyse relationer mellem 

entiteter såsom statusrapporter, projektledere, ledelsen og styringsværktøjer. Jeg har her 

valgt at benytte feltobservationsstudiet og antaget en ikke-deltagende rolle som passiv ob-

servatør (Harboe 2006:53). Jeg har foretaget dette valg for at påvirke aktørerne så lidt som 

muligt, så det dermed har været muligt at følge aktørernes kommunikation aktørerne imel-
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lem uden at forstyrre disse. Man kan dog konkludere, at deltagerne uundgåeligt har været 

bevidste om min tilstedeværelse. Man kan håbe, dette ikke har haft indflydelse på aktører-

nes ageren og påvirket udfaldet af undersøgelsen, jf. rosenthalereffekten (Harboe 2006:54). 

Jeg har imidlertid foretaget en foranstaltning på dette punkt ved at oplyse alle om min ind-

gåelse af en fortrolighedserklæring samt anonymiseret alle deltagerne, så der burde ikke 

være en udslagsgivende påvirkning på aktørerne. 

Observationsstudiet er foretaget på risikoopfølgningsmøder, der her kort forklaret er en 

række møder mellem risikoinvolverede aktører på forskellige delprojekter indenfor det 

samlede projekt, hvor risikostyringsarbejdet foretages ved risikoidentificeringer og risiko-

vurderinger (se bilagsrapporten for en uddybende beskrivelse af møderne samt den senere 

analyse). Jeg har sammenlagt deltaget på fem ud af syv risikoopfølgningsmøder, og det var 

efter en beslutning om ikke at deltage på de resterende to møder, eftersom der allerede ef-

ter det andet møde kunne konkluderes på risikostyringsarbejdet. Møderne har typisk været 

af to timers varighed med mulighed for opfølgende spørgsmål efter mødets afslutning til 

deltagerne på mødet. Jeg har sammenlagt observeret sytten forskellige personer, herunder 

en række projektledere, faglige specialister, risikolederen samt programlederen m.fl. og 

over fyrre forskellige risicis identificering og vurdering. Under møderne er der blevet taget 

udførlige noter, hvoraf noter til de første tre observationsstudier er blevet transskriberet og 

vedhæftet bilagsrapporten. Jeg fandt det ikke relevant at transskribere de resterende to sæt 

observationsnoter, da disse ikke bidrog med nye informationer til problemstillingen. Jeg 

henviser til bilagsrapporten for detaljerede oplysninger om mødernes varighed, placering, 

sted, deltagere, tidspunkt, dagsorden etc. 

 

3.2.3. DOKUMENTANALYSE 

Dokumentanalysen er foretaget med det formål at belyse forskellige rationaler, som har 

cirkuleret rundt gennem risikostyringsprogrammet udvikling. Man kan her anskue doku-

menter som omkostningsfulde investeringer, der virker strukturerende på risikostyringspro-

grammet (Callon 1998:250). I denne sammenhæng har jeg indsamlet og analyseret de do-

kumenter, der kunne findes på risikostyringsprogrammet, hvilket omfatter politiske aftaler, 

konsulentrapporter, beretninger, aktstykker, risikoanalyser, en Risikostyringsplan, avisar-

tikler og meget mere. Interne dokumenter om risikostyring er her blevet indsamlet gennem 

kontakt til interviewpersonerne. I denne forbindelse har jeg modtaget særlig tilladelse til 

aktørernes samlede risikodatabase, hvilket har været en mulighed for at danne mig et grun-

digt indblik over de resterende risici, som observationsstudiet ikke gav mig mulighed for at 



 16 

undersøge. Jeg har her gennemlæst over 200 forskellige risici og over 1000 unikke risiko-

minimerende tiltag, hvilket sammenlagt giver et klart billede af risikostrukturen (men mere 

herom ved analysen). Jeg henviser til bilag 1 for en samlet oversigt over dokumenterne 

relateret til risikostyringsprogrammet, der er blevet analyseret og behandlet.  

 

3.3. BEGRÆNSNINGER 

Aktør-netværksteorien beskriver, som flere gange nævnt, hvordan man skal følge aktø-

rerne. Man bliver her hele tiden konfronteret med den udfordring at begribe, hvad det er, 

aktørerne beskriver. Jeg har muligvis gennem min kommende beskrivelse uretfærdigt til-

lagt nogle aktører en større betydning end andre.  Jeg har naturligvis forsøgt at foretage mi-

ne foranstaltninger ved at triangulere mine data, herunder afholde flere interviews, afholde 

flere observationsstudier og sammenholde disse informationer med de producerede tekster, 

men eftersom man altid er subjektiv, kan denne usikkerhed ikke helt udelukkes. Man kan 

også sagtens antage, at der har været andre eller mere komplekse relationer, som jeg ikke 

har været bevidst om gennem min dataindsamling. Jeg har eksempelvis ikke foretaget in-

terviews med tilgrænsende enheder såsom intern revision eller regnskabsafdelingen. Jeg 

kan derfor ikke udelukke, at visse aktører her har været vigtige. Interviewene har dog ikke 

indikeret, at der skulle være andre vigtige aktører. Man må her huske på, at risikostyringen 

på projektet 'kun' består af fem projektledere, en risikoleder og en risikosupervisor, og man 

kan også argumentere for, at der altid på et eller andet tidspunkt må foretage en afgræns-

ning. Jeg har så valgt at foretage min afgrænsning her. Man kan nemlig aldrig vide, hvor-

når man præcist har den nødvendige information til forsvarligt at rekonstruere eksempelvis 

et risikostyringsprogram.
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4.0. AKTØR-NETVÆRKSTEORIEN 

 

 

Aktør-netværksteorien er først og fremmest udtryk for en bestemt dynamisk metode, der 

bereder forskeren på at lytte til aktørernes beskrivelser. Aktør-netværksteorien består dog 

også af en bred gruppe af konkrete værktøjer til at undersøge konstruktionen af bestemte 

netværk (Latour 1996:373). I dette afsnit vil jeg nærmere redegøre for aktør-netværksteo-

riens grundbegreber samt en række yderligere begreber, der afgrænser det videre analyse-

arbejde. Værktøjerne skal benyttes til at rekonstruere risikostyringsprogrammet og beskri-

ve den (makro) frame, der organiserer risikostyringsprogrammet, og de (mikro) interaktio-

ner, der foregår inden for denne frame, og hermed belyse problemstillingen. 

 

4.1. AKTØR 

Aktør-netværksteorien består grundlæggende af begrebet om aktøren. I denne forstand 

forstår man sædvanligvis dette begreb, en aktør, som et menneske, der antager en rolle og 

optræder for et publikum, altså hvad man normalt ville kalde en skuespiller.1

 

 Aktør-net-

værksteorien forstår dog ikke aktøren på denne sædvanlige måde. Aktør-netværksteorien 

antager en bredere forståelse af aktørbegrebet. Ifølge Latour kan begrebet beskrives som 

følgende: 

“An “actor” in ANT is a semiotic definition – an actant –, that is something 

that acts or to which activity is granted by others. It implies no special motiva-

tion of human individual actors, nor of humans in general. An actant can lit-

erally be anything provided it is granted to be the source of an action” (Latour 

1996:373). 

 

Aktøren kan efter ovenstående citat beskrives som en semiotisk størrelse. En semiotisk 

definition af aktøren betyder, at denne antager sin form og opnår sine karakteristika gen-

nem dens relationer med andre aktører (Law 1999:3). Aktøren skal dermed forstås som en 

meningsbærende størrelse uden nogen iboende kvaliteter. Når aktøren videre på denne 

måde ikke besidder nogen iboende kvaliteter, så medfører dette, at man ikke længere au-

tomatisk kan skelne mellem humane og ikke-humane genstande. Aktøren kan altså bogsta-
                                                 
1 Se eksempelvis http://sproget.dk, som redigeres af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab (09.01.11)  
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veligt være hvad som helst, når blot den kan tilskrives at være kilden til handling. Man 

benytter derfor også ofte betegnelsen aktant. I denne forbindelse må det dog pointeres, at 

selvom aktøren kan være en non-human genstand, da betyder dette ikke, at genstanden kan 

handle på egen hånd. Aktør-netværksteorien påstår ikke, at non-humane genstande kan 

foretage handlinger i stedet for menneskelige aktører (Latour 2008:95). Aktør-netværks-

teorien påstår blot, at non-humane genstande kan gøre en afgørende forskel ved realiserin-

gen af en handling. Man kan her retorisk spørge, om det eksempelvis er det samme at fore-

tage risikostyring med eller uden guidelines, eller dømme retssager med eller uden love. 

Aktør-netværksteoriens semiotiske definition af aktøren giver en række konsekvenser for 

vores forståelse af aktøren. Aktøren må først og fremmest forstås som et fluidum, altså en 

cirkulerende genstand, der potentielt kan variere gennem tid og rum, og som konstant er 

genstand for forhandling eller rekonfiguration (Latour 1996:374). Aktøren kan ikke være 

en stabil størrelse, når denne ikke har iboende kvaliteter. I denne forbindelse er aktørens 

identitet med andre ord til forhandling. Identitet er her ikke resultatet af værdier, normer, 

intellektuelle overvejelser eller selvstændige beslutninger (Callon 1998:253). Aktørens 

identitet (såvel human som non-human) skabes udelukkende gennem dens relationer med 

andre aktører. Aktørerne må her for det andet forstås som isomorfe, hvilket betyder, at man 

ikke a priori kan skelne mellem størrelsen på aktørerne (Callon & Latour 1981:280). Aktø-

rerne er som udgangspunkt ligestillede, når undersøgelsen skal påbegyndes. I denne forbin-

delse kan man teknisk skelne mellem to typer entiteter. Aktøren kan enten være en formid-

ler eller en mediator (Latour 2008:62). En formidler transporterer her en betydning uden 

nogen former for transformation. Man kan kalde denne for en 'black box', der indeholder 

det, som man ikke længere tager op til overvejelse (Callon & Latour 1981:285). En compu-

ter kan eksempelvis være en formidler (eller 'black box'). Man kender dens betydning. Man 

overvejer ikke, hvordan den virker, når man sætter sig ned og arbejder med den. En media-

tor transformerer, oversætter, forvrider og modificerer omvendt den betydning eller de 

elementer, som det er meningen, den skal transportere (Latour 2008:62). Computeren kan 

på denne måde eksempelvis være en mediator, hvis den pludselig bryder sammen og for-

hindrer, at man fortsat kan arbejde med den. 

 

4.2. NETVÆRK 

Aktør-netværksteorien benytter (heller) ikke den gængse commonsense forståelse af be-

grebet om netværk. Sædvanligvis forstår man her netværk som eksempelvis systemer af 

ledninger, forbundne computere eller grupper af mennesker. Aktør-netværksteorien argu-
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menterer her for en relationel netværksforståelse på samme måde, som teorien argumente-

rede for aktørens relationalitet (Law 1999:6ff.). I denne forbindelse antager netværksbe-

grebet en langt mere fundamental betydning: 

 

“Literally there is nothing but networks, there is nothing in between them, or, 

to use a metaphor from the history of physics, there is no aether in which the 

networks should be immersed” (Latour 1996:370). 

 

Aktør-netværksteorien tildeler efter ovenstående citat netværket en afgørende ontologisk 

betydning, forstået på den måde, at verden udelukkende består af netværk. Aktør-netværks-

teorien antager dog ikke en relativistisk forståelse af verden. Verden består ikke af tilfældi-

ge netværk, men af relationelle netværk, altså netværk der kunne være anderledes, men 

som bestemt ikke er tilfældige. Man kan imidlertid aldrig gå ud og pege på et netværk, 

uanset hvor meget man så end tillægger netværket en væren. Aktør-netværksteorien be-

skriver på denne måde netværksbegrebet som et topologisk begreb, et abstrakt metodisk 

begreb, der udelukkende benyttes til at beskrive noget med, altså ikke det, der selv bliver 

beskrevet (Latour 2008:158). I denne forbindelse kan netværk ikke reduceres til tekniske, 

geografiske eller familiære størrelser såsom computernetværk, kloaknetværk eller grupper 

af mennesker. Aktør-netværksteorien afviser ikke, at sådanne netværk omvendt kan være 

aktør-netværk, men hvis dette er tilfældet, så vil den geografiske, tekniske eller familiære 

relation kun være én type relation og dermed kun en delbeskrivelse af det pågældende 

netværk (Latour 1996:369). 

 

Aktør-netværksteorien kombinerer begreberne aktør og netværk til at danne begrebet om 

aktør-netværk. Aktøren hænger sammen med netværket på den måde, at aktøren giver 

mening til netværkets abstrakte struktur (Latour 1996:372). Man kan beskrive denne sam-

menhæng ved følgende citat: 

 

“ANT is not about traced networks but about a network- tracing activity. As I 

said above, there is not a net and an actor laying down the net, but there is an 

actor whose definition of the world outlines, traces, delineates, describes, files, 

lists, records, marks, or tags a trajectory that is called a network” (Latour 

1996:378). 
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Aktøren giver med andre ord mening til netværkets abstrakte struktur gennem dennes 

definition af verden, der skitserer, markerer og beskriver etc. en bevægelse, som man kal-

der et netværk. Man skal her bemærke, at såvel humane som non-humane aktører potentielt 

kan danne mange forskellige relationer med andre entiteter gennem disse afgrænsninger, 

skitseringer og markeringer mv. I denne sammenhæng kan aktørerne kun sjældent danne 

stabile netværk over længere perioder, da aktørerne altid potentielt kan danne andre relati-

oner med andre entiteter, der modstrider hinanden og dermed skaber konflikter eller pro-

blemer (Latour 2008:64). 

 

4.3. TRANSLATION 

Aktør-netværksteorien gør det klart, at den netværkssporende bevægelse eller aktivitet 

(aktør-netværket) ikke blot er udtryk for en tilfældig eller passiv bevægelse, men at denne 

bevægelse er udtryk for en aktiv proces, eller det man kan kalde for translationsprocessen 

(Latour 2008:159). Translationer kan her defineres som: 

 

“By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, 

acts of persuasion and violence, thanks to which an actor or force takes, or 

causes to be conferred on itself, authority to speak or act on behalf of another 

actor or force” (Callon & Latour 1981:279). 

 

Aktør-netværksteorien beskriver med andre ord translation som den proces, hvormed 

visse aktører forsøger at opnå en styrke eller fordelagtig position gennem en lang række 

handlinger såsom overtalelse eller fysisk vold. Aktør-netværksteorien gør det her klart, at 

der kun eksisterer translationer mellem aktører, som kan generere relationer, der kan op-

spores (Latour 2008:133). I denne forstand vil næste underafsnit undersøge, hvordan man 

kan operationalisere opsporingen eller rekonstruktionen af aktør-netværk. 

 

4.3.1. TRANSLATIONSPROCESSEN 

Aktør-netværksteorien beskriver translationsarbejdet som en forløbende proces, der al-

drig afsluttes, og som under visse betingelser kan mislykkes (Callon 1986). I denne forbin-

delse har Callon operationaliseret translationsprocessen ved fire begivenheder (også kaldet 

'moments of translations'), der her vil blive benyttet som analysetilgang til at rekonstruere 

risikostyringsprogrammet og dermed strukturere besvarelsen af problemstillingen. Transla-
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tionsbegivenhederne er: problematisering, interessekonstruktion, indrullering og mobilise-

ring (Callon 1986:196). Translationsbegivenhederne skal betragtes som momenter ved en 

generel translationsproces hvorigennem aktørernes identitet, interaktionsmulighederne og 

aktørernes råderum forhandles og begrænses (Callon 1986:203). Aktørerne skaber gennem 

translationsbegivenhederne sammenlagt et bindende netværk af relationer, et aktør-net-

værk, hvis de sammen kan opnå konsensus (Callon 1986:218). 

Translationsarbejdet begynder altid med en problematisering, selvom momenterne sam-

menlagt udgør en række overlappende faser (Callon 1986:203). Problematisering omfatter 

visse aktørers samtidige arbejde med at italesætte et problem for en række andre aktører og 

præsentere og aktualisere sit eget program, et obligatorisk passagepunkt, som løsning på 

dette problem (Callon 1986:196). I denne forbindelse karakteriserer visse aktører en række 

roller/identiteter, som de andre aktører må påtage sig, hvis aktør-netværket skal stabiliseres 

(Callon 1986:207). Problematiseringen kan illustreres ved nedenstående model (figur 1), 

der også vil blive benyttet (og uddybet) ved analysedelen af denne opgave. I denne opgave 

vil jeg nærmere undersøge, hvem eller hvad som skaber det fælles problem, som risikosty-

ringsprogrammet senere skal blive løsningen på, samt hvordan risikostyringsprogrammet 

aktualiseres ved at karakterisere visse aktørers roller og identiteter. 

 

Translationsarbejdet fortsætter typisk med interessekonstruktionen. Aktørerne forsøger 

med dette moment at fastholde og stabilisere hinandens roller/identiteter for at stabilisere 

 

Forhindringer: 

Figur 1 – Problematiseringen 
Kilde: Callon (1986:207) 
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konstruktionen (Callon 1986:208). Aktørerne kan her anvende bestemte interessekonstruk-

tører til at overbevise de andre aktører om deres rolle/identitet. Interessekonstruktører kan 

være både humane og non-humane genstande. I denne opgave vil jeg nærmere undersøge, 

hvilke interessekonstruktører der bliver benyttet til at overbevise aktørerne om aktualiteten 

ved et risikostyringsprogram. Interessekonstruktører kan eksempelvis være rapporter, kon-

trakter eller statistiske beregninger. I denne forstand kan interessekonstruktører være om-

kostningskrævende investeringer, der ikke nødvendigvis giver afkast. Nedenstående figur 

illustrerer, hvordan aktørerne kan anvende forskellige interessekonstruktører til at afskære 

andre aktørers mulige relationer med andre potentielle aktører (se figur 2). Aktøren A1 be-

nytter her interessekonstruktøren til at afskære aktør A2 fra dennes relationer til aktørerne 

Ax. Modellen vil også blive benyttet ved analyseafsnittet. 

 

Interessekonstruktørerne kan også virke begrænsende overfor de forskellige aktørers 

handlemuligheder eller råderum. Aktør-netværksteorien beskriver således, hvordan kon-

struktørerne kan skabe 'cognitive boundaries' for aktørerne (Callon 1998:249). Callon 

illustrerer dette ved at referere til opførelsen af et teaterstykke. Han beskriver, hvordan 

forestillingen slet ikke ville være mulig uden scenetæppet, scenegulvet, indgangsbilletten, 

den røde lampe mv., altså forskellige konstruktører til at frame (indramme) forestillingen 

(Callon 1998:252). Interessekonstruktørerne skaber dog også nogle forventninger blandt 

tilskuerne og publikum til forestillingen. Tilskuerne forventer, at scenetæpper går ned, at 

indgangsbillet skal fremvises ved indgangen, at skuespillerne har forberedt sig og trænet til 

forestillingen osv. Skuespillerne forventer omvendt, at tilskuerne klapper på bestemte 

tidspunkter, at de forholder sig roligt og ikke larmer under forestillingen, at lyssætningen 
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Figur 2 – Interessekonstruktion 
Kilde: Callon (1986:208) 
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fungerer osv. Interessekonstruktørerne bliver således strukturerende for interaktionen og 

ændrer så at sige deltagernes måde at tænke på. Callon kalder også dette translationsarbej-

det for framing (Callon 1998). Framing refererer til den proces at organisere eller struktu-

rere interaktioner på bestemte måder. En frame er således en grænse indenfor hvor interak-

tionen finder sted mere eller mindre uafhængigt af den omkringliggende kontekst (Callon 

1998:249). I forhold til risikostyringsprogrammet er begrebet interessant, da den specifikke 

framing af programmet kan hjælpe til at undersøge, hvilke effekter risikostyringsprogram-

met på nuværende tidspunkt i dets aktivering genererer. 

 

Translationsarbejdets tredje moment kan beskrives som indrullering. Interessekonstruk-

tionen kan kun beskrives som succesfuld, hvis den medfører, at aktørerne også indrullerer 

hinanden (Callon 1986:211). I denne sammenhæng foregår indrullering ved, at aktørerne 

forhandler med hinanden. Forhandling kan beskrives som en række varierende handlinger, 

der spænder bredt over eksempelvis udøvelsen af vold, rationel argumentation, forførelse, 

tvunget lovgivning osv. I denne opgave vil jeg nærmere undersøge, hvordan en række 

aktører har forhandlet med hinanden, og dermed forsøgt at indrullere hinanden. 

