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Livsformer og Byplanlægning 
 
Af Henrik Dahl og Gertrud Øllgaard, Advice Analyse og Strategi 
 
Det er de forskellige former for liv, som mennesker udfolder i byerne, 
der giver byer deres væsentligste potentialer, problemer og karakter. 
Derfor er en viden om de forskellige livsformer også et afgørende grund-
lag for en vellykket planlægning. 
 
Livsformsplanlægningens væsentligste spørgsmål er: ”hvad tilfører de 
forskellige livsformer vores by?” og "hvem må, kan og vil være hvor?” 
 
Denne artikel præsenterer den model for livsformsanalyse, som Advice 
Analyse og Strategi har udviklet i forbindelse med en undersøgelse for 
Københavns Kommune.  
 
 

Bolig og livsform 

Den voksende segregering på boligmarkedet og alle befolkningsgruppers 
tendens til at etablere sig i særlige ghettoer er på mange måder en ud-
fordring1. Set fra den enkeltes perspektiv køber man ikke blot en bolig, 
men tillige et ønsket eller uønsket samvær med en bestemt type men-
nesker. Set i et økonomisk perspektiv påvirkes boligernes pris ikke blot 
af den geografiske beliggenhed, men også af den sociale. Og set i et 
politisk perspektiv er segregeringen en udfordring for skatteudskrivnin-
gen, boligpolitikken, det decentrale skolesystem, det sociale arbejde, 
byplanlægningen og en række andre forhold.  
 
Segregeringen har også betydning for byers erhvervsudvikling, fordi  
investeringerne og udviklingen i stigende grad foregår der, hvor den 
mest attraktive arbejdskraft foretrækker at bo2.  
 
På den baggrund kan det ikke undre, at Københavns Kommune har øn-
sket at kende borgernes forskellige ønsker og forventninger til bylivet og 
indføre en form for sociologisk differentiering i sin byplanlægning. Og 
dette er igen baggrunden for, at Advice Analyse og Strategi A/S i 2003 
af Københavns Kommune fik til opgave at udvikle og gennemføre en 
analyse af livsformer i kommunen. 
 

                                          
1 se fx Ugebrevet A4, nr. 21/2004 og Byplan Nyt nr. 4/2004 
2 se fx Richard Floridas populære: The Rise of the Creative Class, Basic Books 2002  



 

 

 

Undersøgelsen resulterede bl.a. i, at vi kunne udpege fem forskellige 
københavnerlivsformer med dertil hørende forskellige opfattelser af, 
hvad der kendetegner en god bolig og det gode sted at bo i byen. For de 
forskellige livsformer har den ideelle bolig forskellig udformning og er 
placeret vidt forskellige steder i byen, hvor der hersker forskellige socia-
le spilleregler. Meget kort fortalt kunne vi udpege fem forskellige køben-
havnerlivsformer med fem forskellige boligpræferencer:  
 

• Hjemskaberen som oplever boligen som selve basen for det go-
de byliv. Den gode bolig opstår der, hvor de kan opbygge det 
sted, hvorfra de skaber en lokal forankring for deres sociale og 
personlige liv.  

 
• Livsplanlæggeren som værdsætter at bo i kvarterer med en 

særlig og velrenommeret identitet. Den gode bolig er placeret på 
en god adresse, der giver adgang til et godt udbud af anerkendte 
arbejdspladser, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter.   

 
• Passagemageren som er mere optaget af sin virksomheds pla-

cering end boligens. Den gode bolig for passagemageren selv, 
hans kunder og hans eventuelle ansatte er den, der er placeret 
trafikalt, så det er bekvemt og attraktivt at bevæge sig til og fra 
virksomheden.  

 
• Katalysatoren som er på jagt efter flertydige og uetablerede 

boliger. Den gode bolig befinder sig et sted, som er uafklaret og 
præget af en forladthed, der gør, at man selv har mulighed for at 
transformere stedet. Det gode sted at bo er også det gode sted 
at arbejde og skabe nye netværk. 

