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Risikokommunikation – hvordan navigerer vi i det stigende udbud af nye
fødevarer og nye informationer?

Indlæg på konferencen “Fødevareparagrafferne – brugbare eller bare bøvl?” på
Christiansborg, d. 11. september 2006. Arrangeret af Familie & Samfund og
Familielandbrugets Familieudvalg.

Som meget præcist skrevet i programmet til konferencen, stiller danske forbrugere
stadig stigende ”krav om gode råvarer, smag, holdbarhed, sikkerhed, bæredygtighed
og meget mere – samtidig med, at den danske fødevareproduktion må kunne begå sig
på et globalt marked. Det er usandsynligt mange krav i dag. Ikke bare skal
producenterne levere et godt, smagfuldt produkt, nu skal det også være produceret
under de rette omstændigheder, dyrene skal have haft det godt, gået udenfor mindst
10 timer om dagen, fået sundt foder og et minimum af medicin, være fragtet til
slagteriet på en human måde, kødet skal være salmonella-frit og emballagen må ikke
indeholde pvc eller phthalater. Grøntsager må ikke være sprøjtede, de må ikke have
vokset i kunstgødet eller på anden måde forurenet jord, de må ikke være gensplejsede,
de må ikke være plukket af østarbejdere, der betales mindre end dansk arbejdskraft –
og alligevel skal de være smagfulde, farvestrålende, store og kunne holde sig mindst
en uge i køleskabet. Tak spids. Godt man ikke er producent i dag.

De her mange forskellige krav viser, at fødevareproducenter, leverandører og
detailhandlen i stadig højere grad befinder sig i en social kontekst, hvor det
traditionelt markedsøkonomiske rationale udfordres. I et samfund præget af
globalisering og dermed af øget konkurrence er det ikke længere nok at have et
prisbevidst produkt, der smager godt, for de mange krav vidner også om, at langt flere
aktører end tidligere har forventninger til virksomhederne om, at de opfylder stadig
flere funktioner eller roller i det senmoderne samfund. De sidste 200 års industrielle
udvikling har fået bugt med vestens fordelingsproblemer og dækket samfundenes
basale behov. Samtidig er produktionskapaciteten øget til et nærmest imaginært højt
niveau, hvorved markedet overstrømmes af mange ens produkter, der ikke bare skal
mætte, kurere sygdomme eller give varme, men give identitet, prestige og lykke eller
slet og ret gøre hverdagen lettere og bedre for os. Forbrugerne efterspørger i dag
produkter, som har en merværdi udover den reelle brugsværdi, og disse merværdier
skal stemme overens med deres egne værdier, med de fremherskende værdier i
samfundet eller med den etiske og socialt ansvarlige samfundsborger, som mange
forbrugere er – eller blot ønsker at være. Samtidig er virksomhedernes
beslutningsprocesser blevet interessante for offentligheden, da det er gået op for
samfundet, at beslutningerne ikke kun vedrører et lukket virksomhedskredsløb, men
har konsekvenser for eksempelvis forbrugerne og leverandørerne – ofte i fattigere
dele af verden – men også for miljøet og samfundets almene sundhed.
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Tag nu olivenoliesagen fra 2001, som I måske kan huske. I sommeren får
Fødevaredirektoratet besked om fundet af kræftfremkaldende PAH-stoffer i spanske
olivenolier og meddeler offentligheden, at der er en risiko for sundhedsskadelige
stoffer i olivenolier herhjemme, hvorfor detailhandlen anmodes om at sikre, at olier
med et forhøjet indhold af PAH ikke sælges. Direktoratet råder samtidig forbrugerne
til at købe jomfruolivenolie, der på grund af fremstillingsprocessen ikke kan
indeholde PAH, men halvanden måned senere finder norske myndigheder PAH-
stoffer i jomfruolivenolie. Myndighederne beordrer derfor al olivenolie væk fra
butikkerne, hvis ikke forhandlerne kan dokumentere, at olien er i orden, for det ser nu
ud til, at der ikke kun er tale om en potentiel sundhedsrisiko, men også om snyd med
billige olier solgt som jomfruolivenolie. De kræftfremkaldende PAH-stoffer er
bivirkninger af olieproducenternes fremstillingsproces og dermed resultatet af en
menneskelig beslutning. For at få så meget olie ud af frugten som muligt, opvarmes
overskudsprodukter fra den første presning, den såkaldte olivenmask, og under
opvarmningen dannes PAH. Jomfruolivenolie er koldpresset, og derfor burde der ikke
være PAH-stoffer i den slags olivenolie.

