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FORORD TIL DEN  
DANSKE UDGAVE

Livet, som vi kender det, forandrer sig radikalt i disse år. Det hand-
ler denne bog om, og du kan glæde dig, for det bobler fra siderne 
med banebrydende idéer til at håndtere alt det nye. De to forfattere, 
Andrew J. Scott og Lynda Gratton, justerer ikke bare et par år på 
pensionsalderen, ændrer lidt på idéen om, hvordan vi bor sammen, 
eller skruer en smule op for aldersgrænsen på studieoptag. Nej, de 
tænker stort og vildt … og virkelig interessant. Deres indspark er 
den nytænkning, der kan få os til at rykke os. For alvor. Og det er 
der brug for. 

For mens teknologien har fræset derudad, er vores sociale refor-
mer og vores menneskelige relationer haltet bagefter. De teknolo-
giske fremskridt rykker nu gulvtæppet væk under fortidens sociale 
systemer og efterlader mennesker i et limbo med manglende fær-
digheder. Det, vi var gode til, eksisterer ikke mere, og det, vi skal 
være gode til, ved vi ikke, hvad er. Vi skal træde i karakter som det, 
forfatterne kalder »sociale pionerer«. Vi må ikke længere gøre os 
selv afhængige af én uddannelse eller ét fagområde eller den idé, vi 
fik tilbage i 1999. Vi skal være idékonfettikanoner, som sigter efter 
at forudse de næste store, vigtige problemer og løse dem – sammen. 

Begge forfattere er nogle af de største kapaciteter inden for viden 
om lang levetid og nødvendigheden af, at vi skal redesigne vores 
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samfund. Og det er ikke for ingenting, at Lynda Gratton er kåret som 
en af verdens 15 bedst businesstænkende personer. I bogen bliver du 
introduceret for nyt på alle agendaer. For eksempel skal vi begynde 
at regne vores alder ud i forhold til, hvornår vi forventer at dø, i ste-
det for at bruge det tal, der står på fødselsattesten. Vi skal – og det er 
en af bogens idéer, som jeg selv har optur over – sørge for at dyrke 
venskaber i alle aldersgrupper. Det skal være helt naturligt at have 
venner, der er 24, 44, 64, 84 år, og det skal være slut med, at vi par-
tout skal have noget til fælles med de andre på 74, bare fordi vi er 74. 
Og så skal vi sænke valgretsalderen med 1 år, for hvert år vi har fået i 
den anden ende (spoiler alert: vi ender på 6 år, og ja, jeg ved godt, at 
6-årige vil have mere tid til at lege og mere kage med i madpakken, 
men helt ærligt … vil vi ikke alle det?). Lyder det for vildt? Husk, det 
hører til os mennesker at være bekymrede og frygte det nye. 

Da kulminerne lukkede i England, var de voksne bekymrede, for 
hvad skulle deres børn nu lave? Dengang som nu var forestillings-
evnen altafgørende. Der var nogle, der skulle drømme store drøm-
me og sætte nye milepæle. At nogle turde gøre det, høster vi de store 
fordele af i dag. Alt, hvad vi omgiver os med af goder, skyldes ene 
og alene, at nogle på et eller andet tidspunkt har løbet det i gang. 
Og det er det, vi skal til nu – vi skal løbe noget nyt i gang. Noget nyt 
og spændende. Men! Hvor vi før har kunnet hælde til teknologiske 
gennembrud, skal vi nu over i et andet gear. Det er en af denne bogs 
bærende pointer. 

Vi kommer ikke uden om at erkende, at arbejdsmarkedet og livet 
generelt forandrer sig radikalt i de her år. Genbesøg lige din egen 
barndom: Hvad lavede dine forældre? Hvad med dine bedsteforæl-
dre? Og dine oldeforældre? Vores forældre havde fornøjelsen af de 
livslange ansættelser, eller de var en form for entreprenører, og går 
vi 1-2-3 generationer længere tilbage, arbejdede de fleste på landet. 
Det er ikke så længe siden, at Danmark lignede et uland. 

Der er al mulig grund til at forvente, at vores børns og børne-
børns liv også vil slå store kolbøtter. Som fremtidsforsker kan jeg 
sagtens forestille mig, at vores børn har en arbejdsuge, hvor de 
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peak performer 3-4 dage om ugen, nogle dage 2 timer, andre dage 
11, og når de tænker på deres forældre, der som robotter kørte af-
sted på samme tidspunkt og hjem på samme tidspunkt, vil de grine 
og synes, det var utrolig mærkeligt. 