 
• Udebanespilleren som oplever, at han bor et sted, som han ik-

ke selv har valgt. Den gode bolig er et andet sted, hvor man op-
lever, at der er mere orden, at naboerne er bedre og at man har 
fælles sociale spilleregler.  

 
Undersøgelsen af københavnerlivsformerne gav en række resultater, der 
omfatter meget mere end boligpræferencer. Disse resultater har umid-
delbar og strategisk betydning for Københavns Kommune og er blevet 
afrapporteret i kommunens egen dokumentationsrapport. I denne præ-
sentation går vi bag om de konkrete resultater, for at præsentere den 

Livsformsmodel, K-forum 2004 Side 2 

 

 



 

 

 

generelle model, der er blevet udviklet i forbindelse med undersøgelsen 
af Københavnerlivsformerne3.  
 
Efter vi har præsenteret den generelle model giver vi enkelte eksempler 
på livsformsmodellens betydning for planlægningen.   
 

En udvidet livsformsmodel 

Udgangspunktet for AAS’ livsformsmodel er etnologen Thomas Højrups 
berømte model fra Det glemte folk4, hvor Højrup beskriver de tre vigtig-
ste livsformer i Danmark: den selvstændige livsform, hvis praksis først 
og fremmest er bundet til handel, håndværk, landbrug og fiskeri. Lønar-
bejderlivsformen, hvis praksis er bundet til ansættelsesforholdet som 
menig medarbejder i offentlige og private virksomheder og endelig kar-
rierelivsformen, hvis praksis først og fremmest er bundet til ansæt-
telsesforholdet som leder eller specialist i offentlige og private virksom-
heder (men kan dog også være bundet til de liberale erhverv).  

Thomas Højrups livsformer skal opfattes som sociologiske idealtyper. 
Det vil sige, at det ikke er sådan et menneske er, men at man har ana-
lyseret sig frem til nogle fundamentale fællestræk for flere mennesker. 
Med andre ord bruger man livsformerne som instrumenter til at fortolke 
den praksis, man observerer. Dette er den gode grund til, at man aldrig 
vil finde ”rene” livsformer og til, at et konkret observeret menneske ud-
mærket kan have træk fra mere end en livsform. 

En af Thomas Højrups grundtanker er, at bestemte livsformer er nød-
vendige for, at en bestemt samfundstype kan fungere. Eller sagt på en 
anden måde: det må nødvendigvis være nogle konkrete mennesker, der 
får samfundsmaskineriet til at fungere og udlever samfundsmaskineriet 
som personlig og fælles praksis. 

Men dermed gør Thomas Højrup samtidig en anden, vigtig observation. 
Set fra det enkelte menneskes perspektiv er bevægelsen af samfunds-
maskineriets tandhjul en meningsfuld praksis, der ikke på nogen måde 
behøver at finde sin begrundelse i de funktionelle krav, der stilles til at 
dreje samfundshjulene. Er man fx landmand, er det historisk set en 
praksis, der trods alle mulige forandringer går så langt tilbage, at det 
fortaber sig i forhistoriske tåger. Denne praksis rummer sine egne fore-
stillinger om, hvad landmænd er for nogle, hvad der gør landmandslivet 
værd at leve, hvordan det ideelt set bør være, hvad man som landmand 

                                          
3 Københavns Kommunes har blandt andet præsenteret livsformsundersøgelsen på: 

http://www2.kk.dk/kbhbase/gfx.nsf/Files/Kobenhavnerlivsformer.pdf/$file/Kobenhavn
erlivsformer.pdf 

4  Thomas Højrup: Det glemte folk – livsformer og centraldirigering. SBI 1983 
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bør stræbe efter og hvad man bør undgå, hvordan man bør præge sine 
børn, hvad man skal mene om andre mennesker, der ikke er landmænd 
og alt muligt andet. At være landmand er også at leve i et meningsfuldt 
univers, hvor der er en standardforklaring på de store spørgsmål og en 
standardvurdering af omgivelserne. Derfor kan man konstatere, at en 
praksis opstiller sin egen moral, som de fleste, der lever inden for denne 
praksis både retter sig efter, ønsker at rette sig efter og finder glæde og 
stolthed ved at rette sig efter. Dette er en af de væsentligste for-
klaringer på, at praksisformerne reproducerer sig over tid og fra genera-
tion til generation. 

