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Denne artikel vil diskutere nutidens risikokultur, som den set fra et antropologisk 
perspektiv tager sig ud i samfundet og organisationer generelt betragtet. Artiklen 
vil præsentere overvejelser over, hvad der kendetegner denne risikokultur, og hvilke 
konsekvenser den har for samfund og organisationer. Artiklen vil indlede med nogle 
generelle betragtninger om menneskets forhold til trusler og risici.

Mennesker har altid beskæftiget sig med det uforudsigelige og det usikre – det, 
som truede dem. På tværs af vores arts historie har vi forsøgt at forstå verdens 
uforudsigelighed, usikkerhed og trusler. Vi har fortalt historier herom, og vi har 
forsøgt at indrette vores liv og vores samfund meningsfuldt efter de forestillinger og 
fortællinger, der til enhver tid var gældende. 

Der har altid været forståelsesrammer og forklaringsmønstre, der var mere dominerende 
end andre. Forskellige samfund har til forskellige tider haft forskellige kulturelle 
modeller til forklaring af, hvorfor verden var, som den nu var, og hvorfor den eventuelt 
burde indrettes ander-ledes, idet de har henvist til det, som truede verdens og 
samfundets orden. Ulyksalige hændelser som fx krige, jordskælv eller oversvømmelser 
er blevet forklaret med alt fra fjenders ondskab, gudernes vilje og skæbnen til hekseri, 
pletter på solen, bilers udstødning og køers fordøjelse. Forståelsesrammer, fortællinger 
og fysiske indretninger i forhold til verdens uforudsigeligheder og trusler er kommet og 
gået gennem menneskehedens historie.

Det centrale for mennesker dengang som nu er, at forklaringer på uforudsigelige 
fænomener, det usikre, risici, trusler m.v. giver mening i forhold til de gældende 
verdensbilleder og verdensforståelser, og at forklaringerne i en eller anden form kan 
fortælles meningsfuldt videre til andre, deles mellem folk, og at man kan handle 
meningsgivende i forhold disse uforudsigeligheder, risici og trusler. Det være sig ved 
bøn og ofring, ved at betale mere i skat, bidrage til forsvaret, ved at investere eller bygge 
et mere solidt fundament på sit hus. Forklaringer, der strider mod folks opfattelse af, 
hvordan verden hænger sammen, tror man generelt ikke på. Man har ikke lyst til at dele 
sådanne forklaringer med hinanden og ser ikke det meningsfulde i at indrette sin verden 
efter dem.
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Risikobegrebets opkomst og udvikling er en del af denne fortælling om menneskers 
og samfunds forhold til det usikre. Risikobegrebet, som vi kender det i dag, er en 
afledning af det italienske riscare, der dukker op første gang i købmændenes notater i 
de italienske havnebyer omkring 1200-tallet. Det betød dengang ”at turde”. Omkring 
1500-tallet vinder begrebet indpas i forsikringssproget, det bliver kvantificerbart 
og dermed et begreb, man kan kalkulere. Uden for forsikringsverdenen var det et 
uhyre sjældent anvendt begreb fra 1500-tallet frem til nyere tid. Det er først inden 
for de seneste årtier, at risikobegrebet for alvor er slået igennem i både forskellige 
fagsprog og almindelig sprogbrug. Det helt store gennembrud får begrebet omkring 
årtusindeskiftet, hvor det i løbet af få år bliver et begreb, der anvendes inden for 
alle samfunds- og livsområder og inden for alle fag og discipliner. Risikobegrebet 
bliver et af tidens mest anvendte begreber. Fødevarer, børn, unge, trafik, økonomi, 
samfundssikkerhed, mobiltelefoner, klima etc. etc. bliver nu vurderet ud fra et 
risikoperspektiv, og det at identificere, vurdere og håndtere risici bliver noget, vi alle 
gør. Risk management er alle steder.

Flere forhold i denne udvikling er interessante, men i denne forbindelse skal vi alene 
hæfte os ved, hvordan risikobegrebet fra at have haft en klar positiv ladning, ”at turde”, 
i nyere tid får en stadig mere negativ betydning. En ”risiko” forbindes i dag først og 
fremmest med noget farligt, en trussel, noget, der kan gå galt og derfor skal forhindres.

Når det i dag giver mening at tale om et ”risikosamfund”, er det, fordi vi i den grad er 
blevet optaget af risici og af alt det, der kan gå galt i samfundet, i organisationer og i 
livet – uagtet om noget faktisk går galt. Der er tale om et påfaldende paradoks, idet vi 
samtidig kan konstatere, at mennesker aldrig tidligere i artens historie har været mere 
sikre og levet længere og sundere.

