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Indland 27.03.2017 kl. 14:12

Vi har en aftale - til jeg finder på noget mere
spændende
AF NAJA DANDANELL

Det moderne 'ja' betyder 'måske', for vi pjækker mere, påpeger eksperter.

Du har sikkert selv prøvet det. At skippe en aftale, fordi noget sjovere dukkede op. Måske endda uden at
give en egentlig forklaring på afbuddet.

For vi er blevet mindre villige til at gøre det, vi ikke har lyst til, forklarer filosof Anders Fogh Jensen, der
er cand.phil. i filosofi fra Syddansk Universitet og blandt andet har skrevet ’Projektmennesket’ og
’Projektsamfundet’ om livet med midlertidighed.

»Aflysning er blevet meget mere normalt, og det behøver heller ikke at blive begrundet længere. Tidligere
aflyste man, hvis man var blevet syg. Men nu er det ofte, fordi man i virkeligheden bare foretrækker at
lave noget andet,« siger Anders Fogh Jensen.

I dag skal vores aftaler bekræftes, før de bliver rigtige aftaler.

[citat1]

»En aftale er ikke længere en aftale, det er en halv aftale. Det moderne 'ja' betyder 'måske', og vi er ikke
længere så villige til at svare klart på en invitation. Ofte svarer vi lidt lunkent og siger, at ’det da lyder
sjovt’ - uden at forpligtige os,« siger filosoffen.

Han peger på, at det er en udvikling, der er kommet i løbet af de seneste 20-30 år. Og man ser det bl.a. i
måden, vi omgås aftaler hos tandlægen, fysioterapeuten eller frisøren. Ifølge Anders Fogh Jensen er det
vokset ud af 1970’ernes opgør med struktur og faste rammer.

»Nu gør vi mere, hvad vi selv har lyst til, og vi lever i en uforudsigelig verden, hvor vi prøver at holde os
fleksible og spiller på flere heste for ikke at gå glip af noget,« siger han.
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På den måde bliver kalenderen også et paradoks - for den fører vi stadig troligt, selv om de halve aftaler
dominerer dagene.

»Hvis jeg kigger i min egen kalender, er der en del steder, hvor der står 'eventuelt' ud for – det betyder
enten, at jeg måske gerne vil noget, eller at jeg venter på svar på noget, jeg selv holder. For vi lægger
stadig ting i kalenderen, men vi ved ikke, om de bliver til noget.«

Også fremtidsforsker og cand.scient.pol Anne-Marie Dahl mener, at vi er blevet mindre bundet af aftaler
end tidligere. De sociale medier har ændret vores adfærd og gjort den flygtige aftalekultur mulig,
understreger hun.

»Den nødvendige planlægning, der var engang, eksisterer ikke længere, fordi vi altid kan holde en aftale
åben eller lige skrive, at vi bliver 10 minutter forsinket,« siger Anne-Marie Dahl.

[citat2]

Dermed bliver det en vanskelig affære at arrangere møder, og fremtidsforskeren spår, at vi på et tidspunkt
vil blive trætte af halve aftaler og løse tidspunkter - og derfor vil udvikle et helt nyt socialt kodeks.

»Vi har allerede smiley-ordninger på f.eks. Airbnb, hvor du bliver vurderet, om du har opført dig
ordentligt, når du har lånt en lejlighed. Man kunne godt forestille sig, at der tilsvarende kommer en ny
social valuta, hvor vi indbyrdes vurderer, om folk er til at regne med,« fastslår Anne-Marie Dahl.