Den livsformsmodel, der er udviklet i forbindelse med opgaven for Kø-
benhavns Kommune, er en generel model. Den har de samme forud-
sætninger som Højrups model, men tager samtidig højde for de foran-
dringer i samfundet, der har fundet sted siden slutningen af halvfjerd-
serne og begyndelsen af firserne, hvor Højrup udviklede sin oprindelige 
model. Denne udvikling har en lang række årsager og træk, som det vil 
føre for vidt at komme ind på her. Men det afgørende i denne forbindel-
se er for det første, at der er opstået en selvstændig sektor af arbejds-
markedet, der leverer en række former for strategisk og æstetisk ser-
vice. Først og fremmest virksomhedsservice og den kreative økonomi i 
form af rekruttering, rådgivning, reklame, design, idéudvikling m.v. For 
det andet er der en stor gruppe mennesker, som står permanent uden 
for arbejdsmarkedet og på den måde spiller en begrænset rolle i det 
egentlige samfundsmaskineri.  

Hvis man betragter selve samfundsmaskineriet funktionelt, kan man 
altså sige, at i det senmoderne samfund er der stadig – dels som et levn 
fra det traditionelle samfund og dels i form af indvandrerbutikker – en 
ganske stor gruppe af små selvstændige, som enten lever af handel og 
håndværk eller af de primære erhverv landbrug og fiskeri. Dernæst fin-
der man menige ansatte og ledere/specialister i klassiske, hierarkiske 
virksomheder – offentlige såvel som private. Endvidere medarbejdere i 
moderne lav- eller ikke-hierarkiske servicevirksomheder og endelig de 
frakoblede, hvis levefod afhænger af staten og som ikke er tilkoblet nog-
le relevante samfundssystemer. På den baggrund har vi føjet to livsfor-
mer til Højrups oprindelige tre livsformer.  

De fem københavnerlivsformer er således blevet til på baggrund af fem 
generelle livsformer i AAS’s livsformsmodel: Selvstændig, Lønarbejder, 
Karriere, Katalysator, Overført.  

I AAS har vi altså valgt at kalde bærere af de to nye livsformer for hen-
holdsvis katalysatorer og overførte. Nedenfor giver vi en kort karakteri-
stik af de to nye livsformer.  
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Katalysatorerne 

Hvad angår katalysatorerne, så er bærerne af denne livsform medarbej-
derne i moderne lav-/ikke-hierarkiske virksomheder, der har en række 
distinkte træk, som skiller dem ud fra både den egentlige karrierelivs-
form og de liberale erhverv. De leder i vidt omfang sig selv. De ejer per-
sonligt en meget væsentlig ressource, nemlig deres uddannelse og er-
faring. Dermed udgør de som individer virksomhedens centrale produk-
tionsapparat. De har ikke livsvarig ansættelse som perspektiv. De har 
ikke internt avancement som perspektiv. De indgår ikke i et funktionær-
system, men i projektgrupper. Denne livsforms aflønning fastsættes ved 
individuelle forhandlinger, ligesom det gælder for karrierelivsformen, og 
kan være stærkt præstationsafhængig.  
 
I teknisk forstand er en katalysator et stof, der har indflydelse på en 
kemisk reaktion (typisk ved at sætte reaktionshastigheden op) uden 
selv at blive forbrugt i denne reaktion. Vi synes, dette udtryk passer 
godt til det arbejde, der udføres i moderne servicevirksomheder: rekla-
me kan accelerere salg, design kan accelerere oplevelsen af troværdig-
hed osv – men hverken reklamemanden (m/k) eller designeren bliver en 
del af den virksomhed, de laver reklame eller design for.  
 