Vores samtid er med andre ord præget af, at folk har en opfattelse af, at der bliver flere 
og flere risici, trusler og usikkerheder. Vores stigende indsigt i verdens sammenhæng 
producerer paradoksalt nok samtidig flere uforudsigeligheder. Vi bliver klogere og 
klogere på, hvad vi ikke ved. Samtidig afføder verdens kompleksitet og stigende 
forbundethed fortløbende nye spørgsmål og potentielle trusler. Vi finder måske, 
at vi har styr på enkeltdelene, men ikke altid på konsekvenserne af deres samspil. 
Hver dag kan der udråbes nye risici. Dette medfører et konstant kapløb mellem især 
forskningens identifikation af nye risici, lægfolks følelse af usikkerhed og utryghed og 
en voksende industri, som lever af at hånd¬tere alle disse nye risici. En stor europæisk 
koncern satte sig eksempelvis for at kortlægge alle de risici, der var forbundet med 
dens virksomhed. Det blev til en rapport med oplistning af mere end 21.000 risici. 
Enogtyve tusinde. 

Spørgsmålet synes således ikke længere at være, hvad der sandsynligvis vil ske, men 
snarere at være, hvad vi kan forestille os, der vil ske. Med denne accentforskydning har 
samfund og organisationer åbnet for den menneskelige fantasi og forestillingsevne, og 
her er som bekendt ingen grænser. 

Med begivenhederne den 11. september 2001 blev denne mere eller mindre udtalte 
følelse af risici og trusler endnu mere udtalt. Det var nu ikke længere et spørgsmål, 
om noget ville ske, men rettere et spørgsmål om, hvornår det ville ske. En frygtkultur 
båret af en følelse af sårbarhed har sneget sig ind overalt i de vestlige samfund. Det 
er en sådan kollektiv følelse, en sådan tidsånd, der danner klangbund og kontekst for 
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mange af de både samfundsmæssige og organisatoriske tiltag, som vi ser i disse år – fra 
corporate governance, risk management og udviklingen af audit-systemer til fysiske 
kontrol- og overvågningssystemer. Vi føler os ikke længere sikre på ret meget. Det 
svære spørgsmål om at afbalancere sikkerhed og frihed er igen blevet meget aktuelt.

Den italienske risikoforsker Raffaele de Giorgio skriver et sted, at før blev man våd, når 
det regnede. Med opfindelsen af paraplyen opstod risikoen for at blive våd. 

Risikoen opstår med andre ord, når der gives en løsning på et ”problem”, alternativt 
ville der blot være tale om et vilkår. 

Identificeres noget som en risiko, er der altså tale om et ”noget”, som kan påvirkes. 
Vi kan måske ikke gøre noget ved regnvejret (endnu), men vi kan tage vores 
forholdsregler. På den måde kan man tale om, at vi med identifikationen af risici 
samtidig fremsætter forslag eller krav til visse handlinger, der har med fremtiden at 
gøre. Skal vi holde havefest, vil udsigten til regn måske få os til at stille telte op og bede 
vores gæster om at huske gummistøvlerne.

Det kan siges lidt skarpere: Identifikationen af risici er en ”kolonisering af fremtiden”. 
Gennem vores identifikation af risici tager vi ikke alene forskud på fremtiden, vi 
besætter den så at sige. Anses noget for at ud-gøre en risiko (en usikkerhed af betydning), 
må der handles i forhold hertil. Det vil sige, at den eventuelle risiko allerede ved sin 
identifikation har okkuperet noget af vores fremtid, nemlig vores tanker, vores adfærd 
og vores ressourcer. 

Mindre risici kan vi sidde overhørig, men kritiske risici fordrer handling. Vurderer fx en 
kommune, at den om nogle år vil mangle et betydeligt antal kvalificerede medarbejdere 
på plejeområdet, har den i samme moment, som vurderingen foretages, ”besat” noget 
af sin fremtid. På denne måde kan man sige, at forskellige risikoidentifikationer 
kæmper om vores opmærksomhed og ressourcer. Risikoidentifikationer er med andre 
ord ikke gratis. Vi bliver som samfund og organisationer i høj grad styret af de risici, vi 
ser omkring os. Vi udvikler en særlig risikokultur.

Men hvad er egentlig de centrale elementer i en risikokultur?

En risikokultur kan defineres som:

Den måde, hvorpå et samfund eller en organisation forstår, kommunikerer om og indretter 
sig i forhold til at håndtere verdens uforudsigelighed. 

