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•

Lønarbejderlivsform: Arbejde som middel, fritid som mål.

•

Den karrierebundne livsform: Flydende grænse mellem arbejde og fritid. Fritid bruges også til
arbejde og videreuddannelse mm. der f.eks. kan bidrage til forfremmelse. Arbejde er et mål i sig
selv.

•

Den selvstændige livsform: Intet skel mellem arbejdstid og fritid. Ingen arbejdsgiver, man er sin egen
chef. Her tales om et dagsværk, frem for en arbejdsdag. Det er opgaverne og kunderne der styrer
hvor meget der skal arbejdes.

Feministisk kritik af de tre livsformer
Lone Rahbek Christensen udvikler en mere feministisk kritik af Højrups meget enkle livsformer.
•

Husmorlivsformen: Hjemmegående typisk med børn.

•

Baglandskvinden: En feministisk/marxistisk kritik af denne model. En der hjemmefra støtter den
andens karrierelivsform, eller selvstændige livsform. (min kone nu og tidligere mig i forhold til
hendes studier)

Kritik af livsformerne
Lone Rahbek Christensen kan kritiseres for ikke at være åben overfor at disse kategorier ikke behøver at
være kønsspecifikke. Baglandslivsformen eller den hjemmegående livsform ville i højere grad tage hensyn
til denne kritik. I hendes samtid var det dog mere sjældent end i dag.
Jeg ville argumentere for at man lige såvel kunne finde på langt flere der kunne være relevante eksempelvis:
•

Den pensionerede livsform: Både pension som tildeles pga. alder eller psykisk eller fysisk sygdom.
Her er der også tale om livsformer som bryder med de tre som Thomas Højrup taler om.

•

Den arbejdsløse livsform: Målet er at holde sig uden job uden at ryge af kontanthjælpen eller
dagpengene. Midlet er at stille op når systemet kalder og fremstille den ”rigtige” fortælling.

•

Den studerende livsform: SU som midlet, studier som målet.

De sidste kan alternativt ses som en løsning på lønarbejderlivsformens dilemma.
Endnu en kritik kan være at menneskets livsformer er for mangfoldige eller alt for foranderlige til
overhovedet at klassificere det i et få antal livsformskategorier.
Muligvis er en person ikke begrænset til en livsform. Lønarbejderlivsformen er måske udpræget ved
kedelige arbejdsopgaver, mens andre mere interessante kunne aktiverer den karrierebundene livsform med
frivilligt ekstra arbejde hjemme eller yderligere efteruddannelse i fritiden.