På grund af den måde, hvorpå typiske katalysatorvirksomheder funge-
rer, lever bærere af katalysatorlivsformen helt anderledes end bærere af 
karrierelivsformen. Katalysatorerne er helt afhængige af deres personli-
ge kompetence og af deres netværk. Derfor går det meste af deres 
energi med at hæve deres værdi på disse to ”markeder”. At have et iøj-
nefaldende forbrug, at lave strategiske alliancer med hierarkisk højere 
placerede kolleger eller udmanøvrere sidestillede kolleger og lignende 
ting, der stærkt optager bærere af karrierelivsformen, er til gengæld 
ikke så vigtigt i katalysatorlivsformen. Derfor bruger bærere af katalysa-
torlivsformen deres tid på en anden måde end bærere af karrierelivs-
formen og har helt andre prioriteter. Antageligvis vil mandlige bærere af 
katalysatorlivsformen ikke bryde sig nær så meget om at have en bag-
landshustru (udtrykket stammer fra Lone Rahbæk Christensen), som 
bærere af karrierelivsformen gør det. Set i katalysatorlivsformens optik 
er denne type hustru nemlig en ren blindgyde i forhold til netværks-
dannelse, hvis man sammenligner hende med en kvinde, der selv bidra-
ger til parforholdet med eget netværk.  
 
En anden markant forskel på de to livsformer er, at begrebet magt i de 
to livsformer er væsensforskelligt. Det skyldes, at begrebet embede ikke 
spiller nogen rolle i katalysatorlivsformen, hvorimod det er fuldstændig 
afgørende i karrierelivsformen i den forstand, at individets legitime auto-
ritet i en hierarkisk organisation altid er forankret i dette individs embe-
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de (at der så i tillæg til denne legitime autoritet kan ligge en yderligere 
karismatisk autoritet, er en anden sag, det ikke er nødvendigt at gå 
yderligere ind på her). 
 

Sagt både kort og firkantet er det helt afgørende i karrierelivsformen, at 
man skal være ”firmaets mand” og tjene dets interesser i enhver hen-
seende. I katalysatorlivsformen er det helt afgørende, at man kan acce-
lerere og effektivisere processer, man i øvrigt ikke indgår i. 

 

De overførte 

De overførte, kalder vi bærerne af den livsform, som ikke arbejder og er 
lukket ude fra den deltagelse i samfundet, der er forbundet med såvel 
industrisamfundets som netværkssamfundets arbejdslivsformer. Den 
overførte livsform mangler betydningsfulde forskelle i organiseringen af 
tid og relationer, ligesom bærerne af denne livsform mangler økonomi-
ske ressourcer til et omfattende fritidsliv og forbrug. Der er tale om den 
del af befolkningen, som er på længerevarende overførselsindkomster. 
Den overførte livsform bæres ikke af mennesker, der er på vej ind i ar-
bejdslivet (under uddannelse), har afsluttet arbejdslivet (pensionister) 
eller holder en legitim pause (barsels-, uddannelsesorlov eller pause 
mellem jobs).  

Hvad angår de overførte, så bidrager de i meget beskedent omfang til 
samfundets forskellige delsystemer. De indgår blandt andet i funktions-
systemet ”marked” som forbrugere og i funktionssystemet ”stat” som 
vælgere, men er i øvrigt ude af langt de fleste andre systemer og net-
værk. I en velfærdsstat betyder det, at de er afhængige af staten og at 
deres levefod således er fastsat politisk. 

Overordnet kan man sige, at de overførtes livssituation først og frem-
mest er præget af fraværet af valg: de bor på steder, de ikke har valgt 
og sammen med mennesker, de ikke nødvendigvis ønsker at være 
sammen med. Dette er en kompliceret situation, der let kan føre til ag-
gressioner både over for dem, man bor sammen med og over for det 
omgivende samfund, der ganske vist holder de overførte i live - men gør 
det på et niveau og under former, der i øvrigt ikke er videre tiltrækken-
de.  

De overførte kan på denne måde let havne i en situation, hvor kritik af 
det omgivende samfund ud fra de principper, der almindeligvis gælder 
for udveksling af gaver5, er utilstedelig, men hvor kritikken ikke desto 
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mindre af de overførte selv opleves som rimelig, fordi deres vilkår ikke 
er særlig gode. Hvis dette forløb får lov til at udvikle sig, kan resultatet 
blive omgivelsernes foragt for og nedvurdering af overførte. Og de over-
førtes ambivalente vrede imod de omgivelser, der forsøger dem, men 
gør det på et niveau og under nogle former, der reducerer eller helt 
fjerner taknemmeligheden. 

