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Niels Jul Nielsen 

I 2018 blev Tommy Ahlers, 
direktør og investor i flere 
succesrige og indbringende 
online-virksomheder, 
udnævnt til ny uddannelses
og forskningsminister. 
I globaliseringens tidsalder 
dyrkes den innovative 
iværksætter - i håb om at 
han eller hun kan bringe 
os i vidensøkonomiens 
førerfelt. Man kan sige, at 
vor tid favoriserer bestemte 
livsformer, mens vilkårene 
for andre forringes. 

Livsformer 

Har vi alle en direktør 
i 1naven? 



RealityprogrammetLøvens hule på DRl kunne få os til 

at tro, at vi alle har en drøm om at blive direktør i vores eget 

firma. I udsendelserne, der startede i 2015, præsenterer 

iværksættere deres ideer for fem mulige investorer. Her 

brænder folk for det, de laver. De vil gøre en forskel, og de kan 
komme til at tjene rigtig store penge på det. 

De seneste årtier har politikerne lovprist den slags 

iværksættere, fordi de potentielt kan bringe innovative 

løsninger til landet og skabe vækst. Den politiske prioritering 

blev helt åbenlys, da Danmarks uddannelses- og forsknings

minister Tommy Ahlers i 2018 blev rekrutteret blandt inve

storerne i netop Løvens hule. Men er det virkelig så attraktivt 

at blive iværksætter? Nogle vil måske bare gerne have et 

arbejde, der er overskueligt, veldefineret og med gode kolleger. 

Kan vi skære ned på arbejdets krav og forventninger, her

under risikoen for stress, som mere end hver tiende dansker 

oplever symptomer på hver dag, kan vi måske opnå et større 

overskud til den del af tilværelsen, der ligger udenfor arbejdet. 

Den slags spørgsmål kan vi komme tættere på at 

besvare med begrebet livsformer. Begrebet undersøger vores 

forskellige drømme og mål med livet, hvilket kaldes en livs

forms ideologiske side. Derudover undersøger det, hvordan 

vi så handler i hverdagen for at opnå vores mål, og det kaldes 

livsformens materielle side. Begrebet søger at forstå, at det 
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langtfra er på samme måde, at folk indretter sig med arbejde og 

familieliv. At folk har forskellige opfattelser af, hvad et godt liv 

er. Imidlertid bliver man jo ikke megetklogere afblot at hævde, 

at verden består af alle mulige 'identiteter'. Med begrebet om 

livsformer kan vi i stedet forsøge at forstå, hvilke former for 

liv der overhovedet er mulighed for i forskellige perioder af 

historien. Dermed kan vi måske også forstå, hvorfor det i dag 

især er iværksætterne, som vores politikere fokuserer på. I 

efterkrigsperioden frem til omkring 1990 var det arbejdere, 

der blev begunstiget med stigende velfærd, social sikkerhed og 

lukkede nationale arbejdsmarkeder. Det er en forandring, der 

i øvrigt har fået arbejdere i mange lande til at føle sig margina

liseret og har haft en stor betydning for valget af Trump i USA, 

for Brexit og for væksten i højreradikale bevægelser. 

Derfor står en analyse aflivsformer aldrig alene. Den 

indebærer altid også en analyse af samfundet som helhed. 

U <lover den konkrete livsform er det altså også nødvendigt at 

se på arbejdsmarkedet og staten, så man forstår de økonomi

ske og politiske betingelser, der strukturerer - og forandrer -

et samfund. Dermed kan vi også se, hvilke livsformer sam

fundet giver plads til. Begrebet om livsformer blev lanceret af 

den danske etnolog Thomas Højrup (f.1953), der i 1983 udgav 

bogen Det glemte folk, som en videreudvikling af det marx

istiske begreb om klasser. På baggrund affeltarbejde kortlag

de Højrup i bogen danskernes forskellige opfattelser af'det 

gode liv', deres livsformer. Derudover udviklede han begreber 

til at forstå, hvordan samfundet kan ses som et hele - en stat 

- sammensat af forskellige produktionsmåder og livsformer, 

der er indbyrdes forbundne. Endelig pegede han på, hvordan 

samfundet kan udvikle sig og dermed ændre betingelserne 

for de forskellige livsformer, som f.eks. når vilkårene for 

fagforeningssystemet forringes fra politisk hold, så arbejdere 

udsættes for større indbyrdes konkurrence, eller når innova

tion og iværksætteri begunstiges og promoveres. Arbejdet 
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med livsformer foregår den dag i dag indenfor rammerne af 

den strukturelle stats- og livsformsteori. 