Aktør-netværksteorien beskriver videre, hvordan forhandling er en fortløbende proces, 

der altid kan risikere at mislykkes (Callon 1986:219). Aktørerne har på denne måde altid 

forbindelse til en række andre entiteter, som de under visse forudsætninger kan knytte an 

til, hvis de skulle foretrække dette (Callon 1998:253). Callon benytter her begrebet om 

overflow til at beskrive den modstand, der kan være eller kan opstå mod aktør-netværket 

(Callon 1998:252ff.). Callon illustrerer overflowing ved at referere til en forskningskon-

trakt, som man umiddelbart ville anse som konstituerende for et ubrydeligt aktør-netværk 

af relationer mellem en række aktører. En sådan kontrakt er konstitueret til dels af selve 

dokumentet, og den juridisk bindende underskrift, samt en række forskere, materialer, do-

kumenter og teknologier mv. Forskerne er dog ikke mere bundet, end at de kan interagere 

med andre forskere uden for det konkrete aktør-netværk. Forskerne bliver muligvis her 

inspireret fristet af andre jobtilbud, hvilket potentielt kan true forskningskontraktens eksi-

stens, hvis forskeren forlader jobbet for at tage det nye jobtilbud. Aktørerne må herefter 

forhandle (igen) for at bevare kontraktens stabilitet. I denne opgave er overflows interes-

sant, da begrebet kan belyse den indre modstand, der potentielt kan opstå som en modreak-

tion med risikostyringsprogrammet. Man bør også bemærke, at overflows er normen og 

ikke undtagelsen (Callon 1998:252). 
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Translationsarbejdet fjerde moment omhandler mobiliseringen af aktør-netværket. At 

mobilisere betyder at gøre noget bevægeligt, at gøre noget klar til en indsats eller at bringe 

noget til stand eller orden. Mobilisering handler med andre ord om at binde aktør-netværk-

et sammen ved at skabe solide alliancer eller repræsentationer mellem aktørerne (Callon 

1986:216). Man kan skabe dette på flere måder såsom afstemninger, statistiske undersøgel-

ser, medlemskab mv. I sidste ende handler det dog om at skabe en talsmand, såvel human 

som non-human genstand, der kan tale på vegne af aktør-netværket, så aktør-netværket: 

“… acts as a unit of force” (Callon 1986:216). I den kommende analyse vil jeg undersøge, 

hvordan risikostyringsprogrammet bindes sammen, og dermed får en virkelighed, en ob-

jektiv realitet som risikostyringsprogram. 

 

4.4. ANALYSETILGANGEN 

Teoriapparatet vil overordnet blive benyttet til at rekonstruere risikostyringsprogrammet 

og dermed besvare problemstillingen. Teoriapparatet giver forudsætningerne for dette ved 

at tilbyde en række velegnede begreber til at undersøge risikostyringens struktur og dyna-

mik 'in action'. Analysen vil overordnet blive struktureret efter translationsprocessens fire 

momenter om problematisering, interessekonstruktion, indrullering og mobilisering. Trans-

lationsmomenterne skaber dog ikke overblik over risikostyringsprogrammets udvikling 

gennem tid og rum. Jeg vil derfor indlede analysen med en kronologisk beskrivelse af 

denne udvikling (afsnit 5.1). Jeg vil her begynde afsnittet med at beskrive risikostyringens 

oprindelige emergens på transportområdet for at søge tilbage og forklare den kontekst, som 

risikostyringsprogrammet senere udspringer fra. Jeg vil efterfølgende behandle udviklin-

gen som en translationsproces opdelt efter de fire momenter ved hvert deres selvstændige 

afsnit (afsnit 5.2 – 5.5). Jeg konkluderer mellem hvert af disse translationsafsnit. I denne 

forbindelse anvender jeg teoriens figurer, når det er relevant, til løbende at illustrere trans-

lationsprocessens momenter. I samme forbindelse anvender jeg også begreberne om fra-

ming under interessekonstruktion (afsnit 5.3.) og overflowing under forhandling (afsnit 

5.4.) til at sætte fokus på den del af problemstillingen, der omhandler effekterne af pro-

grammet samt dettes stabilitet. Jeg underopdeler strukturmæssigt disse afsnit ved mindre 

delafsnit for at anskueliggøre dette bedre. Analysen er sammenlagt opdelt ved fem under-

afsnit (afsnit 5.1. – 5.5.).  
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5.0. RISIKOSTYRING I BANEDANMARK 

 

 

I forrige afsnit blev teoriapparatet udlagt. Analysen begynder nu med en kronologisk 

gennemgang af risikostyringsprogrammets udvikling gennem tid og rum for at give det 

nødvendige overblik før den videre analyse af translationsprocessen. I denne forbindelse 

afdækkes risikostyringens oprindelige emergens på transportområdet for at belyse den 

kontekst, programmet senere udspringer af. Udviklingen består af en række begivenheder, 

som den efterfølgende analyse behandler som en translationsproces opdelt efter de fire 

begreber om problematisering, interessekonstruktion, indrullering og mobilisering. 

 

5.1. RISIKOSTYRINGSPROGRAMMETS KONSTRUKTION I TID OG RUM 

Banedanmark (BDK) blev oprindeligt etableret d. 1. januar 1997 under navnet Banesty-

relsen som en selvstændig statsvirksomhed under det daværende Trafikministerium. Orga-

nisationen blev etableret, fordi et bredt politisk flertal på sigt ønskede at skabe bedre forud-

sætninger for konkurrence på togdriften. Indtil dette tidspunkt havde DSB varetaget samt-

lige operationelle opgaver på baneområdet. Man ønskede dog strukturelt at ændre på dette, 

jf. lovforslag nr. 94 af 27/11/96, så DSB kunne konkurrere direkte med andre (udenland-

ske) togoperatører på det danske jernbanenet (LF 1996). I denne forbindelse blev Bane-

danmark udspaltet som en selvstændig organisation, der blandt andet skulle varetage vedli-

geholdelsen og udviklingen af den danske jernbaneinfrastruktur samt håndtere eventuelle 

anlægsprojekter på baneområdet. I dag varetager Banedanmark samme områder, men or-

ganisation er ikke længere en selvstændig statsvirksomhed. Banedanmark blev d. 25. juni 

2010 omdannet til en styrelse, jf. lov nr. 726 (LOV 2010). Banedanmark beskæftiger over 

2.000 ansatte og modtager gennemsnitligt 30 pct. af statens samlede anlægsregnskab set 

over en 10-årig periode (udvirket ved egen virkning fra statens regnskaber, se bilag 2). 

 

I slutningen af 1990’erne begyndte der at fremkomme en række skandaler, der medførte 

en debat om risikostyring som løsning på, hvad der skulle vise sig at blive italesat som 

økonomistyringsmæssige problemer både på et overordnet og projektspecifikt niveau. En 

af de største og på daværende tidspunkt mest omdiskuterede skandaler var sagen om Com-

bus. I 1995 blev busdivisionen under DSB udspaltet som en selvstændig statslig organisa-

tion ved navn Combus, jf. lov nr. 232 af 04/04/1995 (LOV 1995). Organisationen fik dog 
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allerede tre år efter etableringen alvorlige økonomiske problemer, da organisationens 

driftsregnskaber viste et overraskende stort underskud (Rigsrevisionen 1999a). På denne 

baggrund anmodede statsrevisorerne Rigsrevisionen (RR) om at påbegynde en undersøgel-

se af Combus (Rigsrevisionen 1999a). Undersøgelsens resultater skulle vise sig at være 

yderst kritiske. Rigsrevisionen beskrev således, hvordan Combus ikke havde ført en for-

svarlig økonomistyring, og at Transportministeriet som eneejer af selskabet: ”burde havde 

været opmærksom på den utilstrækkelige økonomistyring i Combus” (Rigsrevisionen 

1999a:I, 12). I den forbindelse konkluderede Rigsrevisionen også, at Combus havde taget 

en unødig risiko, ved at organisationen ikke havde benyttet korrekte efterkalkulationer på 

deres afgivne tilbud, hvilket ultimativt havde ledt til underskudsgivende tilbud (Rigsrevisi-

onen 1999a:I, 20). Rigsrevisionen begyndte med andre ord at italesætte risikostyring, eller 

nærmere bestemt manglen herpå, som et nødvendigt forhold for en tilstrækkelig økonomi-

styring. Risikostyring som selvstændig disciplin blev dog ikke eksplicit omtalt, men oven-

stående kan anskues som en begyndende fokusering på risikostyring. 

Rigsrevisionen valgte blot få måneder efter ovenstående direkte at omtale risikostyring 

som en selvstændig disciplin. Folketingets Finansudvalg kunne nemlig samme år konstate-

re, at budgetbevillingerne på en lang række anlægsprojekter under Vejdirektoratets tilsyn 

ikke kunne overholdes (Rigsrevisionen 1999b). Vejdirektoratet har det direkte ansvar for 

planlægningen, projekteringen, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Fi-

nansudvalget valgte at tage konsekvensen af denne udvikling og anmodede samme år 

statsrevisorerne om at foranledige en undersøgelse og vurdering af Vejdirektoratets øko-

nomistyring mm. (Rigsrevisionen 1999b:5). Rigsrevisionen gennemførte på anmodning fra 

statsrevisorerne efterfølgende undersøgelsen, og de kunne ved udgangen af det efterføl-

gende år præsentere undersøgelsens resultater, der på samme måde som tidligere var yderst 

kritiske. Undersøgelsen viste således, hvordan anlægsprojekterne havde budgetoverskridel-

ser på gennemsnitligt mere end 10 pct. af projekternes totaludgifter, og særligt hvordan 

budgetoverskridelserne først og fremmes kunne tillægges en ringe økonomistyring (Rigs-

revisionen 1999b:8-9). Rigsrevisionen fremhævede yderligere, hvordan: ”… Vejdirektora-

tet nu på forhånd [burde] foretage en risikovurdering og usikkerhedsanalyse af [deres] 

projekter” (Rigsrevisionen 1999b:20). Rigsrevisionen begyndte med andre ord denne gang 

eksplicit at italesætte risikostyring som en selvstændig disciplin, der skulle kunne forbedre 

økonomistyringen. Man skulle nu arbejde med formelle vurderinger og analyser. I den for-

stand var dette den første undersøgelse, der eksplicit omtalte risikostyring. 
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Rigsrevisionen italesatte videre, at Transportministeriet for fremtiden burde forelægge 

alle anlægslovforslag på en ”loyal, klar og gennemsigtig måde” for Folketinget, hvilket 

underforstået betød, at ministeriet for fremtiden skulle fremme risikovurderinger og usik-

kerhedsanalyser bredt på hele ministeriets område (Rigsrevisionen 1999b:86-95). I denne 

forbindelse italesatte Finansministeriet (FM) også en økonomistyringsproblematik både på 

et overordnet og projektspecifikt niveau, og de anbefalede også ministeriet at indføre risi-

kostyring som selvstændig disciplin. Økonomistyrelsens senere vejledning om indførelsen 

af risikostyring på statens område viser dette (ØS 2007). Transportministeriet var altså 

under kritik fra både Rigsrevisionen og Finansministeriet. 

 

Ovenstående beskrev sammenlagt den kontekst, som risikostyringsprogrammet på Sig-

nalprojektet oprindeligt emergerede fra, nemlig fra en række skandaler der medførte en 

begyndende debat om risikostyring som løsning på en italesættelse af økonomistyrings-

mæssige problemer. Transportministeriet valgte at tage konsekvensen af ovenstående kritik 

omkring årtusindeskiftet. Ministeriet ændrede deres strategiske fokus og indførte risikosty-

ring som en selvstændig disciplin på deres område (Justesen & Skærbæk 2010:332). 

 

Vi skal nu vende os mod selve udviklingen af risikostyringsprogrammet på Signalprojek-

tet. I den forbindelse begyndte udviklingen ligeledes med en række skandaler. Banedan-

mark havde fået til opgave at genoprette jernbaneinfrastrukturen ved organisationens etab-

lering. Banedanmark formåede dog ikke at løfte denne opgave blandt andet på grund af en 

utilstrækkelig økonomistyring (Rigsrevisionen 2002; 2004; 2005). Banedanmark blev så-

ledes adskillige gange kritiseret op gennem 00’erne. I den forstand blev Signalprojektet 

helt konkret påbegyndt med en politisk beslutning om at undersøge mulighederne for en 

permanent løsning på regularitetsproblematikken (Aftale 2005).2

 

 Banedanmark skulle her 

udarbejde et beslutningsgrundlag, der især skulle afdække forskellige investeringsstrategier 

og risikomomenter ved en eventuel udskiftning af signalsystemet (Aftale 2005:78). Parter-

ne bag aftalen bevilligede 20 mio. kr. til at foretage denne undersøgelse. 

Banedanmark benyttede de tildelte midler og udarbejdede et beslutningsgrundlag vedrø-

rende fremtidens signalsystem kaldet 'Signalanalysen' (SA 2006a). Signalanalysen opstil-

lede en række investeringsstrategier med tilhørende risikoberegninger. Banedanmark fore-

                                                 
2 Trafikaftale 2005 blev indgået d. 4. november 2005 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre (Aftale 2005). 
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tog dog ikke selv udarbejdelsen af Signalanalysen. Banedanmark hyrede konsulentvirk-

somheden Booz Allen Hamilton (BAH) til at foretage dette arbejde. I denne forbindelse 

skulle Signalanalysen senere overraske Banedanmark. Booz Allen Hamilton beregnede 

nemlig, hvordan et eventuelt kommende signalprojekts samlede omkostninger måtte for-

dobles med inkluderingen af risikoberegningerne (SA 2006a:117). Signalanalysen viste 

således totalomkostninger på ca. 36 mia. kr. før skatteforvridning og risikoværdier på ca. 

18 mia. kr. Banedanmark blev her overrasket over dette, da de tidligere havde kalkuleret 

med en risikoværdi på ca. 1 mia. kr. på et projekt af denne størrelse (T4:11). Man kan 

dermed tale om en forøgelse på 1.800 procent. Risikoværdien er her en kvantificering af 

risikoelementerne, der enkeltvis estimeres som sandsynligheden for hændelsen gange dens 

konsekvens (SA 2006a:111). 

Banedanmark måtte senere revidere Signalanalysens investeringsstrategier. Finansmini-

steriet og Transportministeriet, der var blevet involveret ved en projektstyregruppe, var 

skeptiske med hensyn til størrelsen på risikoværdierne (T4:94). Banedanmark hyrede der-

for Booz Allen Hamilton til at udarbejde en tillægsrapport til Signalanalysen kaldet 'Sig-

nalanalysen – analyse af to investeringsvarianter' (SA 2006b). Tillægsrapporten introduce-

rede, som titlen også indikerer, to alternative investeringsvarianter, der begge formåede at 

reducere risikoværdien til ca. 10 mia. kr. (SA 2006b:63). Investeringsvarianterne sænkede 

med andre ord, groft sagt, risikoværdien til det halve. Banedanmark præsenterede herefter 

denne rapport til Transportministeriet og Finansministeriet, der denne gang ikke på samme 

måde var skeptiske overfor risikoværdiens størrelse (T4:125). En interviewperson kaldte 

da også senere Signalanalysens ekstra investeringsvarianter for en 'stenhård business case', 

der ikke kunne afvises, hvis man ønskede signalsystemet udskiftet (T4:127). Interviewper-

sonen forklarede videre, hvordan man argumenterede for, at der ikke kunne køres tog på 

det danske jernbanenet, hvis man ikke udskiftede signalsystemet (T4:102). 

 

Booz Allen Hamilton blev inddraget som risikostyringseksperten. Signalanalysen repræ-

senterede her en argumentation for Signalprojektets gennemførlighed. Booz Allen Hamil-

ton argumenterede på denne måde for, at uanset hvilken investeringsstrategi man valgte, så 

ville projektet blive konfronteret med en række usikkerheder (SA 2006a:113-115). Booz 

Allen Hamilton forklarede videre gennem Signalanalysen, at virksomheden havde identifi-

ceret en række konkrete tiltag, der kunne anvendes til at reducere de beregnede risikovær-

dier (SA 2006a:113). Booz Allen Hamilton foretog her præliminære beregninger, der esti-

merede, at totale forebyggende omkostninger kun ville koste omkring ca. 3 – 4 pct. af den 
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totale risikoværdi, hvilket virksomheden konkluderede som relativt lavt (SA 2006a:113). I 

denne forbindelse anvendte Booz Allen Hamilton det successive kalkulationsprincip til at 

beregne risikoværdierne. Successiv kalkulation kan beskrives som en systematisk og stati-

stisk fremgangsmåde til at klarlægge og beregne de forventede økonomiske usikkerheder 

(Lichtenstein 2000). Fremgangsmåden omhandler derfor ikke kun selve beregningen af 

risikoværdien, men også identificeringen af risiciene til at starte med. 

 

Finansministeriet skulle efterfølgende ikke bryde sig om måden, hvorpå risikostyringen 

skulle udmøntes. Ministeriet udarbejdede derfor samtidig med ovenstående deres egen un-

dersøgelse, der viste, at økonomistyringen generelt haltede på projekter, der anvendte den 

successive kalkulation (FM 2010:2). Finansministeriet allierede sig herefter med Trans-

portministeriet, og sammen udarbejdede ministerierne nogle nye budgetteringsprincipper, 

med tilhørende usikkerhedsanalyser, kaldet 'Ny Anlægsbudgettering' (NAB 2006). Budget-

teringsprincipperne blev gennemført ved aktstykke 16 af 24. okt. 2006. I denne forbindelse 

skulle de nye budgetteringsprincipper først implementeres på nye anlægsprojekter på vej- 

og baneområdet, der blev vedtaget ved anlægslov og/eller indarbejdedes med en selvstæn-

dig projektbevilling på finansloven (NAB 2006:1). Signalprojektet blev her underlagt 'Ny 

Anlægsbudgettering', da projektet blev optaget på finansloven ved § 28.63.08 (T2:80). 

Budgetteringsprincipperne introducerer princippet om erfaringsbaserede priser og mæng-

der (FM 2010:3; NAB 2008:2). Budgetteringsprincippet bryder med den successive kalku-

lation og gør risikoværdierne til en uafhængig del af budgetteringen. Anlægsmyndigheder-

ne må altså ikke længere foretage generelle statistiske beregninger, men skal indhente kon-

krete erfaringsbaserede enhedspriser og mængder fra andre lignende projekter. Budget-

teringsprincipperne inkluderer dog samtidig et såkaldt korrektionstillæg, altså med andre 

ord et risikotillæg på 30 pct., hvoraf 10 pct. skal tillægges ankerbudgettet, og 20 pct. skal 

udgøre en reserve (NAB 2008:10). Risikotillægget skal videre suppleres af nogle skærpede 

krav til systematisk dokumenterbar risikostyring, så anlægsmyndigheden kan dokumentere 

eventuelle ændringer i projektets forudsætninger og disses økonomiske konsekvenser samt 

skærpe opmærksomheden på budgetlægningen generelt (NAB 2008:3, 15). Budgetterings-

principperne medfører med andre ord, at risiko og usikkerheder er blevet en forudsætning 

for projekters gennemførelse, uden at disses beregnede værdier er en del af budgetterne. 

 

Signalanalysen blev d. 24. oktober 2006 godkendt og accepteret af et politisk flertal, der 

således umiddelbart fandt beslutningsgrundlaget tilstrækkeligt (Aftale 2007). Booz Allen 
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Hamiltons arbejde var dermed overstået. Banedanmark blev nu tillagt opgaven at igangsæt-

te et analysearbejde med henblik på at planlægge og projektere en fremtidig udskiftning af 

de nuværende signalanlæg (Aftale 2007:4). Banedanmark blev her tildelt 100 mio. kr. til 

afholdelse af omkostningerne ved analysearbejdet. Banedanmark valgte her at udlicitere 

opgaven. I denne forbindelse vandt Rambøll Danmark A/S sammen med Emch+Berger 

Group AG (Schweiz) og R+R Burger und Partner AG (Schweiz) udbudsrunden. Konsu-

lentvirksomhederne bliver også kaldt Rambøll Joint Venturet (Rambøll JV). 

 

Banedanmark benyttede Rambøll JV til at foretage planlægningen og projekteringen af 

den fremtidige udskiftning af signalanlægget. Rambøll JV udarbejdede her en 'Baggrunds-

rapport' (SBA 2008) og et 'Beslutningsoplæg' (SBE 2008), der kunne danne et politisk 

grundlag for den videre beslutning om godkendelse af projektet. I den forbindelse fortsatte 

Rambøll JV det risikostyringsarbejde, som Booz Allen Hamilton havde foretaget året for-

inden. Rambøll JV udarbejdede her en egentlig risikostyringsrapport kaldet 'The Signalling 

Programme Risk Report', der både identificerede, vurderede og beregnede Signalprojektets 

usikkerheder (TSPRR 2008). Risikostyringsrapporten opstillede her et risikostyringssy-

stem, der både inkluderede kravene fra 'Ny Anlægsbudgettering', samt introducerede sin 

egen tilgang til risikostyring (TSPRR 2008:9). I forhold til denne 'egen tilgang' udarbejde-

de Rambøll en 'Risikostyringsplan' ved samme navn, der udmøntede dette risikostyringssy-

stem (RMP 2009). Risikostyringsplanen skitserede den risikostyringsprocedure, som risi-

kostyringsarbejdet skulle foretages efter (RMP 2009:3). Hertil skitserede planen, hvilke 

investeringer der skulle foretages med hensyn til personale (RMP 2009:16-17). 

Rambøll JV udarbejdede også en risikodatabase, der har fået afgørende betydning for 

struktureringen af risikostyringsarbejdet. I denne forbindelse samles alle informationer om 

risikostyringens udvikling i denne database, der samtidig fungerer som knudepunkt for 

risikostyringen. Databasen indeholder sammenlagt over 200 risici med over 1.500 risiko-

minimerende tiltag, der kan benyttes til at beregne et sammenlagt risikobillede og spore 

udviklingen gennem tid (RR 2010). I den forstand indeholder databasen dog ikke et data-

sæt til statistisk at kunne beregne risikosandsynligheden (eller risikofrekvensen), da data-

basen baseres på risikoejernes erfaringsbaserede skøn (RMP 2009). 