PAH-stofferne er dermed en menneskeskabt risiko. Men en risiko, der hverken er til
at se eller forudse. Det er kendetegnende for mange af de særlige senmoderne risici, vi
står over for i dag, tag f.eks. BSE-tilfældene, hvor ingen (åbenbart) rigtigt kunne
forestille sig, at beslutningen om at gøre køer til kannibaler og fodre dem med
jordiske rester af deres artsfæller ville indebære en sundhedsrisiko for ikke bare
køerne, men også forbrugerne. De her beslutninger får ikke kun konsekvenser for
forbrugerne og dermed for fødevarebranchen, men i høj grad også politiske
konsekvenser, selv om beslutninger ikke er truffet i traditionelt politiske institutioner.
Ofte kan de politiske konsekvenser ikke føres tilbage til ophavsmanden, da
beslutningerne undertiden ikke kan lokaliseres, hvorfor myndighederne i mange
tilfælde i dag kommer til at stå alene tilbage med ansvaret for og håndteringen af en
lang række risici. På den måde kan man sige, at en stor del af de samfundsforandrende
beslutninger om risici overvejende og uantastet træffes i forskningslaboratorier og
virksomhedsledelser og dermed udenom det parlamentariske system og uden noget
egentlig politisk program eller styring.

På den måde kommer mange risici og især risici, der knytter sig til fødevarer, ofte til
at virke uretfærdige og egennyttige, udover at de selvfølgelige indebærer potentielt
store konsekvenser såsom kræft, forgiftninger og langtidsvirkende
hormonforandringer. Med andre ord forekommer mange fødevarerisici som BARE
FOR MEGET. Og det er derfor, de er så yderst interessante for medierne at skrive om.

Medierne
Tag kødskandalen fra i sommer, som ikke kun var et problem for Thulin Kød, men
også for Fødevarestyrelsen og ikke mindst Forbrugerministeren. Sagen landede for
alvor i medierne, da forbrugerprogrammet Kontant afslørede, at Thulin Kød solgte
tonsvis af gammelt kød til bl.a. restauranter. Ejeren af Thulin Kød gjorde fornuftigt
nok kort proces, lukkede firmaet og meldte sig selv til myndighederne. Kontant
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fortsatte dog sin jagt på ansvarlige og afslørede, hvordan Fødevarestyrelsen flere
gange var blevet advaret om Thulin Køds overtrædelser af fødevareloven. Blandt
andet havde en tidligere medarbejder hos Thulin Kød ringet til Fødevarestyrelsen,
men han fik blot besked om at ringe tilbage, da den person, han skulle tale med, ikke
var til stede. I stedet ringede den tidligere medarbejder til medierne. Klogt træk, for så
sker der som regel noget. Ugen efter kunne Kontant så afsløre, at Fødevarestyrelsen
faktisk var blevet advaret allerede i sommeren 2004, hvor en restauratør henvendte sig
til fødevaremyndighederne med et parti hakket oksekød fra Thulin Kød, som var gråt i
farven og lugtede dårligt. Fødevaremyndighedernes prøver af kødet viste et forhøjet
antal bakterier, men det førte ikke til nærmere undersøgelser af Thulin Kød.
Forbrugerministeren indrømmede et svigt i systemet, men afviste, at nedskæringerne i
Fødevarestyrelsen er årsagen til svigtet. Senere kom det dog frem, at Lars Barfoed i
2005 underskrev en resultatkontrakt med Fødevarestyrelsen, som tillader at en række
detailbutikker og engrosvirksomheder slipper for årligt kontrolbesøg.

