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Risiko og styring

Risikobegrebet

• En måde at forstå fremtidige farer med 
udgangspunkt i identificerede 
sammenhænge

• En kolonisering af fremtideng
• Uheldige hændelser er ikke tilfældige, 

men forhold, der kan forudsiges og 
forebygges

• Risikovurderinger bygger på statistik

Styring

Information om risici: 
• indlejres i en moralsk horisont 
• På en og samme tid facts og værdier
• Muliggør bestemte måder at tænke om • Muliggør bestemte måder at tænke om 

sundhed på

Styring fortsat

Information om risici
• fremhæver den individuelle 

risikobeslutning
• sigter på at skabe ansvarlige og 

selvforvaltende borgere
• giver anledning til påbud 

Skabe forbindelser mellem advice og 
device

Risiko i hverdagen
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Subjektive risikofaktorer

Mindre risikooplevelse Større risikooplevelse

Kendskab og 
fortrolighed

gammel
velkendt
fortrolig med

ny
ukendt
ikke fortrolig med

Indflydelse 
k l

frivillig ufrivillig
og kontrol kontrollerbar

selvvalgt
ikke kontrollerbar
påtvunget af andre

Nytte og 
retfærdighed

personlig fordel
nyttig
retfærdig

ingen personlig fordel
unyttig
uretfærdig

Virkning og 
konsekvens

forsinket
kronisk
ikke dødelig

umiddelbar
katastrofal
dødelig

Gengivet fra Thomas Breck, Dialog om det usikre, 2001

Risiko i hverdagen

• Risikobudskaber accepteres ikke som eneste 
sandhed
• Hverdagserfaringer
• Kropslige erfaringer

→ Videnskabelig viden om risiko står aldrig alene men 
indgår i en fortolknings- og forhandlingsproces

→ Ikke noget ’vi’ hvorfra risiko kan anskues

Risikoens betydning for den enkelte

• Risikoberegninger angiver statistiske 
sandsynligheder, men kan ikke forudsige 
udfaldet for det enkelte individ

• For det enkelte menneske er risikoen:  
- enten eller
- ikke kropsligt erfaret

Usikkerhed som eksistentielt vilkår

• Uforudsigelighed er ikke en trussel men 
et livsvilkår

• Engaging risks: Den måde mennesker 
positionerer sig på i forhold til positionerer sig på i forhold til 
usikkerhed

Identitet

• Identitet som det udspiller sig i forhold 
til eksistentiel usikkerhed

• Det som fra en videnskabelig diskurs • Det som fra en videnskabelig diskurs 
kan betragtes som ’irrationel adfærd, 
fremstår fra hverdagens perspektiv 
som rationel meningsfuld adfærd

Anerkendelse og troværdighed

• At skabe mulige steder hvorfra man 
som borger kan positionere sig i 
forhold til usikkerhed

• Anerkendelse som udgangspunkt for g g p
dialog

• Åbenhed omkring vidensmæssige 
begrænsninger 
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Kommunikation om det usikre

At have blik for
• De moralske horisonter og identiteter, som er 

på spil i hverdagen
• At den videnskabelige kolonisering af fremtiden 

sameksisterer med andre måder at kolonisere sameksisterer med andre måder at kolonisere 
fremtiden på

• At risikokommunikation handler om at skabe 
tillid og troværdighed

• At der altid foregår politiske valg