 

Signalprojektet herunder risikostyringssystemet blev endeligt godkendt d. 29. januar 

2009 (Aftale 2009). Parterne bagved aftalen blev her enige om at etablere et moderne 

signalsystem for at sikre en effektiv og pålidelig jernbanedrift fremover (Aftale 2009:10). I 
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denne sammenhæng blev parterne enige om at afsætte ca. 21,7 mia. kr. til udskiftningen af 

signalerne, hvilket gør projektet til et af de største nyere projekter på baneområdet.3

 

 Pro-

jektet forventes afsluttet omkring 2020/21 (SBE 2008:5). Banedanmark har sidenhen ud-

viklet en særskilt projektorganisation og ansat et decideret risikoprojektsupportteam; af-

holdt risikoworkshops; afholdt risikoopfølgningsmøder; gennemført risikominimerende 

tiltag; udarbejdet risikostatusrapporter; antaget projektledere som risikoejere mv. Bane-

danmark har med andre ord sammen med en række andre aktører skabt et bindende net-

værk af relationer mellem hinanden. 

5.1.1. OPSUMMERING 

Nedenstående figur illustrerer hovedpunkterne ved risikostyringsprogrammets udvikling 

gennem tid og rum gennem perioden fra 1997 til 2010 (se figur 3). Risikostyringen er dog 

her ikke afsluttet endnu. Projektet forventes afsluttet omkring 2020/21. 

 

                                                 
3 Aftale om grøn transportpolitik blev indgået d. 29. januar 2009 mellem regeringen (Venstre og De Konser-
vative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal 
Alliance. 

Figur 3 – Risikostyringsprogrammet på Signalprojektets 
 udvikling gennem tid og rum i perioden fra 1997 – 2010  

2009  
Projektledere 
antages som 
risikoejere. 
Rambøll an-
sættes som 
risikostyrings-
ekspert m.v. 

29.1.2009 
Signalprojektet 
gives grønt lys, 
og der afsættes 
21,7 mia. kr. 
(Aftale 2009). 
Risikostyrings-
systemet er en 
forudsætning 
for succes.  

 
2007 – 2008 
Rambøll JV 
udarbejder et 
risikostyrings-
system inkl. en 
risikostyrings-
procedure, en 
risikostyrings-
rapport og en 
risikodatabase. 

26.10.2006 
Forslaget om 
Signalprojek-
tet inkl. risi-
kostyrings-
programmet 
blåstemples 
(Aftale 2007). 

24.10.2006 
FM indfører nye 
budgetterings-
principper på 
TM's område og 
gennemtvinger 
skærpede krav til 
risikostyringens 
dokumentation 
(NAB 2006).  

2006 
BDK & BAH 
udarbejder nyt 
forslag til et 
risikostyrings-
program på 
Signalprojek-
tet. Risiko-
værdien redu-
ceres ca. 50 %.  

4.11.2005 
Signalsystem-
erne skal ud-
skiftes. BDK 
tildeles midler 
til at undersøge 
problemets 
omfang. 
(Aftale 2005). 

1997 – 2005 
RR & FM 
problematise-
re en række 
institutioners 
økonomi- og 
projektstyring 
og vil indføre 
risikostyring 
som løsning. 

2006 
FM og TM 
skeptiske 
overfor 
forslaget. 

2006 
BDK & BAH 
udarbejder et 
forslag til et 
risikostyrings-
program på 
Signalprojek-
tet. Risiko-
værdien stiger 
1.800 %. 
 

2010  
BDK gennem-
fører risikomi-
nimering. 
Afholdelse af 
risikoopfølg-
ningsmøder 
m.v. Rapporte-
ring til TM.  

2000 - 2005 
TM vil have 
risikostyring 
indført på 
ministeriets 
område ved 
ny strategi. 
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5.2. PROBLEMATISERINGEN 

I sidste afsnit gennemgik jeg kronologisk risikostyringsprogrammets udvikling gennem 

tid og rum frem til dags dato. Jeg vil nu undersøge translationsprocessen, altså hvordan ri-

sikostyringsprogrammet er gået fra en debat om risikostyring som italesættelse af en øko-

nomistyringsproblematik til en antagelig stabilisering af et bindende netværk af relationer 

mellem en lang række aktører. I det følgende tages ikke en kronologisk tilgang. 

 

”Problems […] result from the definition and interrelation of actors that were 

not previously linked to one another. To problematise is simultaneously to de-

fine a series of actors and the obstacles which prevent them from attaining the 

goals or objective that have been imputed to them” Callon (1986:228). 

 

Problematisering kan efter ovenstående citat beskrives som visse aktørers forsøg på at 

italesætte et problem for en række andre aktører og samtidig præsentere og aktualisere sit 

eget program som løsning på dette problem. I denne forbindelse karakteriserer visse aktø-

rer en række roller/identiteter, som de andre aktører må påtage sig, hvis relationerne skal 

stabiliseres. I dette afsnit vil jeg nærmere undersøge, hvem eller hvad som italesætter det 

fælles problem, som risikostyring skal benyttes som løsningen på, herunder hvordan risi-

kostyringsprogrammet aktualiseres ved at karakterisere visse aktørers roller og identiteter. 

I denne sammenhæng anvender jeg afslutningsvist på dette afsnit problematiseringsfiguren 

(figur 1) til at illustrere problematiseringen. 

 

5.2.1. PROBLEMATIKKEN 

Banedanmark har siden sin etablering været under opsyn fra flere aktørers side af på 

grund af jernbaneinfrastrukturens ringe tilstand og de regularitetsproblemer, dette gennem 

tiden har medført. Banedanmark har gennem mange år haft økonomistyringsmæssige pro-

blemer (Rigsrevisionen 2005:65). Igennem 00’erne blev situationen dog forværret. Folke-

tingets Finansudvalg anmodede i marts 2005 statsrevisorerne om at undersøge og bedøm-

me Banedanmarks virksomhed. Statsrevisorerne behandlede anmodningen på deres møde 

den 30. marts 2005 og bad herefter rigsrevisionen om at foretage en undersøgelse. Finans-

udvalgets anmodning var begrundet med, at udvalget havde modtaget en række aktstykker 

fra transportministeren om større eller mindre uregelmæssigheder i tilknytning til Bane-

danmarks virksomhed (Rigsrevisionen 2005:5). Rigsrevisionen kunne overordnet konklu-

dere følgende: 
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”Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Banedanmarks økonomistyring 

ikke var tilstrækkelig. Rigsrevisionen baserer sin vurdering på, at Banedan-

marks værktøjer til økonomistyring og interne kommunikation ikke fungerede 

hensigtsmæssigt og betød manglende overholdelse af gældende regler” (Rigs-

revisionen 2005:77). 

 

Rigsrevisionens undersøgelse var med andre ord yderst kritisk. I denne forbindelse til-

sluttede Transportministeriet sig kritikken af Banedanmark. Transportministeriet skriver 

således, at ministeriet vil indhente en supplerende redegørelse fra Banedanmark om, hvor-

dan de for fremtiden vil sikre et øget fokus på risikovurderinger (Rigsrevisionen 2005:63). 

Rigsrevisionen og Finansministeriet havde her, som tidligere vist, påbegyndt en debat om 

risikostyring som løsning på en økonomistyringsproblematik på både overordnet og/eller 

projektspecifikt niveau. Transportministeriet tilsluttede sig denne debat om risikostyring 

som en løsningsmulighed på økonomistyringsproblematikken. Rigsrevisionen, Finansmini-

steriet og Transportministeriet var altså sammenlagt aktørerne, der problematiserede øko-

nomistyringen og forslog risikostyring som en løsning på problemet. 

 

Aktørernes problematisering bringer direkte en række aktører på banen: Banedanmark 

bliver direkte involveret, fordi denne organisation skal etablere og forvalte risikostyrings-

programmet; Transportministeriet bliver direkte involveret, fordi ministeriet overordnet 

har ansvaret og tilsynsforpligtelsen med Banedanmark; Finansministeriet bliver direkte in-

volveret, fordi dette ministerium har ansvaret for at fremme god økonomistyring og effek-

tivitet inden for den offentlige sektor; Rigsrevisionen bliver involveret, fordi denne organi-

sations fremtidige arbejde bliver påvirket, hvis risikostyringen fejler, eller Signalprojektet 

kuldsejler; og politikerne bliver involveret, fordi gennemførelsen af projektet beror på en 

politisk beslutning herom. Banedanmark har sidenhen selv involveret en række aktører, da 

de ikke til fulde havde de nødvendige kompetencer til på daværende tidspunkt selv at op-

stille et risikostyringssystem (SA 2006a:9). Banedanmark bragte her følgende aktører på 

banen: Konsulentvirksomheder (Booz Allen Hamilton & Rambøll JV) bliver involveret, 

fordi disse har de forventede nødvendige kompetencer til at løfte risikostyringsopgaven; og 

række operationelle ledere og medarbejdere (projektledere, en risikoleder, en risikosty-

ringsekspert og tekniske specialister) bliver involveret, fordi disse skal løfte arbejdet med 

at gennemføre risikostyringsarbejdet. 
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Figur 4 illustrerer, hvordan problematiseringen direkte bringer en række forskellige aktø-

rer på banen, der gensidigt må acceptere forslaget om et risikostyringsprogram, hvis pro-

grammet skal have en mulighed for at blive til en løsning på økonomistyringsproblematik-

ken. I denne forstand illustrerer den gensidige afhængighed mellem aktørerne og risikosty-

ringen. Figuren viser dermed også, at en forudsætning for forslaget om et risikostyrings-

program er forholdsvis stabile relationer mellem rækken af aktører. Bemærk at de operati-

onelle medarbejdere og ledere kaldes risikostyregruppen. Sidstnævnte er min egen samle-

betegnelse for de operationelle ledere og medarbejdere, der konkret arbejder med risikosty-

ring. Jeg har truffet dette valg, fordi ledelsen og risikostyregruppen sjældent antager sam-

me rolle (mere herom i næste delafsnit). 

 

5.2.2. AKTØRERNES ROLLER/IDENTITETER 

Aktørernes problematisering af økonomistyringen og forslaget om risikostyring til løs-

ning herpå inddrager ikke blot overordnet en række aktører. Aktørerne forsøger også gen-

nem problematiseringen aktivt at karakterisere hinandens roller/identiteter. Man kan vise 

dette ved at undersøge den producerede retorik. Rollekarakteristikken er her vigtig for pro-

blemstillingen, fordi den kan hjælpe med at begrunde årsagen til eventuelle utilsigtede ef-

fekter ved risikostyringen. I denne sammenhæng karakteriseres Finansministeriets rolle 

som den 'effektive økonomiforvalter'. Man kan anskue denne karakterisering ud fra følgen-

de udsagn: 

 
”Finansministeriet ville godt skubbe nogle investeringer rundt, så investerin-

gerne kom til at ligge længere fremme, altså de tænker økonomisk, så jo læn-

gere investeringen kommer ud, jo flere penge sparer man, sådan skal de jo 

tænke for at varetage deres job [min fremhævelse]” (T4:45). 

 

Figur 4 – Aktørerne (egen tilvirkning) 

Finans-
ministeriet 

Transport-
ministeriet 

Ledelsen 
(BDK) 

Rigs-
revisionen 

Konsulent-
virksomhed 

Aktører: 

 

RISIKOSTYRING 

Risikostyre-
gruppen 

 

Politikerne 
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Finansministeriet karakteriseres her som den økonomisk tænkende aktør. Finansministe-

riet rationaliserer sig frem til den økonomisk-optimale løsning. I denne forbindelse om-

handler dette interviewcitat situationen, hvor man skulle vælge mellem de forskellige in-

vesteringsalternativer, som Signalanalysen fremlagde af flere omgange. Interviewcitatet 

viser, at Finansministeriet gerne ville skubbe investeringen ud over flere år, hvilket fra et 

økonomisk-rationelt perspektiv er det optimale, da man sparer penge her og nu ved at 

udskyde investeringen. I denne sammenhæng giver Banedanmarks ledere også informatio-

ner til Finansministeriet om risikoværdiens løbende udvikling, så ministeriet kan vurde-

re/revurdere det økonomiske aspekt af risikostyringens udvikling (T2:92). 

 

Aktørerne karakteriserer også Transportministeriets rolle/identitet. Interviewpersoner-

ne fra Banedanmarks ledelse gjorde det klart, at ministeriet er en organisation, der gerne vil 

have rapporteringer og opdateringer, så ministeriet kan føre tilsyn med udviklingen af det 

samlede risikobillede (Se eksempelvis T2:90; T4:149). Rigsrevisionen karakteriserer også 

ministeriet efter denne rolle (Rigsrevisionen 2005). Transportministeriet tilskrives dermed 

rollen/identiteten som 'tilsynsfører' på projektet. I denne forbindelse har Rigsrevisionen 

også problematiseret Transportministeriets tilsynsrolle, hvilket det tidligere afsnit om risi-

kostyringens udvikling indikerede. Kritikken illustrerer og underbygger dog blot den rolle 

ministeriet kan tilskrives. 

 

Banedanmarks ledelse tillægges også en rolle/identitet. Rigsrevisionen og Transportmi-

nisteriet forventede her begge, ved italesættelsen af økonomistyringsproblematikken, at le-

delsen selv ville tage hånd om løsningen på problematikken (TRM 2006:nr.5; Rigsrevisio-

nen 2006:4). Politikerne havde her også denne forventning, da et politisk flertal traf beslut-

ningen om, at lade denne organisation foretage udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for 

den videre investering frem for andre (Aftale 2005). Banedanmark er altså organisationen, 

der forventes fuldkomment selv at skulle lave risikostyringen. Banedanmark er med andre 

ord organisationen, der skal varetage projektet forsvarligt. Man kan dermed beskrive deres 

rolle/identitet som den 'forsvarlige forvalter'. I denne forbindelse underbygger følgende ci-

tat fra ledelsen selv denne rolle: 

 

”Essensen af dette er, at det er os, der laver risikostyringen 100 %, det er ikke 

givet af ministeriet, men de interesserer sig naturligvis for det” (T4:88). 
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Aktørerne karakteriserer gennem problematiseringen Rigsrevisionen rollen/identiteten 

som 'kontrollanten', der skal sikre ovenstående. Rigsrevisionens rolle/identitet er naturlig-

vis her ikke kun karakteriseret af selve risikostyringsprogrammet. Rigsrevisionens rolle/i-

dentitet er forankret ved rigsrevisorloven, jf. lbk nr. 3 af 07/01/1997 (LBK 1997) som æn-

dret ved lov nr. 590 af 13/06/2006 (LOV 2006). Aktørerne aktualiserer dog denne rolle 

med risikostyringsprogrammet. Man kan nemlig her argumentere for, at Rigsrevisionen ik-

ke skulle revidere risikostyringsprogrammet, hvis dette ikke blev konstitueret til at begyn-

de med. Man kan altså tale om et dynamisk forhold. 

 

Aktørerne tilskriver særligt konsulenterne en vigtig rolle/identitet. Banedanmark besad 

som tidligere beskrevet her ikke til fulde de nødvendige kompetencer (SA 2006a:9). Bane-

danmarks ledelse valgte derfor at inddrage konsulentvirksomheder med de nødvendige 

kompetencer til at udfærdige og organisere risikostyringen. Man kan her udlede at konsu-

lenterne karakteriseres som de 'eksterne eksperter' qua deres kompetencer på området. I 

denne sammenhæng beskrev en interviewet leder også denne ekspertrolle: 

 

”Konsulentvirksomhederne er eksperterne på området. Man ansætter dem til at 

udføre en opgave. Man skal ikke overbevise dem om denne opgave.” (T4:33). 

 

Banedanmarks ledelse har her valg at inddrage en lang række konsulentvirksomheder 

(T4:192-202). I forhold til risikostyringen valgte Banedanmarks ledelse imidlertid konsu-

lentvirksomheden Booz Allen Hamilton til at udarbejde Signalanalysen samt den revidere-

de Signalanalyse (SA 2006a & SA 2006b).4 Banedanmark valgte også på det senere tids-

punkt efter den politiske principbeslutning om en totaludskiftning af signalsystemet at ind-

drage en konsulentvirksomhed til at gennemføre udarbejdelsen af et risikostyringssystem 

(TSPRR 2008). I denne sammenhæng var det Rambøll Danmark A/S sammen med Emch-

+Berger Group AG (Schweiz) og R+R Burger und Partner AG (Schweiz), altså Rambøll 

Joint Venturet (Rambøll JV), der vandt udbudsrunden.5

 

 Konsulentvirksomhederne er her 

ikke noget filantropisk foretagende.  

                                                 
4 Booz Allen Hamilton har også udfærdiget 'Signalanalysen – Executive Summary' (SA 2006c) 
5 Rambøll har her vundet en tredje udbudsrunde (uden joint venturet), hvor deres opgave består af styringen 
med risikostyringen. Risikosupervisoren er således en konsulent herfra. 
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Banedanmarks og konsulentvirksomhedernes arbejde bringer direkte risikostyregrup-

pen på banen og karakteriserer disses roller/identiteter. Rambøll JVs 'Risikostyringsplan' 

viser her meget rammende den producerede retorik, der benyttes til dette. Retorikken kan 

vises ud fra følgende citat: 

 

”The Risk Management Plan provides the blueprint of overseeing risk man-

agement throughout the Signalling Programme describing who, what, when, 

where, why and how [min fremhævelse]” (RMP 2009:2). 

 

Risikostyringsplanen giver med andre ord en beskrivelse af hvem, hvad, hvor, hvornår, 

hvorfor og hvordan risikostyringen skal tilrettelægges. I denne forbindelse uddyber Risiko-

styringsplanen citatets 'who', altså hvem risikostyringsprogrammet må involvere, hvis 

programmet skal stabiliseres. I denne sammenhæng karakteriserer planen fire forskellige 

roller/identiteter (RMP 2009:16-17). Risikoejeren er den mest centrale rolle, da risikoeje-

ren er ansvarlig for de risikominimerende tiltag. I denne forbindelse definerer og vurderer 

risikoejeren selv risiciene og må sørge for at reevaluere disse efter behov. Projektlederen 

er den anden afgørende rolle. Projektlederen er ansvarlig for allokeringen af tilstrækkelige 

ressourcer til at foretage de risikominimerende tiltag samt deltagelse på workshops, til 

opfølgningsmøder og interviews. I Banedanmark er risikoejeren og projektlederen den 

samme person. Man har helt konkret fem projektledere. Følgende citat illustrerer karakteri-

seringen af projektlederens rolle som risikoejer, herunder den afgørende betydning, som 

projektlederen antager for at sikre risikostyringsprogrammets succes: 

 

”Projektlederen bestemmer over projektet. Vi [risikolederen og risikosupervi-

soren] kommer med en række forslag, som hans organisation har været med til 

at bestemme, og så er det dybest set projektlederen, der må bestemme, om han 

gør det eller ikke gør det. Han ejer risikoen og derfor er han ansvarlig for 

den… Vi definerer projektledernes roller som risikoejere, men samtidig er pro-

jektlederne også definerende for vores og databasens rolle, da projektlederne 

er enige om at benytte systemet. Projektlederne er ekstremt vigtige, da de også 

gennemfører de risikominimerende tiltag” (T2:124-126). 

 

Interviewpersonens udtalelse illustrerer her den karakterisering af projektlederen som 

risikoejeren. Interviewpersonens udtalelse illustrerer dog også, at projektlederne samtidig 
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er definerende overfor risikoledernes rolle og selve databasens rolle, da de er enige om at 

benytte systemet. Man kan her konkludere, at rollerne er gensidigt konstitueret og afhæn-

gige af hinanden. I denne forbindelse karakteriserer Risikostyringsplanen også en tredje og 

en fjerde rolle/identitet. Risikolederen er ansvarlig for koordineringen af den overordnede 

risikostyring mellem risikoejerne, afholdelse af workshops og opfølgningsmøder samt 

udarbejdelsen af rapporteringer til forskellige andre aktører. I denne sammenhæng beskri-

ver en interviewperson, hvordan risikolederen har overblikket, når det gælder rapporterin-

gen på risikobilledet til Banedanmarks topledelse (T1:261). Risikolederen karakteriseres 

altså som 'risikomanageren'. Risikosupervisoren er den fjerde og sidste rolle, der karakteri-

seres, og denne rolle inkluderer varetagelsen af overvågningen og kontrollen med det sam-

lede risikobillede. Personen er yderligere ansvarlig for at opdatere Risikodatabasen efter 

inputs fra risikoejerne, risikolederen og/eller personen selv. En konsulent fra Rambøll va-

retager her denne rolle. Risikosupervisoren kan med andre ord karakteriseres som 'risiko-

styringseksperten'. I det følgende vil begrebet risikostyregruppe (som tidligere nævnt) bli-

ve benyttet som samlebetegnelse for risikoejerne, risikolederen og risikosupervisoren. 

 

Aktørerne karakteriserer til sidst også politikernes rolle/identitet. Signalanalysen er her 

formelt blevet udarbejdet på politikernes forespørgsel, og rapporten opstiller en række 

investeringsstrategier, hvoraf det klart fremgår, at ét af disse investeringsalternativer skal 

vælges af politikerne (SA 2006a). Signalanalysen er med andre ord blevet udarbejdet med 

det formål at skulle cirkuleres rundt som beslutningsgrundlag for et politisk flertal. Når 

rapporten på denne måde er et beslutningsoplæg, må det kunne konkluderes, at aktørerne 

tilskriver politikerne rollen som den fortsatte 'investor' på projektet, der formelt skal træffe 

beslutning om at bevillige midlerne til at fortsætte risikostyringsarbejdet. En leder fra Ba-

nedanmark udtaler sammenfattende om politikernes rolle: 

 

”Politikernes opgave er omvendt at bevillige penge eller at investerer dem, de 

forventer naturligvis også bare, at budgetterne ikke gang på gang overskrides” 

(T4:113). 

