
Corona-pandemien har gjort det krystalklart for os alle, at risiko er et af de 

mest centrale træk ved vores liv. Pludselig er en helt almindelig hverdag 

fyldt med livsfarlige elementer. Lige fra dørhåndtag og vandhaner til super- 

markeder og kontorlandskaber, ja, selv vores vejrtrækning udgør en risiko 

for at få eller bringe en dødbringende smitte videre. Og bare tanken om  

buffeter og skiferier jager en skræk i livet på mange af os. Men gør som 

ABBA, tag en chance med maj måneds Tænkepause og dens forfatter,  

Antoinette Fage-Butler, risikovillig kommunikationsforsker på Aarhus Uni-

versitet, og bliv klogere på, hvordan risiko adskiller sig fra fare, hvordan risiko 

og tillid hænger sammen, og hvordan vi ved at leve i nuet, men på frem-

tidens tærskel, er nødt til at være risikobevidste.

 

”Vi lever i denne lille del af tiden, som vi kalder nutiden, men 
jeg har altid været fascineret af vores forhold til fremtiden, som 
med rette anses for at være mystisk og uforudsigelig. Men lige 
netop risiko forbinder nutid og fremtid, da viden om frem-
tidige farer er utrolig relevant for, hvordan vi lever vores liv i 
nutiden. Betydningen af risiko er blevet tydelig under corona- 
pandemien, mens vi i andre aspekter af livet ligefrem opfordres 
til at tage en risiko. I Tænkepausen undersøger jeg nogle af de 
mange sider af risiko, som vi gennemlever både som samfund 
og individer.”
– Antoinette Fage-Butler
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