Der er med andre ord tale om en treleddet størrelse, som lægger vægt på at forstå 
risikokultur som et dynamisk forhold bestående af både ånd, praksis og materialitet. 
Det er hverken det åndelige, det praktiske eller det fysiske aspekt af kulturen, der 
determinerer kulturen. Kulturen opstår i et dynamisk samspil mellem de tre forhold. 

Det er ud fra et antropologisk eller kulturanalytisk perspektiv ikke meningsfuldt 
at reducere kultur – en risikokultur eller anden kultur – til udelukkende at være et 
spørgsmål om ét eller to af disse elementer.
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Kultur består af både ånd (mentalitet, opfattelser, forestillinger), praksis (socialitet, 
udvekslinger, fortællinger) og materialitet (konkrete fysiske objekter). Kultur skabes 
fortløbende i samspillet mellem disse størrelser. Kultur er aldrig noget fast og en gang 
givet. Kultur er altid under tilblivelse. 

I relation til at tale om en risikokultur i fx en organisation eller på tværs af 
organisationer må man derfor undersøge:

 • Er der en sammenhæng i folks opfattelser af risici?

 • Hvilken social praksis er forbundet med risici?

 • Hvilke konkrete risikoobjekter tillægger folk særlig betydning? 

Samfund eller organisationer udtrykker noget signifikant om sig selv igennem de risici, 
de opfatter, agerer og indretter sig i forhold til. Eller med andre ord: Et samfund eller 
en organisation kan kendes på det risikolandskab, som den tegner og agerer i forhold 
til.

Ifølge antropologen Mary Douglas kan man i grove træk opdele samfund eller 
organisationer i fire kategorier, alt efter hvordan de generelt taler om, agerer og 
indretter sig i forhold til spørgsmål vedrørende omverdenens risici. De fire former 
for (om)verdensforståelse kan beskrives og illustreres således (her omtalt i relation til 
organisationer):

• Ser en organisation på verden som lunefuld, ser man hovedsageligt en grundlæggende 
uforudsigelig verden. Det kan gå godt, det kan gå dårligt. Alt kan ske, og man kan 
aldrig vide sig helt sikker. Det kan illustreres ved, at bolden på en plan flade kan rulle 
alle steder hen.

• Ser en organisation på verden som robust inden for visse grænser, ser den hovedsageligt 
en verden, der med ”passende” regulerende tiltag opnår en vis forudsigelighed. Det kan 
illustreres ved, at bolden kan bevæge sig frit i ”dalen” mellem to mindre ”bakker”.

• Ser en organisation på verden som robust, ser den hovedsageligt en stabil, forudsigelig 
og ressourcerig verden. Verden er i denne optik langt mere føjelig, end de fleste tror. 
Det kan illustreres ved, at bolden ligger i bunden af dalen og altid vil rulle tilbage i 
dalen.

• Ser en organisation på verden som sårbar, ser den hovedsageligt en verden, der beror 
på en meget skrøbelig balance. Forudsigelighed hviler på tæmning af de frie kræfters 
spil. Det kan illustreres ved, at bolden balancerer på en ganske smal ”bakketop”.
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Hvis vi nu forudsætter, at alle organisationer, sådan groft sagt, lader sig rubricere inden 
for disse fire (om)verdensopfattelser, giver det som konsekvens liv til fire (ideal)typer af 
organisationer baseret på, hvordan de forholder sig til risici:

• Den fatalistiske organisation er den organisation, der ser verden som lunefuld. Den 
ser følgelig mulighederne for risikostyring som stærkt begrænsede. Enhver forudsigelse 
og hævd på ekspertise påkalder sig skepsis, og da eksperterne alligevel synes at være 
uenige, har teoretisk viden kun ringe betydning i praksis. Holdningen til risici er 
præget af laissez faire.

• Den hierarkiske organisation er den organisation, der ser verden som robust inden 
for visse grænser. Risici er generelt ikke katastrofale, men må og kan styres gennem 
regulering, primært via beslutninger fra øverste niveau. Disse beslutninger, der altid 
står over fagkundskaben, efterleves loyalt af organisationen. Risikoarbejdet er delvist 
systematiseret.

• Den individualistiske organisation er den organisation, der ser verden som robust. 
Risici udgør ikke de store udfordringer for disse entreprenante organisationer. De er 
præget af self made-holdninger og stor risikoappetit. Håndteringen af risici er afslappet 
i forvisning om, at det nok skal gå. Typisk identificeres og vurderes risici intuitivt.