 

5.2.3. MÅLSÆTNING & FORHINDRINGER 

Aktørerne skaber gennem sidste afsnits rolle/identitetskarakterisering både en række for-

skellige målsætninger for hinanden og en række forhindringer, der potentielt kan true risi-

kostyringens stabilitet. Målsætningerne og forhindringerne følger umiddelbart logisk af de 
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foregående afsnit. Jeg vil derfor blot nævne de væsentligste målsætninger og forhindringer 

her: Finansministeriets målsætning er overordnet at forbedre økonomistyringen, da deres 

rolle kan karakteriseres som den effektive økonomisk-rationelt tænkende forvalter af sta-

tens midler. I denne forbindelse vil budgetoverskridelser true ministeriets målsætning og 

dermed programmets stabilitet. Transportministeriets målsætning er at opnå bedre tilsyn 

og kontrol med Signalprojektet således, at ministeriet kan undgå kritik fra blandt andet 

Rigsrevisionen (Rigsrevisionen 2004). Forhindringen kan modsat være, at risikostyringen 

ikke forankres tilstrækkeligt, eller at ministeriet ikke modtager tilstrækkelige rapporterin-

ger. Politikernes målsætning er at undgå skandaler og forbedre regulariteten (Aftale 2005; 

2007). Forhindringerne er naturligvis, hvis disse skulle indtræffe. Banedanmarks ledelses 

målsætning er at forbedre økonomistyringen på projektet. Forhindringerne er eksempelvis, 

hvis risikostyringsprogrammet ikke reducerer usikkerhederne som tiltænkt, altså ikke bi-

drager med den tiltænkte effekt. Risikostyregruppens målsætning er at skabe et kvalitets-

projekt (T6:82-84). Intern modstand eller andet kan være forhindringer. Konsulentvirk-

somhedernes målsætning er efter sidste afsnit at tjene penge. Forhindringerne er, hvis nu 

konsulentvirksomhedernes modeller ikke virker som tiltænkt. Til sidst er Rigsrevisionens 

målsætning med risikostyringen at forbedre økonomistyringen og dermed øge reviderbar-

heden af Signalprojektet. Forhindringerne er her, hvis risikostyringsprogrammet ikke for-

mår at skabe øget reviderbarhed, så årsagen til en eventuel skandale kan spores og kontrol-

leres. Forhindringerne indikerer her sammenlagt, at risikostyringsprogrammet succes og 

stabilitet afhænger af, om disse indtræffer. I så fald kan dette nemlig medføre, at de pågæl-

dende aktører under visse forudsætninger forlader risikostyringsprogrammet.  

 

5.2.4. PROBLEMATISERING – DELKONKLUSION 

Aktørerne har sammenlagt overordnet forsøgt at aktualisere et fælles risikostyringspro-

gram som obligatorisk passagepunkt for hinanden, hvis formål overordnet er at løse den 

utilstrækkelige økonomistyring. Aktørerne har bundet sig til hinanden og karakteriseret en 

række nødvendige roller for risikostyringens stabilitet og succes. Rigsrevisionen, Trans-

portministeriet og Finansministeriet virkede her afgørende for problematiseringen af risi-

kostyring ved at italesætte økonomistyringsproblematikken. Aktørerne har dog siden hen 

været fælles om at karakterisere hinandens roller. Banedanmark har imidlertid her særligt 

bidraget til karakteriseringen af konsulenternes og risikostyregruppens roller/identiteter, 

eftersom ledelsen har påtaget sig opgaven at udarbejde risikostyringsprogrammet. I denne 

forstand har aktørerne også gensidigt beskrevet en række målsætninger for hinanden. Mål-
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sætningerne åbnede dog for en række forhindringer. Man kan dermed sammenlagt anskue 

italesættelsen af risikostyring som en dobbelt bevægelse: Aktørerne skaber på den ene side 

nogle relationer, der er nødvendige for programmets succes, men aktørerne skaber samtid-

ig gennem selvsamme relationer forhindringer eller trusler mod dennes eksistens. Eksem-

pelvis skaber risikostyringsprogrammet nogle projektledere som risikoejere, der skal iden-

tificere og vurdere risiciene, men ved at karakterisere denne rolle, så risikerer man, at selv-

samme projektledere ikke formår at løfte denne opgave. Man kan hermed også tale om, at 

risikostyring har nogle indlejrede dynamiske effekter, hvilket gør risikostyring til en kom-

pleks størrelse at håndtere. 

 

Nedenstående figur illustrerer og sammenfatter problematiseringen af risikostyringspro-

grammet (se figur 5). Figuren viser risikostyring som det obligatoriske passagepunkt, der 

binder hele programmet sammen til et komplekst alliancesystem (hvis det bliver succes-

fuldt). I denne forbindelse viser figuren den samlede mængde af forhindringer, målsætnin-

ger og roller/identiteter, som risikostyringsprogrammet skaber gennem dets konstituering. 

Forhindringerne kan godt overlappe aktørerne mellem. 

 

Forhindringer: 

* Risikostyregruppen består af projektlederne (risikoejere), en risikoleder (manager) og en risikosupervisor (risikostyringsekspert) 
 

Figur 5 – Problematiseringen 
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5.3. INTERESSEKONSTRUKTIONEN 

 
“Interessement is the group of actions by which an entity attempts to impose 

and stabilize the identity of the other actors it defines through its problematiza-

tion”Callon (1986:207). 

 
I sidste afsnit undersøgte jeg, hvordan en række aktører gensidigt problematiserede risi-

kostyring, og hvordan aktørerne gennem denne problematisering karakteriserede en række 

roller/identiteter, målsætninger og forhindringer. Aktørerne har altid mulighed for enten at 

acceptere eller afvise denne karakterisering. Aktørerne er derfor nødt til også at forsøge at 

overbevise hinanden om denne konstruktion. I den forbindelse benyttes forskellige interes-

sekonstruktører, som ofte er omkostningskrævende investeringer, til at afskære alternative 

tilgange til løsningen på økonomistyringsproblematikken. I det følgende afsnit vil jeg nær-

mere undersøge interessekonstruktionen. Jeg vil undersøge hvilke interessekonstruktører 

der benyttes til at overbevise og fastholde aktørernes rolle/identitet, som problematiserin-

gen karakteriserede disse. I denne forbindelse har jeg udvalgt en række større interessekon-

struktører. Jeg vil yderligere undersøge den (makro) frame, der organiserer risikostyrings-

arbejdet, og de (mikro) interaktioner, der foregår inden for denne frame. 

 

5.3.1. SIGNALANALYSEN (RISIKOANALYSEN) 

Aktørerne har foretaget en lang række investeringer, der kan betragtes som forsøg på at 

fastholde aktørernes roller/identiteter. Aktørernes første omkostningskrævende investering 

var udarbejdelsen af en omfattende mængde tekniske dokumenter, der sammenlagt danne-

de baggrundsdokumenterne for 'Signalanalysen' (SA 2006a:14). Banedanmark blev her 

tildelt 20 mio. kr. til at foretage udarbejdelsen af dette beslutningsgrundlag, som Bane-

danmark efterfølgende hyrede Booz Allen Hamilton til at foretage for dem. Ud af disse 

baggrundsdokumenter er særligt det tekniske notat omhandlende en risikoanalyse særligt 

afgørende for interessekonstruktionen. Risikoanalysen kan her beskrives som aktørernes 

indledende forsøg på at fastholde og stabilisere hinandens roller/identiteter, altså som et 

indledende forsøg på at overbevise hinanden om deres roller/identiteter.6

                                                 
6 Risikoanalysen som en del af Signalanalysen medvirkede også til at karakterisere en række aktørers rol-
ler/identiteter. Man kan derfor også betragte Signalanalysen som en dobbelt bevægelse, der simultant både 
karakteriserer og fastholder en række aktørers roller og identiteter. 

 Man kan udlede 

dette fra den argumentationslogik eller det rationale, som rapporten manifesterer gennem 

dens producerede retorik. En interviewperson forklarer her meget godt dette rationale: 
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”Altså, du skal forstå det på den her måde: Vil du have en jernbane, eller vil 

du ikke have en jernbane? Det vil man politisk gerne. Så skal du skifte signal-

anlæggene, fordi signalanlæggene er så gamle, at de snart ikke dur længere, 

dvs. du skal altså investere lige meget hvad. Skal vi nu skifte dem på den ene 

måde, så skal du vide, at så koster det så og så meget, og så kan dét og dét gå 

galt. Alternativt kan vi skifte dem på den anden måde, så koster det stort set det 

samme, og så kan noget andet blot gå galt. Uanset hvad du vælger, vil der al-

tid være risici [mine fremhævelser]” (T4:102). 

 

Interviewpersonen beskriver her helt konkret, at risikostyring per definition er en forud-

sætning for et succesfuldt signalprojekt, da der altid vil være usikkerheder uanset hvilken 

fremgangsmåde, man anvender. I denne forbindelse præsenteres risikostyring som om det 

var uden alternativer. Aktørerne anvender dermed risikoanalysen som interessekonstruktør 

til at overbevise hinanden om nødvendigheden af risikostyring ved at afskære alternative 

tilgange. I denne sammenhæng kan risikoanalysen betragtes som Banedanmarks ledelses 

forsøg på at overbevise Transportministeriet, Finansministeriet og politikerne om nødven-

digheden af risikostyring. Signalanalysen (risikoanalysen) var på denne måde en 'stenhård 

business case': ”… og derefter var der ingen tvivl, ingen alternativer” (T4:127). Signal-

analysen (risikoanalysen) opstillede og beregnede (på et indledende plan) nogle centrale 

usikkerheder og beskrev, hvordan man kunne minimere disse ved at gennemføre en række 

bestemte risikominimerende tiltag, der væsentligt kunne reducere risikoværdien (SA 

2006a:110-113). Signalanalysen afskærer med andre ord, gennem præsentationen af en 

'stenhård business case', ministeriets incitament til at vælge andre projekter: 

 

”Ordførerne bevæger sig ind på det her, fordi der simpelthen er 'no way back', 

der er ingen alternativer til risikostyring. Man kan kun diskutere hvordan, man 

så vil gennemføre dette” (T4:102). 

 

Figur 6 illustrerer ovennævnte interessekonstruktion. Figuren viser, hvordan Banedan-

mark benytter Signalanalysen som en tidlig interessekonstruktør til at forsøge at fastholde 

og stabilisere Transportministeriets, Finansministeriets og politikernes rolle og identitet 

ved at afskære alternative løsningsforslag. Illustrationen viser Signalanalysen som interes-
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sekonstruktør. Signalanalysen havde stor betydning for den indledende fastholdelse og 

stabilisering af ministeriernes og politikernes rolle/identitet. 

 
Finansministeriet og Transportministeriet afprøvede efterfølgende robustheden af busi-

ness casen ved at bede om alternative scenarier, men de måtte konkludere, at det faktisk 

var en overbevisende business case (T4:127). Transportministeriet og Finansministeriet 

kunne her ikke finde andre og bedre alternativer. Aktørerne kunne sagtens have tænkt sig 

alternative programmer såsom human ressource programmer eller gennemførelsen af 

strammere økonomistyringsprogrammer, men aktørerne valgte risikostyringsprogrammet. I 

denne forbindelse skal det bemærkes, at Signalprojektet er et udskiftningsprojekt. Når Fi-

nansministeriet, som økonomisk-rationel aktør, skal prioritere mellem forskellige projek-

ter, da vil ministeriet naturligvis foretrække udskiftningsprojektet frem for nye projekter, 

da dette ikke medfører nye udgifter til drift (T4:105). 

 

Banedanmark forsøgte gennem Signalanalysen også mere eksplicit at fastholde politiker-

nes rolle som aktøren, der skulle bevillige de efterfølgende midler til at fortsætte projektet. 

Booz Allen Hamilton gør det nemlig klart, at Signalanalysen er blevet udarbejdet som et 

beslutningsgrundlag til politikerne. Signalanalysen opstiller på denne måde en række inve-

steringsvarianter med det formål udelukkende at skulle fungere som udgangspunkt for en 

videre investering.: 

 

”Hovedformålet med Signalanalysen er at indgå som en del af grundlaget for 

den politiske beslutningsproces omkring fremtidige investeringer indenfor sig-

nalområdet” (SA 2006a:10 & SA 2006b:9). 
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Signalanalysens hovedformål er således at indgå som en del af grundlaget for en politisk 

beslutning omkring fremtidige investeringer. Når Signalanalysen på denne måde gennem 

dens producerede retorik lægger op til at være en del af grundlaget for den politiske beslut-

ningsproces omkring fremtidige investeringer, da kan man udlede, at selve Signalanalysen 

bliver til argumentet for investeringen, altså en interessekonstruktør, der skal overbevise 

politikerne om deres rolle som bevilliger/investor. 

 

5.3.2. RISIKOSTYRINGSFRAMEN 

Signalanalysen kan anskues som den første omkostningskrævende investering, der fast-

holdte og stabiliserede en række aktørers roller/identiteter. I denne forbindelse blev særligt 

ministeriernes og politikernes rolle/identitet fastholdt. Signalanalysen kan dog ikke ansku-

es som den interessekonstruktør, der blev benyttet til at organisere eller strukturere det 

videre risikostyringsarbejde og som dermed forsøgte at fastholde de operationelle medar-

bejdere og lederes roller/identiteter. Signalanalysen er på denne måde en indledende identi-

ficering og vurdering af en række usikkerheder, eller det man kan kalde en risikoanalyse 

(SA 2006a:109). Aktørerne har sidenhen udviklet et risikostyringssystem bestående af en 

række interessekonstruktører, som netop kan anskues som investeringer, der overbeviser de 

operationelle medarbejdere og ledere om deres afgørende roller/identiteter. Interessekon-

struktørerne består af en Risikostyringsplan og en Risikodatabase, der begge virker struktu-

rerende og organiserende for selve risikostyringsarbejdet (RMP 2009; RR 2010). I det føl-

gende undersøges disse to interessekonstruktører nærmere med det formål at beskrive den 

(makro) frame, der organiserer risikostyringsarbejdet. Herudover undersøges det samtidigt, 

hvordan denne frame virker fastholdende på de operationelle medarbejdere og lederes 

(risikostyregruppens) roller/identiteter. 

 

Interessekonstruktørerne producerer overordnet en systematisk tilgang til risikostyrings-

arbejdet kaldet en risikostyringsprocedure (RMP 2009). Risikostyringsplanen udlægger 

denne procedure deltaljeret og virker på denne måde overordnet strukturerende eller orga-

niserende for tilgangen til risikostyringsarbejdet. Det skal her bemærkes, at risikostyrings-

planen tager sin struktur fra det anerkendte værktøj PMI (2000), der umiddelbart er over-

ensstemmende med det tidligere præsenterede COSO (2004) framework. Risikostyrings-

proceduren kan beskrives gennem faserne: projektdefinition (1), risikoidentifikation (2), 

risikoevaluering (3), risikoprofil (4), risikominimeringsstrategi (5) samt overvågning og 
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opfølgning (6) (RMP 2009:3). Nedenstående figur 7 illustrerer risikostyringsproceduren, 

der altså er magen til PMI (2000): 

 

Risikostyringsprocedurens første fase, projektdefinitionsfasen (1), omhandler her udar-

bejdelsen af en fyldestgørende projektbeskrivelse, der sætter den overordnede målsætning 

med risikostyringsarbejdet. Projektbeskrivelsen sætter her målsætningen som: “… increase 

the probability and impact of positive events, and decrease the probability and impact of 

events adverse to the project.” (RMP 2009:2). Projektdefinitionsfasen sætter dermed de 

overordnede rammer for organiseringen af risikostyringsarbejdet. Målsætningen kan her 

anskues som et forsøg på at fastholde aktørerne på det, man kan opnå ved risikostyringsar-

bejdet. Projektdefinitionsfasen påpeger eller medfører ellers ingen konkrete risikostyrings-

aktiviteter. I denne forbindelse virker risikostyringsprocedurens næste fase, risikoidentifi-

kationsfasen (2), væsentligt mere strukturerende for selve risikostyringsarbejdet og der-

med for fastholdelsen af de operationelle medarbejdere og lederes roller/identiteter. Risiko-

identifikationsfasen foreskriver nemlig, at aktørerne skal foretage dokumentanalyser, ud-

arbejde tjeklister og afholde risikoworkshops samt interviews med medarbejdere, leveran-

dører, togoperatører mv. (RMP 2009:5). Signalprojektet er her organisatorisk opdelt ved 

fem delprojekter, hvor risikostyringen er en støttefunktion og dermed en tværgående akti-

vitet på disse (se organisationsdiagram, bilag 3). Risikoidentifikationsfasen foreskriver, at 

aktørerne skal afholde en række aktiviteter på hvert af disse delprojekter. Workshops er et 

eksempel på sådanne aktiviteter (T1:6). Risikoworkshops omfatter her typisk en 10 til 12 

mand en hel arbejdsdag (T1:6). En interviewperson udtalte følgende om risikoworkshops: 
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”Alene sidste efterår brugte vi rent faktisk, på en periode på over tre måneder, 

67 mandedage på at holde workshops, hvilket er rigtigt meget ” (T1:14). 

 

Risikoidentifikationsfasens foreskrevne aktiviteter er altså tidsmæssigt omfattende for 

ikke at tale om omkostningskrævende. Aktørerne brugte 67 mandedage på at afholde 

workshops, hvilket indikerer, at risikostyringsarbejdet er omfattende. I denne forbindelse 

viste observationsstudiet, at risikoidentifikationsfasens aktiviteter ikke blot tilhører op-

startsfasen af et projekt, men at disse er kontinuerlige og fortløbende gennem projektets 

levetid (O1:3; O2:2; O3:4). I denne sammenhæng er det Risikostyringsplanen, der fasthol-

der og strukturerer disse aktiviteter ved præcist at beskrive, hvilke aktiviteter der skal 

afholdes, og hvornår disse skal afholdes fra måned til måned (RMP 2009:18-20). Risiko-

identifikationsfasen medvirker med andre ord sammenlagt til at organisere og strukturere 

en række operationelle medarbejdere og lederes arbejde ved at diktere nogle nødvendige 

aktiviteter. 

 

Risikoevalueringsfasen (3) er risikoprocedurens tredje fase. Risikoevaluering foreskriver 

en række yderligere aktiviteter, der virker organiserende for risikostyringsarbejdet. Risiko-

styringsplanen kræver her, at der løbende afholdes risikoopfølgningsmøder, hvorpå risicie-

ne systematisk evalueres. Risikoopfølgningsmøderne skal afholdes hver anden til tredje 

måned og fastholder på denne måde aktørernes fokusering på risikostyringen: 

 

”Yderligere holder vi opfølgende møder på de identificerede risici. Vores am-

bition er at gøre det hver anden til tredje måned, hvor vi så har den her række 

risici, pt. 190 risici, som vi deler ud på dem, der ejer dem, som risikoejere, og 

så holder vi opfølgningsmøder med dem og en kvalificeret medarbejder fra 

projektlederens delprojekt” (T1:6). 

 

Risikoopfølgningsmøderne omhandler evalueringen af risiciene som altså deles ud på 

rækken af risikoejere til gennemgang. Risikoopfølgningsmøderne kræver her deltagelse af 

en række aktører. I denne forbindelse deltager den pågældende projektleder/risikoejer, 

risikolederen og risikosupervisoren (T1:6). Risikoopfølgningsmøderne afholdes på hvert 

delprojekt ligesom risikoworkshops. Projektlederen medtager desuden en medarbejder fra 

dennes delprojekt, der har forståelse for risikostyringsproceduren, til at supplere projektle-
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deren på møderne (T1:251). Risikodatabasen antager her den strukturerende rolle på disse 

opfølgningsmøder (se bilag 4 for et screenshot af Risikodatabasen, der viser denne struk-

tur). Databasen fastholder én bestemt måde og metode til at foretage risikostyringsarbejdet 

på (RMP 2009:5). Databasen foreskriver således, at risikoen skal: beskrives, kategoriseres, 

dokumenteres, vurderes og responderes på én bestemt måde (RMP 2009:6). Databasen 

kan med andre ord beskrives som en risikostyringsteknologi, der både muliggør og be-

grænser risikostyringsarbejdet på samme tid. Risikodatabasen hænger her, efter en inter-

viewpersons udtalelse, tæt sammen med Risikostyringsplanen, der egentlig er en opsætning 

af databasestrukturen (T2:4). Risikodatabasen er her, efter samme interviewpersons udta-

lelse, den mest centrale del af risikostyringssystemet (T2:132-138). Interviewpersonen 

svarede mere præcist, efter at være blevet spurgt til Risikodatabasens styrker: 

 

”Databasens force er helt sikkert, at den hjælper dig til at strukturere en masse 

ting. Du får en systematisk tilgang til risikostyring. Risikostyringsarbejdet for-

ankres jo gennem databasen” (T2:132). 

 

Databasens styrke er med andre ord at give aktørerne én bestemt måde at strukturere de-

res risikostyringsarbejde på. Databasen forankrer her risikostyringsarbejdet, hvilket mere 

udførligt skal forklares. Databasen foreskriver først og fremmest, at risikoen skal beskrives 

(RMP 2009:7). Risikobeskrivelse strukturerer risikostyringsarbejdet på den måde, at pro-

jektlederen, der skal foretage identifikationen eller evalueringen, skal beskrive risikoen 

efter en 'meta-language risk description method' (RMP 2009:7). Metodens formål er at: “… 

putting each sentence in a fixed structure of cause, risk and effect” (RMP 2009:7). Beskri-

velsen skal herefter bestå af en 'definite cause', en 'uncertain event' og en 'effect'. Efter 

denne beskrivelse skal risikoen kategoriseres. Risikokategoriseringen foretages efter fire 

underkategorier, der benyttes til at systematisere risikostyringsarbejdet (RMP 2009:7). 