Den her sag er et klassisk eksempel på en fortrinlig nyhed. For det første kan historien
både konstrueres som en aktuel afsløring og et samfundsmæssigt problem og samtidig
giver den i høj grad anledning til at skrive flere sammenhængende historier over en
længere periode. Medierne kan selv sagt ikke vide, om en historie vil udvikle sig til
flere dages nyheder, men de ved alt andet lige, at den her slags sager om risici eller
gode afsløringer, hvor politikere eller myndigheder er involveret, er kraftfulde,
serielle begivenheder, der afstedkommer kommentarer fra et væld af aktører. For det
andet illustrerer formidlingen af kødsagen en af mediernes fremmeste fortællefigurer,
nemlig ‘offeret kontra den ansvarlige eller den skyldige’. At fordele skyld og ansvar
er en væsentlig drivkraft i moderne journalistik, og medierne helmer sjældent, før de
har udpeget den endegyldigt ansvarlige. Og heldigvis da for det, kan man sige. For
mediernes drive efter at afsløre urimeligheder og uretfærdigheder med afsæt i
rationalet om være vagthund for forbrugerne er med til at kaste lys over en lang række
problematiske omstændigheder, herunder f.eks. mange risici, der ellers ikke ville være
kommet frem.

Risiko er dermed en god historie for medierne, og det er overvejende via medierne
forbrugerne får informationer om de mange forskellige risici. Det man kan sige med
kødskandalen er dog, at den ikke rigtigt udgjorde en sundhedsrisiko for forbrugerne,
der var ikke rigtigt nogen, der blev syge af det gamle kød. Det var som sagt nærmere
et spørgsmål om, at det simpelthen bare var for dårligt, at forbrugerne skulle udsættes
for gammelt, fordærvet kød, så en række producenter kunne tjene flere penge. Men
historien blev som sagt alligevel stor henover sommeren, fordi medierne i stedet for
blødende, udsatte forbrugere, lugtede ministerblod.

Myndighederne
På den måde får medierne ofte i den her slags sager en ikke uvæsentlig politisk
funktion, fordi de lægger pres på især myndighederne, som kan ændre lovgivningen
og dermed afhjælpe mange af problemstillingerne. Allerede i begyndelsen af det
forrige århundrede står det klart, at industrialiseringen har sociale og
samfundsmæssige konsekvenser, som de voksende industrier ikke selv er indrettet til



4

at håndtere, da de ikke har indarbejdede sociale eller etiske ledetråde til at lægge bånd
på det markedsøkonomiske rationale. Konsekvenserne af den markedsøkonomiske
vækst bliver især tydelige i løbet af 1970’erne, hvor myndighederne indfører en lang
række love og regulativer for at komme en stigende arbejdsløshed og hastigt voksende
miljøproblemer til livs. Det er i dag lykkedes at rette op på flere af problemerne, men
myndighederne har erkendt, at det er nødvendigt, at virksomhederne også påtager sig
et ansvar, hvis de sociale, etiske og miljømæssige problemstillinger for alvor skal
håndteres.

Derfor er myndighederne en central aktør i håndteringen af de mange risici, men deres
indgriben er en utiltalende variabel for virksomheder og producenter, ikke mindst
fordi nye globale, institutionelle rammer gør, at myndighedernes regulering ofte
underlægges en række svære kompromiser, som undertiden betyder dårlig eller
mangelfuld lovgivning til gene for virksomhederne. Og samtidig sker det som sagt
ikke sjældent, at myndighederne oplever et massivt, offentligt pres for at lovgive, når
nye problemer opstår. Vi har fået en salmonella-handlingsplan, som pålægger bl.a.
producenter og leverandører en lang række kostbare ændringer. Tidligere
fødevareminister Ritt Bjerregaard valgte at ændre slagteriernes metoder for udskæring
af oksekød under BSE-krisen i 90’erne. Der er kommet grænseværdier for
udledningen og brugen af pesticider bl.a. som en følge af store forekomster af
pestidrester i frugt og grønt.