• Den egalitaristiske organisation er den organisation, der ser verden som sårbar. Den 
overvåger fortløbende potentielle risici, herunder ”de mange” katastrofale risici. 
Organisationen bygger på konsensus indadtil og udadtil, og den ser sin rolle som 
beskytter af mennesker, samfund og natur. Forsigtighedsprincippet er styrende for 
arbejdet med risici.
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Ser vi fx på offentlige organisationer i Danmark, lader de sig formentlig ikke entydigt 
rubricere i typologien. Man kunne dog have den formodning, at fx kommunale 
forvaltninger nok vil tendere til at være af typen den hierarkiske organisation, mens 
der blandt kommunale organisationer på fx det sociale område nok vil kunne findes 
eksempler af typen den fatalistiske organisation eller den egalitaristiske organisation. 
Tidligere ville mange private virksomheder derimod tendere mod den individualistiske 
organisation. I dag er dette knap så evident.

Nu er det imidlertid vigtigt at understrege, at en typologi som denne ikke har til 
formål at give udtømmende udsagn om de respektive typer af organisationer. Den har 
derimod til hensigt at præsentere en slags orienteringskort, hvori en organisation kan 
finde sig selv relativt til andre typer af organisationer.

Udfordringen i dag – hvad enten vi taler om samfund, kommunale organisationer eller 
private virksomheder – er at overvinde frygten med frygten i behold, som den danske 
digter Inger Christensen skriver. 

Det kan næppe være kunsten at forfalde til de enogtyve tusinde risicis tilgang, vægt til 
væg-risikostyring. En risikoavers tilgang, som aldrig vil turde noget nyt, satse og være 
dristig. Betragtet på samfundsniveau ville et sådant land aldrig have opdaget Amerika. 
Betragtet på virksomhedsniveau ville bilen aldrig være opfundet.

Modsat kan vi ikke længere agere uinformerede. Den viden, vi nu en gang har 
tilvejebragt om risici, og hvordan de opstår og fortolkes, kan ikke fjernes i vores 
kollektive bevidsthed. Ergo, vi må kultivere en risikokultur med en samtidighed af 
hensyn til både opfattelser og følelser vedrørende risici og muligheder for at handle 
effektivt. Vi kan ikke lade os frygtstyre, men vi kan heller ikke lade os være risikoaverse. 
Nye forståelser af sammenhængen mellem risici og følelser og fremskridt må udvikles.
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Vi ved med Kierkegaard, at frygt er og bør være en del af livet. Uden frygt for at miste 
har vi ingen værdier, og frygt kan være en stor drivkraft i udviklingen af mennesker, liv 
og samfund. Men frygt kan også være et magtmiddel. Gennem installeringen af frygt 
i folks liv kan mange overgreb legitimeres. Det er trivielt at konstatere, men ikke desto 
mindre: Det er balancen, der er afgørende.

Den franske filosof Simone Weil minder os i Rodfæstelsen, forfattet i forlængelse af 2. 
verdenskrig, om at …

Risiko er et livsvigtigt behov for sjælen. Er der ingen risiko, opstaar der en slags kedsomhed, 
som lammer paa anden maade end frygten, men næsten lige saa meget. Der findes i øvrigt 
situationer, som indeholder en vag ængstelse uden nogen bestemt risiko, og som kan give 
begge sygdomme paa én gang.

En risiko er en fare, som tvinger en til at finde og tage modforholdsregler; den overstiger ikke 
menneskets kræfter saa meget, at det knuges af angst. I visse tilfælde, naar pligten faar et 
menneske til at imødegaa den, indeholder en saadan fare en meget stærk spore til handling.

At beskytte menneskene mod frygt og rædsel vil ikke sige at udelukke enhver risiko; det vil 
tværtimod sige, at der findes en vis grad af risiko i alle samfundslivets afskygninger; thi 
er der ingen risiko, svækkes modet saa meget, at sindet bliver et modstandsløst bytte for 
eventuel frygt. Risikoen bør blot ikke antage saadanne former, at den føles skæbnesvanger.

Udfordringen for os som samfund og for mange offentlige og private organisationer 
er at blive klogere på den risikokultur, der i dag gør sig gældende. Vi ved alt for lidt 
herom. 

Risikokulturen øver stor indflydelse på såvel samfunds, organisationers og 
virksomheders virke som på deres evne til at indfri deres mål. 

Vi bør kortlægge risikokultur bedre, finde de styrende mønstre og derigennem skabe 
forudsætning for ændringer.