For så vidt angår bærere af den overførte livsform, er det måske betæn-
keligt overhovedet at tale om en livsform i en meget snæver, højrupsk 
forstand. Der er imidlertid både konkrete og faglige grunde til – tøvende 
– at beskrive denne gruppe som en livsform. Der er rent numerisk tale 
om 10-15 procent af befolkningen og en betydningsfuld befolknings-
gruppe i byplanstrategier og andre opgaver, der angår befolkningen som 
helhed. Manuel Castells har da også beskrevet de overførte som ”den 
fjerde verden”. Den fjerde verden er Castells’ betegnelse for geografiske 
områder i den første verden, der er beboet af mennesker med livsvilkår, 
der gør, at de ikke er økonomisk integreret i netværkssamfundet pga. 
manglende relevant uddannelse, flytning af arbejdsplads til udlandet 
m.m.. Begrebet karakteriserer også de mennesker, der falder udenfor 
netværkssamfundet, fordi de forhold, normer eller værdier, som de har 
bygget deres identitet og tilhørsforhold op omkring forsvinder.   
 
De nye livsformer i praksis 

I undersøgelsen for Københavns Kommune viste det sig, at de to ”nye” 
livsformer var meningsfulde og perspektivrige tolkningsrammer. Det gav 
særdeles god mening at indføre en forskel på karrierelivsform og kataly-
satorlivsform, når man skulle forstå forskellene på individer, der ud fra 
en analyse af deres privatøkonomi og uddannelsesmæssige baggrund 
forekom relativt ens. Med afsæt i de to livsformer kunne vi systematise-
re to forskellige opfattelser af det gode byliv og dermed forskellige må-
der at bruge og vurdere byen på. Der var tale om to forskellige kulturel-
le dynamikker i byen. Karrierelivsformen viste sig at være byens 
livsplanlæggere, der orienterede sig efter det veletablerede og velre-
nommerede, mens katalysatorerne opsøgte og værdsatte byens flertydi-
ge og endnu ikke etablerede rum.  

Bærere af en overført livsform er en meget sammensat gruppe af men-
nesker, der omfatter mennesker med forskellig etnicitet, uddannelse og 
baggrund. Disse mennesker havde bl.a. som fælles træk, at de levede 
som udebanespillere, der oplevede, at der ikke var plads for deres egne 
sociale spilleregler. Som arbejdsløs muslim kan det fx opleves særligt 
skræmmende og forkert, når alkoholikere sætter sig på det offentlige 
rum. For alkoholikere kan det fx være svært og generende, når børneri-
ge familier overtager deres borde og bænke i gården og på pladser. Og 
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for alle livsformer kan det være utrygt og grimt at leve med divergeren-
de opfattelser af, hvad der er rod og affald. 
 

Modellens anvendelse og perspektiver  

Livsformer er ikke umiddelbart empirisk tilgængelige, men kan kortlæg-
ges og beskriver på baggrund af en analytisk definition af idealtypiske 
livsformer, som dem vi har skitseret ovenfor.  
 
Bylivsundersøgelsen for Københavns Kommune var udformet som en 
omfattende kvalitativ undersøgelse, hvor vi gjorde brug af forskellige 
former for interviews, byvandringer, korttegning og fotografier.  

I undersøgelsen for Københavns Kommune blev bestemmelsen af de 
fem livsformer brugt som udgangspunkt for dels udvælgelsen af infor-
manterne og dels i tolkningen af undersøgelsens informationer.  

Livsformsudvælgelsen af informanterne blev suppleret med forskellige 
andre demografiske forhold, som var særligt interessante for Køben-
havns Kommune (fx de unge indenfor alle livsformer, børnefamilierne i 
visse livsformer og selvstændige af anden etisk herkomst end dansk). Vi 
sikrede os endvidere, at undersøgelsen omfattede hele kommunen og 
inddrog Københavns forskellige kvarterer.  

