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Hvilke værdier er 
de vigtigste ?

Arbejdet er meget 
vigtigt for en. Man 
opnår det mest 
værdifulde liv, når 
man har egen 
virksomhed med 
den uafhængighed, 
der følger.

Arbejdet er et 
middel til at opnå 
andre ting i livet. 
Fritiden er den 
vigtigste værdi.

Arbejdet har størst 
værdi for en. Målet 
er livslang personlig 
udvikling og kar-
riere.

Arbejdet med at få 
familien til at fun-
gere er vigtigst. 
(Oftest kvinder)

Det vigtigste er at 
”stå bag sin partner 
med karriere” og 
sørge for, at familie 
og hjem er præ-
sentable. 
(Oftest kvinder)

Hvordan er forhol-
det mellem arbejde 
og fritid ?

Der er ingen 
opdeling mellem 
arbejde og fritid. Fx 
må landmanden 
være der, når hans 
so får smågrise om 
natten.

Der er en klar 
opdeling mellem 
arbejde og fritid. 
Fritiden skal nydes.

Der er en opdeling 
mellem arbejde og 
fritid. Men arbejds-
dagen slutter først, 
når opgaverne er 
løst.
Fritiden bruger man 
til at ”lade op”, så 
man kan være frisk 
på arbejdet. 

Arbejde og fritid 
er ikke adskilt. 
Arbejdet foregår 
helt eller delvist i 
hjemmet, hvor fx 
børneopdragelse, 
madlavning, rengø-
ring og tøjvask også 
sker.

Arbejde og fritid er 
ikke adskilt fx kan 
baglandskvinden 
arrangere for-
retningsmiddage 
i hjemmet for sin 
partner.

Hvilken familieform 
er der ?

Partneren og bør-
nene inddrages i 
mere eller mindre 
grad i arbejdet. Fa-
milien indretter sig 
under vilkårene for 
den selvstændige 
livsform. Fx kan det 
være naturligt, at 
gartnerens familie 
hjælper med at 
gøre planter klar til 
levering.

Partnerne arbejder 
på hver sin arbejds-
plads.
Det er i fritiden, 
man dyrker sine 
interesser og sin 
familie.

Privatlivet bliver 
tilpasset karrieren. 
Ofte udskyder man 
private aftaler til 
fordel for arbejdet.
Børnene må ind-
ordne sig under at 
den begrænsede 
tid, forældrene har 
til rådighed til dem. 
”Kvalitetstid” med 
børnene er indført i 
nogle hjem.

Familien er i cen-
trum.  
Der er en hjemme 
til at modtage børn 
og partner, når de 
kommer fra skole 
og arbejde.

Baglandskvinden 
sørger for at partne-
rens muligheder for 
at skabe karriere er 
i orden. Hun/han 
sørger for, at bør-
nene også tilpasser 
sig partnerens 
karriere.

Hvilken hjælp 
modtager man fra 
andre ?

Hjælpen kommer 
ofte fra det private 
netværk. Det fore-
går tit ved, at man 
udveksler tjenester 
og ydelser med na-
boer, familie, ven-
ner og bekendte.

Man bruger offentli-
ge ydelser. Og man 
accepterer meget 
gerne hjælp fra 
det professionelle 
netværk

Man køber gerne 
hjælp. Samtidig 
bruger man også 
offentlige ydelser 
som uddannelses-
system, bibliotek 
osv.

Man bruger ofte 
offentlige ydelser 
og hjælp fra det 
professionelle 
netværk.

Man køber ofte 
hjælp fx privatskole 
til børnene.
Samtidig bruger 
man også offentlige 
ydelser.

Hvilket job passer 
godt med livsfor-
men ?

Landmænd, 
gartnere, selvstæn-
dige, håndværkere, 
forretnings-ejere, 
privat-praktiserende 
læger, tandlæger, 
advokater.

Håndværkere, spe-
cial- og fabriksarbej-
dere, funktionærer 
i kontor, handel, 
rengørings- og om-
sorgsarbejdere.

Sælgere, konsulen-
ter, forskere, chefer 
eller mellemledere 
i private og offent-
lige virksomheder.

Deltidsansatte fx 
med hjemmear-
bejdsplads.
Hjemmegående 
husmødre i små-
børnsfamilier. 

Hjemmegående 
kvinde/mand der 
leder og fordeler 
arbejdet i hjemmet.

Skema over livsformer

Selvstændig 
livsform

Lønarbejder-
livsform

Karrierebunden
livsform

Husmoder-
livsform

Baglands-
livsform

Frit efter Lone Rahbek Christensen: ”Livsformer i Danmark”.