Risikokategorierne er her: risikotype, der omhandler en overordnet karakterisering af 

risikoen; projektfase, der omhandler hvilken fase af projektet, som kan blive påvirket; 

delprojekt, der omhandler hvilket delprojekt risikoen forventes at påvirke; og variant, der 

omhandler om risikoen forventes enten at påvirke fjernbanen eller s-banen. Risikokategori-

seringen viser, at aktørerne nødvendigvis bliver nødt til at bryde risikoen ned efter disse 

kategorier. Efter kategoriseringen skal risikoen dokumenteres. Risikodokumentationen er 

særligt strukturerende på den måde, at databasen her fastholder en eller flere risikoejere til 

den pågældende risiko (RMP 2009:8-9). Risikodokumentationen rummer ikke andre struk-
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turerende oplysninger for risikostyringsarbejdet, da denne primært omhandler oplysninger 

såsom risikonummer, risikoidentifikationsdato osv. Databasen kan dog her sammenlagt 

betragtes som et forsøg på at fastholde projektledernes rolle som risikoejere: 

 

”Databasen er den afgørende aktør for fastholdelsen af projektlederens rolle 

som risikoejer. Databasen styrer, hvem der ejer risikoen, og hvem der er an-

svarlig for tiltagene” (T2:110). 

 

Interviewpersonen giver her udtryk for, at databasen er den afgørende aktør for fasthol-

delse af projektledernes rolle som risikoejere. Risikostyringsplanen foreskriver herefter, at 

der skal opstilles en risikoprofil eller med andre ord en egentlig risikovurdering (RMP 

2009:9). Risikovurderingen omhandler her først og fremmest en vurdering af sandsynlig-

heden for, at risikoen indtræffer, og konsekvensen, hvis den skulle indtræffe (RMP 2009-

:20-24). Risikovurderingen skal foretages efter det erfaringsbaserede skøn som projektle-

deren tildeles ansvaret for at foretage (RMP 2009:16). Projektlederne skal her foretage det 

erfaringsbaserede skøn efter faste kvantificerbare kategorier, forskellige risikotyper, samt 

om det har indvirkning på s-banen eller f-banen (RMP 2009:20-24). Nedenstående tabel 1 

viser et uddrag af den samlede risikoklassificering, som risikovurderingen ved det erfa-

ringsbaserede skøn skal foretages efter (se bilag 5 for den samlede risikoklassificering): 

 
KONSEKVENS Very low Low Moderate High Very high 

Cost F-bane (MDKK) < 15 15 – 150 150 – 750 750 – 1500 ≥ 1500 

Cost S-bane (MDKK) < 3 3 – 30 30 – 150 150 – 300 ≥ 300 

Time S+F-bane < 1 month 1 – 3 month 3 – 6 month 6 – 12 month ≥ 12 month 

Punctuality F-bane < 0.1 % 0.1 – 0.5 % 0.5 – 1.0 % 1.0 – 2.0 % ≥ 2.0 % 

Punctuality S-bane  < 0.05 % 0.05 – 0.2 % 0.2 – 0.4 % 0.4 – 0.7 % ≥ 0.7 % 

      

SANDSYNLIGHED Very unlikely Unlikely Likely Highly likely Almost certain 

Numerisk <0.01 0,01 – 0.05 0,05 – 0,2 0,2 – 0,65 0.65 – 1 
 

Tabel 1 – Risikoklassificering (udvirket ved egen tilvirkning) 

Kilde: RMP (2009:20-24) 

 

Tabellen viser, hvordan sandsynligheden skal kategoriseres efter, om det er 'almost cer-

tain', 'highly likely', 'likely', 'unlikely' eller 'very unlikely'. Kategorien modsvarer herefter 

en vis sandsynlighedsprocent, altså eksempelvis modsvarer kategorien 'likely' en sandsyn-
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lighedsprocent på mellem 5 pct. og 20 pct. På samme måde skal konsekvensen kategorise-

res efter, om konsekvensen er 'very low', 'low', 'moderate', 'high', eller 'very high'. Katego-

riseringen modsvarer herefter en vis værdi, altså eksempelvis modsvarer 'moderate' en vær-

di på 150 mio. til 750 mio. kr. I denne forbindelse skal det bemærkes, at databasen også 

skelner mellem forskellige risikotyper, som er enten: 'cost, time, punctuality, benefits and-

/or credibility' (se bilag 5). Risikovurderingen skal med andre ord foretages efter disse risi-

kotyper. I dette eksempel modsvarer de 150 mio. til 750 mio. kr. risikotypen 'cost f-bane'. 

Databasen plotter efterfølgende oplysningerne ind på en 5x5 matrix også kaldet et trafik-

lyssystem, der består af farverne rød, gul og grøn (RMP 2009:10-11). Farverne markerer 

her vigtigheden af risiciene og har til formål at skabe opmærksomhed omkring de risici, 

der kræver yderligere responderende handlinger (RMP 2009:10-11). I denne forbindelse 

skal risiciene nedbringes til under 'moderate' (der må altså ikke forekomme røde risici) 

medmindre: “… it is possible to demonstrate that the cost involved in reducing the risk 

further would be grossly disproportionate to the benefit gained” (RMP 2009:13). Neden-

stående tabel 2 viser trafiklysmodellen: 

 
Risk  

ranking  

matrix 

Consequence 

Very low Low Moderate High Very high 

1 2 3 5 8 

Fr
eq

ue
nc

y 

Almost 

certain 

6 6 12 18 30 48 

Highly 

likely 

4 4 8 12 20 32 

Likely 3 3 6 9 15 24 

Unlikely 2 2 4 6 10 16 

Very 

unlikely 

1 1 2 3 5 8 

Tabel 2 – Trafiklysmodellen 

Kilde: RMP (2009:11) 

 

Risikostyringsplanen beskriver efterfølgende, at projektlederne som risikoejere har an-

svaret for risikoresponderingen (RMP 2009:13-15). I denne forbindelse eksisterer der 

forskellige typer af tiltag, eksempelvis risikoundgåelsestiltag, risikoreducerende tiltag, 
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risikominimerende tiltag mv. Projektlederen skal efterfølgende vurdere sine tiltag efter, om 

disse er mulige, planlagte, under udarbejdelse, implementeret eller afvist. Databasen kræ-

ver også, at der udfyldes en beskrivelse af tiltaget samt en deadline (RMP 2009:9). Risiko-

respondering er herefter projektledernes ansvar at gennemføre på et senere tidspunkt. 

 

Risikostyringsprocedurens resterende faser, der endnu ikke er gennemgået, altså risiko-

profilfasen (4), risikominimeringsfasen (5) og overvågning og opfølgningsfasen (6) vir-

ker strukturerende for risikostyringsarbejdet gennem Risikodatabasen. Uden at gennemgå 

disse detaljeret, kan det sammenlagt siges, at Risikodatabasen kan benyttes til at skabe et 

samlet risikobillede og dermed generere en samlet risikoprofil (RMP 2009:5). På samme 

tid rummer databasen, som også tidligere nævnt, de risikominimerende tiltag og virker 

dermed strukturerende for risikominimeringsfasen, der blot omhandler gennemførelsen af 

disse tiltag, hvilket projektlederne sammen med deres medarbejdere er ansvarlige for at 

gennemføre (RMP 2009:15). Risikodatabasen rummer yderligere de nødvendige oplysnin-

ger til overvågning og kontrol med risikobilledet. Risikoovervågning og kontrol kan her 

beskrives som opgaven med at styre risikobilledet og føre kontrol med de risikominime-

rende tiltag. Risikolederen antager her en afgørende rolle efter Risikostyringsplanen. Risi-

kolederen skal her udarbejde overbliksbilleder til de andre aktører ud fra risikoprofilen 

(RMP 2009:16). Risikolederen skal benytte disse til at udarbejde månedlige statusrapporte-

ringer og andre rapporteringer til særligt Transportministeriet og Finansministeriet (T1:12; 

T2:92). I denne forbindelse kan projektlederen anskues som manageren, der skal overvåge 

og kontrollere det samlede risikostyringsarbejde. Risikostyringsplanen underbygger dette 

gennem følgende beskrivelse: 

 

“The Risk Manager [is] responsible for the risk reporting… [and] for planning 

risk workshops in accordance with the schedule…” (RMP 2009:16-17). 

 

Figur 8 illustrerer ovennævnte interessekonstruktion. Figuren viser sammenlagt aktører-

nes forsøg på at fastholde projektlederne, risikolederen og risikosupervisorens rolle/identi-

tet gennem Risikostyringsplanen og Risikodatabasen. Aktørerne benytter disse interesse-

konstruktører til at afskære alternative fremgangsmåder og rolletildelinger ved risikosty-

ringsarbejdet. Interessekonstruktørerne kan dermed også sammenlagt anskues som den 

frame, der overordnet organiserer og strukturerer risikostyringsarbejdet.  
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5.3.3. RISIKOSTYRINGSFRAMEN 'IN ACTION' 

Aktørerne anvender efter sidste underafsnit Risikostyringsplanen og Risikodatabasen 

som organiserende og strukturerende for risikostyringsarbejdet. Interessekonstruktørerne 

konstituerer med andre ord en frame, altså en indramning af interaktionerne. Jeg vil nu 

undersøge de (mikro) interaktioner, der finder sted inden for denne frame for at undersøge, 

hvordan risikostyringsarbejdet rent praktisk virker 'in action'. I denne forbindelse foretager 

aktørerne den del af risikostyringsarbejdet, der omhandler identificeringen og vurderingen 

af risiciene på risikoopfølgningsmøderne. Observationsstudiet har her været muligheden 

for helt konkret at undersøge interaktionerne omkring identificering og vurdering af risici-

ene. Jeg har sammenlagt observeret mere end fyrre forskellige risicis identificering og/eller 

vurdering og vil derfor vise systematikken i arbejdet. 

 

Observationsstudiet viser, at risikostyringsarbejdet altid påbegynder med en risikobe-

skrivelse (O1:7, 21; O2:22; O3:4). Projektlederen har her ansvaret som risikoejer for at 

foretage denne beskrivelse. Risikodatabasen foreskrev her, at risikobeskrivelsen skulle 

foretages efter en 'meta-language risk description method', der fikserede sætningsstruktu-

ren efter årsag, risiko og effekt (RMP 2009:7). I denne forbindelse forsøger projektlederen 

altid at formulere risikoen, så den passer til databasens struktur (O1:7). Risikobeskrivelsen 

kunne eksempelvis se sådan ud (her med et eksempel fra Risikostyringsplanen, da Risiko-

databasens indhold er fortroligt): 

 

“[Årsag] Several projects are running parallel with SP and new will be de-

cided during the project period, e.g. Femern Belt, Bridge to Århus, track re-

Projektlederne (som risikoejere), risikolede-
ren (som manager) og risikosupervisoren 

(som risikostyringsekspert)  

Alternative 
fremgangsmåder 
 

Banedanmark m.fl.  

Figur 8 – Risikostyringsplanen & risikodatabasen som interessekonstruktører  
 

'Risikostyringsplanen' &  
'Risikodatabasen' 

Alternative  
rolletildelinger 
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newal, power supply, cable routes etc… [Risiko] Failure in interface handling 

towards other railway projects… [Effekt] Can lead to changes to the migra-

tion plan, requirements specification, etc.” (RMP 2009:6). 

 

Risikobeskrivelsen foretages altså gennem denne tredelte fikserede sætningsstruktur: år-

sag, risiko og effekt. Risikoen bliver her beskrevet som det, at man ikke kan håndtere græ-

nsefladen til andre sideløbende jernbaneprojekter, der løber parallelt med Signalprojektet, 

og at dette kan lede til ændringer i kravspecifikationen på dette projekt. Risikobeskrivelsen 

opdeles på denne måde og tilpasses Risikodatabasens struktur. I denne forbindelse viser 

observationsstudiet, at projektlederen kun sjældent kan formulere en beskrivelse af risiko-

en tilstrækkeligt præcist til umiddelbart at passe til databasens struktur (O1:6). Når dette 

sker, så tilpasser risikosupervisoren risikobeskrivelsen til databasen. Risikobeskrivelsen 

bliver altså først accepteret og godkendt af aktørerne, når den passer til databasen. Projekt-

lederen bliver dog altid efterfølgende opfordret til at komme med indvendinger, hvis for-

muleringen ikke er tilfredsstillende, så det ikke ender med at blive risikosupervisoren, der 

dikterer formuleringen (O1:7). I denne forbindelse skal det fremhæves, at det er risikosu-

pervisoren, som risikostyringseksperten, der indskriver alle informationer og styrer dags-

ordenen (O1:5). Risikolederen blander sig her ikke. Risikolederen er desuden generelt 

meget passiv og antager for det meste en observerende rolle, medmindre der kommunike-

res om risikovurderinger med betydning for det samlede risikobillede (O1:8; O2:10-13; 

O3:18). Risikolederen er da også personen, hvis opgaver først og fremmest består af at 

indkalde disse møder, udarbejde dagsordener samt rapportere til ledelsen og ministerierne 

om det samlede risikobillede (RMP 2009:16-17). Aktørerne lader derfor til at udspille 

deres roller som foreskrevet. 

 

Risikobeskrivelsen følges af en risikokategorisering og en risikodokumentation. Aktø-

rerne tager ikke disse op til diskussion. Risikosupervisoren udfylder selv kategoriserings 

og dokumentationsfelterne efter aktørerne er færdige med at foretage risikobeskrivelsen 

(eks. O1:10). Risikosupervisoren indskriver typisk disse oplysninger hurtigt, da det ofte 

blot er en række markeringerne af felter, der skal foretages. Risikosupervisoren kan ek-

sempelvis indtaste følgende informationer: 

 

“Categorization: Risk Category: External; Variant: S-banen + F-banen; 

Project Phase: Program + Implementation; Work Stream: Technical and Safe-
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ty… Documentation: Risk number: 34, Initial date: 10/08/2007, Revision date: 

04/02/08, Status: Open, Risk owner: EOH and DLIA” (RMP 2009:6). 

 

Databasen udfylder her automatisk en række af disse felter (O1:10). Eksempelvis udfyl-

der databasen automatisk felterne: risikonummer, påbegyndelsesdato og revisionsdato, når 

der ændres ved risikoen. Risikosupervisoren udfylder således blot de resterende felter. I 

denne forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at risikoejerskabet kun sjældent tages op til 

diskussion. Interaktionen omkring dette emne udebliver, hvilket indikerer en stiltiende 

accept af risikoejerrollen. Hvis risikoejerskabet tages op til diskussion, så er det ikke for at 

afvise et risikoejerskab. Projektlederen påpeger typisk blot, at risikoejerskabet skal tildeles 

en anden projektleder, da risikoen ligger uden for denne persons delprojekt (O3:12). Risi-

kosupervisoren er her typisk enig og indtaster de initialer, som aktørerne bliver enige om, 

men skulle det ske, at aktørerne ikke kan komme til enighed, så hænder det, at risikosuper-

visoren skærer igennem (O3:12). Risikosupervisoren træder her klart igennem som en 

autoritet, altså som risikostyringsekspert, og kan træffe den afgørende beslutning. Bemærk, 

at der godt kan være flere risikoejere til den samme risiko. 

 

Risikostyringsarbejdet fortsætter nu med risikoresponserne (O1:12; O2:22; O3:9). Risi-

kosupervisoren er almindeligvis aktøren, der indleder denne diskussion. Risikosuperviso-

ren spørger her, om projektlederen eller den kvalificerede medarbejder fra projektlederens 

delprojekt har nogen risikominimerende tiltag, som de gerne vil have påskrevet, eller om 

der er nogen af de eksisterende tiltag, hvis status har ændret sig (eks. O2:7). I denne for-

bindelse skal det bemærkes, at databasen tilsyneladende ikke arbejder med andre risikore-

sponstyper end minimering. Aktørerne kommunikerer samtidig ikke om andre typer tiltag 

end de minimerende tiltag. Databasen virker altså igen strukturerende for interaktionen. 

Følgende eksemplificerer de risikominimerende tiltag, der blev udarbejdet til den ovenstå-

ende beskrevne risiko: 

 

“Make early interface agreements with all known projects… Produce list with 

NRA, DSB, Sund & Bælt etc. of all relevant, potential and decided projects… 

Produce agreed list with Technical Planning Department in BDK and DSB S-

tog of all relevant, potential and decided projects. (RMP 2009:6).  
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Aktørerne skal her tidligt foretage grænsefladeaftaler med aktører på andre kendte pro-

jekter samt producere bindende aftaler med den tekniske afdeling og disse aktører. Projekt-

lederne er aktørerne, der beskriver disse tiltag (eks. O3:7). Risikosupervisoren tilpasser 

(igen) her projektledernes beskrivelser til databasens struktur, der på denne måde bliver 

strukturerende for selve beskrivelsen af de risikominimerende tiltag, der skal gennemføres. 

 

Aktørerne afslutter deres risikostyringsarbejde med risikovurderingen (hvis man ser bort 

fra det fysiske arbejde med at gennemføre tiltagene bagefter). I denne forbindelse foretages 

vurderingen som tidligere nævnt skønsmæssigt, altså på baggrund af projektledernes erfa-

ringsbaserede skøn. Risikosupervisoren er igen her aktøren, der styrer dagsordenen. Risi-

kosupervisoren tager altså initiativet til at foretage denne risikovurdering (O1:13; O2:22; 

O3:9). Projektlederne tager sjældent selv dette initiativ (eks. O1:12). Observationsstudiet 

viste her, at projektlederne ofte svarede tøvende og forsigtigt uden at kunne begrunde deres 

vurdering særligt kvalificeret (eks. O1:19; O1:22). Observationsstudiet indikerede på den-

ne måde, at det ikke virkede som om, projektlederen brød sig om at foretage dette skøn, og 

at han netop syntes, at det blot var et (kvalificeret) skøn og intet andet. Risikosupervisoren 

er dog insisterende på at vurderingen foretages (eks. O1:12). Projektlederen bliver dermed 

nødt til at vurdere efter risikotyperne: cost, time, punctuality, benefits og credibility (som 

efter sidste afsnit var den fremgangsmåde databasens foreskrev). I denne forbindelse 

spurgte en regnskabscontroller på et af møderne, om man dog ikke kunne vurdere risikoen 

med henblik på risikoens indvirkning på kvaliteten af Signalprojektet. Risikolederen og 

risikosupervisoren svarede her prompte og nærmest simultant, at dette bestemt ikke var 

muligt (O1:17). Risikosupervisoren begrundede svaret med: ”… at det ikke kan have be-

tydning for kvaliteten, fordi kvalitet ikke er en parameter, man måler risikoen på” (O1:17). 

Risikosupervisorens udtalelse er interessant, fordi den bekræfter, at databasen suverænt 

dikterer og dermed begrænser selve mulighederne for at vurdere en risiko. I denne forbin-

delse vurderede projektlederen den eksemplificerede risiko til følgende (se tabel 3): 

 

Risk type Frequency Consequence 
Cost F-bane Almost certain (65 – 99 pct.) Low (15 – 150 mil. kr.) 
Time F-bane Almost certain (65 – 99 pct.) Moderate (3 – 6 month) 
Cost S-bane Highly likely (20 – 65 pct.) Low (3 – 30 mil. kr.) 
Time S-bane Highly likely (20 – 65 pct.) Very low (< 1 month) 
 

Tabel 3 – Eksempel på risikovurdering (RMP 2009:6) 
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Man kan ud fra risikovurderingen anskue, at projektlederen her vurderede sandsynlighe-

den for, at risikoen ville medføre øgede omkostninger på fjernbanen var 65 – 99 pct., og at 

dette ville koste mellem 15 – 150 mio. kr. (risikoen var her, at man ikke kunne håndtere 

grænsefladen til andre jernbaneprojekter). Man kan problematisere denne måde at vurdere 

risikoen på, da den fikserer vurderingerne til en række faste kategorier, samtidig med at 

den baserer sandsynligheds- og konsekvensvurderinger på erfaringsbaserede skøn. Projekt-

lederne viser deres usikkerhed med hensyn til vurderingerne. I denne forbindelse er dette 

særligt problematisk, når man tænker på, at rammerne er meget bredt formuleret. Der er alt 

andet lige stor afstand mellem 15 og 150 mio. kr. I denne sammenhæng skal det bemærkes, 

at databasen efterfølgende viser risikoen som primært 'gul' efter trafiklyssystemet (se også 

tabel 2), og at risikovurderingen afslutter risikostyringsarbejdet (bortset fra risikominime-

ringsarbejdet, der gennemføres efterfølgende). 