Livsformsoptikken fungerede som tolkningsramme, der gav en menings-
fuld analyse og systematisering af københavnernes forskellige måder at 
forholde sig til byen. På den måde har vi fået et indblik i forskellige op-
levelser af byen, der er fremadrettet fordi livsformerne ikke forandrer 
sig fundamentalt fra år til år. Som tidligere omtalt drejer livsformer sig 
om forhold, der er mere varige, mere træge og mere omfattende end 
modens foranderlige livsstilsfænomener og de mange forskellige subkul-
turer.  
 
Livsformsanalysen sætter blandt andet fokus på, at planlægningen kan 
forbedres, når den forholder sig til to faktorer, som vi beskriver nærme-
re nedenfor: Dels at forskellige livsformer foretager forskellige former 
for social kontrol af byen. Dels at anerkendelse af livsformer er et afgø-
rende strategisk udgangspunkt for byplanlægningen.  

 

Spilleregler og social kontrol 

Undersøgelsen viste meget klart, at forskellige områder af byen opleves 
som værende domineret af forskellige spilleregler. De fleste kvarterer 
har deres egen identitet, som ikke blot afhænger af historie, beboere og 
arkitektoniske fyrtårne, men også af deres ”stemning” – som er det ord, 
man i hverdagens praksis bruger til at betegne forskellene i spilleregler.  
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Byens sociale spilleregler viser sig ved at bestemte livsformer har påta-
get sig den sociale kontrol med et område.  
 
Gode byrum og godt byliv bygger netop på sociale spilleregler. Sociale 
spilleregler skabes af forskellige grupper af mennesker og antager man-
ge forskellige former. Byens forskellige livsformer præger byen med 
forskellige livsformers kontrol af de spilleregler, der gælder for øldrik-
ning, solbadning, måder at hilse på hinanden, bevægelsesmønstre, 
døgnrytmer, beklædning. I det meste af København K er spriternes ud-
foldelsesmuligheder underlagt karrierefolkets livsform, i dele af Nordvest 
og Kongens Enghave er det omvendt. 
 
Spillereglerne er hidtil navnlig blevet synlige for byplanlæggere gennem 
deres fravær. Steder uden bestemte livsformers sociale kontrol opleves 
som grimme, tomme, forladte og ”junkspace” 6.  
 
De fleste borgere lægger da også vægt på, at planlægning, der ødelæg-
ger eller forandrer kvarterernes spilleregler, er af det onde. Uanset om 
spillereglerne er ens egne eller andre livsformers. Undersøgelsen for 
Københavns Kommune viste, at praktisk taget alle har en klar opfattelse 
af, hvem der dominerer hvilke kvarterer og hvem der er anderledes og 
fremmede fugle.  

Mangfoldigheden og livsformernes diversitet er byens kvalitet og værd-
sættes af alle. Det betyder netop ikke, at alle livsformer vil og skal leve 
dør om dør og færdes de samme steder, snarere at der er rum for, at de 
kan leve side om side i hvert sit kvarter. Byens mangfoldighed forud-
sætter en vis grad af differentiering og segregering.  

Planlægning handler om at skabe identitet - eller at skabe betingelser 
for, at nogen kan etablere identitet. Det sker bedst i afgrænsede og der-
for lokale områder – hvad enten ”de lokale” er dem, der bor, arbejder, 
rekreerer eller på anden måde bruger et område. 

Planlægning kan ikke udjævne reelle konflikter mellem livsformerne. 
Undersøgelsen viser meget klart, at man til syvende og sidst altid bliver 
nødt til at planlægge på bestemte livsformers præmisser.  
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6  Rem Koolhaas: Junkspace – har været i cirkulation i en tysk, engelsk og dansk udgave 

(ved Morten Daugaard, Arkitektskolen I Aarhus). Er tryk i: Harvard Design School 
guide to Shopping, Taschen Köln 2002.  