Men hvorfor synes det undertiden så let at presse myndighederne til at reagere og
ændre lovgivningen? Og hvorfor er de her sager om risici så gode historier for
medierne – der er jo også andre historier, som kan skæres nydeligt og let over
nyhedskriterierne og klassiske, journalistiske fortællefigurer.

Videnskabelig Viden
Et af svarene, og her er vi fremme ved kernen i nutidens risiko-begreb, er, at risici per
definition er omgærdet af en høj grad af usikker viden. Og nu ved jeg godt, at nogen
af jer tænker: ”Ja ja, den dér socialpsykologiske, relativistiske opfattelse af risiko,
hvor alle skal høres i en risikohåndteringfase, den kan simpelthen ikke have samme
status som videnskabelige risikoanalyser. Og i øvrigt er medierne i høj grad med til at
blæse alt det her med risici op”.

Men billedet er noget mere nuanceret end det.

Først og fremmest er risiko som begreb uafviseligt og helt fundamentalt indbegrebet
af usikker viden. Det hænger dels sammen med, at risiko henviser til fremtiden og
handler dermed om potentielle skader eller negative udfald, som måske aldrig
materialiserer sig i reelle omstændigheder, men som ikke desto mindre er potentielle
og for så vidt allerede reale. I modsætning til begreber som ”chance” eller
”mulighed”, der også henviser til fremtiden, kan ”risiko” ydermere siges at være den
negative måde at opfatte verden på, idet ”risiko” fokuserer på de dystre potentialer
eller usikkerheder i enhver situation. Dels er ”risiko” indbegrebet af usikker viden,
fordi risiko-begrebet ikke længere blot er en operativ, statistisk variabel indenfor
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forsikringsvidenskab eller naturvidenskab. Risiko har i dag fået en nærmest konkret
materialisering, som knytter sig specifikt til det senmoderne samfund. Og det må I
godt give os humanistiske forskere skylden for.

Det er først og fremmest den tyske sociolog Ulrich Beck, der siden midten af 80’erne
har peget på, at de sidste 200 års store videnskabelige fremskridt har produceret en
række nye risici, som er markant anderledes end dem, man hidtil har oplevet: Det er
risici, som er usynlige, globale og abstrakte, fordi vi ikke kan forholde os til dem på
baggrund af erfaringer, da de er helt nye og ukendte, hvorfor de ofte har en rent
teoretisk status. Og det er risici, som helt konkret er uforudsete bivirkninger af den
videnskabelige udvikling. Dermed gør Beck på mange måde risiko-begrebet
synonymt med de særlige senmoderne, civilisatoriske trusler. Jeg har været inde på et
par af dem, f.eks. BSE og phthalater – for ikke at tale om striben af utilsigtede
sundhedsrisici som følge af diverse kemikalier og stoffer i vores fødevarer. Pointen er,
at vi kun erfarer disse risici, fordi videnskaben fortsætter sit høje tempo og bliver ved
med at producere videnskabelig viden i et væk. Videnskabens funktion er dermed
ikke længere kun at eliminere basale problemstillinger eller risici, men i lige så høj
grad at forudsige risici. På den måde får vi konstant indblik i en stadig større del af
fremtiden og dermed en masse informationer om omstændigheder i vores nuværende
liv, der måske en dag kan vise sig at være farlige for os. Sagt på en anden måde er
usikkerheder og uforudsigeligheder et centralt kendetegn ved vores hverdag og
samfundet i det hele taget.

