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Forestillinger om fattigdom og nødvendighed. Hvorfor folk bruger penge, de ikke har, på ting, de ikke har brug for.

Abstract

This thesis explores why people spend money they do not have, on things they do not need. It takes 

its point of departure in the recent debate on poverty, in Danish media, which often leads to 

discussions about spending and possessions. In 2011, the Danish media and public discussed if it 

was necessary for a character known as ‘Poor-Carina’ to smoke, own a dog and live in the capitol, 

while funded by social welfare. In 2012, the discussion revolved around the student ‘Poor-Sofie’, 

who wanted the right to classify herself as being poor, because she did not feel she could take part 

in the social life of her student peers. Later, Tania’s situation was debated, because, while living on 

social welfare, she had the audacity to go on holidays abroad. The themes surrounding the debate 

are poverty, necessity and moral. Themes which, when discussed in this thesis, are not cut in stone, 

as they appear to be in the debate, but instead, are defined and moderated along cultural 

imaginations.

The main theoretical framework comes from material culture studies, while the main focus is on   

things. The research in the thesis is partly based on the TV-series Luksusfælden, in which, economic 

experts help non-fictive people solve their economic difficulties, and partly on case-articles about 

julehjælpen, where people explain, why they apply for economic help at Christmas. Both groups 

feel a lack of money and things, despite differences in income, social network, living standards, 

work situation and so on and they feel their situation differs from the rest of society. 

The analysis shows, firstly, that consumption is more than just economic transactions, and that it 

does not always follow the lines of a moral and rational economic way of thinking. That is because 

consumption also is about such issues as feelings, identity, identification, belonging and social 

class. 

Secondly, consumption is not always controlled by a human sovereign agent. Things are not neutral 

instruments for human will to be imposed upon instead they too produce agency and therefore 

affect human lives and actions. 

Thirdly, time becomes a strategy for people to avoid dealing with the consequences of spending 

money. Living in an eternal present, people can postpone debt or savings for a far away and even 

fictive future.

The thesis thereby shows that people do not always act as sovereign agents, because things 

sometimes get in their way.
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Indledning. En afsporet fattigdomsdebat og følelsen af mangel

De sidste par år har medier, politikere og den generelle offentlighed diskuteret fattigdom i forhold 

til nødvendighed og moral. Vi er blevet præsenteret for Fattig-Carina, Fattige-Sofie og 

Kontanthjælps-Tania og har diskuteret deres budgetter og materielle forbrug. For er det nødvendigt 

at bo i København, ryge og have hund ligesom Carina? Er det nødvendigt at deltage i det sociale liv 

på uddannelsen, som Sofie gerne ville? Og skal det overhovedet være muligt at tage på ferie til 

Tyrkiet som Tania, når man er på kontanthjælp? (Henholdsvis Voergaard & Mærsk 2011, Jensen 

2012, Hartung 2012).

Forbrug bliver dermed mere end en økonomisk transaktion, men også et moralsk anliggende. For 

man kunne jo flytte til provinsen, sælge hunden, kvitte smøgerne og blive hjemme. 

Hovedpersonerne selv, føler sig dog fattige og oplever ikke deres forbrug som luksuriøse valg, men 

nærmere som nødvendigheder, der ikke kan spares væk - også selvom de ikke nødvendigvis har råd 

til dem eller brug for dem for at overleve. Der eksisterer altså uklarheder i forståelserne af 

begreberne fattigdom og nødvendighed i debatten mellem institutioner, politikere og den offentlige 

diskurs på den ene side og de involveredes følelser og handlinger på den anden side. I denne 

uklarhed i begreber bliver moral inddraget som rettesnor. Man kan, som vi skal se, godt nok forsøge 

at praktisere moralsk pluralisme, men den herskende moral giver alligevel skyld og skam til det 

afvigende individ. 

Mens den offentlige diskurs forsøger at skabe en kollektiv moralsk forargelse over for folks 

økonomiske irrationalitet, der udspringer af deres forståelser af fattigdom og nødvendighed, 

forsøger dette speciale i stedet at forstå, hvorfor folk bruger penge, de ikke har, på ting de ikke har 

brug for. 

Efter en kort introduktion til begreberne fattigdom, nødvendighed og moral, forfølges svaret 

gennem tre analyseafsnit med hvert sit fokus. Det første afsnit (Forbrug) fokuserer på forbrug som 

en kulturel praksis og dermed på, hvordan nødvendighed udspilles materielt, og hvad ting betyder 

for mennesket som socialt væsen. Forbrug vil blive dissekeret ned til tre former; nemlig det at købe 

ting, at købe ikke-ting og at købe ingen-ting. Med udgangspunkt i Mary Douglas og Baron 

Isherwoods (1979) teori om, at forbrug er en del af en meningsfuld synlig kultur og derfor er tung 

af betydning eksemplificeres det, at det at forbruge og omgive sig med ting tjener identitetsmæssige 

og sociale formål, som også kan forståes som nødvendige. Derudover styres forbrug af mekanismer 

som følelser og ubeviste strategier, som afslører, at mennesket måske ikke bestemmer suverænt. 
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Men hvem bestemmer så? 

I andet analyseafsnit (Tingenes agens) ser vi nærmere på dette spørgsmål ved at undersøge, hvilken 

effekt ting har på menneskers handlinger. Gennem Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsens 

begreb den suveræne agent udfordres forestilingen om mennesket som enebestemmer. I en 

gennemgang af teoretiske forståelser af tingenes agens argumenteres der for, at ting også kan have 

medbestemmelse og magt, fordi der i praksis sker en relationel ansvardeling mellem mennesker og 

ting, hvorfor mennesket ikke er den eneste handlende aktør. Med Madeleine Akrichs script 

analyseres eksempler på, hvordan bestemte ting kalder på bestemte handlinger. Ligeledes 

undersøges det gennem Bruno Latours teori om black boxing, hvordan mennesket behandler 

komplicerede emner som en uforståelig masse og derfor giver tingene agens ved blot at undlade at 

forholde sig til dem.

Det tredje og sidste analyseafsnit (Evig nutid) ser på, hvordan nutidsorientering kan fungere som 

strategi til at genvinde magt over tingene, selvom det kan vise sig at være en kortsigtet løsning, som 

samtidig går imod samfundets moralske normer. Med Sofie Day, Evthymios Papataxiarchis & 

Michael Stewarts (1999) antologi, om marginal people who live for the moment eksemplificeres det, 

hvordan det at leve i en evig nutid kan være en aktiv strategi til at undsige sig en marginaliserende 

position. Barnlig adfærd ses som en måde at bevare den evige nutid, hvor man kan forblive 

ansvarsløs og udnytte forælder-barn relationen økonomisk. At leve i en evig nutid kan ligeledes 

have konsekvenser for fremtiden, hvilket vi skal se på, når fremtiden forbliver fiktiv.

Tingenes moral er fokus for konklusionen, der sammenfatter specialets pointer og diskuterer, 

hvorledes en fokus på tingenes agens kan afhjælpe reproduktionen af forestillingen om mennesket 

som moralsk suveræn aktør.

Specialets teoretiske og empiriske omdrejningspunkt er tingenes rolle. Derfor vil jeg ikke som 

sådan koncentrere mig om andre aspekter, der også ville kunne belyse problemformuleringen så 

som mediernes fremstillinger og virkemidler, social arv, kønnets betydning for forbrug eller den 

generelle debat om velfærdsamfundets rammer og størrelse.

Analyseobjektet specialet igennem er artikler om julehjælpen og TV3s forbrugerprogram 

Luksusfælden. Artiklerne om julehjælpen vil især være case-artikler, hvor ansøgere til julehjælpen 

står frem i medierne og fortæller om deres økonomiske forhold op til jul. Luksusfælden er ligeledes 

en offentlig tilkendegivelse af deltagernes økonomiske forhold. Her får mennesker med ”ondt i 

økonomien” økonomisk hjælp-til-selvhjælp af programmets eksperter. Dermed rammes et bredt 

spektrum af danskere, da informanterne bl.a. socialt, uddannelsesmæssigt, familiemæssigt, 
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aldersmæssigt og indtægtsmæssigt er meget forskellige. Sammenhængen findes derimod i deres 

forståelse af egen situation, deres følelse af mangel og deres bevidste eller ubevidste strategier til at 

løse situationen. De to grupper repræsenterer dog ikke alle danskere, hvorfor der fokuseres på den 

kvalitative analyse frem for en repræsentativ. Det, de to grupper bidrager med, er derimod to 

forskellige perspektiver på samme objekt, nemlig at føle mangel. Denne mangelfølelse udspilles i 

en konfliktzone mellem ansøgerne til julehjælpen og Luksusfælden på den ene side og eksperterne i 

Luksusfælden og journalisterne eller den offentlige diskurs generelt, forstået som de præmisser i 

samfundet, hvorved spørgsmål stilles ud fra, på den anden. Dermed bliver fokus dobbelt 

tværkulturelt, fordi det analyserer to grupper med hver deres plads i samfundet, som begge føler sig 

udenfor, og som derfor optager nogle alternative strategier til at løse deres følelser af mangel.

Empirien dækker over en fireårig periode, fra den internationale finanskrise rammer 

Danmark i januar 2008 til december 2011, hvor krisen rigtigt har sat sig fast i landet (Ellemose 

2009, Hank 2009, Larsen & Mjølhus 2009). Krisen giver udslag i både antal ansøgere og 

nyhedsartikler om julehjælpen. Samtidig er 2008 det år, hvor Luksusfælden starter op. Der er altså  

en øget fokus på økonomisk og materiel mangel i medierne både som almindelig nyhedsartikler og 

som underholdning.

Proces og produkt. Det tvedelte empiriske felt

Specialets empiriske materiale består af forbrugerprogrammet Luksusfælden og artikler om 

julehjælpen. Analyseobjekterne belyser hovedspørgsmålet fra forskellige vinkler, da de som 

udgangspunkt repræsenterer to forskellige grupper i samfundet, som dog har det til fælles, at de 

føler materiel og økonomisk mangel.

Julehjælpen

Specialets ene empiriske felt er ansøgere til julehjælpen, som analyseres primært gennem case-

artikler om fænomenet. 
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Julehjælpen er en ordning, der yder materiel eller økonomisk støtte til mennesker, der ikke selv har 

råd til at holde jul. Julehjælpen udleveres i form af gavekort, checks, kontanter eller kolonialvarer. 