 

5.3.4. INTERESSEKONSTURKTION – DELKONKLUSION 

Aktørerne har sammenlagt gensidigt forsøgt at overbevise hinanden på kryds og tværs 

om deres roller/identiteter gennem en række interessekonstruktører. Eksempelvis benyttede 

aktørerne her mere konkret Signalanalysen som et forsøg på at overbevise hinanden om ri-

sikostyring som en forudsætning for projektets gennemførelse. I denne sammenhæng for-

søgte aktørerne at fastholde særligt ministeriernes og politikernes roller/identiteter ved at 

afskære alternative projekter, modeller eller organisationer, der kunne have påvirket det 

kommende risikostyringsprogram. Signalanalysen var dog stadig blot en risikoanalyse og 

som sådan ikke tiltænkt som et værktøj til at overbevise operationelle medarbejdere eller 

ledere om deres roller. Aktørerne udarbejdede derfor sidenhen flere interessekonstruktører 

som kan anskues som forsøg på at etablere disse interesserelationer med særligt de operati-

onelle ledere og medarbejdere. Aktørerne anvendte her Risikostyringsplanen og Risikoda-

tabasen til at etablere et risikostyringssystem, der kan anskues som både organiserende og 

strukturerende for risikostyringsarbejdet og dermed de operationelle ledere og medarbejde-

res roller/identiteter. Interessekonstruktørerne kan med andre ord anskues som et forsøg på 

at overbevise projektlederne om deres rolle som risikoejere, risikosupervisoren om rollen 

som risikostyringseksperten og risikolederen om rollen som risikomanageren. I denne 

sammenhæng kan interessekonstruktørerne sammenlagt anskues som den (makro) frame, 

der overordnet strukturerer risikointeraktionerne. Risikodatabasen kan her på én og samme 

tid betragtes som både muliggørende og begrænsende for risikostyringsarbejdet, og inter-
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aktionerne dette medfører. Risikodatabasen styrede på denne måde blandt andet, hvordan 

risiciene skulle formuleres og vurderes efter henholdsvis en 'meta-language risk descrip-

tion method' og 'det erfaringsbaserede skøn'. Observationsstudiet viste videre, at de opera-

tionelle medarbejdere og ledere også i praksis tilpassede deres beskrivelser og vurderinger 

til databasen, hvilket indikerede, at interaktionerne blev struktureret af interessekonstruk-

tørerne. Observationsstudiet viste også, sammen med interviewene og undersøgelsen af 

databasen, at Risikodatabasen ikke indeholdte bredere datasæt, altså statistisk materiale, 

om sandsynligheden for at risiciene indtræffer, eller konsekvensen hvis disse skulle ind-

træffe, hvilket medførte, at selve risikovurderingen blev udsat for betydelig usikkerhed. 

 

5.4. INDRULLERING (FORHANDLING) 

 

“Interessement achieves enrolment if it is successful. To describe enrolment is 

thus to describe the group of multilateral negotiations, trials of strength and 

tricks that accompany the interessements and enable them to succeed” (Callon 

1986:211). 

 

I den foregående analyse har jeg undersøgt, hvordan en række aktører har forsøgt at ak-

tualisere et fælles risikostyringsprogram som obligatorisk passagepunkt for hinanden og 

herigennem karakteriseret en række nødvendige roller/identiteter som en forudsætning for 

risikostyringsprogrammets stabilitet. Jeg har efterfølgende undersøgt, hvordan aktørerne 

forsøgte at overbevise hinanden om disse roller/identiteter gennem en række interessekon-

struktører, der sammenlagt blev benyttet til at afskære aktørernes relationer til andre poten-

tielle aktører, der kunne true risikostyringsprogrammet. Interessekonstruktionen er dog 

ikke bindende og kan aldrig blive succesfuld, altså fastholde et stabilt risikostyringspro-

gram, hvis ikke aktørerne også reelt lader sig indrullere. I denne sammenhæng kan man 

beskrive indrullering som den mængde forhandlinger, der ledsager aktørernes forsøg på at 

overbevise hinanden. I dette afsnit vil jeg nærmere undersøge, hvilke forhandlinger der har 

fulgt interessekonstruktørerne, og hvordan disse genererer behov for nye forhandlinger, 

hvis interessekonstruktionen skal stabiliseres. En række aktører vil ikke blive nævnt, hvil-

ket skyldes, at der ikke er forekommet (kendte) forhandlinger med disse. 
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5.4.1. DE TIDLIGE FORHANDLINGER 

Aktørerne har som tidligere beskrevet forsøgt at overbevise hinanden om nødvendighe-

den af et risikostyringsprogram gennem Signalanalysen (der var en business case om ud-

skiftningen af signalsystemet). Banedanmark forsøgte her efter forrige afsnit at benytte 

Signalanalysen som interessekonstruktør til at fastholde de andre aktører. Banedanmark 

kunne dog ikke sådan uden videre fastholde de andre aktører. Transportministeriet og 

Finansministeriet var nemlig bekymrede og utrygge ved risikoværdiens størrelse: 

 

”Ministerierne kunne godt lide idéen om risikostyring, selvom de naturligvis 

også var bekymrede over og utrygge ved størrelsen på risikoværdien… så vi 

måtte gøre noget mere for at overbevise dem” (T4:13). 

 

Banedanmark måtte altså gøre noget mere for at overbevise ministerierne om deres risi-

kostyringsprogram, eller sagt med andre ord, de måtte til at forhandle. Banedanmark åbne-

de forhandlingerne ved at forsøge at forklare ministerierne, at risikoværdien skulle betrag-

tes som en slags 'early warning', så man var opmærksom på de faktorer, der potentielt 

kunne påvirke udrulningen af projektet (T4:15). Banedanmark forklarede videre, at risiko-

værdien blot var udtryk for risikoeksponeringen her og nu, altså uden nogen former for 

risikominimerende tiltag, hvilket betød, at risikoværdien efterfølgende ville kunne reduce-

res (T4:15). Ministerierne lyttede til forklaringerne, men de var stadig bekymrede ved 

selve risiciene og risikoværdiens størrelse og dermed ikke overbevist (T4:13). 

Banedanmark valgte nu at argumentere for en lavere risikoværdi for at overbevise mini-

sterierne om risikostyringsprogrammet (T4:29). Banedanmark vidste nemlig, at en af de 

væsentligste årsager til risikoværdien på de 18 mia. kr. skyldtes, at organisationen ikke var 

moden eller robust nok til at gennemføre projektet (SA 2006a:110). Booz Allen Hamilton 

havde således kigget på organisationen, der på daværende tidspunkt udelukkende bestod af 

tre mand, og konkluderet, at organisationen ikke uden væsentlige risici kunne gennemføre 

projektet rettidigt og uden ekstra omkostninger (T4:17). Banedanmark foreslog nu, at man 

ændrede projektafslutningen fra 2014 til 2020/21, så man på den måde fik skabt mere tid til 

at gøre organisationen mere moden og hermed reducere risikoværdien: 

 

”[D]et handlede om at få noget mere tid, så du blev mere moden både interna-

tionalt, på det kravspecifikke men også internt, og det passede faktisk så godt, 
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at du kunne skære dit risikoscenarium ned, så vi fik en fast risikoværdi, der 

hed 10 mia. kr. [min fremhævelse]”(T4:29). 

 

Banedanmark præsenterede argumenterne overfor ministerierne, der: ”… nu ikke længe-

re var så skeptiske” (T4:29). I denne forbindelse udarbejdede Banedanmark en tillægsrap-

port kaldet 'Signalanalysen – analyse af to investeringsvarianter', som de benyttede som 

interessekonstruktør til at præsentere argumenterne gennem. Rapporten fremviste to alter-

native investeringsstrategier, der udnyttede den langsommere udrulning, og dermed redu-

cerede risikoværdien til ca. 10 mia. kr. for hver investeringsstrategi (SA 2006b:63). 

 

Banedanmark formåede med investeringsalternativerne midlertidig at overbevise mini-

sterierne om udformningen af risikostyringsprogrammet. Banedanmark lykkedes dog ikke 

at fastholde den daværende udformning af risikostyringsprogrammet. Finansministeriet var 

nemlig ikke overbevist om Banedanmarks metodiske grundlag for at udarbejde risikosty-

ringsprogrammet (FM 2010). Signalanalysen byggede som tidligere nævnt på det successi-

ve kalkulationsprincip, hvilket helt konkret betyder, at risikoværdien på de ca. 10 mia. kr. 

skulle indarbejdes som en selvstændig del af budgettet (SA 2006b:67). Finansministeriet 

havde dog gennem de senere årtier haft flere og flere situationer, hvor ministeriet var nødt 

til at foretage ekstrabevillinger, fordi en række anlægsmyndigheder ikke kunne holde deres 

budgetter (FM 2010:1). Finansministeriet gennemførte på denne baggrund en undersøgel-

se, der viste, at anvendelsen af den successive kalkulation til at beregne risikoværdien og 

budgetterne generelt ikke tilstrækkeligt kunne forudberegne anlæggets endelige omkost-

ninger (NAB 2006:1). Ministeriet kunne med andre ord dokumentere, at den gængse måde 

at foretage risikovurderinger på ikke fungerede efter hensigten. Finansministeriet ønskede 

derfor nu at ændre på risikostyringens metodiske grundlag. I den forbindelse benyttede 

Finansministeriet undersøgelsens resultater som interessekonstruktører til at overbevise 

Transportministeriet om nødvendigheden af denne ændring (FM 2010:1-3).7

                                                 
7 Umiddelbart foreligger der ikke konkrete beviser for en egentlig alliance, men aktstykket om 'Ny Anlægs-
budgettering' undlader specifikt at omtale, hvem der har anmodet om denne ændring. Undladelsen heraf er 
påfaldende markant. Finansministeren har tilsluttet sig aktstykket (NAB 2006). 

 Ministerierne 

udarbejdede sammen efterfølgende aktstykket om 'Ny Anlægsbudgettering' indeholdende 

nye budgetteringsprincipper med tilhørende usikkerhedsanalyser og gjorde disse gældende 

på først og fremmest nye anlægsprojekter på vej- og baneområdet (NAB 2006:1). 
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Aktstykket gør budgetteringsprincippet om dokumenterede erfaringsbaserede priser og 

mængder gældende (FM 2010:3; NAB 2008:2). Budgetteringsprincippet bryder med den 

successive kalkulation og fjerner risikoværdierne fra budgettet. Anlægsmyndighederne må 

altså ikke længere foretage generelle statistiske beregninger eller vurderinger såsom risiko-

værdiberegninger men skal indhente erfaringsbaserede enhedspriser og mængder fra andre 

lignende projektet. Finansministeriet erkender dog samtidig, at visse korrektioner er nød-

vendige, så: ”… der opnås en mere retvisende forventning til projektets samlede udgifter” 

(NAB 2006:2; FM 2010:2). Budgetteringsprincipperne inkluderer derfor et såkaldt korrek-

tionstillæg, dvs. et risikotillæg, på 30 pct., hvoraf 10 pct. skal tillægges et ankerbudget, og 

20 pct. skal udgøre en egentlig reserve (NAB 2008:28-29). Risikotillægget suppleres her af 

skærpede krav til systematisk dokumenterbar risikostyring, så anlægsmyndigheden kan 

dokumentere eventuelle ændringer i projektets forudsætninger og disses økonomiske kon-

sekvenser samt skærpe opmærksomheden på budgetlægningen generelt (NAB 2008:3, 

15ff). Finansministeriet har således sammenlagt flyttet usikkerhedsberegninger med tilhø-

rende risikoværdier fra at være en integreret del af budgettet til at være en bagvedliggende 

forudsætning for økonomstyringen på projektet.8

Banedanmark formåede altså sammenlagt ikke at fastholde deres oprindelige udformning 

af risikostyringsprogrammet. I denne forbindelse blev 'Ny Anlægsbudgettering' gennemført 

blot to dage før den politiske beslutning om en totaludskiftning af signalsystemet (Aftale 

2007). Banedanmark blev dermed ikke givet muligheden for at argumentere eller diskutere 

ændringerne med ministerierne før efter principperne blev gennemtvunget ved lovgivning 

(T4:49). Banedanmark blev således mere eller mindre frivilligt ”overbevist” af ministerier-

ne om disse nye principper. Ministerierne valgte dog alligevel en af investeringsstrategier-

ne fra Signalanalysen. Aktørerne har dermed gensidigt indrulleret hinanden gennem de af 

deres egne tiltag, der var nødvendige for at acceptere risikostyringsprogrammets indleden-

de udformning. Indrulleringen skete således gennem Signalanalysen, men denne blev 

ledsaget af forhandlinger over argumentation til gennemtvingelse af lovgivning. 

 

 

5.4.2. DE SENE FORHANDLINGER & OVERFLOW 

Aktørerne benyttede som tidligere analyseret interessekonstruktørerne Risikostyringspla-

nen og Risikodatabasen som forsøg på at fastholde de operationelle ledere og medarbejde-

                                                 
8 For god ordens skyld bør her bemærkes, at risikovurderingen kan have som konsekvens, at det vurderes 
nødvendigt at budgettere med sumposter for ekstraordinære forhold, hvor der ikke eksisterer forudsætninger 
for at kvantificere priser og mængder. 
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res roller/identiteter samt én bestemt fremgangsmåde til risikostyringsarbejdet. Interesse-

konstruktørerne er her, ligesom ved sidste afsnit, blevet ledsaget af forhandlinger. Risiko-

styregruppen blev således ikke indrulleret ved blot uden videre at få fremvist Risikodataba-

sen eller Risikostyringsplanen. Projektlederne blev indrulleret ved kontraktlige forhand-

linger. Projektlederne er således blevet ansat under forudsætning af deres villighed til at 

påtage sig rollen som risikoejere (T3:104). Banedanmark har her bragt en anden interesse-

konstruktør på banen, nemlig en ansættelseskontrakt, der har fungeret som den konstruktør, 

der juridisk binder aktørerne til deres roller/identiteter. I denne sammenhæng havde Ram-

bøll JV forinden ansættelsen identificeret, at en væsentlig usikkerhed var, om man kunne 

ansætte personale med de rette kompetencer til det gældende offentlige lønniveau (T4:29). 

Banedanmark anmodede derfor Personalestyrelsen om tilladelse til at ansætte et vist antal 

medarbejdere til en højere løn end normalt, hvilket styrelsen tillod (T4:29). Banedanmark 

forsøgte efterfølgende med disse interessekonstruktører ved hånden at overbevise projekt-

lederne om deres ansættelse, hvilket senere lykkedes, da fem projektledere har ladet sig 

ansætte og dermed indrullere (se bilag 3 for deres organisatoriske placering). 

Projektlederne foretager ikke nødvendigvis risikostyringen som tiltænkt, blot fordi de 

ved ansættelsen lod sig indrullere. Risikostyringsarbejdet står på denne måde hele tiden til 

genforhandling, hvilket følgende interviewpersons udtalelse viser: 

 

”Alle projektledere arbejder ikke med risikostyring på samme måde, blot fordi 

de er projektledere på nogle anlægsarbejder, hvor man er nødt til at foretage 

dette arbejde. Risikolederen må konstant forhandle med nogle af projektleder-

ne for at få dem til at gøre det på denne måde, som ledelsen gerne vil have det, 

og så de gør det – men ikke nødvendigvis formelt” (T1:269). 

 

Projektlederne arbejder efter ovenstående ikke nødvendigvis på samme måde, selvom de 

har ladet sig indrullere ved ansættelsen. Risikolederen må konstant forhandle med nogle af 

projektlederne for at få dem til at udføre risikostyringsarbejdet på den måde, som ledelsen 

gerne vil have det. Indrulleringen må altså være en fortløbende proces gennem hele forlø-

bet. I denne forbindelse viser observationsstudiet, at det særligt er ved risikovurderingerne, 

hvor risiciene skal vurderes efter sandsynlighed og konsekvens, at risikostyringsarbejdet 

kommer til forhandling (O1:24; O2:10; O3:18). 

Følgende eksempel illustrerer en forhandlingssituation, hvor projektlederen ikke foreta-

ger risikovurderingen, som risikolederen gerne ville have dette, hvilket ender med, at risi-
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kolederen må overbevise projektlederen om at foretage vurderingen på den måde, som 

risikolederen gerne vil have dette. Projektlederen arbejder her på GSM-R-delprojektet, der 

omhandler teknologien, som muliggør den trådløse signalkommunikation mellem eksem-

pelvis lokomotiver og centraler. Forhandlingssituationen opstår efter, at projektlederen har 

identificeret risikoen, der her kan beskrives som risikoen for, at selve teknologien bliver 

forældet inden projektets afslutning, hvilket kan medføre et behov for at implementere en 

helt ny og på nuværende tidspunkt ukendt teknologi (RR 2010:161). Forinden mødet var 

denne risiko tidligere blevet vurderet til at have en sandsynlighed på mellem 1 – 5 pct. og 

en konsekvens på over 1500 mio. kr. Risikoen var altså placeret som en 'rød' risiko (se 

bilag 5). Projektlederen var her sikker på at fastholde denne klassificering, da han var over-

bevist om, at det ville blive meget omkostningskrævende at udskifte teknologien (O2:10). 

Risikolederen var dog ikke tilfreds med dette og ville gerne have denne reduceret, da han 

mente, at man siden sidst havde indgået en kontrakt på området, der burde kunne reducere 

værdien (O2:10). Risikolederen ville med andre ord gerne have flyttet risikoen ned til det 

'gule' område. Projektlederen var her bestemt ikke enig og forsøgte at argumentere for, at 

den kritiske periode var perioden 2010 til 2013, og at han dermed mente, at de burde vente 

med at reducere risikoens konsekvens til efter dette tidspunkt. Han endte dog med at ac-

ceptere en nedjustering af risikoens konsekvens til mellem 750 og 1500 mio. kr. med 

vendingen, det kunne man: ”… vel godt” (O2:10). Projektlederen blev herefter bedt om at 

indskrive det risikominimerende tiltag, hvilket netop begrundede at nedjusteringen så at 

sige skulle foretages (O2:10). Projektlederen gjorde dette, men var stadig skeptisk, da 

mødedeltagerne forlod risikovurderingen for at fortsætte dagsordenen. 

Forhandlingseksemplet illustrerer, at projektlederne for det første må forhandle med risi-

kolederen (og også risikosupervisoren) om den konkrete vurdering af sandsynlighed og 

konsekvens, selvom projektlederen er risikoejerne, og for det andet, at risikolederen og 

risikosupervisoren som hhv. manageren og eksperten bedst ved, hvordan vurderingerne 

skal struktureres. Projektlederen ville fastholde sit oprindelige skøn, men risikolederen 

mente, at det risikominimerende tiltag burde udløse en reduktion af konsekvensværdien, 

hvilket projektlederen også endte med at støtte, selvom han egentlig gerne ville vente til 

efter 'den kritiske periode'. Sidstnævnte var dog ikke en korrekt fremgangsmåde. Eksem-

plet viser også at risikovurderingen er subjektiv med en høj grad af skøn, der her svingede 

mellem 750 mio. kr. og over 1500 mio. kr. Risikostyringsværktøjerne (Risikostyringspla-

nen og Risikodatabasen) strukturerede dog disse felter på forhånd. Man kan hermed sige, 

at værktøjerne her definerer de konkrete mulige kvantificeringer af risikoen konsekvens. 
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Forhandlingerne med de operationelle medarbejdere, projektlederne, om deres rolle som 

risikoejere foregår ikke altid gennem diskussioner mellem risikosupervisoren, risikolede-

ren og projektlederne. Risikolederen som manager går ofte til den overordnede ledelse og 

beder om udstedelse af konkrete arbejdsbeskrivelser: 

 

”Risikolederen forklarer som regel projektlederne om vigtigheden af at påtage 

sig ansvaret for risikostyringen, men ofte snakker risikolederen med sine over-

ordnede ledere om situationen, og så må ledelsen uddelegere det oppefra. Risi-

kolederen har simpelthen ikke tid til at forklare projektlederne vigtigheden af 

deres rolle som risikoejere” (T1:103). 

 

Risikolederen har med andre ord ikke tid til at forhandle med projektlederne og går der-

for ofte direkte til ledelsen for at få udstukket uddelegeringer eller arbejdsbeskrivelser 

oppefra. Forhandlingerne bliver dermed til tider afskåret. I denne forbindelse giver inter-

viewpersonerne udtryk for en række bekymringer eller problematikker, som endnu ikke er 

blevet genstand for forhandling og som er afledt af de risikostyringsværktøjer, som sidste 

afsnit viste er strukturerende og organiserende for risikostyringsarbejdet (Risikostyrings-

planen og Risikodatabasen). Risikodatabasen er her som tidligere nævnt afgørende for 

risikostyringsarbejdet, eftersom databasen rummer samtlige oplysninger om risiciene, 

risikoejerne og de risikominimerende tiltag. Risikodatabasen foreskriver her, at risikovær-

dien er et udtryk for sandsynligheden gange med konsekvensen. En interviewperson for-

klarede dog, at risikovurdering ikke er nogen eksakt videnskab, der lader sig forklare gen-

nem den teoretiske øvelse sandsynlig gange konsekvens: 

 

”Risikovurderinger kan aldrig blive til nogen eksakt videnskab, man kan be-

regne efter den teoretiske øvelse sandsynlighed gange konsekvens. Man kan fo-

retage sine skøn herefter, men det forbliver stadigvæk bare skøn eller skud, 

fordi man aldrig ved, hvad det vil koste, før regningen den falder” (T1:125). 

 

Risikovurderinger er med andre ord udtryk for en teoretisk værdi, der altid kunne være 

anderledes, hvis man blot skønnede denne til dette. Når alt kommer til alt, så ved man 

først, hvad det vil koste, når regningen falder. I denne sammenhæng gav en anden inter-

viewperson udtryk for, at risikovurderingen muligvis ikke er en eksakt videnskab, men da 
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man har en risikodatabase med en klar risikovurderingsstruktur, da begrænser det altså den 

samlede usikkerhed (T2:160). Har man her et veluddannet og erfarent team, der er sam-

mensat af de rigtige folk, og den rigtige mængde workshops, så mente interviewpersonen, 

at så kunne man altså ramme tilstrækkeligt præcist (T2:160). Risikodatabasens struktur 

blev dog af den første interviewperson også problematiseret gennem databasens krav om, 

at man skal vurdere risikoen gennem projektets samlede levetid. Interviewpersonen gav her 

udtryk for, at man ikke kan afgive kvalificerede skøn ud over ét år: 

 

”Risikovurderingen har efter min overbevisning den fundamentale problema-

tik, at det skal ligge inden for den menneskelige psykes ramme for, hvad vi kan 

planlægge, og dette er max ét år, og så bliver resten noget vi ikke kan arbejde 

med. På risikoopfølgningsmøderne og workshopperne kommer vi også frem til 

denne konklusion. Vi kan simpelthen ikke gøre noget ved det, selvom vi gerne 

ville. Jeg synes faktisk, at det er bekymrende [min fremhævelse]” (T1:153). 