Risiko som begreb er dermed i dag tematisk knyttet til videnskaben og til den
vedvarende produktion og ikke mindst specialisering af videnskabelig viden. Især
fordi det er gået op for os, at videnskaben ofte producerer foreløbig viden, dvs.
hypoteser og prognoser, hvilket de mange videnskabelige kontroverser i
offentligheden efterhånden har afsløret. Samtidig er det i lyset af de mange
bivirkninger af videnskabens tour de force gået op for os, at videnskaben ikke er
ufejlbarlig og således ikke længere i besiddelse af ’sandheden’, som man i flere
århundreder forestillede sig.

Det interessante er i den forbindelse, at selv om usikkerhed efterhånden er anerkendt
som et vilkår for meget videnskabelig viden i dag, så bliver videnskabens rolle stadig
opfattet som leverandør af sikkerhed. Det skyldes ikke mindst, at vi i høj grad har
brug for videnskaben for overhovedet at kunne erfare de nye risici, som for manges
vedkommende både er usynlige og ukendte. Selv når en velkendt salmonella-bakterie
dukker op i en leverpostej, er vi stadig afhængige af videnskabelige analyser for at
kunne opfatte risikoen, for vi kan ikke se den. På den måde kan vi først erfare de
senmoderne risici, når videnskaben peger på dem – dvs. qua videnskabens metoder og
sprog. Denne afhængighed af foreløbig, men dog videnskabelig viden gælder for alle
aktører i samfundet, også fordi moderniseringen har udviklet samfundets vidensfelter,
hvorfor der kræves viden og færdigheder på et langt højere og mere specialiseret
niveau i dag end tidligere. Men det er en afhængighed, der ikke nødvendigvis giver
samfundsaktørerne bedre muligheder for at handle, i og med videnskaben som sagt
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ikke kun er et redskab til at definere risici, men også en medvirkende årsag til risici
og i dag producerer en stor mængde foreløbig viden.

Myndighedernes og mediernes vilkår
Dermed underlægges bl.a. myndigheder og medier dels en afhængighed af
videnskaben, dels en præmis af usikker eller foreløbig viden, hvilket undertiden giver
svære betingelser for formidlingen af risici og lovgivning vedrørende samme.
Myndighederne sættes derfor lettere under pres, fordi de skal håndtere den stadig
eksplosive vækst i nye videnskabelige teknologier, som udvikler sig så stærkt, at de
giver lovgivningen baghjul, og samtidig potentielt indebærer en lang række risici.
Problemet er, at myndighederne ikke længere uden videre kan legitimere deres
beslutninger ud fra videnskabelig viden, og på den måde kan der stilles spørgsmål til
myndighedernes håndtering og risikoopfattelse på samme måde som til andre
aktørers. Det rum for fortolkning, som videnskabelig viden ofte efterlader i dag, og
som gør, at aftagerne af de videnskabelige resultater er nødt til selv at tage stilling og
tolke resultater og mulige risici, skaber tit stor debat om myndighedernes
risikohåndtering og lovindgreb.

På samme måde er det en stor udfordring for medierne at formidle usikkerheder, der
ofte er så abstrakte og hypotetiske, at de nærmest ikke kan formidles. Selv om det kan
synes, at medierne blæser sagerne op ud fra den præmis, at de er sat her på jorden for
at afsløre magtfulde mænd og organisationer og komme først med den sidste nye
sensationshistorie, så er langt størstedelen af journalistikken herhjemme ren
rutinejournalistik med det formål at oplyse samfundsborgerne.

Forbrugerne
Indtil nu har jeg skitseret en række af de vilkår, som samfundets kommunikation om
risiko foregår under. Hvor vi som forbrugere overvejende får vores informationer fra.
Hvad det er for informationer. Og hvilke rationaler, der ofte er med til at forme dem.
Men hvad kan vi så bruge de her mange informationer om risici til, når vi ved, at de
hviler på et usikkert eller foreløbigt vidensgrundlag? Hvad stiller vi op med dem?