Ydelsen gives enten af private organisationer, ofte, men ikke udelukkende, religiøse som Kirkens 

Korshær, Dansk Folkehjælp og Lions Club, samt mange kirkesogne og enkelte private. For at 

komme i betragtning skal man ansøge om hjælpen hos de forskellige organisationer i 

november/december og opfylde de forskellige organisationers forskelligartede krav om 

dokumentation af økonomiske og sociale forhold. De fleste organisationer yder hjælp til forsørgere 

med lav indkomst eller overførselsindkomst, men visse organisationer yder ligeledes hjælp til 

mennesker uden hjemmeboende børn som fx folke- og førtidspensionister. Dokumentationskravene 

er forskellige fra organisation til organisation, men mange organisationer samarbejder med 

sagsbehandlere i kommunerne for at sikre sig om borgernes reelle forhold. Ansøgere til julehjælpen 

kan oftest kategoriseres som fattige i forhold til anerkendte fattigdomsgrænser (Rådet for Socialt 

Udsatte m.fl. 2010) med undtagelse af studerende, der ofte kan få julehjælp hos disse 

organisationer, men som ikke ellers betegnes som fattige, da deres økonomiske situation kan 

betragtes som midlertidig og selvvalgt. Den typiske modtager af julehjælpen er en enlig forsørger 

på overførselsindkomst med et rådighedsbeløb på under 3000 kr. om måneden (fx Christensen 

2011). 

Julehjælpen er et populært emne for medierne at beskæftige sig med op til jul. I det tidsrum dette 

speciale beskæftiger sig med (01.01.2008-31.12.2011) er antallet af artikler mere end tredoblet, 

således blev der ifølge Infomedia publiceret 1109 artikler indeholdende ordet julehjælp i 2008, 1920 

i 2009, 3494 artikler i 2010 og 3251 i 2011. Det samlede antal artikler gennemgået i nærværende 

speciale er dermed 97741. Heraf er ca. 100 af disse caseartikler, som jeg har analyseret i bund. 

Derudover har jeg nærlæst ca. 100 af de resterende artikler, som omhandler fænomenet og dets 

udvikling og de forskellige medievinklinger.

Artiklerne er ydermere fordelt således, at 6,6% (648) er artikler fra landsdækkende dagblade, hvoraf 

hele 35% (227) af disse, dvs. 2,3% af det samlede antal artikler, udgår fra Ekstra Bladet, der hvert år 

sætter særlig fokus på julehjælpen med en juleindsamling i samarbejde med Dansk Folkehjælp. 

32,4% (3165) af artiklerne kommer fra regionale dagblade, og 14,8% (1450) er fra lokale ugeaviser. 

Iblandt disse tæller ligeledes helt korte notitser om julehjælpen. Derudover stammer 41,1% (4017) 

1 Disse tal er fra søgninger på infomedia.dk med ordet julehjælp i emnefeltet. Et fåtal af artiklerne har beskæftiget sig 
med en anderledes forståelse af begrebet, nemlig som ekstra bemanding i butikker op til jul, omend langt 
størstedelen af artiklerne handler om julehjælpen som den økonomiske eller materielle håndsrækning beskrevet 
ovenfor. 
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fra webkilder2, 1,4% (141) fra nyhedsbureauer, 2,7% (268) fra radio- og tv-indslag og 0,9% (85) fra 

fagblade og magasiner.

En gennemgående nyhed i disse artikler er, at der er kommet flere ansøgere til julehjælpen. 

Artiklerne giver flere årsager til denne stigning, som ofte forklares med udgangspunkt i den globale 

finanskrise, hvilket har betydet flere arbejdsløse, flere tvangsauktioner og flere på 

overførselsindkomst (fx Hansen 2008), men også; stigende fødevarepriser og priser generelt (fx 

Andersen 2008a); VK regeringens stramninger af sociale ydelser, af den daværende opposition 

kaldet ”fattigdomsydelser”, såsom starthjælpen, ungesatsen for kontanthjælpsmodtagere og 300-

timers reglen (fx Gehlert 2008) eller det, at folk har fået øjnene op for selv at søge pga. mediernes 

årlige tilbagevendende fokus på julehjælpen (fx Anonym 2009f). 

Med denne nyhed om det stigende antal julehjælpsansøgere følger ofte nyheden om, at der er færre 

penge til julehjælpen pga. det forhøjede antal ansøgere samt færre donationer fra firmaer, fonde 

såvel som private, igen med henvisning til finanskrisen (fx Jensen 2008b). 

Specialets analyse fokuserer overvejende på caseartikler, der portrætterer en familie, som har søgt 

om julehjælp for bl.a. at fokusere på deres forestillinger om nødvendighed, deres følelser af mangel 

og deres faktiske prioriteringer. Derudover medtages også artikler, der fokuserer på julehjælpen som 

fænomen og dens udvikling generelt for at opnå en større viden og bredere generel forståelse.  

Luksusfælden

Specialets andet empiriske felt er deltagerne i tv-programmet Luksusfælden.

Luksusfælden er et ugentligt forbrugerprogram, der er blevet sendt i to sæsoner om året på TV3 

Danmark siden 1. sæson kørte over skærmen i efteråret 2008. I undersøgelsesperioden indgår 

således sæson 1-7. Programmet er oprindeligt svensk (Lyxfällen) og findes ligeledes i en norsk 

version (Luksusfellen). Luksusfælden følger to økonomiske eksperter, som forsøger at hjælpe 

almindelige, ikke-fiktive danskere, som ofte har en stabil økonomi, der dog som oftest ikke kan 

matche deres forbrug. Indkomstmæssigt kan de sjældent betegnes som fattige, og deres økonomiske 

2 Webkilder dækker over alle infomedias dansksprogede webkilder. Dette betyder at der forekommer dubletter som 
både forefindes i den trykte udgave og netudgaver fx fra Dagbladet Politiken og www.Politiken.dk. Der produceres 
dog ligeledes unikke nyheder på internettet som ikke trykkes både fra de store dagblade og fra mindre webkilder 
som fx www.180grader.dk, hvilket gør kategorien relevant.
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problemer bunder også oftere i forbrug end manglede indkomst. Eksperternes opgave er at omdanne 

deltagerne til økonomisk ansvarlige individer ved at skabe overblik over deltagernes lån og forbrug 

og tænke i løsninger, der kan minimere deres gæld. Disse løsninger er enten akutte som fx at sælge 

ting her og nu eller langsigtede som fx at lægge lån om. Derefter lægger eksperterne et fremtidigt 

budget, som deltagerne skal leve efter for i sidste ende at blive gældfri (Bay 2011). 

Hensigten med dette speciale er ikke at foretage en medieanalyse, og jeg vil derfor ikke gå ind i de 

forskellige filmiske og dokumentariske virkemidler, der skaber spænding, forargelse og lykkelige 

slutninger. Derfor er det alligevel vigtigt at være bevist om, at programmerne ikke repræsenterer rå 

empiri, men medieret virkelighed. Mit fokus lægges på, hvad deltagerne siger og gør; hvordan de 

forstår begrebet nødvendighed, over for hvordan de udlever det i praksis samt deres følelser af 

mangel. Derved udfordres den økonomisk rationelle logik fremført af eksperterne, som forudsætter 

essentielle nødvendigheder, der kan adskilles fra sociale og kulturelle forhold. Altså den antagelse, 

at man groft kan adskille ønsker (desire) fra behov (need). 

Værterne, som i programmet og specialet igennem omtales som eksperterne, har alle en økonomisk 

baggrund. Eksperterne består af Jan Swyrts, der er økonomikonsulent og indehaver af 

virksomheden Økonomicentret, som er specialiseret i at hjælpe gældsramte familier, og Mette 

Reissmann, der er forbrugerjurist. Jan Swyrts er vært til og med sæson 4, hvor Gustav Juul 

overtager hans værtsskab. Gustav Juul er civiløkonom og tidligere officer i hæren. Mette Reissmann 

stopper ligeledes fra sæson 6, afsnit 7, for at hellige sig sit politiske virke først som politisk ordfører 

for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation fra 2010 og senere som 

folketingsmedlem for Socialdemokraterne fra 2011, hvor hun bl.a. er forbrugerordfører. Desuden er 

Mette medstifter af virksomheden Spiir, som er en gratis onlineservice, der hjælper danskere med at 

holde styr på privatøkonomien. Mette afløses af finansøkonom Louise Frost. 

Efter otte sæsoner med én kvindelig og én mandlig økonomisk ekspert har programmet fornyet sig, 

hvilket betyder, at der fra efteråret 2012 i stedet er tre nye værter, som skal dække flere aspekter end 

blot det økonomiske. Derfor består det nye team af en økonom, en jurist og en psykolog. Der bliver 

altså fokuseret på det psykiske ved deltagernes overforbrug fra en professionel vinkel, hvilket før 

blot har haft karakter af gode råd, en skulder at græde ved og moralske principper at følge.

Selve udvælgelsen af programmerne har bygget på tilgængelighed, tilfældighed og mit 

kontraktmæssige tidsperspektiv; sæson 1 og 2 findes ikke på nettet og kan ikke købes på dvd. 

Derfor kontaktede jeg produktionsselskabet Metronome Productions, som indviligede i at sende en 

dvd-kopi af et tilfældigt udvalgt afsnit fra hver sæson, som indholder børnefamilier, ud fra en 
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vurdering af, at børnefamilier er mest repræsentative for det samlede materiale. Derfor analyseres 

kun afsnit 2 i sæson 1 og afsnit 4 i sæson 2. Sæson 3-7 er hentet fra Viaplays hjemmeside 

(viaplay.dk3). De fleste sæsoner indeholder 12 afsnit, bortset fra sæson 5, som indeholder 11 og 

sæson 7, som indeholder 13. Fem4 tilfældigt udvalgte afsnit i hver sæson er blevet gennemset og 

analyseret som repræsentanter for det samlede materiale, hvorefter de resterende afsnit er 

gennemgået sporadisk eller blot ved den korte programomtale på Viaplays hjemmeside. I alt er 27 

afsnit gennemset, hvilket giver et repræsentativt udsnit af serien til at se helheder og afvigelser.

Julehjælpen vs Luksusfælden

Ansøgerne til henholdsvis julehjælpen og Luksusfælden er mennesker, der oftest ikke kan 

sammenlignes ud fra indtægt eller livsstil og derfor ikke har samme økonomiske, materielle og 

oplevelseskulturelle muligheder. Men de lever i samme samfund, på samme tid og påvirkes dermed 

i høj grad af de samme tendenser inden for fx sundhed, forbrug og forestillinger om det gode liv 

medieret gennem medierne, politikere og hverdagssituationer. Dertil kommer, at begge grupper 

sidder med en grundlæggende følelse af mangel. Ofte føler de, at der ikke er råd til det allermest 

nødvendige – at købe (sund) mad, at betale huslejen og regninger eller at købe (varmt/nyt) tøj til 

børnene. Det sammenlignede aspekt er derfor ikke indtægt, materielle anskaffelser eller kulturelle 

oplevelser, men derimod sociale forventninger og forestillinger om nødvendighed, prioriteringer og 

følelser af mangel samt disses praktiske implikationer og årsager. 