 

Interviewpersonen forklarer med andre ord her, at risikovurderingerne bliver nødt til at 

ligge indenfor den menneskelige psykes ramme for, hvad man kan planlægge, og at dette 

er max ét år, og så bliver resten noget de operationelle ledere og medarbejdere ikke kan ar-

bejde med. Udtalelsen skal anskues sammen med det faktum, at risikovurderingerne efter 

Risikodatabasen og Risikostyringsplanen skal foretages for alle risiciene indenfor projek-

tets levetid, hvilket er langt ud over ét år frem, nemlig frem til 2020/21. Helt konkret bliver 

dette bekymrende ved flere af de risikominimerende tiltag, der kræver ændringer af kon-

trakter, der ofte må tegnes for en flerårig periode (RR 2010). Identificeres en risiko på et 

tidspunkt, hvor en kontrakt allerede er blevet indgået, og risikoen burde være sikret gen-

nem denne kontrakt, da vil det enten ofte være for sent at foretage en ændring ved kontrak-

ten eller omkostningsfuldt. Interviewpersonen beskrev dog også dette som bekymrende. I 

denne forbindelse fandt flere interviewpersoner det bekymrende, at databasen ikke inde-

holder et tilstrækkeligt statistisk datagrundlag til at estimere sandsynligheden eller konse-

kvensen (T1; T3; T6). Projektlederne overlades til deres egne erfaringer med at foretage et 

så kvalificeret skøn som muligt. I denne sammenhæng skal det dog fremhæves, at inter-

viewpersonerne overordnet giver udtryk for en positiv indstilling til risikostyring, som 

værktøj til at sikre en bedre projektstyring (eks. T3:26-30; T6:116). 
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Projektlederne overlades som nævnt til deres erfaringsbaserede skøn. En interviewet per-

son gav her udtryk for, at når risikostyringsstrukturen overlader risikoidentifikationen og 

risikovurderingen udelukkende til de samme personers erfaringsbaserede skøn, så kan 

disse personer på et tidspunkt ikke længere identificere eller vurdere nye usikkerheder: 

 

”Projektlederne kan ikke blive ved med at finde frem til noget nyt. Man ender 

med at træde rundt om sig selv – og det er måske faren ved, at det er den sam-

me lille kreds, som kigger på risiciene hele tiden…” (T3:34). 

 

Interviewpersonen giver her udtryk for en bekymring over ikke at kunne tænke ud af 

boksen og dermed risikere ikke at identificere alle risiciene. Interviewpersonen så her ger-

ne, at man generelt afholdte workshops med andre mennesker for at få nogle friske øjne på 

situationen (T3:34). Man kan her spørge, om dette er en god løsning. I samme forbindelse 

fremhævede en anden interviewperson nemlig, at det kan være en kamp at gøre risikosty-

ring gældende for projektlederen på grund af kulturforskellen mellem denne og ledelsen 

(T1:97). Man kan ikke gennemtvinge en fokusering på risikostyring, hvis personen ikke 

finder det vigtigt (T1:97). Man må altså finde interesserede personer til risikostyringen, 

hvis andre mennesker skulle involveres. 

 

Risikodatabasen strukturerer som nævnt, hvordan risikovurderingen skal foretages efter 

faste kategoriseringer (se bilag 5 for risikoklassificeringerne). I denne forbindelse gjorde 

en interviewperson opmærksom på, at alle risiciene vurderes individuelt af projektlederne 

for deres eget projekt. Umiddelbart er dette ikke problematisk, da det pædagogisk er nem-

mest at beskrive og vurdere én risiko af gangen. Interviewpersonen gjorde dog her op-

mærksom på, at dette kan være særdeles problematisk, da risikostyringsstrukturen og 

Risikodatabasen ikke kan håndtere, hvis risiciene påvirker hinanden og særligt forstærker 

hinandens konsekvenser på tværs af delprojekterne: 

 

”Det er lige præcis én af ankerne ved risikostyring, at der ikke er nogen kritisk 

stillingtagen blandt de forskellige projektledere på de forskellige delprojekter 

til, hvor og hvor mange steder vi lægger risikoværdierne til henne” (T6:102). 

 

Interviewpersonen beskriver her, at én af ankerne ved risikostyringen er dennes evne til 

præcist at angive en korrekt risikoværdi. Interviewpersonen siger senere, at den samlede 
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risikoværdi måske skal ganges med faktoren x10 eller noget lignende for at få noget, der 

bare reelt minder om en værdi (T6:101). Interviewpersonen fremhævede dog også at trods 

denne mangel, så var personen fortrøstningsfuld med hensyn til risikostyringens evne til at 

forbedre projektstyringen (T6:102). Interviewpersonen fremhævede dette med, at blot det 

at fokusere på risikostyring kunne virke risikominimerende for risikoværdien. Udtalelsen 

kan dog være problemfyldt. Transportministeriet og Finansministeriet indførte 'Ny An-

lægsbudgettering' og gjorde dermed risikostyring til en forudsætning, der skal opfyldes, for 

overholdelsen af bevillingerne og dermed også for økonomistyringen på projektet. Hvis 

projektlederne anvender risikostyring som projektstyringsværktøj og ministerierne som 

økonomistyringsværktøj, så eksisterer der forskellige forventninger til risikostyringsarbej-

det, hvilket vil kunne lede til overflowing på sigt. 

 

5.4.3. INDRULLERING – DELKONKLUSION 

Aktørerne har sammenlagt forsøgt at indrullere hinanden gennem forskellige former for 

forhandlinger, der fulgte med forsøget på at skabe en interessekonstruktion. Risikostyring 

er på denne måde blevet konstrueret gennem forhandlinger mellem aktører, der har forskel-

lige interesser på spil. Forhandlingerne begyndte på et tidligt tidspunkt, da risikoanalysens 

(Signalanalysens) opstillede investeringsalternativer fremviste risikoværdier, hvis bagved-

liggende usikkerheder ikke kunne accepteres af alle aktørerne. Transportministeriet og 

Finansministeriet ville ikke umiddelbart acceptere disse. Aktørerne endte dog med gensi-

digt at indrullere hinanden gennem de af deres egne tiltag, der var nødvendige for at accep-

tere risikostyringsprogrammets indledende udformning. Aktørerne måtte også forhandle 

med hinanden om risikoejerskabet. Projektlederne blev her indrulleret gennem ansættel-

seskontrakten, men indrulleringen viste sig at være en løbende proces. Risikolederen måtte 

her genforhandle risikostyringsarbejdet foranlediget af risikostyringsstrukturen sammen 

med projektlederne. Risikostyringsstrukturen skabte her overflows. Projektlederne havde 

bekymringer ved den nuværende risikostyringsstruktur, hvilket kom til udtryk ved, at 

projektlederne blandt andet mente, at det ikke var muligt at identificere og vurdere usik-

kerheder mere end ét år frem, samt at man kunne risikere at træde rundt om sig selv, når 

man ikke benyttede statistiske datasæt eller involverede flere mennesker til dette risikosty-

ringsarbejde. Projektlederne viste også bekymring med hensyn til risicienes forstærkende 

effekter på tværs af delprojekterne, som den nuværende risikostyringsstruktur ikke tog til 

betragtning. Her skal det dog nævnes, at der generelt var en positiv holdning til risikosty-

ringsstrukturen som projektværktøj til at forbedre projektstyringen. Projektlederne arbej-
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dede også loyalt med risikostyringen. Indrullering må da siges at være foretaget, selvom 

der potentielt hele tiden eksistere en risiko for, at der qua risikostyringsstrukturen vil blive 

genereret ny modstand herimod, altså overflows, der potentielt kan true denne frame. 

 

5.5. MOBILISERINGEN 

 

“Who speaks in the name of whom? Who represents whom? These crucial 

questions must be answered if the project… is to succeed” Callon (1986:214). 

 

Mobilisering betyder at gøre noget bevægeligt, at gøre noget klar til en indsats eller at 

bringe noget til stand eller orden. Mobilisering betyder at få nogen eller noget til at tale på 

vegne af noget andet eller nogle andre. Risikostyringsprogrammet er indtil videre ”blot” 

blevet beskrevet som en række rolletilskrivninger, interessekonstruktører og forhandlings-

processer, altså ikke noget bindende netværk af relationer; ingen praktisk materialitet. I 

dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan dette bindende netværk af relationer manifesteres 

eller materialiseres, og dermed får en virkelighed, en objektiv realitet. Jeg vil undersøge, 

hvordan risikostyringsprogrammet er blevet mobiliseret til et fælles statsligst risikosty-

ringsprojekt bestående af en række gensidigt konstituerende aktører. Vi ved nemlig inden 

afsnittet påbegyndes, at risikostyringsprogrammet de facto er mobiliseret, eftersom risiko-

styringsarbejdet er påbegyndt, og et politisk flertal har bevilliget midlerne til at gennemfø-

re (dele af) projektet. 

 

Udviklingen af risikostyringsprogrammet begyndte som tidligere beskrevet med Rigsre-

visionens og Finansministeriets italesættelse af risikostyring som løsning på en økonomi-

styringsproblematik, der prægede anlægsmyndighederne. Man kan her tolke, at Banedan-

mark efterfølgende gjorde sig til talsmand for risikostyringsprogrammet ved at påtage sig 

rollen som projektforvalteren. Helt konkret skete dette ved, at Banedanmark translaterede 

den italesatte risikostyring til en konkret håndfast rapport: Signalanalysen. Booz Allen Ha-

milton var her den medhjælpende risikostyringsekspert og udlevede dermed sin rolle som 

foreskrevet. Undersøgelsen blev efterfølgende til genstand for forhandling (efter sidste af-

snit). Efter disse forhandlinger, hvor Signalanalysen blev tilpasset den lavere risikoværdi 

på 10 mia. kr., accepterede Transportministeriet og Finansministeriet denne. Signalanaly-

sen blev dermed gjort til repræsentant for en række gensidigt konstituerende aktørers for-

slag til det videre arbejde. Man kan her spore en interessant bevægelse. Signalanalysen bli-
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ver nemlig her selv til talsmand for risikostyringens formodede evne til at løse økonomi-

styringsproblematikken. Signalanalysen binder nemlig aktørerne sammen.  

 

Signalanalysen cirkulerede efterfølgende rundt blandt et politisk flertal og virkede som 

beslutningsgrundlag for principbeslutningen om en totaludskiftning af signalsystemet og 

dermed en blåstempling af risikostyringsprogrammets etablering (Aftale 2007). Aftalen 

udgør her på samme måde en gøren til talsmand og dermed en translation. Aftalen transla-

terer nemlig Signalanalysens to alternative investeringsstrategier eller løsningsforslag til ét 

forslag. Aftalen manifesterer på denne måde en række relationer mellem aktørerne, der på 

denne måde bindes sammen til et forholdsvist stabilt netværk. 

  

Nedenstående figur illustrerer denne translation, eller det man kan kalde mobiliseringen 

af risikostyringsprogrammets etablering (figur 9). Figuren viser, hvordan den mundtlige i-

talesættelse af risikostyring gennem en konkretisering af fire plus to investeringsstrategier 

translateres mod et mere konkret materialiseret risikostyringssystem. Aftalen 2007 binder 

således risikoanalysen til det valgte investeringsforslag. 

 

Mobiliseringsarbejdet er endnu ikke afsluttet. Signalanalysen manifesterede således en 

risikoanalyse, der som tidligere undersøgt ikke inkluderede karakteriseringer af operatio-

nelle medarbejdere eller ledere. I denne forbindelse antog Risikostyringsplanen og Risiko-

databasen nogle afgørende roller. Værktøjerne virkede her begge fastholdende og struktu-

rerende for risikostyringsarbejdet og for de operationelle medarbejdere og lederes roller/i-

dentiteter. Projektlederne blev således fastholdt som risikoejere. Risikolederen blev fast-

holdt som risikomanageren, og risikosupervisoren blev fastholdt som risikoeksperten. Ind-

rulleringsafsnittet viste videre her, hvordan disse aktører lod sig indrullere efter disse roller 

og konkret udførte disse roller som foreskrevet. Risikostyringsplanen og Risikodatabasen 

blev med andre ord endnu en talsmand, men denne gang som talsmand for hele risikosty-

ringsprogrammet. I denne forbindelse samlede Risikostyringsrapporten disse to værktøjer 

under paraplybetegnelsen: risikostyringssystemet. Talsmandsrollen forskød sig endnu 

engang eftersom denne rapport også blev accepteret. 

 

Problematik 
 

Signal-
analysen 

translation translation 
 

Aftale 
2007 

Figur 9 – Mobilisering (egen tilvirkning) 
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Udover Risikostyringsrapporten antog en anden konkret konstruktør også en afgørende 

rolle. 'Ny Anlægsbudgettering' gjorde nemlig efter aktørernes egne beskrivelser risikosty-

ring til en forudsætning for gennemførelsen af anlægsprojekter og integrerede denne med 

økonomistyringen på projekterne (T2:85-90; T3:50; T6:56). 'Ny Anlægsbudgettering' fore-

tog dette ved at opstille nogle nye budgetteringsprincipper, der fjernede beregnede risiko-

værdier fra budgetterne, men samtidig gjorde det til at krav, at projekter skulle have syste-

matisk dokumenterbar risikostyring. Finansministeriet og Transportministeriet gennemfør-

te denne og bandt sig dermed til risikostyringsnetværket. 'Ny anlægsbudgettering' transla-

terede også en masse sager om dårlig økonomistyring til ét enkelt aktstykke, der skulle 

kunne forhindre sådanne lignende sager i fremtiden (FM 2010:1). 

 

'Ny Anlægsbudgettering' og Risikostyringsrapporten blev sammenlagt integreret ved en 

samlet 'Baggrundsrapport' (SBA 2008), der virkede som politisk beslutningsgrundlag for 

den videre blåstempling af risikostyringsprogrammet. Baggrundsrapporten blev her efter-

fulgt af et kortere og mere præcist 'Beslutningsoplæg' (SBE 2008). Mobiliseringen, altså 

denne bringen noget til orden, blev dog først for alvor sikret med den politiske aftale fra 

begyndelsen af 2009. Beslutningsoplægget cirkulerede på samme måde rundt, ligesom 

Signalanalysen gjorde, og virkede som beslutningsgrundlag for den afgørende beslutning 

om bevilling af penge til Signalprojektet. Parterne bagved aftalen blev således enige om at 

afsætte 21,7 mia. kr. til udskiftningen af signalerne ved denne aftale (Aftale 2009:10).9

 

 

Nedenstående figur 10 viser den fortsatte og afgørende mobilisering af risikostyringspro-

grammet. Figuren viser, hvordan risikostyringsprogrammet fra dets oprindelige begyndelse 

til dets endelige udformning har gennemgået en lang række translationer, og at det netop er 

gennem disse translationer, at aktørerne gensidigt har involveret hinanden og konstrueret 

risikostyringsprogrammet som løsning på økonomistyringsproblematikken. I denne forbin-

delse har der foreligget flere forhandlinger mellem forskellige aktører, hvilket blandt andet 

sidste afsnit viste. Translationerne antager dermed en afgørende rolle for konstruktionen af 

det endelige statslige risikostyringsprojekt, der ikke styres af én aktør alene, men udeluk-

kende opretholdes og stabiliseres gennem den fælles konstituering. 

                                                 
9 Bevillingerne er dog ikke udmøntet af én omgang. Banedanmark modtager således bevillingen på en separat 
post på finansloven (28.63.08). Beløbet er videre inkl. anlægstillægget (risikotillægget) på 30 pct.. 
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Mobiliseringen kræver videre den forsatte cirkulation af statusrapporteringer. Risikosty-

ringsprogrammet bliver nødt til at producere resultater, der kan stimulere de målsætninger 

problematiseringen konstruerede. Risikostyringen skal med andre ord virke ved at sænke 

budgetoverskridelserne, forbedre tilsynet, forbedre økonomistyringen og undgå at dette 

ikke ender med at blive en skandale. Målsætningerne hænger naturligvis sammen på den 

måde at hvis budgetoverskridelser indtræffer, så var der nok ikke tilstrækkelig økonomisty-

ring, og hvis en skandale indtræffer, så har tilsynet nok ikke været tilstrækkeligt osv. I den-

ne forbindelse udarbejder risikolederen månedlige statusrapporter til ministerierne og poli-

tikerne, som efterfølgende cirkulerer rundt (T1:12). Risikolederen udtrykte her, at han altid 

følte, at han måtte fremvise positive resultater. Risikobilledet over den samlede risikoværdi 

måtte konstant reduceres, medmindre stigningen skyldtes projektets naturlige udvikling, 

som eksempelvis opstarten af nye delprojekter etc. (T1:8). Statusrapporteringerne fremvi-

ser sammenlagt en fremgang siden projektet blev påbegyndt (eks. RSR 2010). Risikovær-

dien har her været stødt faldende fra ca. 10 mia. kr. (2007) til 2,2 mia. kr. (2010). Status-

rapporteringer viser meget godt det faktum, at fremgang må produceres.  

 

5.5.1. MOBILISERING – DELKONKLUSION 

Mobiliseringen af risikostyringsprogrammet som et bindende netværk af relationer mel-

lem en række aktører skete gennem en række translationer, der forskød den oprindelige 

italesættelse af økonomistyringsproblematikken. Signalanalysen blev her til repræsentant 

for opstillingen af et forslag til en række løsninger på problematikken. Herefter fulgte en 

lang række yderligere translationer eller forskydninger. Ultimativt manifesterede den po-

litiske aftale om bevillingen af midlerne til at gennemføre projektet risikostyringsprogram-

mets konstruktion (Aftale 2009). I den forstand fikserede den politiske beslutning en række 

aktørers roller/identiteter og begrænsede deres handlemuligheder. Man kan hermed også 
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Figur 10 – Mobilisering (fortsat) 
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mere præcist beskrive risikostyringsprogrammet som et statsligt risikostyringsprojekt 

bestående af en række aktører, hvis udførelse af deres tilskrevne rolle er afgørende for 

risikostyringsprogrammets succes. Banedanmark bliver nødt til at løfte byrden som pro-

jektforvalter; Risikostyregruppen bliver nødt til at minimere risiciene gennem deres rolle 

som risikostyringseksperter; Transportministeriet bliver nødt til at føre et tilstrækkeligt til-

syn; Finansministeriet har ikke andre valg end at sikre programmets økonomiske effektivi-

tet; Rigsrevisionen bliver nødt til at involvere sig, hvis noget udvikler sig til en skandale 

(og ellers bliver de det nok alligevel gennem statsrevisorerne); Konsulenterne kan ikke 

nægte deres beregninger; og Politikerne kan ikke undlade at bevillige de nødvendige mid-

ler. Hvis ikke disse roller efterleves, så kan netværket under visse omstændigheder bryde 

sammen. Risikostyringsprogrammet kan hermed beskrives som et bindende aktør-netværk 

mellem en række aktører, der gensidigt skaber aktør-netværket. Når dette så er sagt, så har 

aktørerne altid andre valg. Succes er aldrig sikret. 
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6.0. HOVEDKONKLUSION 

 

 

Indledningen startede med at beskrive, hvordan risikostyring gennem de seneste årtier er 

blevet et udbredt fænomen, der bredt anvendes internationalt af både den private og den of-

fentlige sektor. Indledningen problematiserede denne udvikling. Eksempelvis vidnede fi-

nanskrisen således om forskellige entiteters manglende evne til at reducere usikkerheder, 

selvom disse anvendte risikostyring. På denne baggrund har dette casestudium undersøgt 

følgende for at belyse risikostyringen nærmere: 

 

Hvordan konstrueres Signalprojektets risikostyringsprogram, og hvilke ef-

fekter kan risikostyringsprogrammet på nuværende tidspunkt i dets aktive-

ring siges at generere, herunder hvor stabilt er programmet som løsning på 

økonomistyringsproblematikken? 

 

Overordnet kan det konkluderes, at risikostyring efter aktørernes beskrivelser på nuvæ-

rende tidspunkt virker stabilt og pålideligt som et projektstyringsværktøj til at øge sandsyn-

ligheden for og effekten af positive begivenheder og minimere sandsynligheden for og ef-

fekten af negative begivenheder. Når aktørerne vurderer risikostyringen som stabil, kan det 

konkluderes, at aktørerne har skabt en midlertidig arbejdsro og stabilitet, en positiv aura, 

omkring risikostyringsarbejdet. Aktørerne forventer med andre ord, at risikostyring kan lø-

se den økonomistyringsproblematik, der prægede anlægsprojekter på vej- og baneområdet, 

og dermed bidrage til en værdiskabelse på dette projekt (eller måske nærmere bestemt bi-

drage til forhindring af værditab). 