Det korte, lidt provokerende svar er: Vi gør præcis, som vi plejer. Ikke dermed sagt, at
vi ikke bliver bange eller bekymrede. Det gør vi. Tag nu f.eks. den undersøgelse, som
AC Nielsen offentliggjorde i fredags, hvor mere end hver fjerde dansker placerer
frygten for terror på top-to bekymringslisten, hvilket ifølge undersøgelsen er en
verdensrekord. Og danskerne er endda spurgt i juni måned og altså før de seneste
afsløringer af formodede terror-planer arrangeret i Vollsmose. På listens førsteplads
har 39 procent af danskerne helbredet som deres største bekymring. Så vi bliver altså
bekymrede.

Men den kæmpe mængden viden, vi får nærmest daglig om diverse risici og skadelige
omstændigheder, kan vi simpelthen ikke forholde os til som perler på en snor: Så er
der fugleinfluenza i Danmark. Jamen, er der så risiko ved at spise kylling og æg? Og
hvad med de økologiske kyllinger – er de mere udsatte, fordi de har gået udenfor?
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Hvor skadelige er alle de pesticider, der åbenbart findes i frugt og grønt? Kan de
vaskes af? Og hvad med striben af funktionelle fødevarer, som på den ene side bliver
udråbt til store vindere i kampen mod diverse sundhedsrisici – på den anden side selv
anklages for at være store risici, i og med mange indeholder helt nye
sammensætninger eller koncentrationer af diverse sundhedsfremmende ingredienser?

Den her mængde af informationer får vi hovedsagligt fra medierne og er afhængige af
at få fra medierne, fordi den handler om fænomener, vi ikke på anden måde kan
erfare, men som angiveligt kan gøre os syge og i værste fald slå os ihjel. Alle de her
informationer om potentielle trusler kan vi som sagt ikke forholde os til eller kapere i
vores trygge liv, og vi har heller ikke hverken tid eller mulighed for at sætte os
grundigt ind alle risici. Vores udvælgelse af, hvilke risici vi tager til os, bekymrer os
om og måske aktivt søger at undgå, sker på baggrund af en lang række subjektive
kriterier og forholdemåder, som desværre er vanskelige at forudsige og ikke mindst
sammenligne.

Den psykologiske risikoforskning peger på, at det blandt andet er faktorer som
kendskab og kontrol, som er med til at afgøre, hvordan vi opfatter en aktuel risiko.
Rygning er f.eks. en risiko, som vi kender, som vi selv udsætter os for og dermed
mener vi kan kontrollere, hvilket giver os en falsk tryghed, som gør, at vi tør løbe
risikoen. De senmoderne fødevarerisici kan vi derimod ikke se og derfor heller ikke
kontrollere. Campylobacter i kødpålæg, gensplejsede majs i chips og
kræftfremkaldende stoffer i olivenolie bliver ofte vurderet som uacceptable risici af
forbrugerne, da det er andre, som påfører os risikoen, men også fordi vi ikke kender
den og derfor er afhængige af andres videnskabelige vurdering. Campylobacter
kender vi dog efterhånden virkningen af og kan tage visse forholdsregler for at undgå
– men vi kan stadig ikke se den. På samme måde er faktorer som retfærdighed, nytte,
virkning og konsekvenser afgørende for vores risikoopfattelse. Der er forskel på, om
man kan dø ved at løbe en risiko, eller om man får diarré i fjorten dage. Derfor ser
man ofte, at mange vurderer og vægter risici på baggrund af de potentielle
konsekvenser i stedet for ud fra den statistiske sandsynlighed for at risikoen realiseres,
som f.eks. når mange danskere bekymrer sig for terror.

Men også langt mere grundlæggende ideologiske opfattelser af livet og verden spiller
ind på vores måde at søge at navigere i det stigende udbud af informationer om risici.
Det kan bl.a. handle om, hvilken grundlæggende indstilling man har til det stadig
galopperende videnskabelige fremskridt, der ofte besluttes langt væk fra
offentlighedens og ikke mindst myndighedernes søgelys. Tror vi på, at det stadig har
sin berettigelse, og at der er tale om uundværlige og saliggørende landvindinger? Eller
er vi mistroiske overfor de nye teknologier, som bare buldrer derudaf og rent historisk
har vist sig at påføre både samfund og natur nye højkonsekvens risici?