Ansøgerne til henholdsvis Luksusfælden og julehjælpen er almindelige, genkendelige mennesker, 

der offentligt tilkendegiver deres økonomiske forhold. Hverken case-artiklerne om julehjælpen eller 

programmerne i Luksusfælden er dog rå empiri, men medieret gennem medierne, således at de 

forskellige cases er udvalgt efter forskellige nyhedskriterier, og portrætteret så de passer ind i 

mediernes dagsorden gennem fx interviewspørgsmål og journalistens/kommentatorstemmens 

beskrivelser. Personerne er dog stadig virkelige mennesker, som optræder i deres egne omgivelser 

med egne betragtninger over deres situation og dens praktiske implikationer. 

3 Viaplay.dk er en betalingsonlinetjeneste til streaming af film, tv og sport.
4 De fem afsnit fra hver sæson er følgende; 

Sæson 3, afsnit 11, 3, 2, 4 og 1.
Sæson 4, afsnit 8, 7, 12, 9 og 6.
Sæson 5, afsnit 8, 9, 4, 6 og 2.
Sæson 6, afsnit 7, 12, 6, 9 og 4.
Sæson 7, afsnit 5, 7, 2, 13 og 10.
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Gennem et analytisk fokus på disse to grupper opnås et bredt spektrum af danskere 

tilhørende forskellige sociale grupper mht. alder, indtægt og familiemæssige, uddannelsesmæssige 

og arbejdsmæssige forhold, men som alle føler sig bundet af en økonomi, der ikke kan indfri deres 

følelser, drømme og ønsker eller deres sociale og kulturelle forventninger til det levede liv. 

Analysen er dog ikke repræsentativ, da de to grupper langt fra afspejler alle grupper i samfundet. 

Analysen er derimod kvalitativ, hvorfor den går i dybden med de forskellige cases og viser et udsnit 

af de danskere, som føler mangel, og deres forestillinger om nødvendighed og strategier for livet.

Specialet igennem bruges ordet ansøgere om både deltagerne i Luksusfælden og 

interviewpersonerne i artiklerne om julehjælpen. Begge grupper ansøger om økonomisk hjælp, og 

samtidig understreger den samlende betegnelse, at der er tale om grupper, hvis handlemønstre kan 

sammenlignes. Derudover kan man generelt se ansøgerne som i opposition til eksperterne, 

journalisterne og den offentlige diskurs, og man kan sige, at de i deres offentlige tilkendegivelser 

om deres økonomiske nød ansøger om hjælp på det økonomiske plan, men også på det kulturelle; 

de ansøger om at blive optaget i det sociale og kulturelle fællesskab som de i nogle aspekter står 

uden for fx i forhold til uddannelse, arbejde, sygdom osv. men også i forhold til madvaner, forbrug, 

oplevelser osv.

Det ville have været interessant at sammenligne de faktiske budgetter, men de præsenteres sjældent 

i artiklerne om julehjælpen, og de få, der fremlægges, er ofte uspecifikke og lavet af ansøgeren selv. 

Når fokus er på ansøgernes følelser og oplevelser af mangel og nødvendighed, er de faktuelle tal 

dog ikke afgørende for en fyldestgørende analyse. Derimod lægges der vægt på, hvad ansøgerne 

siger og gør, samt hvad de har og gør med deres ting, dvs. at der både er et diskursivt og et materielt 

fokus for analysen.

Fattigdom. Kultur, fakta eller følelser?

Et overordnet tema i analysen er forståelsen af fattigdom eller mangel. For hvornår er man fattig? 

Handler det om kroner og ører eller materielle ting? Er det en følelse eller livsførelse, og kan man 
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ligefrem tale om en fattigdomskultur? 

I Danmark er der ingen officiel fattigdomsgrænse, hvilket besværliggør en diskussion om 

eksistensen af fænomenet i en dansk kontekst5. I opgørelser af fattigdom i Danmark bruges dog 

oftest en model, hvor personer opfattes som fattige, hvis deres disponible indkomst er under 50 % 

eller 60 % af medianindkomsten (også kaldet henholdsvis OECDs og EUs fattigdomsgrænse). 

Denne metode kan kritiseres for blot at vise social ulighed i samfundet defineret ud fra 

indkomstforskelle mellem dem med flest og dem med færrest penge. At nogle har færre penge end 

andre behøver ifølge kritikkere ikke afspejle fænomenet fattigdom, men måske blot at nogle har 

mere økonomisk succes end andre. 

For at imødekomme denne kritik og komme nærmere en definition af fænomenet fattigdom foreslog 

en række organisationer og eksperter i et notat i forbindelse med EUs udnævnelse af år 2010 som 

fattigdomsår derfor at kombinere forskellige anerkendte metoder for at fastsætte en dansk 

fattigdomsgrænse. Kombinationen består af; indkomstmetoden, hvor man opgør fattigdom ud fra en 

disponibel indkomst på under 50 % og 60 % af medianindkomsten som nævnt ovenfor; 

budgetmetoden, hvor man udregner et minimumsbudget6 til indkøb af mad, tøj og andre nødvendige 

forbrugsgoder; og afsavnsmetoden, hvor man undersøger, hvorvidt personer føler afsavn af, hvad 

der opfattes som nødvendigheder i dagligdagen, sociale aktiviteter, sundhedsmæssig adfærd samt 

materielle nødvendigheder, fx det at købe lægeordineret medicin eller at købe gaver til fødselsdage 

(Rådet for Socialt Udsatte m.fl. 2010: 8).

Den politiske diskussion omkring begrebet fattigdom omhandler dels en skelnen mellem absolut og 

relativ fattigdom, dels en diskussion af, hvorvidt fattigdom handler om økonomi eller 

kulturelle/åndelige faktorer.  

I en rapport udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) om fattigdom i Danmark 

(Hansen & Hansen 2004) omtales fattigdom som et socialt problem, der er relativt i forhold til det 

specifikke samfund og den tid, man lever i. Dermed afskrives diskussionen om en relativ/absolut 

fattigdom som værende en ”ideologisk skindiskussion”;

5 Regeringen har dog nedsat en kommission, der arbejder for at udarbejde en fattigdomsgrænse, som skal stå klar i 
foråret 2013.

6 Dette minimumsbudget er selvfølgelig også en kulturel variabel, hvor forskellige eksperter definerer, hvad de mener 
er det nødvendige i et dansk husholdningsbudget ud fra kulturelle, sociale, sundhedsmæssige osv. faktorer. Derfor 
vil det højst sandsynligt være muligt at leve under budgettet, som blot repræsenterer en dansk standard for 
minimumsleveomkostninger og derfor ikke skal forstås som en universal overlevelsesguide.
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”Når man kan sige, at der er tale om en ideologisk debat skyldes det, at den rene form af 

en absolut fattigdom aldrig har eksisteret. Alle definitioner på fattigdom, som er baseret på 

fysisk eksistensminimum, er mere eller mindre relateret til det pågældende samfund, og den 

tid, de er relateret til.” (Ibid: 18)

Hvordan, man definerer absolut fattigdom, vil altså altid være kulturelt forankret, hvilket dermed 

gør den relativ. Derimod skelner rapporten mellem begreberne eksistensminimum og udelukkelse 

fra almen livsstil, som dermed knytter sig til begreberne blot at eksistere over for at leve, begreber, 

der ifølge rapporten, gør det muligt at benytte fattigdomsbegrebet i både i- og u-lande. 

Den politiske diskussion om, hvorvidt fattigdom er et økonomisk/materielt frem for et 

kulturelt/åndeligt problem, er i en dansk kontekst fx blevet fremført af politiker Karen Jespersen. I 

hendes bog fra 1999, ”Opgør med den ny fattigdom”, argumenterer hun for, at fattigdom ikke 

længere er et økonomisk problem, men i stedet handler om ”indre velfærd”; 

”Der er en gruppe mennesker, der ikke har fået deres liv mærkbart forbedret af opsvinget... 

men de er ikke fattige i traditionel forstand. Ganske vist har de ofte ikke mange penge at 

leve for, men dagpenge og kontanthjælp ligger dog tæt på mindstelønnen. Og flere penge vil 

ikke i sig selv løse de sociale problemer. Det er mennesker, der er fattige på livskvalitet, 

fattige på indflydelse, uden oplevelsen af at have magt i deres eget liv.” (Jespersen 1999: 

11).

Penge er altså ifølge denne side af debatten hverken forklaringen eller løsningen på mangel på 

livskvalitet, indflydelse og magt over eget liv. 

Michael Marmot (u.å.), der forsker i ulighed i helbred i i-lande, argumenterer ligeledes for, at netop 

autonomi, kontrol og magt, samt ringe deltagelse i samfundet giver større udslag i dødeligheden end 

økonomi, men disse forhold bebrejder han ikke det enkelte menneske, men derimod strukturelle 

forhold i samfundene. Dermed bevæger han sig væk fra spørgsmålet om kulturelle individuelle 

faktorer, som fx Karen Jespersens ”indre velfærd” henviser til, og hen imod strukturelle ydre 

faktorer, hvilket fritager det enkelte menneske og dets individuelle kultur og overlader ansvaret til 

samfundet som helhed.
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Oscar Lewis (1963, 1966, 1975, 1998), der udviklede begrebet fattigdomskultur, skelner ligeledes 

mellem forarmelse, dvs. økonomisk og materiel fattigdom (impoverishment) over for en egentlig 

fattigdomskultur, fordi fattigdom ikke nødvendigvis fører til en fattigdomskultur. Dette må derfor 

ligeledes gælde med modsat fortegn, således at fattigdom ikke nødvendigvis har med penge eller 

materiel at gøre, men netop kan være kulturelt eller socialt. Lewis definerer fattigdomskultur som 

en måde hvorpå man tilpasser sig en social marginal position; 

”The culture of poverty is both an adaptation and a reaction of the poor to their marginal 

position in a class-stratified, highly individuated, capitalistic society. It represents an effort 

to cope with feelings of hopelessness and despair which develop from the realization of the 

improbability of achieving succes in terms of the values and goals of the larger society.” 

(1966: 49).

Fordi fattigdomskulturen bliver internaliseret i mennesket og går i arv i generationer, er der ifølge 

Lewis nærmere tale om en kultur end blot en økonomisk situation (ibid). Denne kultur udspiller sig 

lokalt, men dens karakteristiske træk er uafhængig af lokale og nationale forskelle. På det 

økonomiske plan er disse træk bl.a. mangel på beskæftigelse, lave lønninger, manglende opsparing, 

hyppige indkøb af små mængder mad flere gange om dagen efterhånden som behovet opstår og 

spontane, private låneordninger. Derudover er det også en tidlig indføring i kønslivet, en relativ 

hyppig forekomst af forladte hustruer og børn og en voldsom leven i nuet med relativ ringe evne til 

at udsætte behovstilfredsstillelse og til at lægge planer i fremtiden (1963: 26f).

Begrebet fattigdomskultur er gennem årene blevet beskyldt for bl.a. at være determinerende og 

essentielt, for at bebrejde offeret og for derfor at give magthavere en udvej til ikke at give de fattige 

flere penge (Fx Valentine 1968, Leacock 1971, Goode 2002). 