 

Man kan efter analysen mere detaljeret konkludere, at risikostyringsarbejdet struktureres 

og organiseres af en Risikostyringsplan og en risikodatabase. Man kan her konkludere, at 

disse risikostyringsværktøjer er blevet dominerende for risikostyringsarbejdet ved at defi-

nere en risikostyringsprocedure samt nogle tilhørende roller, der præsenterer et særligt ra-

tionale eller system. I denne forbindelse er projektlederne blevet karakteriseret som risiko-

ejere, der er ansvarlige for risikoidentifikationen og risikovurderingen. Risikolederen er 

blevet karakteriseret som manageren med de overordnede tilsynsforpligtelser, og risikosu-

pervisoren er blevet karakteriseret som den ansvarlige risikostyringsekspert, der skal sikre 
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at strukturen også fastholdes ved det daglige arbejde. I denne sammenhæng er proceduren 

blevet forankret ved Risikodatabasen, der gennem dennes opbygning stiller krav til udfyld-

ningen af bestemte felter ved en bestemt rækkefølge. Risikodatabasen forlanger således 

overordnet, at risikostyringsarbejdet med at formulere og vurdere risiciene skal foretages 

efter henholdsvis en 'meta-language risk description method' og 'det erfaringsbaserede 

skøn'. Projektlederne skal her formulere og opsplitte beskrivelsen af risikoen ved en årsag, 

selve risikoen og en effekt. Projektlederen skal videre vurdere risikoen efter bedste evne på 

baggrund af sine tidligere erfaringer. Han skal dog kun foretage dette skøn indenfor sit eget 

delprojekt. Risikodatabasen indeholdte her ikke bredere datasæt, altså statistisk materiale, 

om sandsynligheden for og konsekvensen af en risiko. Risikodatabasen foretager kun den 

øvelse at gange sandsynligheden og konsekvensen med hinanden for at kvantificere risiko-

en. Man kan her sammenfattende konkludere, at der er tale om ét programmatisk ideal, én 

frame, der styrer risikostyringsarbejdet gennem én bestemt fremgangsmåde. 

 

Aktørerne udfører konkluderende risikostyringsarbejdet som foreskrevet efter risikosty-

ringsværktøjerne. Projektlederne udlever eksempelvis deres rolle som risikoejere og giver 

udtryk for et seriøst arbejde med risikostyringen. Risikolederen udarbejder rapporter til mi-

nisterierne, der viser risikobilledets udvikling, og indkalder til workshops og opfølgnings-

møder som foreskrevet efter Risikostyringsplanen. Risikosupervisoren sikrer den korrekte 

udfyldning af databasen og fastholder projektledernes arbejde efter databasens forskrifter. 

Man må altså slutte, at der udføres et loyalt risikostyringsarbejde. 

 

Man kan videre konkludere, at ovenstående frame var resultatet af en længere translati-

onsproces. Risikostyringsstrukturen afspejler her en længere forhandlingsproces mellem 

aktører med forskellige interesser. I begyndelse udarbejdede Banedanmark 'Signalanaly-

sen', der virkede som den første risikoanalyse. Signalanalysen anvendte her metoden om 

'den successive kalkulation' til at foretage beregninger på risicienes størrelse, der videre 

blev inkluderet som en del af budgettet. Finansministeriet kunne dog ikke acceptere hver-

ken risikoværdiens størrelse eller den successive kalkulation. Ministeriet vidste fra tidlige-

re erfaringer, at anlægsmyndighederne kun sjældent kunne overholde budgettet og dermed 

håndtere risikostyringen. Finansministeriet allierede sig derfor med Transportministeriet, 

og sammen gennemførte de 'Ny Anlægsbudgettering', der forlangte brugen af den succes-

sive kalkulation stoppet på fremtidige anlægsprojekter med anlægsbevillinger over finans-

loven. Ministerierne præsenterede her en alternativ tilgang til budgettering og risikostyring 
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kaldet princippet om de 'erfaringsbaserede priser og mængder'. Man kan her anskue den 

nye metode som et forsøg på at fjerne usikkerhedselementer fra budgetterne – som også 

selve navnet på tilgangen afspejler. I denne forbindelse måtte Banedanmark efterfølgende 

udarbejde den førnævnte Risikostyringsplan, der herefter blev accepteret efter nogen for-

handling. Risikoværdierne er dermed ikke længere en del af budgettet. 

 

Ydermere kan man konkludere, at risikostyringsarbejdet genererer en række utilsigtede 

effekter som resultat af ovenstående risikostyringsværktøjer. Projektlederne havde nemlig 

bekymringer ved den nuværende risikostyringsstruktur. Eksempelvis kom dette til udtryk 

ved, at de adspurgte projektlederne samt risikolederen sammen mente, at det ikke tilstræk-

keligt var muligt at identificere og vurdere usikkerheder mere end ét år frem. Projektleder-

ne begrundede dette med, at de ikke følte, at det var muligt for den menneskelige psyke at 

håndtere længere fremsyn, hvis resultatet altså skulle give mening. I denne forbindelse gav 

en betydningsfuld projektleder også udtryk for, at de risikerede at træde rundt om sig selv, 

når de udelukkende benyttede samme mennesker til at fortage risikostyringsarbejdet. Han 

efterspurgte her andre mennesker involveret på sigt for at få nye perspektiver på særligt 

identifikationen af usikkerheder. I denne sammenhæng var projektlederne også bekymrede 

ved at skulle foretage estimeringen af sandsynligheden for og konsekvensen ved risiciene 

på deres risikoopfølgningsmøder. En anden betydningsfuld projektleder påpegede, at risi-

kostyringsværktøjerne ikke muliggjorde den betragtning, at risiciene kunne forstærke hi-

nandens effekter på tværs af delprojekterne, hvilket potentielt kunne medføre, at aktørerne 

undervurderede konsekvenserne ved risiciene. Man kan her betragte disse genererede og 

utilsigtede effekter som overflows. Man kan dermed også tale om en dobbelt bevægelse på 

den måde, at risikostyringen både har muliggjort en styring af usikkerheder, men samtidig 

også har skabt bekymringer eller potentielle nye usikkerheder. Overflowene må dog siges 

at være uorganiserede og (endnu) ikke særlig alvorlige. 

 

Risikostyring kan konkluderende godt virke stabiliserende, selvom der er uorganiserede 

overflows eller skepsis blandt aktørerne. Risikostyring er nemlig resultatet af en længere-

varende proces, hvor flere aktørers handlinger er blevet gjort gældende. Politikerne har på 

denne måde blåstemplet risikostyringsprogrammet gennem trafikaftalerne, hvilket natur-

ligvis kan antages at have haft betydning for tiltroen til programmet. Man kan i hvert fald 

konkludere, at det ikke har haft den modsatte virkning. Transportministeriet og Finansmi-

nisteriet har videre haft en lignende betydning gennem deres rolle, som aktørerne der god-
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kendte den nuværende risikostyringsmodel. Konsulenterne antager dog nok den mest afgø-

rende rolle, da disse har været involveret siden begyndelsen og har udarbejdet selve risiko-

styringsværktøjerne (Signalanalysen, Risikostyringsplanen og Risikodatabasen mv.). Kon-

sulenterne har med andre ord bidraget til konstruktionen af risikostyringsprogrammet som 

risikostyringseksperter, fordi disse, efter aktørernes beskrivelser, havde kompetencerne til 

at udføre denne rolle. I denne sammenhæng refererer risikostyringsværktøjerne til kendte 

og velafprøvede standarder såsom PMI (2000) og COSO (2004), der begge er yderst ac-

cepterede internationalt, hvilket også har medvirket til en samlet tiltro til risikostyringspro-

grammet og dermed en stabilisering af selvsamme. Man kan med andre ord slutte, at eks-

pertisen for aktørerne på nuværende tidspunkt har medvirket til at stabilisere programmet 

og formået at holde overflowene på et minimalt og uorganiseret niveau og dermed bidraget 

til en forhindring af værditab.  
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7.0. PERSPEKTIVERING 

 

 

I denne afhandling er risikostyring blevet anvendt som genstandsfelt for mine empiriske 

undersøgelser. Jeg ville nærmere undersøge aktørernes forståelse af risikostyring og deres 

praktiske anvendelse af denne og valgte dermed fra begyndelse ikke at fastlåse mig til én 

forståelse af begrebet. I denne forbindelse valgte jeg samtidig ikke specifikt teoretisk at re-

degøre for risiko, usikkerhed og risikostyring generelt. Afhandlingens resultater angående 

konstruktionen af risikostyring har imidlertid sidenhen givet anledning til en bredere teore-

tisk perspektivering for at sætte disse resultater ind i en bredere kontekst. Jeg vil også kom-

me med forslag til fremtidig forskning. 

 

Indenfor klassisk økonomisk teori kan risikostyring betragtes som en disciplin, der ud-

springer af aktuarvidenskaben, såsom forsikringsbranchen, der forsøger at 'nutidsliggøre' 

fremtidige uheld gennem beregningen og estimeringen af præmier (Ewald 1991). Risiko-

styring adskilte således allerede på et tidligt tidspunkt forskellen mellem risiko og usikker-

hed. Overordnet kan forskellen mellem risiko og usikkerhed udtrykkes ved forskellen mel-

lem sandsynligheden for hændelser, der enten er modtagelige for beregninger, eller som ik-

ke er dette (Knight 1921:18). Usikkerhed beskrives her som en hændelse, som ikke er 

modtagelig for beregninger, hvilket eksempelvis kunne være en hidtil ukendt og ikke for-

ventet hændelse, og risiko kan beskrives som en hændelse, der er modtagelig for beregnin-

ger, altså hvor sandsynligheden for et udfald kan angives. Man kan med andre ord beskrive 

risiko som det, at man ikke ved hvad der vil ske, men at man kender sandsynligheden for 

det vil ske, og usikkerhed som det ikke at vide sandsynligheden overhovedet. Her bliver 

'risikostyring' så til arbejdet med at beregne sandsynligheder, og 'usikkerhedsstyring' til en 

simpel forudsætning for det faktum, at man ikke kender fremtiden, og dermed egentlig et 

tomt eller paradoksalt begreb. Usikkerhed skal da også mere specifikt benyttes til at be-

skrive en tilstand af uvidenhed om fremtiden, der ikke lader sig forudsige, hvor risikosty-

ring beskriver arbejdet med at bringe fremtiden tilbage til nutiden (Ewald 1991). I denne 

sammenhæng foretages disse beregninger typisk ved brug af både statistiske metoder og 

økonomiske modeller (Rowe 1980). Statistiske analyser forsøger her hovedsageligt at lave 

en så nøjagtig repræsentation af nutiden og fortidens risikovillighed, hvorimod økonomi-

ske modeller forsøger at beskrive den fremtidige virkelighed så præcist som muligt. Med 
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andre ord registrerer statistiske analyser den historiske udvikling, mens økonomiske mo-

deller vurderer værdien af en given risiko her og nu samt sandsynligheden for dennes frem-

tidige aktualisering (Rowe 1980). 

 

Afhandlingen har indirekte undersøgt risikostyring efter distinktionen risiko og usikker-

hed, da genstandsfeltet for analysen var aktørernes beskrivelse af deres forståelse af risiko-

styring. Afhandlingen fandt her frem til den konklusion, at projektlederne var den eneste 

kilde til vurdering af usikkerheder, og at projektlederne kun kunne benytte deres egne erfa-

ringer til at foretage disse med. Man blev altså ikke givet muligheden for at foretage enten 

statistiske beregninger eller benytte økonomiske modeller på baggrund af datasæt. Holder 

man nu dette op mod det faktum, at risikostyring er kendetegnet ved beregninger af sand-

synligheder for hændelser indtrædelse, som eksempelvis aktuarvidenskaben foretager dis-

se, da må man overveje, om der egentlig er tale om risikostyring, eller om der ikke nærme-

re er tale om en usikkerhedsstyring, hvis man da kan anvende sådan et ord til at beskrive 

noget med. Man kan her videre hævde, at hvis risikostyring på dette projekt egentlig er 

”usikkerhedsstyring”, så risikerer aktørerne at sidde tilbage med en falsk tryghedsfornem-

melse, hvis de antager at dette er en eksakt videnskab som aktuarvidenskaben. Transport-

ministeriet, Finansministeriet og Rigsrevisionen lader til at antage, at dette er en eksakt 

videnskab, der vil kunne give absolutte løsninger på økonomistyringsproblematikker. 

 

Man kan imidlertid mod aktuarvidenskaben rette den indvending, at selv risikostyring 

baseret på statistisk materiale eller økonomiske modeller kan være forudindtaget og der-

med ikke eksakt som først antaget. I denne forbindelse beskriver March & Shapira (1987) 

nemlig, at risikostyring ofte vil være biased pga. ledelsens særlige interesser. Man kan de-

suden også rette den modkritik, at hvis aktørerne nu selv vurderer deres arbejde til at være 

risikostyring, så vil det vel også give mening for dem som sådan. Under alle omstændighe-

der viste denne afhandling, at eftersom projektet her var unikt og dermed overlagt til pro-

jektledernes erfaringer som grundlag for risikovurderingerne, så var forudsætningerne for 

at foretage risikostyring som aktuarvidenskab ikke til stede til at starte med. Man bliver her 

nødt til at rejse det spørgsmål, og dette kunne være grundlag for videre forskning, om man 

nogensinde kan have risikostyring på unikke projekter, hvis man forstår risikostyring som 

det at gøre hændelser målbare, eller om man bliver nødt til at konstatere og acceptere, at 

risikostyring kun tilnærmelsesvist kan være et projektværktøj til at skabe opmærksomhed 

omkring potentielle ukendte hændelser. 
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Uanset forståelse af forskellen mellem risikostyring og usikkerhedsstyring, så er denne 

afhandling blevet foretaget før projektets afslutning, hvilket betyder, at der vil være behov 

for yderligere forskning på dette projekt. Jeg har ikke haft forudsætningerne for at kunne 

udtrykke en konklusion om selve projektets succes eller om de fundne overflows videre 

udvikling, men dette vil være interessant at følge, da projektet vil have betydning for samt-

lige danske togpendlere de næste mange år frem. Man bør også foretage flere undersøgel-

ser, der påviser om de internationale standarder egentlig ikke mere specifikt giver udtryk 

for en usikkerhedsstyring, der egentlig er et paradoksalt begreb, da usikkerhederne ikke 

kan lade sig styre, fordi de som vist ikke inkluderer beregninger. 
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9.0. BILAG 

 

9.1. BILAG 1 – OVERSIGT OVER VÆSENTLIG DATAINDSAMLING 

Nedenstående viser en oversigt over interviewene, observationsstudierne samt dokumen-

terne, og hvor de forefindes i bilagsrapporten eller litteraturlisten. Rækken af dokumenter 

er væsentlig længere. Her fremhæves blot de centrale dokumenter, der blev benyttet i 

opgaveteksten: 

 

Interviews: - Leder, X1, Banedanmark [Bilagsrapporten 2.1] 

 - Konsulent, X2, Rambøll [Bilagsrapporten 2.2] 

 - Projektleder, X3, Banedanmark [Bilagsrapporten 2.3] 

 - Leder, X4, Banedanmark [Bilagsrapporten 2.4] 

 - Anonymiseret, X5, 

Transportministeriet 

[Bilagsrapporten 2.5 – 

Ikke transskriberet] 

 - Projektleder, X6, Banedanmark [Bilagsrapporten 2.6] 

   

Observationsstudier: - Opfølgningsmøde. S-banen [Bilagsrapporten 3.1] 

 - Opfølgningsmøde, GSM-R [Bilagsrapporten 3.2] 

 - Opfølgningsmøde, SPOR20 / OPR [Bilagsrapporten 3.3] 

 - Opfølgningsmøde,  

Organizational Implementation 

[Bilagsrapporten 3.4 –  

Ikke transskriberet] 

 - Opfølgningsmøde,  

Program Management 

[Bilagsrapporten 3.5 – 

 Ikke transskriberet] 

   

Rapporter o.l.: - Signalanalysen, København,  

5. september 2006, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Signalanalysen: Executive Summary,  

6. september, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Signalanalysen – Analyse af to investe-

ringsvarianter, 5. september,  

Banedanmark 

 

 

[Se litteraturlisten] 

 - The Signalling Programme 2008, Risk 

Report (TSPRR), Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 
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 - Ny Anlægsbudgettering, Akt. 16 af 24. okt. 

2006, Transportministeriet 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Ny Anlægsbudgettering, Hovednotat,  

14. november 2008, Transportministeriet 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Notat: Bilag 6: Erfaringer fra infrastruktur-

området, 16. april 2010, Finansministeriet 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Risk Management Plan, October 2009, the 

Signalling Programme, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Risk Status Report, Fjernbane, januar 

2010, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Signalprogrammet Baggrundsrapport, 

december 2008, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Signalprogrammet Beslutningsoplæg, 

december 2008, Banedanmark 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Vejledning om risikostyring i staten, 

Økonomistyrelsen, Maj 2007 

 

[Se litteraturlisten] 

 - Risiko Registrer (Risikodatabasen) [Fortrolig] 

 
Jeg henviser til litteraturlisten for en referenceuddybning. 
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9.2. BILAG 2 – STATENS ANLÆGSUDGIFTER ÅR 2000 – 2009 

 
Transportministeriets & Banedanmarks andel af anlægsregnskabet 
(mio.kr.) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gen.snit 

TRM 2.768 2.118 2.515 2.582 2.408 2.148 2.393 5.739 5.990 6.882 3.554 

BDK 1.317 923 1.026 976 818,7 411 360 2.590 3.120 3.296 1.484 

Samlet 4.236 2.384 3.119 3.902 4.591 3.909 4.791 8.043 7.362 7.779 5.012 

BDK 
andel 
(pct.) 

31 39 33 25 18 11 7,5 32 42 42 30 

TRM 
andel 
(pct.) 

65 89 81 66 52 55 50 71 81 88 70 

* Udvirket ved egen virkning efter statsregnskabet 2000 – 2009. Se http://www.oes-cs.dk/bevillingslove 
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9.3. BILAG 3 – ORGANISATIONSDIAGRAM 
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9.4. BILAG 4 – RISIKODATABASE (SCREENSHOT) 

 

Følgende er et blankt screenshot af databasen. Databasen foreskriver her, at risikoen skal: 

beskrives, kategoriseres, dokumenteres, vurderes og responderes på én bestemt måde 

(RMP 2009:6). Databasen rummer også andre vinduer end dette, men dette er det vindue, 

der udfyldes, af risikostyregruppen på opfølgningsmøderne. 
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9.4. BILAG 5 – RISIKOKLASSIFICERING 

 

Tabellerne viser en oversigt over risikoklassificeringerne foretaget ved risikovurderingen 

efter sandsynlighed og konsekvens. Risikovurderingen foretages efter det erfaringsbasere-

de skøn. Efterfølgende kan klassificeringerne plottet ind på 5x5 matrixen. 

 
KONSEKVENS Very low Low Moderate High Very high 

Cost F-bane (MDKK) < 15 15 – 150 150 – 750 750 – 1500 ≥ 1500 

Cost S-bane (MDKK) < 3 3 – 30 30 – 150 150 – 300 ≥ 300 

Time (Month) < 1 1 – 3 3 – 6 6 – 12 ≥ 12 

Punctuality F-bane < 0.1 % 0.1 – 0.5 % 0.5 – 1.0 % 1.0 – 2.0 % ≥ 2.0 % 

Punctuality S-bane  < 0.05 % 0.05 – 0.2 % 0.2 – 0.4 % 0.4 – 0.7 %  ≥ 0.7 % 

Benefits Minimal or 
no conse-
quence to 
technical 
performance 
or benefits. 

Minor 
reduction in 
technical 
performance 
or supporta-
bility. 
Minor 
impact to 
benefits. 

Moderate 
reduction in 
technical 
performance 
or supporta-
bility. Mod-
erate impact 
to benefits. 

Significant 
degradation 
in technical 
performance 
or major 
shortfall in 
supportabili-
ty. One of 
the four 
benefits will 
not be 
achieved. 

Severe degra-
dation in 
technical 
performance. 
More than one 
of the four 
benefits will 
not be 
achieved. 

BDK-credibility Minimal or 
no conse-
quence 
towards 
credibility. 

Minor 
degradation 
in credibili-
ty in Minis-
try and 
among 
major stake-
holders. 

Minor degra-
dation in 
credibility in 
Ministry and 
among major 
stakeholders. 
Beginning 
lack of 
confidence 
from Ministry 
and major 
stakeholders 
towards 
BDK. 

Significant 
degradation 
in credibility 
in Ministry 
and among 
major 
stakeholders. 
Lack of 
confidence 
from Minis-
try and 
major 
stakeholders 
towards 
BDK. 

Severe degra-
dation in 
credibility in 
Ministry and 
among major 
stakeholders. 
The signalling 
programme 
under adminis-
tration by the 
Ministry. 

      

SANDSYNLIGHED Very unlikely Unlikely Likely Highly likely Almost certain 

Numerical <0.01 0,01 – 0.05 0,05 – 0,2 0,2 – 0,65 0.65 – 1 
 

Kilde: RMP (2009:20-24) – Udvirket ved egen tilvirkning 

 
 
(forsættes næste side) 
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Risk  

ranking  

matrix 

Consequence 

Very low Low Moderate High Very high 

1 2 3 5 8 
Fr

eq
ue

nc
y 

Almost 

certain 

6 6 12 18 30 48 

Highly 

likely 

4 4 8 12 20 32 

Likely 3 3 6 9 15 24 

Unlikely 2 2 4 6 10 16 

Very 

unlikely 

1 1 2 3 5 8 

Trafiklysmodellen 

Kilde: RMP (2009:11) 
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