Hvis man har denne iboende skepsis, er man tilbøjelig til at bruge det rum for
fortolkning, som videnskabelige analyser af risici som sagt efterlader, til at konstruere
tvivl. For ja, der er måske på nuværende tidspunkt ingen påviselige
sundhedskonsekvenser ved aspartam i cola light og andre sukkerfri produkter – men
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hvad om 10 år, om 20 år når de moderne mennesker har drukket halvanden liter cola
light hver dag, hvilket vi hører ikke er så unormalt endda. Måske skal
sundhedskonsekvenser ved aspartam måles på den lange bane. Og pesticdrester i frugt
og grønt – hvad gør de ved vores kroppe, når vi har indtaget dem i 20 år? De her risici
er endnu så nye, at vi ikke har mulighed for at måle potentielle langtidskonsekvenser,
og der kan måske med rette stilles spørgsmålstegn ved, om vi skal blive ved med at
hylde og helt bogstaveligt sluge råt alle de her moderne fremskridt, der vedbliver at
gøre livet lidt lettere for os.

Problemet ved forbrugernes tilskrivning af tvivl er, at det kan føre til den lidet
konstruktive opfattelse, at ”If we do not know everything, we know nothing.” Og det
er problematisk, idet vores viden om fremtiden netop er foreløbig og selv sagt ikke
kan blive andet. Vi er derfor nødt til som samfund, som forbrugere, som producenter
og lovgivere at tage usikkerheden på os. Den er et vilkår ved det moderne samfund.
Men samtidig må vi også indse, at netop usikkerheden åbner muligheder for
fortolkning og dermed andre former for risikoopfattelser end statistiske
sandsynlighedskalkyler. Konsensus er ikke en mulighed i et senmoderne samfund.

Flere perspektiver er vejen frem
Derfor er det ikke helt dumt at inddrage flere former for viden eller perspektiver i en
risikohåndteringfase. En ensidig fremhævelse af såkaldt ’objektiv’, videnskabelig
viden, der forfægter statistiske metoder og antager, at mennesket opfører sig
kalkulerende og økonomisk rationelt i omgangen med risici, er en strategi, der fører
lige lukt ud i dyre, opslidende konflikter. For den mangler grundlæggende forståelse
for, hvad risiko er for et begreb, og hvad risiko gør ved samfundet og ikke mindst
samfundsaktørerne. Risiko er meget mere end sandsynligheder. Risiko er følelser,
konsekvenser, magt og muligheder. Derfor er det vigtigt at inkludere forskellige
former for relevante argumenter og interesser, og indenfor rimelighedens grænser
respektere både kvantitativ viden, eksperimenterende viden og værdimæssige
vurderinger. Om ikke for andet, så fordi det bl.a. i mange tilfælde vil være en
forudsætning for offentlig accept og legitimering af risici.

Sagt på en anden måde, handler det om at inddrage, men samtidig skelne det absurde
fra det mulige, det sandsynlige og det sikre. For der vil være risikoopfattelser, der
simpelthen er absurde. Men der er også en mange risikoopfattelser, som er mulige –
set ud fra forskellige rationaler, og dem kan man som sagt ikke længere affærdige
med henvisning til videnskabelig viden. I stedet må man inddrage dem, anerkende
dem, sætte dem i spil med andre rationaler og sørge for at kommunikere alle de
implicitte forståelser, der ligger til grund for, at vi opfatter noget som en risiko. Eller
at vi ikke gør. Det gælder både myndigheder, producenter og forbrugere.

For de her beslutninger om risici, om deres herkomst og håndtering, er situeret i en
større samfundsmæssig kontekst, hvor der eksisterer såvel fælles værdier og etik som
en lang række centrale aktører med forskellige rationaler, der alle bør høres i
definitionen af, hvad der er til samfundets bedste.