Modstanden mod kulturbegrebet generelt er en del af den sproglige vending, hvor bl.a. 

antropologien blev bevist om, hvordan sproget kan have praktiske konsekvenser. Kulturbegrebet 

blev i den forbindelse forkastet af mange, fordi det blev opfattet som et fast mærkat, der fungerede 

som en essentialiserende og determinerende fastlåsning af objektet og ikke en dynamisk og relativ 

størrelse (se fx Simonsen 2003, Abu-Lughod 1991). 

Derudover blev Lewis' fattigdomskulturbegreb flyttet ind i en politisk kontekst, som den ifølge 

David L. Harvey og Michael H. Reed (1996) ikke fortjente. Debatten om fattigdomskultur blev 
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nemlig forstået inden for rammerne af et internt regeringsdokument til den amerikanske president 

Lyndon B. Johnson i 1965 kaldet ”The Negro Family: The Case for National Action” eller the 

Moynihan Report, som bl.a. skulle hjælpe regeringen med at skabe jobs til fattige sorte (Ibid 469). 

Kritikere af denne rapport, der ifølge Harvey og Reed ofte ikke havde læst den, beskyldte den for at 

være et udtryk for racisme og for at bebrejde de sortes kultur for deres fattigdom. Dermed blev 

kritikken af Lewis' fattigdomskulturbegreb en ideologisk kamp mellem bl.a. konservative og 

liberale i USA ud fra en ubegrundet opfattelse af, at begrebet beskylder den fattige og dennes kultur 

for egen fattigdom og dermed lægger alt ansvaret over på den fattige selv. 

Ifølge Harvey og Reed skal fattigdomskultur i stedet forstås som en kreativ overlevelsesstrategi, ”a 

set of positive adaptive mechanisms” (Ibid 466), der gør, at fattige mennesker, som svigtes af 

systemet, alligevel kan klare sig; fx ved at låne penge af familie og venner, når bankerne ikke vil 

have dem som kunder. Derved tjener Lewis' brug af kulturbegrebet et analytisk frem for et politisk 

formål, fordi det undersøger, hvad der, udover mangel på penge, er karakteristisk ved (nogle) fattige 

mennesker. 

Som analytisk værktøj er fattigdomskulturbegrebet nemlig interessant, fordi det kan bruges til at 

opdage og undersøge ligheder hos forskellige grupper af mennesker. Igennem specialet bruges 

sjældent ordet kultur, men de fælles træk, som analyseres frem ved ansøgerne til Luksusfælden og 

ansøgerne til julehjælpen, kan dog sagtens betegnes som kultur. Det undersøgte aspekt af fattigdom 

i dette speciale er netop følelsen af mangel i en økonomisk og materiel forstand, som ikke 

nødvendigvis har noget med forarmelse at gøre. Det at mangle ting kan føles som et nærværende 

fravær i en dobbelt betydning, fordi ting både præsenterer i form af deres fysiske tilstedeværelse, 

samtidig med at de repræsenterer; ting er sociale og kulturelle bærere af mening, der repræsenterer 

social identitet som værdier, holdninger og tanker hos deres ejer. Fattigdom eller mangel er altså 

meget mere end overlevelse, fordi det også rummer sociale, kulturelle, emotionelle og fysiske 

aspekter.

Nødvendighed. At overleve, leve eller leve i luksus?

I diskussionerne omkring definitionen af fattigdom optræder ofte begrebet nødvendighed. For hvad 

er nødvendigt for at leve? Handler det om ren overlevelse, og kan man fx snakke om overlevelse, 
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når fattige har en højere dødelighed end resten af befolkningen? (Københavns Kommune, 

Socialforvaltningen 2008). Nødvendighed ændres ligeledes ud fra kontekst – skal man overleve i 

den sibiriske kulde, er isolerende tøj en nødvendighed, hvorimod myggenet er anderledes 

nødvendigt i et land med høj forekomst af malaria. Det handler altså om hvad der er nødvendigt i 

hvilke sammenhænge. Nødvendighed er dermed et begreb, hvis betydning ikke ligger fast, selvom 

det ofte præsenteres netop som en fast størrelse, hvor præmisserne ikke først diskuteres. Dette til 

trods for at det kan have politiske såvel som menneskelige konsekvenser, når det optræder i den 

offentlige diskurs. 

Når begrebet nødvendighed alligevel indholdsudfyldes, bruges ofte en flydende og udefineret skala 

mellem basale behov og luksus, der tilføjer begrebet en moralsk dimension; 

 

”On the one hand, needs can be seen as natural and self-evident (for example ´basic needs´ 

for food, clothing and shelter); on the other hand, they are often seen as arbitrary and 

subjective – as ´wants´, ´whims´, ´preferences´ or ´desires´ that are entirely bound up with  

the pecularities of individuals.” (Slater 1997: 2).

Når den forestillede skala, der går fra basale behov til luksus, diskuteres, sker det ofte i 

forbindelse med forbrug og materielle genstande. Nymarxisten Erich Fromm kritiserede således 

forbrugersamfundet for at bevæge sig videre end til blot at tilfredsstille menneskets basale behov 

ved at skabe nye og derfor kunstige behov, som aldrig kan tilfredsstilles: 

”Our way of consumption necessarily results in the fact that we are never satisfied, since it is

not our real concrete person which consumes a real and concrete thing. We thus develop an 

everincreasing need for more things, for more consumption. It is true that as long as the 

living standard of the population is below a dignified level of subsistence, there is a natural 

need for more consumption. It is also true that there is a legitimate need for more 

consumption as man develops culturally and has more refined needs for better food, objects 

of artistic pleasure, books, etc. But our craving for consumption has lost all connection with 

the real needs of man. Originally, the idea of consuming more and better things was meant to

give man a happier, more satisfied life. Consumption was a means to an end, that of 

happiness. It now has become an aim in itself.”(1955: 131f.)

15



Forestillinger om fattigdom og nødvendighed. Hvorfor folk bruger penge, de ikke har, på ting, de ikke har brug for.

Fromm skelner altså mellem forskellige former for nødvendighed. De naturlige behov deler 

mennesket med dyrene, nemlig sult, tørst, søvnbehov og seksuel tilfredsstillelse. Derudover har 

mennesket nogle særskilte behov, der løfter det over det dyriske og sikrer den mentale sundhed, 

bl.a. behovet for slægtsskab, rodfæstethed, behovet for en følelse af identitet og transcendens (1955: 

121). Fromm anerkender ligeledes, at kulturelle og sociale forhold giver flere behov, men kritiserer 

forbrugersamfundet for at sætte lighedstegn mellem det at være og det at have (1976: 23). Ifølge 

Fromm har mennesket altså rigtige behov, som forbrug kan tilfredsstille, således at alle opnår en 

værdig levestandard, men også kunstige behov, som forbrugerkulturen skaber, hvor mennesket kun 

interesserer sig for at have og få mere, fordi det er blevet det, der definerer mennesket.

Sociologen Don Slater kritiserer teorier, der, som Fromms, anklager almindelig velstand, 

kapitalismen eller moderniteten for at erstatte det funktionelle forbrug med socialt eller kulturelt 

forbrug. Dermed tager Slater afstand fra opdelingen mellem reel og kunstig nødvendighed, fordi 

begrebet nødvendighed som udgangspunkt er socialt konstrueret; ”... needs can be treated as 

socially constructed, variable, diverse or as mediated by specific social context, social influences or 

processes of socialization.” (1997: 51). 

Det giver således heller ikke mening, ifølge Slater, at snakke om, at ting kan befinde sig på en skala 

mellem nytteværdi og symbolværdi; 

”...functions themselves are culturally defined. The idea that any object is useful or has 

useful properties depends on the existence of a particular way of life in which there are 

particular things to be done” (1997: 137)  

Slater bruger derfor begrebet meningsfuldt forbrug for at fremhæve, at der ikke findes ligegyldigt 

forbrug, fordi alt forbrug har kulturel betydning og tjener et formål. Det meningsfulde forbrug 

bliver dermed også funktionelt i kraft af dets sociale natur, som bl.a. forhandler identitet, 

tilknytningsforhold og hverdagspraksisser (Woodward 2007: 55). Nødvendighed, funktionelt 

forbrug og basale behov kan dermed ikke adskilles fra det kulturelle, sociale og meningsfulde, men 

defineres og udleves i lokale kontekster af lokale aktører. Ifølge Don Slater kan man i yderst 

ekstreme situationer snakke om et nulpunkt for nødvendighed (degree zero of needs), som fx krig 

eller hungersnød, hvor mennesket reduceres til dyr og dermed afkulturaliseres. Dette afspejler 

imidlertid ikke en større sandhed om reel nødvendighed, men afslører i stedet en ekstrem grad af 

social svigt. Selv hvis man kan identificere et sådant nulpunkt for nødvendighed, er det stadig 
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Slaters pointe, at denne ekstremitet ikke er noget, der berører almindelige menneskers hverdagsliv 

eller påvirker deres opfattelser af, hvad der er nødvendigt for dem individuelt. Derfor kan det heller 

ikke bruges som målestok i nogen skala mellem nødvendighed og luksus (Slater 1997: 135). 

Når man bevæger sig videre til en mere konkret forståelse af, hvad nødvendighed er, nemlig 

det der artikuleres af ansøgerne, bliver nødvendighed både artikuleret ud fra subjektive behov, 

kulturel reproduktion og forestillinger om rigtige/naturlige behov over for kulturelle behov. Med 

andre ord forsøger ansøgerne at balancere deres egne verdensbilleder og erfaringer sammen med 

abstrakte teoretiseringer og politiserede idealer. Når vi bevæger os længere ind i analysen af 

empirien og tager fat på ansøgernes handlinger, ser vi en endnu større subjektivitet og bevægen sig 

væk fra forudforståede forestilinger af nødvendighed. I stedet ses sociale, kulturelle og 

meningsfulde forbrugsmønstre og handlinger, som ikke forekommer stillet overfor de teoretiske 

forestillinger om naturlige eller basale nødvendigheder.

Moral 

Moral er et omdrejningspunkt for konflikter mellem ansøgerne og eksperterne/journalisterne, da 

eksperterne og de synlige journalister repræsenterer og præsenterer et offentligt acceptabel 

moralkodeks, der ligesom nødvendighed, ofte blot ligger implicit i deres ord og handlinger, og som 

ansøgerne ofte handler bevidst eller ubevidst imod. 