I dag, ligesom i 1980'erne, er den kapitalistiske 

produktionsmåde den dominerende i Danmark og i de fleste 

vestlige lande. Men kapitalismen står ikke alene i et sam

fund som det danske, selvom mange økonomer og politikere 

anser denne for at være den eneste rigtige form for økonomi. 

Kapitalismen sameksisterer med den enkle vareproduktions

måde. Denne adskiller sig fra kapitalismen, ved at ejeren af 

virksomheden selv udfører det meste af produktionen, og at 

ejerens dedikation ikke er betinget af profit, men fortsætter, 

så længe virksomheden er tilstrækkeligt konkurrencedygtig 

til at kunne sikre ejeren et liv som selvstændig. Og hvad bety

der produktionsmåderne så for de forskellige mulige former 

for 'det gode liv'? 

Livsformerne er som nævnt forbundet med produk

tionsmåderne. For at en produktionsmåde er levedygtig, 

'kræver den' nemlig en eller flere bestemte livsformer. Hvis vi 

holder os til arbejdslivet, så kan arbejde forstås som et middel 

til et mål udenfor arbejdet, hvor det primære engagement lig

ger i fritiden. Det er det, man kalder lønarbejderlivsform. Den 

er der 'plads til' i den kapitalistiske produktionsmåde, der har 

brug for ansatte, der kan indkøbes til den lavest muligetarif og 

anvises arbejde. Det er dog ikke nok til at opretholde produk

tionsmåden. En virksomhed bliver også nødt til at tiltrække 

ansatte, der kan produktudvikle på en måde, der dag ud og dag 

ind sikrer det afgørende forspring i forhold til konkurrerende 

virksomheder. Der er derfor brug for en karrierelivsform, hvor 

folk tænker i arbejde som noget, man engagerer sig dybt i.Hvor 

tiden udenfor arbejdet ikke er helt adskilt som fri tid, men 

snarere bliver brugt til faglig stimulering og netværkspleje, 

altså som et middel til at kunne levere optimalt på arbejdet. 

Ingen af de to livsformer bidrager dog med den 

fornødne kapital til den kapitalistiske produktionsenhed. Her 
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kræves en tredje livsform, investorlivsformen, der kan sikre 

de nødvendige økonomiske ressourcer i forventning om en 

optimal forrentning. Vi er vant til at tænke på kapitalistiske 

virksomheder som magtfulde og indflydelsesrige. Men de er 

samtidig skrøbelige størrelser, fordi alle livsformerne blot 

ser virksomheden som et middel til hver deres mål. Bedre 

løn, federe karriere og højere profit i en anden virksomhed 

kan få lønarbejderen, karrierepersonen og investoren til at 

søge væk. Investorer kan f.eks. med kort varsel trække deres 

penge ud og fjerne grundlaget under virksomheden. Det så 

vi med den tidligere så dominerende og næsten 100 år gamle 

elektronikkæde Fona, der gik konkurs i 2016. 

Helt anderledes forholder det sig i den enkle vare

produktionsmåde, der kun kræver en livsform, nemlig den 

selvstændige livsform. Her er arbejde ikke noget, man gør for 

en arbejdsgiver. Man - og det vil ofte sige en familie - både 

ejer og driver virksomheden og tænker derfor ikke i et skel 

mellem arbejdstid og fritid. Der er mere tale om 'et virke', 

hvor virksomhedens trivsel er både målet og midlet til at 

opretholde livet som selverhvervende. En it-designer, der 

laver hjemmesider for andre firmaer, har ikke nødvendigvis 

en drøm om vækst. Hun holder fast i sin virksomhed, så 

længe den løber rundt og kan finansiere hendes liv. Den måde 

at organisere sig på er typisk i mindre virksomheder, hvor 

en familie kan udgøre kernen i driften og administrationen, 

f.eks. i landbruget og blandt mindre handlende og service

udbydere som f.eks. frisører, cykelsmede, shawarmabarer, 

grønthandlere, konsulenter, mediefolk, advokater osv. 