Det er det utroligt mærkelige, vi står midt i nu, og som vi skal i 
gang med at ændre på. Det er slut med det klassiske 8-16-job med 
samme arbejdsgiver hele livet og en uddannelse, der bærer os hele 
vejen til pensionen … Bogen gør op med alle de klassiske forestil-
linger om, hvad vi skal hvornår. I stedet for at du holder den store 
pause til sidst, kan du dosere dine pauser livet igennem. Du kan 
holde fri et par år, når du får små børn, før livskrisen rammer, eller 
i god tid, før dit job bliver automatiseret. I perioder knokler du med 
stor intensitet, og i andre har du tid til at læse, sove, lege og træne. 

Hvem passer så mit arbejde, mens jeg er væk, tænker du nok. 
Ja, enten er jobbet der ikke, fordi en robot har overtaget det, eller 
også er du blevet træt af det, eller også tager dine kolleger sig af 
det og glæder sig til, at du kommer tilbage fyldt med ny energi. 
Præmissen er selvfølgelig, at det, vi kender som fast arbejde i in-
dustrien, på fabrikken eller kontoret, ikke længere findes, og at vi 
alle bliver »dømt til frihed«. Hvad enten vi er djøfere, slagterimed-
arbejdere, HK’ere, bankrådgivere eller lastbilchauffører. Tryghed i 
ansættelsen kommer i stedet via din dygtighed: din evne til at lære 
nyt, arbejde sammen med andre og skabe værdi, der kan måles og 
opleves. Ikke ud fra hvor mange timer du kan trykke på en knap, 
eller hvor store doser kedelige powerpointpræsentationer du kan 
udholde. Ligesom sundhed kan defineres som din evne til at boun-
ce tilbage, når dit helbred bliver udfordret, er dygtighed din evne 
til at rejse dig, når livet rammer. Tage det med et smil og gå i gang 
med igen at lære, aflære og blive endnu mere dygtig. Den form for 
arbejde vil nogle trives helt vildt med, andre vil synes, det er me-
gahårdt – og derfor får vi brug for pauser. Lange pauser og mere 
fleksible arbejdstider. 

Igennem bogen møder du en række personer, der står over for de 
udfordringer, forfatterne italesætter. For eksempel at det er blevet 



12 F o R o R d  T I l  d E n  d A n S K E  U d G AV E

langt mere barskt at være arbejdsløs som 58-årig end som 18-årig. 
Det oplever revisor Ying fra Sydney, da hendes arbejdsplads pludse-
lig investerer i ny teknologi, og hun mister sit job. I modsætning til 
lastbilchaufføren Tom fra Dallas, som du også møder i bogen, har 
hun ikke i tide sat sig ind i, hvad teknologien på godt og ondt kan 
føre med sig, og hun er slet ikke parat til at skifte spor. Ying skal lige 
som Tom holde sig opdateret og være parat til at omstille sig i en 
helt ny grad, for det trefaseliv, de fleste kender i dag, med uddannel-
se, arbejde og pensionering står ifølge forfatterne for fald. I stedet 
venter et liv med mange flere faser forude. 

Også det klassiske alderdomsbillede, der for mange ligner en dy-
ster skov, har været igennem forfatternes tanker. Du aner måske 
også en grå alderdom, et svigtende jobmarked, at der ikke er penge 
nok, og at dine relationer smuldrer. I bogen bliver du præsenteret 
for et nyt landskab. Et, hvor du genopfinder dig selv og oplever det 
at skulle blive gammel helt anderledes. Kan du se dig selv som en 
social pioner, der uddanner dig hele livet igennem – understøttet 
af relationsdannende og fællesskabsorienterede virksomheder og 
organisationer? 

Vi er tvunget til individuelt, institutionelt og socialt at hjælpe os 
selv og hinanden på vej til et nyt langt liv, nu hvor vi ved, at vi bliver 
ældre. Det skal vi gøre med vores menneskelige opfindsomhed. Vi 
har opfundet så meget allerede, vi kan gøre det igen. Hvis vi griber 
trenden med det lange liv ordentligt, får vi en enestående ressource 
foræret: gode, dygtige, dejlige mennesker, der ingen grænse har sat 
for, hvad de kan udrette sammen. 

Du skal i gang med at leve livet og skabe og genskabe mange mu-
lige udgaver af dig selv. Du kan sagtens. Der er ikke noget at frygte. 
Og jeg har en god nyhed – hvis du forestiller dig de sidste år i livet 
som grå, ensomme eller præget af skavanker, så er det faktisk bare 
din hjerne, der laver tricks med dig. 