Ifølge Gyldendals onlineencyklopædi (www.denstoredanske.dk); ”anvendes ordet moral ofte til at 

betegne normer for menneskelig handling og den praksis, som afspejler disse normer”, hvilket 

betyder, at ”Hvad der helt præcis falder ind under det moralske område, varierer over tid og 

mellem forskellige kulturer.”. Moral er altså en kulturel variabel, som lægger sig mellem lov og 

norm. Mange samfund er ifølge Gyldendals encyklopædi stramt reguleret af moralske normer, ofte i 

form af religiøse tabuer. Derimod har mange moderne liberale demokratier et skarpere skel mellem 

ret og moral og en dertilhørende højere grad af moralsk pluralisme. I empirien ses den moralske 

pluralisme praktiseret til trods for, at der tydeligvis eksisterer andre herskende moraler, som 

eksperterne eller journalisterne repræsenterer, og som giver følelser af skyld og skam hos 

ansøgerne, der handler imod dem. Moral fungerer altså som en tavs viden, der end ikke behøver 

belønnes eller sanktioneres udefra, fordi den er internaliseret i samfundets individer, der derfor selv 

retter ind. 

Antropologen Zarret Zigon (2008, 2009, 2011), der beskæftiger sig med moral i et antropologisk 
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perspektiv, opdeler det moralske til tre forskellige sfærer; den institutionelle, den offentlige diskurs 

og den kropsliggjorte (2008: 162). Den institutionelle moral er ofte en magtfuld instans, som 

proklamerer sin version af det moralske som sandheden. For dette speciale er magtfulde 

institutioner som staten, retssystemet, kommunen, RKI-registret (Rykker- og Inkassoservice) 

betydningsfulde viderebringere af bestemte moralske præmisser, som har effekt på ansøgernes liv. 

Den offentlige diskursive moral defineres af Zigon som; 

”...all those public articulations of moral beliefs, conceptions, and hopes that are not directly

articulated by an institution.” (Ibid 163, original kursivering) 

Den offentlige diskursive moral forefindes derfor fx i medierne, men også i almindelige 

hverdagssamtaler mellem mennesker. Den institutionelle - og den offentlige diskursive moral er ofte 

tæt forbundne og i konstant dialog, men behøver ikke være ens. I specialet ses eksperterne og de 

synlige journalister som repræsentanter for den offentlige diskursive moral, som både læner sig op 

af institutionelle moralske regimer som fx loven og RKI-registret, men som også artikulerer den 

dagligdags- eller mediefremstillede moral, som ofte ikke artikuleres direkte, men som ligger 

implicit i deres fremstillinger og råd. 

Inspireret af Marcel Mauss' (1973) tanker om, hvordan det sociale indlejres i kroppens teknikker, 

kalder Zigon den tredje moralske sfære for den kropsliggjorte moral, hvilket skal forstås som 

uartikulerede og ureflekterede hverdagspraksisser, som afspejler individets væren i verden (Zigon 

2008:164). Den kropsliggjorte moral er moralske handlinger, der udføres ubevidst, fordi de 

pågældende regler og moralske regimer er indlejret i mennesket. Når en person derimod bliver 

refleksiv og reflekterende over den kropsliggjorte moral, skabes en kreativ åbning som Zigon kalder

det etiske moment. Dette moment opstår hos individet selv eller i samarbejde med andre, og målet 

er, at oversætte sig selv til en mere moralsk og socialt acceptabel person. Det etiske moment 

præsenterer sig selv gennem et moralsk sammenbrud, som forekommer; 

”when some event or person intrudes into the everyday life of a person and forces them to 

consciously reflect upon the appropriate ethical response (be it words, silence, action or non-

action).” (Ibid 164). 

I specialets empiriske materiale fungerer Luksusfældens eksperter og de synlige journalister ofte 

som fødselshjælpere til det moralske sammenbrud og det deraffølgende etiske moment, som sætter 
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spørgsmålstegn ved ansøgernes kropsliggjorte og ureflekterede moral. Dette viser, at moral kan 

være pluralistisk, men alligevel følger visse magtinstanser og tendenser i samfundet.

Når ansøgernes forbrug diskuteres er moral et omdrejningspunkt, hvor eksperterne/journalisterne 

forsøger at nå til det moralske sammenbrud, selvom ansøgerne inden hverken føler de har penge 

(men derimod føler sig fattige), eller at de bruger penge (udover til det absolut nødvendige).

Forbrug 

”Problemet lige nu er, at jeg kan ikke se hvordan jeg skulle, hvordan jeg skal kunne betale 

mine regninger. Jeg kan ikke se, hvornår og hvordan jeg skal kunne blive gældfri, og jeg kan

ikke få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk.” (Maya i Luksusfælden, sæson 5, 

afsnit 9, 00:59:00 min.).

Dette er en typisk problemstilling hos luksusfældens deltagere, nemlig at de ikke føler, de hverken 

har eller bruger penge. Maya er 40 år, single og bor i København. Hun føler, hun mangler penge, 

selvom hun har to jobs og bruger penge på ”dyre vaner” som fx skønhedsklinikker, cremer, byture 

samt frugt og fisk leveret til døren. 

Mayas problem er nemt at lokalisere; hun forbruger mere end hun tjener. Ud fra et økonomisk 

rationale er dette et simpelt problem at løse; Maya skal blot stoppe sit unødvendige overforbrug, så 

bliver økonomien god igen. Luksusfældens eksperter repræsenterer denne tilgang til økonomi, hvor 

det gode liv er defineret ud fra moral og funktion; man bruger ikke flere penge, end man tjener og 

det, man forbruger og besidder, har nyttefunktion. Alt derudover betragtes som luksus - især hvis 

økonomien skranter. 

Ud fra et kulturteoretisk synspunkt er dette dog en forsimplet version af forholdet mellem 

menneske, forbrug og materiel kultur. Den økonomisk-rationelle tilgang overser, at forbrug ikke 

alene kan bedømmes ud fra en vurdering af økonomi og funktion, da forbrug ligeledes er et socialt 

og kulturelt fænomen. Derudover behandler den økonomisk-rationelle tilgang funktion og 

nødvendighed som relativt faste størrelser, mens den kulturteoretiske forståelse ser begreberne som 

socialt konstruerede i det omfang, at de er kulturelt baserede, kontekstuelle og relative, hvorfor 

andre samfund, mennesker og tider ikke nødvendigvis vil opfatte tings funktion og nødvendighed i 

overensstemmelse med eksperterne. Forbrug udgør en arena for konstruktionen af menneskers 

sociale identitet, hvorigennem mennesker differentieres, og betydninger konstrueres (Miles 1998). 
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Forbrugsvarer udgør en synlig meningsfuld del af den pågældende kultur, da de er tunge af 

betydning, fordi de kommunikerer på et uudtalt, ufikseret og ofte ureflekteret plan (Douglas & 

Isherwood 1979: 44). Mennesker indgår derudover i emotionelle relationer til ting, der bliver tildelt 

kulturelle biografier, som giver dem subjektiverende egenskaber, hvorved de ikke længere betragtes 

som økonomisk omsættelige varer (Kopytopf 1982).

Dette afsnit vil fokusere på, hvad ansøgerne til Luksusfælden og julehjælpen forbruger for at 

undersøge nødvendighed som udlevet praksis gennem individernes faktiske handlinger. De tre 

følgende underafsnit vil undersøge forbrug gennem en opdeling mellem det at købe ting, at købe 

ikke-ting og at købe ingen-ting. Analytisk tjener opdelingen det formål at sætte fokus på, hvilke 

forestillinger om nødvendighed der anses for mest ”rigtige” hos deltagerne ud fra de moralske og 

økonomisk-rationele parametre som nødvendighed ofte italesættes ind i. Ligeledes er opdelingen 

interessant, fordi den viser, hvordan forbrug kan opfattes som bevidste og italesatte valg, men også 

hvordan forbrug kan opleves som uforklarlige nærmest ikke-handlinger, som derfor overrasker de 

involverede individer.

Det nødvendige forbrug?

Nødvendighed fungerer i empirien som et kompleks begreb, der bevæger sig mellem en moralsk 

forståelse af reel nødvendighed over for social nødvendighed. Begrebet defineres sjældent, men 

fungerer som en kulturelt indforstået rettesnor, som dog er så uspecificeret, at den kan 

indholdsudfyldes ud fra den enkeltes subjektive vurdering, og derfor ofte kommer til at fungere som 

forklaring i sig selv.

I en artikel om julehjælpen (Szlavik 2009) ses en tydelig moralsk skelnen mellem nødvendighed og 

luksus med fokus på forbrug og materialitet, hvor journalisten stiller sig kritisk over for ansøgernes 

reelle fattigdom. Dette gøres med henvisning til materielle goder, der i journalistens spørgsmål 

fremstilles diskursivt som unødvendige luksusvarer, idet de modstilles begrebet fattigdom; Under 

overskriften ”Er de virkelig fattige” spørger journalisten ASF Dansk Folkehjælps generalsekretær 

Klaus Nørlem; ”- For lige at tage fat om nældens rod. Indimellem lyder påstanden, at de familier 

både har mobiltelefoner til børnene og fladskærme på væggen. Hvordan hænger det sammen?” 

(Ibid). Journalisten italesætter ikke selv begrebet nødvendighed, men det ligger i spørgsmålet og 

dets upersonlige sætningskonstruktion ”indimellem lyder påstanden”, at de nævnte forbrugsvarer 

ikke anses som nødvendige i den offentlige diskursive moral som journalisten repræsenterer. Klaus 
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Nørlems svar situerer dog begrebet nødvendighed (her formuleret som behov og must) i en kulturel 

og social ramme; ”fattigdom skal altid ses i forhold til det samfund, man er omgivet af... Fattige 

børn har de samme behov som andre. Mobiltelefon er et must. Det betyder noget, at man har den” 

(Ibid). Klaus Nørlems forståelse af nødvendighed bevæger sig ikke mod en definition, men den 

anerkender, at det kulturelle og sociale spiller en rolle, da det betyder ”noget” for børn at have en 

mobiltelefon. Han tager altså fat i det konkrete eksempel, som journalisten fremlægger som materiel 

luksus, og giver det social betydning og handlingskraft.

I en rapport om børn og mobiltelefoner af Jesper Olesen (2003) eksemplificeres det, hvordan 

mobiltelefonen ikke blot er et materielt luksussymbol. Fx giver mobiltelefonen fleksibilitet og 

tryghed i hverdagen, til at familier kan reproducere en moderne livsførelse, hvor begge forældre 

arbejder ude. Derudover bruges mobiltelefonen til opdragelsesmæssige formål, fordi forældre 

derigennem kan udøve autoritet over børnene, og dermed bliver mobiltelefonen en forlængelse af 

forældrene. I undersøgelsen udtrykker børn selv, hvornår de finder mobiltelefonen nødvendig;

”Vi har spurgt børnene, om de mener, at alle børn har brug for at have mobiltelefon. Det 

gennemgående svar blandt informanterne, som jo alle har mobiltelefon, er nej, det har man 

ikke, hvis man bor tæt på skolen, ikke har nogen hobby og ikke har mange venner.” (Ibid 

10f)

Børnene skelner her mellem en reel og en social nødvendighed, hvilket viser, at det sociale opfattes 

som noget særskilt, og derfor bør udspecificeres. Børnene påpeger dog, at mobiltelefonen er 

nødvendig for deltagelse i det sociale liv, hvilket gør den kulturelt meningsfuld.