 Sociale spilleregler betegnes i sociologisk terminologi også som social kontrol. Henrik 
Dahl har formuleret forbindelsen mellem Junk Space og fraværet af social kontrol i ar-
tiklen Høje Taastrup (Intercity 2) i: Dagen, 3/ 12 2002, www.kommunikationsforum.dk 

 



 

 

 

Livsformsplanlægning er anerkendelse 

Planlægning foregår altid på bestemte livsformers præmisser og inde-
bærer altid en anerkendelse af bestemte livsformer. Livsformsanalysen 
bidrager til at planlæggerne gør sig bevidst om, hvordan og hvorvidt de 
anerkender og misanerkender bestemte livsformer på bestemte steder. 
Planlægning er i sin essens at anerkende - og derpå at træffe de nød-
vendige følgebeslutninger. 
 
Det er derfor de første og vigtigste spørgsmål for planlægningen må 
være: ”hvad tilfører de forskellige livsformer vores by?” og "hvem må, 
kan og vil være hvor?”  
 

Man planlægger for livsformerne ved at anerkende nogle livsformer på 
bestemte steder, hvor man derved også må vælge at misanerkende an-
dre livsformer i bestemte sammenhænge.  
 
Teorier om anerkendelse kendes siden antikken. De kommer i centrum i 
filosofien hos Hegel og rykker ind i sociologien med bla. Weber, der i en 
passage i Wirtschaft und Gesellschaft beskriver, hvordan det moderne 
samfund bygger på status, dvs. parternes gensidige anerkendelse af 
hinanden7. Her handler anerkendelse således om civilsamfundet. Livs-
formernes gensidige anerkendelse af hinanden og en respekt for de livs-
former, der tager et område i besiddelse, er afgørende for, om byrum 
fungerer godt. Når det drejer sig om byplanlægning, er drejningen hos 
Højrup imidlertid afgørende.  
 
I et livsformsperspektiv handler det mindre om, hvordan sociale parter 
anerkender hinanden, og mere om, hvordan myndighederne anerkender 
forskellige livsformer8. Denne pointe bør man interessere sig for: Køben-
havns Kommune bør spørge sig selv, hvilke livsformer, den vil give an-
erkendelse; hvordan den vil handle, når der er modstridende interesser 
og forskellige måder at bruge byen på. Det letteste vil selvfølgelig være 
at sige, at man anerkender alle. Det er imidlertid temmelig uforpligtende 
og fører formentlig ikke til, at alle føler sig anerkendte. Snarere, at in-
gen føler sig anerkendte og i stedet oplever, at stedet opleves som tomt 
og uden social kontrol og folk udbryder: "ih, hvor er det kommunalt".  
Når byplanlægningen overskygger livet i de planlagte områder og sætter 
for tydelige spor er planlægningen ikke vellykket.  
 

Livsformsmodel, K-forum 2004 Side 10 

 

                                          
7  Weber, Max (1976): Wirtschaft und Gesellschaf:t Grundriss der verstehenden 

Soziologie. 5. reviderede udgave. Tübingen: Mohr. 
8  Højrup, Thomas (2002): Dannelsens dialektik: etnologiske udfordringer til det glemte 

folk. Kbh.: Museum Tusculanum.  

 



 

 

 

I planlægningen er det også væsentligt at tage højde for, at visse livs-
former eksisterer bedre sammen end andre. I København viste det sig fx 
at katalysatorerne og livsplanlæggernes kamp om, hvorvidt byen skal 
være præget af mindre eller mere orden og regler sker i gensidig re-
spekt. Det er også livsformer, der ofte befinder sig side om side med 
hinanden i byen. På den anden side kan katalysatorerne og nogle ude-
banespillere også befinde sig side om side og se mulighederne og spæn-
dingen i hinandens tilstedeværelse i overgangszonerne. Passagemager-
ne mødes med ambivalens fra de øvrige livsformer, fordi alle livsformer 
værdsætter og efterlyser flere mindre virksomheder og handelspassager 
i byen, men samtidig forstyrrer passagemagerne hjemskabernes opfat-
telse af orden og liv i byen.  
 
 
 
 

• • • 
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