
6 Puls Lørdag den 15. august 2009

Kan det nu passe?

Hvis vi går på pension, når den yngste flytter hjemmefra,
vil pensionisttilværelsen så have ændret sig i år 2014?
»Tendensen til at vende tilbage til det liv, man havde, før
man fik børn, fortsætter, altså med rejser og hobbyer og an-
dre ting, der gør, at man føler sig ung igen. Ser man en
sportsvogn i dag, er det jo som regel med en pensionist bag
rattet. Man gør det for at få en snert af sin ungdom i blodet
igen, og det der med at læne sig tilbage og geare ned, som
pensionister gjorde førhen, er helt yt, og de næste fem år går
det endnu mere i den retning. De vil forbruge så meget som
muligt og være så aktive som muligt. Og fremtidens pensio-
nister vil bruge alle pengene på sig selv, fordi de er overbevi-
ste om, at næste generation nok skal klare sig. Man gemmer
ikke på kistebunden som tidligere generationer, for fremti-
dens pensionister mener, at de selv har fortjent det.«

Hvis ”Generation Y” (født 1978-1989) prioriterer fælles-
skab, frihed og fritid, betyder det så, at de vil sænke for-
bruget, fordi de ikke tjener så mange penge?
»Nej, vi bliver rigere og rigere, så man vil helt klart forsøge at
gøre begge dele. Og den der ånd med at arbejde for at tjene
samfundet, den er slut.«

Du siger, at børnene vil komme endnu mere i fokus, og
deres tilværelse vil være mere skræddersyet i fremtiden,
men kan der ikke lige så godt opstå en modreaktion mod
den måde, som vi allerede nu pusler om vores børn?
»Jo, nogle mener, at der kommer en modreaktion, men jeg er
ikke i tvivl om, at det stadig er via børnene, at man udlever
de store følelser og drømme. Modreaktionen kunne blive, at
man også skal tage hensyn til det sociale, som generation Y
er så fokuseret på. At man bliver mindre selvpromoverende i
sin jagt på at give sine børn de bedste muligheder.«

L
øbskheden er vokset ind

under huden på os, i
en sådan grad at vi ikke
kan lade være med at

fylde mere på den daglige
agenda. Derfor vil vi også i de
næste fem år programsætte
mange aktiviteter på arbejde
og i fritiden, samtidig med at

vi længes efter den store
luksus, nemlig den frie

personlige tid til nær-
vær, refleksion og ro.

I nær fremtid vil
vi arbejde og trans-
portere os mere
end i dag. Vi vil i
højere grad fore-
tage os private
ting på arbejdet,
f.eks. twitte, bestil-

le it-gadgets og rej-
ser. Til gengæld vil vi

læse faglitteratur og
samle inspiration til ar-

bejdet både på ferierejser
og i fritiden. Sammensmelt-
ningen af arbejde og fritid
opstod først i ungdomskul-
turen, men har siden bredt
sig til mange andre alders-
grupper.

Næste generation på ar-
bejdsmarkedet gør oprør

mod den gamle race af work-
aholics. De unge, født fra
1978-1989 (”Generation Y”)
sætter meget stor pris på de
tre f’er – frihed, fællesskab og
fritid. Og de unge ønsker at
pleje de tre f’er hele tiden og i
højere grad lade andre klare
de sure arbejdsforpligtelser.

Familien er fundamentet
Familien vil stadig være det
vigtigste følelsesmæssige
fundament i tilværelsen om
fem år, og nutidens børn og
unge drømmer også om par-
forhold og børn i fremtiden.
Trods advarsler fra fertilitets-
læger vil vi fortsat se, at den
frie ungdom uden børn og
forpligtelser vil vare, til kvin-
der fylder ca. 30 år, og lidt
længere for mændene. Der-
med er de ældre, modne og
dedikerede forældre, som vi
allerede ser i dag, kommet for
at blive, og en del af fremti-

dens forældre vil opleve at gå
på pension, på samme tids-
punkt som den yngste flytter
hjemmefra.

Den maskuline revolution
af familielivet vil accelerere
de næste år, og vi vil se endnu
flere unge, aktive og om-
sorgsfulde familiefædre i
30’erne på orlov, der henter
og bringer børn i daginstitu-
tionen, og som er med på
fodboldbanen. 

Børn bliver projekter
Fremtidens børn bliver små,
unikke livsprojekter, hvor
begge forældre vil bruge me-
get tid og energi på at få de
optimale tilbud i institutio-
nen, i skolen og på at finde
frem til de bedste fritidstil-
bud til lille Sofie, så hun får
mulighed for at folde alle si-
ne personlige talenter ud.

Skilsmisser er fortsat en del
af familiestrukturen i 2014,
og en del børn vil vokse op
med papfædre, papmødre,
papsøskende, flere hjem og
voksne, som i de fleste tilfæl-
de vil det bedste for børnene.
Dog vil de fleste danske børn
fortsat vokse op med de bio-
logiske forældre ganske som i
dag, hvor 75 pct. af danske
børn vokser op med deres
biologiske forældre.
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Puls har bedt fremtidsforskerne
Jesper Bo Jensen og Marianne 

Levinsen give deres bud på, hvordan 
vores hverdag ser ud i år 2014. 

Duoen er gift, og sammen driver de
virksomheden FremForsk.

1. Forbrug
2. Familieliv
3. Hjemmet
4. Sundhed
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