I mit empiriske materiale bruges begrebet nødvendighed dog ofte mere uspecificeret, hvilket 

giver det karakter af en kulturel indforståethed. Dette ses fx i den kvindelige eksperts 

(Luksusfældens sæson 3, afsnit 3) forsøg på at skabe klarhed over økonomien, som dog 

undermineres af hendes kulturelle indforståethed, da hun fremlægger det nye budgets reducerede 

diversepost (som i sig selv er en diffus post, som ikke udspecificeres yderligere) med ordene; ”Det 

betyder jo også; at der er jo stort set ikke plads til nyt tøj ... En diversepost er jo nu efterhånden kun 

til det absolut mest nødvendige.” (Ibid: 00.35.42 min.). Det absolut nødvendige er altså ikke nyt tøj, 

men det er heller ikke ikke nyt tøj. Dermed skal det nødvendige diverse altså forvaltes subjektivt af 

deltagerne uden eksperternes hjælp til at navigere med deres rationelle og moralske logikker, der 

ellers udspecificerer budgettes andre nødvendigheder i mere udpenslende poster som bolig, mad, 

transport, forsikring osv.
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Så længe begrebet ikke defineres yderligere, giver det spillerum til selvudfyldelse. Således bliver 

nødvendighed produktivt, fordi det forhandles som en subjektiv vurdering, der ikke behøver 

forklares, men fungerer som forklaring i sig selv, som da Benjamin (Luksusfælden sæson 2, afsnit 

4) fortæller om sit halvfærdige garagebyggeri; 

”Der mangler jo lidt... vi rev den ned og begyndte at bygge den op igen, uden sådan 

egentligt. Vi havde egentligt. Øh. Vi vidste godt på det tidspunt, at vi ikke havde super 

mange penge, men vi gjorde det alligevel, fordi vi følte det var en nødvendighed.” (Ibid: 

00.08.07 min.).

Benjamin ignorerer, at økonomien tilsyneladende står i vejen for byggeriet og forklarer og 

legitimerer sin handling med følelsen af nødvendighed. Han stiller altså ikke begrebet 

nødvendighed over for overlevelse, men han betragter heller ikke sin prioritering som luksus. At 

bygge garagen bliver til en prioritering, det indlejres i det udefinerbare nødvendighedsbegreb.

Dermed kan det meste forbrug forklares som nødvendigt, selvom der ofte følger en moralsk 

dimension, som viser, at selvom man frit kan indholdsudfylde begrebet, så kan man gøre det mere 

eller mindre socialt acceptabelt;

”Jeg har det rigtigt, rigtigt skidt med at skulle have lånt så mange penge, men det har været 

nødvendigt med vores forbrug.” (Sarah i Luksusfælden, sæson 6, afsnit 7, 00.08.37 min.).

Svarer Sarah til spørgsmålet om, hvordan hun har det med at parret har lånt 150.000 kr. af hans  

forældre. Sarah definerer selv sit nødvendighedsbegreb med en bevidsthed om, at hun dermed 

overskrider nogle kulturelt indforståede moralske spilleregler, hvilket hun viser ved, at ”have det 

skidt”. Disse moralske spilleregler bortforklares dog med henvisning til netop begrebet 

nødvendighed og udspecificeres i materielle goder som fx Playstation 3, der ifølge Sarah er 

uundværlig, samt cigaretter, der beskrives som et behov, parret har (Ibid: 00.08.49 min.). De følelser 

det vækker i Sarah, at overtræde de moralske spilleregler viser, at moral er et psykologisk 

produktivt virkemiddel, som, til trods for, at det giver individet en følelse af skam og skyld, ikke 

altid virker handlingsanvisende. Den kulturelt definerede moral er altså ikke praktisk produktiv i en 

sådan grad, at Sarah modererer sit forbrug eller sine forståelser af nødvendighed, til trods for, at 

forbruget giver hende en følelse af skyld og skam.

Den subjektive indholdsudfyldelse af nødvendighed ses ligeledes hos ansøgerne i julehjælpen, som 
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hos julehjælpsansøger Tina Simonsen (Ganderup 2010), der opfatter den kulturelle reproduktion 

omkring julen som nødvendig; 

”Derfor har hun søgt julehjælp ved Dansk Folkehjælp. Ikke fordi hun synes, det er specielt 

fedt at skulle bede om hjælp, men det er nødvendigt. 'Jeg synes faktisk, at det er lige som at 

gå tiggergang, og det, synes jeg ikke, er rart. Men jeg er på kontanthjælp, så der er ikke ret 

meget at gøre godt med. Og der skal jo være lidt ekstra til børnene i julen', siger Tina 

Simonsen.”

Nødvendighed udspilles altså i stor udstrækning som en social og kulturel variabel i empirien, dog 

ofte med kulturelt indforståede moralske begrænsninger, der alligevel ofte overhøres i den praktiske 

implementering af begrebet.

At købe ting

I dette afsnit undersøges de faktiske materielle ting, som forbruges af ansøgerne, og hvordan 

forbruget af disse ting italesættes. Ting er ikke blot materielle artefakter, men betydningsbærere, 

hvilket pointeres gennem italesættelsen af den givne ting i empirien. En tings nødvendighed 

defineres derfor ikke blot ud fra dens funktionalitet, hvorfor ting ikke kan opdeles som havende 

henholdsvis symbol- eller funktionsværdi. Alligevel er det en interessant sondring, som kan bruges 

til at tænke med i forsøget på at nærme sig en forståelse af det kulturelle forbrug, som opfattes som 

betydningsfuldt af ansøgerne. Derfor vil det funktionelle og det symbolske blive brugt som 

analytisk værktøj i dette afsnit med det formål at dissekere kulturelle handlingsmønstre. Der vil i det 

følgende blive sat fokus på tre former for materielle anskaffelser, som forekommer ofte i empirien 

og ofte fremstår i sig selv som nærmest immaterielle ikke-valg, nemlig bolig, boligens beliggenhed, 

transport og kæledyr.

Bolig

I Danmark er det normen at have tag over hovedet. Det opfattes som en naturlig del af den danske 

tilværelse og betragtes af de fleste som et ikke-valg En bolig samt dele af interiøret opfattes som en 
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nødvendighed med funktionsværdi. Boligen er dog ligeledes en del af ejerens/lejerens sociale 

identitet og kulturelle forankring, der reproducerer forestillinger om det gode liv i de respektive 

livssituationer. 

Stort set alle personer i den gennemgåede empiri har et sted at bo med undtagelse af nogle få, der 

bor midlertidigt hos familie og venner, men som alle har planer om snart at bo for sig selv (fx 

Luksusfælden sæson 4, afsnit 8, Anonym 2009c, Anonym 2009d). Mange af deltagerne i 

Luksusfælden ejer deres bolig, hvorimod ansøgerne til julehjælpen uden undtagelse er lejere. Dette 

hænger selvfølgelig sammen med den økonomiske situation, de fleste ansøgere befinder sig i, som 

ofte består af længerevarende overførselsindkomst, hvor man ikke må have formue eller friværdi 

(borger.dk u.å). 

I empirien diskuteres altså ikke, om ansøgerne skal have en bolig, men derimod variabler som pris, 

størrelse, indretning, tilbehør og beliggenhed svarende til ansøgernes respektive livssituationer. Der 

er dog ofte uoverensstemmelse mellem eksperterne og ansøgerne i Luksusfælden, om hvornår noget 

er nødvendigt i de forskellige livssituationer. Dette kan være udfaldet af forskellige forestillinger 

om livets forløb; hvorvidt livet skal betragtes som en proces, hvori mennesket udvikles eller som en 

fast og uforanderlig størrelse. 

Livet betragtes netop som en fast og uforanderlig størrelse hos Helle på 29 (Luksusfælden, sæson 3, 

afsnit 11), som studerer til professionsbachelor i sundhed og ernæring og Stephen på 26, der er 

tankvognschauffør. Parret bor i en lejelejlighed i Høje Taastrup på 110 km2, der ifølge 

Luksusfældens eksperter er ”kæmpestor”. Lejligheden koster parret 8700 kr om måneden, hvilket 

eksperterne vurderer er ”mere end de har råd til”. Luksusfældens eksperter viser dem derfor en 

mindre og billigere lejlighed med kommentaren ”Det var faktisk her i skulle være startet” (00.22.54 

min.). Forestillinger om nødvendighed kategoriseres altså af eksperterne moralsk ud fra bestemte 

livssituationer; det at de er unge, hun stadig er studerende og de ingen børn har, berettiger dem ikke 

til en stor og dyr lejlighed. Den økonomisk rationelle og moralsk rigtige handling præsenteres 

derfor af eksperterne som at flytte (og helst før) for derefter at kunne ”kravle opad” med tiden. 

Stephen anerkender flytningen som et reelt alternativ, mens Helle afviser blankt. Hun begrunder sin 

afvisning af den foreslåede lejlighed med, at de ville gå fra hinanden, fordi de ikke har det godt i 

parforholdet. Helles voldsomme reaktion hænger måske også sammen med deres fremtidsdrømme, 

som bl.a. involverer børn, hvilket i deres nuværende situation er spatialt muligt, men økonomisk 

umuligt, men omvendt spatialt umuligt (hvis altså vi accepterer en præmis om, at børn skal have 

eget værelse som en kulturel nødvendighed, hvilket går igen i Luksusfældens programmer), men 
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økonomisk muligt i en mindre lejlighed. Dette afslører forskellige opfattelser af tid mellem 

ansøgerne og eksperterne. Eksperternes tid er tilpasset parrets nuværende livssituation, men er 

fleksibel og foranderlig med mulighed for at avancere igennem livet. Ansøgernes tidsforståelse er 

derimod bundet op på deres ønsker og drømme om fremtiden. Deres livsførelse afspejler derfor ikke 

hvem de er nu, men hvem de håber på at blive, og boligen fungerer som en slags statisk tidslomme. 

Tid opfattes altså af eksperterne som processuelt og forandrende, hvorimod tiden nærmere ses som 

statisk for Helle og Stephen, som helst vil undvære processen, fordi den står i vejen for den 

drømmetid, som parret lever efter. Deres nuværende lejlighed kan dermed fungere som en bro til 

deres drømmetilværelse, en handlingsmodel, Grant McCracken kalder displaced meaning (1988). 

Displaced meaning er en strategi, som fx kan bruges af sociale subgrupper i et samfund, hvor de 

ikke har mulighed for at realisere deres idealer her og nu. Gennem displaced meaning kan 

idealtilværelsen forskydes i tid eller sted, men vha. broer kan misforholdet mellem virkelighed og 

ideal formindskes. Idealet ligger oftest uden for individernes købe- eller handlekraft, og broerne 

fungerer derfor som materielt bevis for at idealet kan opnås af det involverede individ, selvom 

broen kun udgør en lille del af det samlede ideal. Ofte føler individerne dog, at broerne ikke giver 

den ønskede adgang eller indblik i deres forestillede idealtilværelse, hvilket kan resultere i en 

strategi, hvor individerne derfor forkaster den tidligere bro som en ikke-bro, og opsøger nye broer 

gennem yderligere forbrug (Ibid:116).