Når forskerne analyserer livsformer, undersøger de, 

hvad der egentlig driver folk, når de står overfor vigtige valg 

om arbejde, uddannelse og familie. De teoretiske begreber er 

kun ledetråde, for i virkeligheden brydes menneskers for

skellige livsformer med hinanden, af og til også i den enkeltes 

eget begrebsunivers. Spørger man f.eks. de studerende i en 
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klasse på CBS om deres fremtidsplaner, vil de fleste nok sige, 

at de går efter prestigefulde stillinger. Men møder man dem 

10 år senere, vil det sandsynligvis vise sig, at deres priori

teringer har ført dem i helt forskellige retninger. En del har 

sikkert valgt langt mere i overensstemmelse med ideologien . 

i en lønarbejderlivsform og sidder f.eks. i underordnede 

stillinger i erhvervslivet, hvor arbejdstiden og det forventede 

engagement ligger nogenlunde fast. Måske fordi de med små 

børn har sandet, at de sætter pris på et arbejdsliv, der ikke 

kræver konstant engagement, men som kan afgrænses fra 

fritiden. Begrebet om livsformer kan altså hjælpe os til at 

pege på, ikke blot at vi naturligvis som individer er forskel

lige, men at forstå nærmere, hvilke modsætninger der kan 

være på spil i et givet samfund, når forskellige menneskers 

planer og interesser kommer i konflikt, fordi de søger at opnå 

forskellige versioner af'det gode liv'. 

Lad os vende tilbage til de potentielle iværksættere 

i Løvens hule.Nej, vi har ikke alle en livsform, der gør det 

sandsynligt, at vi bliver den næste store ejerleder. Mange af 

os - dem, der tænker i overensstemmelse med en lønarbejder

livsform - kan derimod blive dygtige og værdifulde ansatte på 

de virksomheder, iværksætteriet fører med sig. Mere over

raskende er det måske, at de iderige iværksættere indbyrdes 

ikke bare kan forstås med samme livsformsbegreb. I Danmark 

og i andre vestlige lande er politikerne ofte utilfredse med, at 

alt for få initiativrige personer bliver egentlige vækstiværk

sættere. Det er langtfra alle, der stiler mod at 'skalere op' 

og sælge deres ide til en kapitalfond. Det behøver slet ikke 

at skyldes, at de opfindsomme kvinder og mænd mangler 

indsigt i, hvordan man 'vækster', men, forstået med livsforms

begreber, at deres prioriteringer driver dem i andre retninger. 

Nogle af dem er nemlig slet ikke drevet af en drøm 

om vækst, men derimod af muligheden for selv at kunne 

bestemme, udvikle sine egne ideer og have indsigt i produk-
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tionen. Tænk på den opfindsomme smed på landet, der leverer 

produktudvikling til de lokale virksomheder, eller den krea

tive pr-konsulent, der forstår at ramme kundernes skiftende 

behov baseret alene på arbejdet ved hjemmecomputeren. Den 

slags iværksættere, der sætter pris på den frihed, det giver 

at være uafhængig af investorer og af at skulle op bygge store 

og omkostningsfulde produktionsenheder, forstås måske 

bedre med begrebet om den selvstændige livsform. Det kan 

vi imidlertid kun vide, hvis vi faktisk sætter os ind i, hvordan 

de prioriterer. For det kan også være, at begrebet om karrie

relivsformen er relevant for at forklare, at opfindsomhed og 

kreativitet ikke nødvendigvis er første skridt på vejen til at 

blive vækstiværksætter. Mange innovative ansatte trives ved 

at have stor dispositionsfrihed og gode udviklingsmuligheder 

på en given virksomhed- men foretrækker både at slippe for 

det overordnede økonomiske ansvar og at bevare muligheden 

for til hver en tid at søge hen til en konkurrent med bedre 

udviklingsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at politikerne 

forstår, at der ikke er en rigtig livsform. Flere livsformer kan 

være nyttige og værdifulde for den samfundsmæssige helhed, 

og de skal alle have betingelser for at udvikle deres potentialer. 
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