Vi fremtidsforskere kalder det »forventede minder«. Når du tror, 
du tænker på fremtiden, går din hjerne i virkeligheden i kælderen 
og leder efter et lysbillede, der virker genkendeligt. Men du kom-
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mer til at lede forgæves. For det, der reelt venter dig, findes ikke 
i opmagasineret form. Tiden kalder på, at du i stedet for at lede i 
kælderen forholder dig til helt nye spørgsmål. Hvad betyder det, at 
mennesker ikke længere altid er afhængige af et fysisk fremmøde 
på en arbejdsplads, eller at mange kan gå hen og blive produkti-
onsapparatet? Hvad betyder det, når vi ikke længere kan se frem 
til at have 1-5 chefer i vores liv, men 40-60? Eller når sikkerhed i 
løn og tid kommer til at fylde mindre end friheden til selv at styre 
sin hverdag, arbejde med noget, der giver mening og kunne være 
mere sammen med familien? Hvordan din flerfaselivs-karriere ser 
ud, afhænger af, hvem du er, de muligheder du tror på, og hvem du 
ønsker at være i verden. Og ikke mindst, hvordan du bruger din 
skaberkraft og dine egenskaber. Hvis ikke du fodrer dig selv med 
nye, spændende trends, kan du ikke forestille dig fremtiden. Så vær 
nysgerrig fremfor afvisende, og stil masser af gode spørgsmål, så du 
ikke skal sætte af på gamle, frygtbaserede »minder om fremtiden«. 

Bogen er en gave til vores forestillingsevne. Radikalt ændret 
fremtid kræver nemlig radikalt ændret adfærd. Og vi skal i gang fra 
i dag. Vi skal radikalt ændre vores indstilling til alderdommen, til 
arbejdslivet, til værdiskabelse og produktivitet. Der er mange ting, 
vi hver især kan gøre, men bogens budskab er også her ret markant: 
Hvis ikke uddannelserne, arbejdspladserne, institutionerne og sta-
ten går all in på at opføre sig som sociale pionerer og understøtter, 
at vi kan lære, udvikle os, opfinde og genopfinde os selv fra vugge til 
krukke, så bliver det nye gode lange liv kun en mulighed for en lille 
elite eller kreativ klasse. 

Bogen er til os allesammen, men specifikt til tre grupper: 

• Dig, der vil tage det nye lange, gode liv i egne hænder og har 
brug for argumenter og idéer, når du skal vælge at gøre noget 
andet, end du plejer. Kald dig selv »en social pioner«, hvis din 
omgangskreds ryster på hovedet ad din aparte måde at designe 
dit eget gode liv på. Der er ikke noget manuskript andet end 
det, du selv skriver.
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• Beslutningstagere, HR-chefer og ledere, der vil deres medarbej-
dere (og sig selv og deres familier) det bedste. Her er opgaven at 
være sociale pionerer i de fælles løsninger.

• Til natbordet til alle ministre, fagforeningschefer og andet godt-
folk, som træffer de store beslutninger i meget firkantede, strin-
gente rammer. Husk på, at alt, der handler om mere – det kan I 
godt. Forhandlinger, der kører på autopiloten, og som kun rok-
ker få millimeter i menneskers liv, det har vi ikke tid til mere – 
radikale forandringer kræver radikale ændringer. Til det bedre.  

Hvis du bare vil underholdes, er den her bog ikke for dig. Bogen 
bygger på et kæmpe researchmateriale, og forfatterne præsenterer 
dig for en stor del af det – ja, du kommer faktisk kloden rundt og får 
indblik i, hvordan så forskellige lande som Island, Japan, Singapo-
re og USA tager fat i de udfordringer, vi står midt i. Fordi bogen 
kredser om internationale problemstillinger, er alt ikke skrevet ind 
i en dansk kontekst. Men sug til dig af det hele. Med indsigterne på 
både internationalt plan og det helt nære plan kan du allerede fra 
lænestolen begynde rejsen som social pioner. 

Som læser undslipper du ikke kernebudskabet: Det lange liv, det 
kommer af sig selv ... At gøre det godt og bedre for så mange som 
muligt på hele vores dejlige klode, det bliver hårdt arbejde. Og det 
er en opgave for os alle. 

Heldigt nok, så er det nemme liv ikke det gode liv. Det gode liv er 
både hårdt og svært og fyldt med frustrationer, men til gengæld er 
det det, der bliver sjovest at fortælle om. Engang. Og hvis vi skynder 
os, kan det være, at vores børn ikke får helt så meget at grine af, når 
de tænker tilbage på vores måde at indrette vores liv og arbejdsliv på.

Anne Skare Nielsen, juni 2021 
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