Det er dog ikke kun rammen, som boligen udgør, Helle og Stephen anser for vigtige; i 

forbindelse med flytningen fra Aalborg til deres nuværende bolig i Høje Taastrup brugte parret, til 

eksperternes store forbavselse, 80.000 kr. Disse penge blev brugt til at møblere den nye lejlighed 

med nye møbler. Denne udgift havde ifølge eksperterne ikke eksisteret, hvis parret havde startet i en 

mindre lejlighed, da de derfor, ud fra et økonomisk rationale, ikke ville have brug for de nye ekstra 

møbler. Eksperternes overvejelser handler udelukkende om tings nødvendighed som 

brugsgenstande, og derfor overser de, hvad Grant McCracken har kaldt for dideroteffekten, hvor 

nyerhvervede genstande, her i form af en ny lejlighed, så at sige smitter. McCracken definerer sit 

begreb dideroteffekten som ”a force that encourages the individual to maintain a cultural 

consistency in his/her complement consumer goods” (1988: 123). Begrebet har McCracken 

navngivet efter den franske forfatter Denis Diderot (1713-1784) som i et essay beskriver, hvordan 

han modtog en ny slåbrok fra en ven og derefter genstand for genstand følte trang til at udskifte sine 

egendele så de passede til nyanskaffelsen, indtil hele rummet var totalt forvandlet (McCracken 

1988: 118f). Ifølge McCracken passer ting sammen i kulturelle kategorier, således at fx et Rolex ur, 

der har høj status inden for ure, passer sammen med en BMW-bil, hvis status inden for biler er 
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tilsvarende høj (Ibid: 120). Dideroteffekten er altså en konsistensskabende kulturel kategorisering af 

genstande, der dermed enten er stabilitetsbevarende eller altomvæltende. Den altomvæltende eller 

radikale form udmønter sig, når en ny genstand nærmest smitter; ”From the moment of 

introduction, a new good begins to demand new companion goods.” (Ibid: 125). Hos Helle og 

Stephen i Høje Taastrup ville erhvervelsen af en mindre lejlighed derfor højst sandsynligt have haft 

begrænset effekt på deres købelyst, fordi den uanset ville kræve nyerhvervelser, der sikrede kulturel 

kohærens imellem den og de øvrige materielle genstande. 

Beliggenhed

Boligens beliggenhed kan i mange tilfælde være mindst ligeså vigtig som selve boligen. Dette 

gælder fx for Luksusfældedeltager Maya (sæson 5, afsnit 9), der bor i en toværelses lejlighed på 

Østerbro i København, og som lægger stor vægt på en identitet som single ”storbypige”. Mayas 

situation er et eksempel på, hvordan boligens lokation kan have materielle konsekvenser, idet hun 

indholdsudfylder storbylivet med immaterielle fornødenheder som byture, drinks, cafébesøg, 

personlig pleje og fitness. Eksperternes økonomisk rationelle forslag til at forbedre Mayas økonomi 

er derfor at flytte til en billigere lejlighed væk fra byen og de dertilhørende fristelser. Eksperterne 

vurderer altså, at omgivelserne nærmest kræver en bestemt type forbrug af Maya. 

Et andet eksempel på, hvordan omgivelserne kan have materielle konsekvenser, ses hos 

Lene og Dennis fra Luksusfælden (sæson 5, afsnit 4), der ejer et stort nyrestaureret hus i Jylland, 

som opfylder deres kriterier for et drømmehus, hvor de har lyst til at blive gamle. Efter nogle år 

valgte parret alligevel at flytte tilbage til Sjælland for at bo i en campingvogn, fordi finanskrisen 

gjorde, at huset blev svært at sælge uden store tab. Parret begrunder flytningen med, at de ville 

tættere på familie, venner og bedre jobmuligheder, og at det materielle bare er en ramme uden 

emotionel betydning. Alligevel har parret opmagasineret deres møbler i et depot, hvilket vidner om, 

at de ikke anser campingvognen som en permanent bolig, og at ting alligevel kan have betydning. 

Varer forbliver nemlig ikke varer, men indgår i sociale meningsfulde relationer med mennesker. 

Ting er fysiske spor af fortiden, der har deres egne kulturelle biografier, som giver dem betydning 

udover det materielle og økonomiske (Kopytopf 1986). Lene og Dennis' møbler er altså blevet 

subjektiviserede og er en del af parrets historie og fortid. Hvis de skiller sig af med dem, vil de 

dermed også skille sig af med en del af sig selv.

For Line og Per i Luksusfælden (sæson 5, afsnit 8) var tingenes kulturelle biografi så tæt forbundet 
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med drømmehuset, at de, siden drømmehuset viste sig at være økonomisk urealiserbart, ikke har 

tilladt ting at have betydning. Under byggeriet af deres drømmehus på en byggegrund nær Pers 

barndomshjem i Jylland slap pengene op, og de måtte sælge med et stort tab. Derefter er de flyttet 

tre gange på et år, uden at være tilfredse med valgene; ”nu er det også slut (med at flytte), men det 

siger vi også ret tit... men øhm. Så kommer der lige noget, der er lidt bedre” (Ibid: 00.15.41 min. 

Min tilføjelse i parentes). Ifølge Luksusfældens eksperter handler det om, at parret har svært ved at 

slippe fortiden, men en anden forklaring kan bunde i, at de ikke tillader nye boliger at få en kulturel 

biografi efter nederlaget med drømmehuset, og derfor lever livet efter deres umiddelbare følelser i 

en slags endeløs nutid. ”Vi er nok kommet frem til at vi leder efter vores drøm stadig” (Ibid: 

00.09.16 min.) svarer Line på spørgsmålet om, hvorfor de flytter så meget rundt. Boligerne bliver 

dermed ikke internaliseret i Line og Pers historie og derfor forbliver de upersonlige ikke-hjem, der 

kan skiftes ud. 

Transport

Transport er en anden fysisk vare som forbruges i empirien. Transport er i sig selv en immateriel 

funktion, der kan materialiseres på forskellige måder. Hvilken transportform, der opfattes som 

nødvendig og dermed social acceptabel, bestemmes, som ved bolig, situationelt og kontekstuelt ud 

fra gældende kulturelle normer.

Bil er ud fra sin populære tilstedeværelse i Luksusfælden praktisk at betragte som mest nødvendig, 

da bilen indgår i 24 ud af 27 afsnit som en del af deltagernes fysiske anskaffelser. De fire deltagere, 

der ikke har bil (sæson 4, afsnit 7; 4, 12; 5, 9 og 7, 2) er alle singler, barnløse (undtaget sæson 4, 

afsnit 7, hvor Lene bor sammen med sin teenagesøn på 13 år) og storbyboere (henholdsvis 

København, Odense og Edinburgh), hvilket gør at en bil, sammenlignet med de andre deltagere, 

ikke er funktionelt nødvendig i samme grad, da de fx har god mulighed for offentlig transport og 

hverken skal køre langt til arbejde eller har små børn, der skal fragtes.

Ud fra Luksusfældens eksperters økonomiske logik er transport til arbejde eller studie en valid 

forklaring på nødvendigheden ved at besidde en bil. Der er altså kontant afregning for transporten i 

form af løn eller uddannelse, og deltagere i denne situation får ofte lov at beholde bilen (se fx sæson 

3, afsnit 3; 4, 8; 5, 4; 5, 6 for en økonomisk-rationel problematisering af bilen). Dette gælder fx for 

Helle i Høje Taastrup (sæson 3, afsnit 11), der læser til professionsbachelor i sundhed og ernæring i 

Sorø ca. 65 kilometer fra sin bopæl; ”Det er sådan, at Helle hver dag skal til Sorø og studere, og 

det gør det altså svært at spare på transportudgiften.” (00.34.47 min.) siger den mandlige ekspert. 
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Dermed er parrets bilsituation uddebateret uden fx at diskutere muligheder for offentlig transport 

eller muligheden for at flytte tættere på uddannelsesstedet, hvilket er en nærliggende tanke, da 

eksperterne som tidligere nævnt foreslår, at parret flytter.

I caseartiklerne om julehjælpen nævnes bil få gange i de tilfælde, hvor individerne rent faktisk 

bruger én. Når biler bliver bragt op i caseartiklerne i julehjælpen, bliver deres funktion og 

nytteværdi fremhævet for at retfærdiggøre nødvendigheden, ligesom eksperterne forsøger det i 

Luksusfælden. For Rita Laursen, der er enlig mor til fem og på kontanthjælp pga. sin dårlige ryg 

artikuleres bilen af journalisten som en dyr afhængighed; ”Budgettet er også presset af månedlige 

afdrag på en lille bil, som Rita Laursen føler sig afhængig af. Derfor går børnepengene typisk til 

vægtafgift og forsikringer.” (Anonym 2008a). Den eksplicitte ansvarspålæggelse, journalisten 

tildeler Rita, vidner om, at bilens nødvendighed betragtes som en subjektiv vurdering og ikke en 

almen acceptabel forudsætning for mennesker i hendes situation. Derudover er det interessant, at 

der fokuseres på, at bilens udgifter betales med børnenes penge, hvilket kan virke som en fastslåelse 

af, at bilen er Ritas behov, som børnene bogstaveligt og i overført forstand betaler til.

Måske for netop at undgå at blive dømt som ufornuftige eller luksuriøse forbrugere, er et 

vigtigt aspekt, der fremhæves af julehjælpsansøgerne med adgang til bil, beskrivelsen af bilernes 

dårlige forfatning. Rita kører fx rundt i en ”lille” bil, Berit Pedersen, der er enlig mor til tre og på 

plejeorlov med sin syge datter, kører således rundt i en ”skrotbunke” (Larsen 2008) ligesom Tonny 

og Bodil Mattthiesen, der er henholdsvis arbejdsløs og på førtidspension med fem hjemmeboende 

børn, solgte bilen, men nu kører rundt i et ”gammelt lig” som de har lånt af en ven (Anonym 

2009b). Bilen er altså hverken et statussymbol eller et neutralt instrument, men et synligt tegn på 

ansøgernes mangel på penge.

Kæledyr

Vi har nu fokuseret på ting og forbrugsvarer som noget eksternt for mennesket, hvor det på mange 

måder kan retfærdiggøres at lave et skel mellem funktionel nødvendighed og symbolværdi. Mere 

problematisk bliver det, når grænsen mellem ting og menneske bliver sværere at fastsætte. Ifølge 

Igor Kopytopf er det et moderne, vestligt kulturfænomen, overhovedet at skelne mellem mennesker 

og ting; 

”But the West is also a unique cultural entity, with a historically conditioned set of 

predispositions to see the world in certain ways. One of these predispositions I have referred
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to before: that of conceptually seperating people from things, and of seeing people as the 

natural preserve for individuation (that is singulazation) and things as the natural preserve 

for commoditization.” (Kopytopf 1986:84)..

