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BILAG 1 

RISIKOBEGREBER OG DEFINITIONER

BEGREB Definition/Forklaring

RISIKO
Virkning af usikkerhed på målsætninger. ‘Virkning’ kan forstås som en afvigelse fra for-
ventningen – såvel positiv som negativ.

USIKKERHED
Tilstand af ufuldkommen information med hensyn til forståelse eller viden om en hæn-
delse, dens konsekvens eller sandsynlighed

RISIKOSTYRING Koordinerede aktiviteter, der styrer og kontrollerer en organisation ift. risiko 

RISIKOLEDER ELLER 
RISK MANAGER

Person, der er ansvarlig for, at proces for risikostyring implementeres (benævnes både 
risikoleder og risk manager)

RISIKO- 
KOORDINATOR

Person, der koordinerer risikostyring på tværs af delprojekter, der hver har en risikoleder/
risk manager

RISIKOPOLITIK
Beskriver de overordnede intentioner og retningen for en organisation (eller projekt) ift. 
risikostyring

RISIKOPLAN
Plan, der specificerer tilgang, ledelsesmæssige værktøjer og ressourcer, som anvendes til 
at foretage risikostyring

RISIKOTAL Risikotal = sandsynlighed x konsekvens

KONSEKVENS
Den effekt eller virkning på projektets succeskriterier, som en risikohændelse har, når den 
indtræffer.

SANDSYNLIGHED Chance for, at noget sker

RISIKOANALYSE Proces, der har til hensigt at forstå og vurdere risici

RISIKOMATRIX
Værktøj til at rangere risici ved at definere intervaller for sandsynlighed og konsekvens, 
hvorved forskellige niveauer for risikotallet struktureres i en ‘trafiklyskategorisering’ som 
f.eks.: rød=meget alvorlig, gul=alvorlig og grøn=under observation

RISIKOHÅNDTERING 
/ RISIKO-REDU- 

CERENDE TILTAG

Tiltag/handling, der har til hensigt at reducere risiko f.eks. ved at fjerne årsager (nedbringe 
sandsynlighed), nedbringe konsekvens eller helt fjerne risiko f.eks. ved at anvende alter-
nativ løsning eller undgå at igangsætte opgave

RESIDUAL RISIKO Risiko, der er tilbage efter risikohåndtering (betegnes også ‘bruttorisiko’)

RISIKOLOG ELLER 
RISIKOREGISTER

Register over identificerede risici. Kaldes også risikoregister

RISIKOEJER En person, der er ansvarlig for og har autoritet til at håndtere en risiko

RISIKORESERVE
Økonomi, der budgetmæssigt er afsat til at iværksætte tiltag til reduktion af risici samt 
dække risikohændelser, såfremt de indtræffer. Mandat til at disponere en delmængde af 
risikoreserven vil ofte være opdelt på flere forskellige ledelseslag.

 Definitioner baseret på ISO Guide 73-2009, “Risk Management Vocabulary”

Værdibyg Vejledninger 30+31+32+33 - Risikostyring
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