Kopytopfs påstand er altså, at mennesket i moderniteten betragtes som enestående, singulariserede 

subjekter, hvilket gør, at kun ting kan opfattes som varer. Denne sondring demonterer han ved at se 

på forhold, hvor menneskets rolle udspilles som ting eller varer, som fx slaveri (både traditionelt 

slaveri og løn-slaveri), organdonation, adoption, sædbanker og abort. Ved at dissekere menneskets 

fysik i mindre dele, til hvad Julia Kristeva har kaldt abjekter; noget der hverken er subjekt eller 

objekt, men noget midt imellem (Kristeva 1982: 2), bliver det sværere at fastholde en skelnen 

mellem ting og menneske. Kopytopfs pointe er dermed at fokusere på, at commodifisering 

(vareliggørelse) er processuelt og ikke en statisk egenskab. Peter Corrigan bruger Kopytopfs 

begreber om decommidificering og singularisering til at beskrive, hvordan kæledyr går fra 

varestatus til subjektstatus; I dyrehandlen sælges dyr som en vare i udveksling for penge, derefter 

bliver dyret en unik del af familien, idet det gives en kulturel biografi, hvilket foregår praktisk og 

symbolsk ved fx at tildele dyret et navn og specielle subjektiverende karakteristika, og dermed 

bliver det en del af familiens historie (Corrigan 1997: 36).

Deltagere i Luksusfælden (sæson 6, afsnit 6) Tina og Flemming i Maustrup valgte at købe et stort 

hus på landet, for at deres to heste kunne komme med. Derefter er husdyrholdet ekspanderet med to 

hunde, en kanin, et marsvin, en leguan, en ged og ”et hav af” katte. Huskøbet italesættes som 

”drømmehuset” bl.a. pga. pladsen til dyrene og børnene og til trods for det store behov for 

renovering. Eksperterne problematiserer ikke dyrene direkte, men derimod huset, som jo er 

forudsætning for dyrenes tilstedeværelse. Dyrene er en del af den drøm, som familien har prøvet at 

opbygge, og opfattes som en del af et samlet billede og ikke som enkeltdele, der kan tages ud af 

drømmen og slet ikke som varer, der kan sælges, hverken for familien selv eller for eksperterne.

Hos Sabrina og Jaspar i Luksusfælden (sæson 4, afsnit 8), et ungt par på 19 og 23, der venter 

deres første barn og pga. deres økonomiske situation er flyttet hjem til hans forældre, vælger 

Luksusfællens eksperter imidlertid at lade dem skille sig af med hunden. Der er dog langt fra tale 

om en recommodificering eller en tingsliggørelse af hunden, da den hverken bliver solgt eller må 

lade livet. De foreslår derimod en processuel overdragelse til Jaspars forældre, når de i fremtiden 

skal flytte for sig selv, så de kan undgå det økonomiske ansvar.

I caseartiklerne om julehjælpen finder vi samme opfattelse af kæledyrene som singulariserede ikke-

varer, omend økonomi og følelser italesættes og vikles sammen i fortællingerne mere tydeligt end 

hos Luksusfældens deltagere. Dette gælder fx for 37-årige Rita Laursen, der er enlig mor til fem, på 
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kontanthjælp på 10. år og har en gæld på en halv million kroner, som alligevel investerede i en hund 

til 10.000 kr;

”Den hvide chihuahua Anubis vimser rundt på parketgulvet, og springer så op til Rita 

Laursen, der tydeligt husker, hvordan det var at betale 10.000 kontant for det lille kræ:

'Jeg synes ikke, det var rart at stå med så mange penge. Det beløb kunne vi jo købe mad for 

til tre måneder'. Det var børnenes farmor, der gav dem pengene til hunden, tre uger før hun 

døde af kræft for fire måneder siden.” (Anonym 2008a)

Italesættelsen af hundens pris behøver ikke betyde, at hunden stadig betragtes som en vare, men 

mere som et udtryk for, at Rita er vant til at måle alt i penge. Hundens pris retfærdiggør Rita bl.a. 

ved at vise, at hun godt ved, hvad pengene ville være værd i mad, men at det ikke handler om 

hverken penge eller mad, men om det bånd, farmoren havde til Ritas børn. Den emotionelle relation 

mellem familien og farmoren er altså videreført gennem hunden, som dermed bærer mindet og 

følelserne videre. Hunden bliver et fysisk, levende symbol på fraværets nærvær. 

Hos Malou, der ligeledes er på kontanthjælp og enlig mor til tre, bliver økonomisk rationale 

ligeledes modsvaret af et emotionelt rationale, når hun omtaler hunden og de to katte; ”Dyrene 

koster også at have, men de er med til at holde os oppe.” (Anonym 2009a). Dermed bliver dyrene 

også her repæsentanter for det fraværende, dog i mere diffus karakter, som det generelle fravær af 

penge. Deres kulturelle biografi er indskrevet i familiens velvære, og dermed er de 

decommodificerede, omend Malou er klar over deres tidligere varelignende egenskaber. 

En enkelt af Julehjælpens caseartikler har dog ladet den økonomisk-rationelle logik sejre, 

trods dårlig samvittighed; Kristina Trøjborg, enlig mor til to og kontanthjælpsmodtager pga. 

længerevarende sygdom, har valgt at lade den ene af sine to katte aflive pga. sin dårlige økonomi 

(Blom 2010). Måske er det ikke muligt at sælge eller forære en kat væk, men det er alligevel 

interessant, at det ikke italesættes som en mulighed for Kristina. Dette kan hænge sammen med, at 

katten ikke opfattes som en vare eller en ting, og derfor ikke noget hun kan sætte i andres varetægt 

eller som vil have værdi for andre, hvorfor den eneste humane mulighed opleves af hende ved at 

aflive dyret.

At købe ikke-ting
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At forbruge ting er som ovenfor gennemgået ikke blot for at opfylde funktionelle behov. Tings 

fysiske tilstedeværelse er med til at skabe identitet ved fx at fungere som broer til 

drømmetilværelsen. Ting forbliver heller ikke varer, men bliver hurtigt en internaliseret del af 

familier, der tildeler dem kulturelle biografier. Dermed kan tingene blive symboler på fraværets 

nærvær, hvadenten det er fraværet af kære eller fraværet af penge. Forbrug kan imidlertid tage andre 

former end den fysiske. Ifølge Don Slater bevæger forbrugerkulturen sig imod en større 

dematerialisering af økonomien, hvor fokus især koncentreres om ikke-ting som service og 

oplevelser (1997: 32). Som gennemgået ovenfor er det materielle forbrug i sig selv ikke rent 

funktionelt eller fri fra kulturel symbolværdi eller emotionel kulturel biografi, men i det 

immaterielle forbrug træder den kulturelle dimension tydeligere frem. Når det at købe ikke-ting 

fremhæves i dette afsnit, er fokus i høj grad på den symbolske fortæring af immaterielle ting. Det 

materielle følger dog ofte med i det immaterielle forbrug, hvilket betyder, at måltider kan analyseres 

igennem et immaterielt blik, selvom det mad, der indtages, selvfølgelig har en fysisk form, ligesom 

højtider kan analyseres som kulturel reproduktion gennem et immaterielt forbrug, selvom det 

materielle i form af fx gaver og mad ofte følger med.

Mad

For både Luksusfældens deltagere og for julehjælpens case-artikler er mad et gennemgåede tema. I 

forhold til nødvendighedsbegrebet vil de fleste nok være enige om, at mad kan kategoriseres under 

basale nødvendigheder, da det sikrer menneskets overlevelse på daglig basis. Mad er dog ikke kun 

næring for overlevelse, men i høj grad differentierende, rituelt og en del af et samfunds kulturelle 

reproduktion, hvilket gør mad tung af betydning;

”Those who fancy a simple life, with only enough goods for a modest subsistence, schould 

try to imagine a standardized meal, say breakfast, served at all mealtime slots in the 

weekday, at all meals in the week, at all meals in the year including Christmas Day and 

Thanksgiving. Food is a medium for discriminating values, and the more numerous the 

discriminated ranks, the more varieties of food will be needed.” (Douglas & Isherwood 

1979: 44).

Take-away eller fastfood er en budgetpost, som Luksusfældens eksperter ofte adskiller fra det 

generelle madbudget, de præsenterer for deltagerne for at eksemplificere en luksusvane. Kulturelle 
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forestillinger om sundhed spiller dermed ind på eksperternes opfattelse, hvor anerkendte usunde 

varer som cola, slik eller fastfood markeres ved adskillelse i budgettet som økonomisk og moralsk 

forkasteligt. Selvom madbudgettet overordnet set ofte betragtes som for højt, er det altså kun det 

usunde, som udgør et moralsk problem. 

Fastfoods kulturelle betydning er dog ikke kun defineret ud fra sundhed, det kan bl.a. også 

reproducere forestillingen om en moderne familie, der har for travlt til selv at lave mad og dermed 

repræsentere positive associationer (Olesen 2003: 10f). Dette er tilfældet for den enlige mor Lene 

på 44 (sæson 4, afsnit 7), der arbejder som radiograf, og som ifølge eget udsagn bruger penge på 

”røde bøffer og rejser”. Hun betragter sig selv som en hårdtarbejdende livsnyder, som forsøder sit 

liv med forskellige services som taxiture og fastfood. For Lene er fastfood ikke en fysisk 

materialitet, der kan kategoriseres i sund/usund, men derimod en tidsbesparende nydelse, der træder 

i stedet for tidskrævende handlinger som at købe ind og lave mad. 

Den ”rigtige” mad er alligevel en vigtig kulturel kampplads i dagens Danmark, hvilket 

kommer til udtryk i den offentlige diskurs her eksemplificeret i en artikel i Dagbladet Information; 

”Hvad vi spiser, hvordan vi spiser det, og hvor det, vi spiser, kommer fra, er blevet den største 

holdningspolitiske kampplads. Her kommer de klasseskel, vi ellers ikke tør tale om, til udtryk” 

(Vogdrup-Schmidt 2012). I artiklen udtaler kok, skribent og formand for Slow Food bevægelsen i 

Danmark, Katrine Klinken, sig positivt om, hvordan forskellige typer mad dyrkes af en elite i 

Danmark, hvorefter det bliver mainstream og dermed et fælles gode for hele befolkningen. Dette 

gælder fx for økologi ifølge Katrine Klinken, som eksemplificerer dette med, at meget af maden i 

Københavns Kommune i dag er økologisk. Dette kan forklares ud fra McCrackens revised trickle-

down teori, en revideret udgave af Georg Simmels forklaring på klasseimitation, hvor elitære 

modefænomener imiteres af folk med mindre magt og dermed gøres mainstream (McCracken 1988: 

93-103). 

Fokus på sundhed og økologi kommer i høj grad til udtryk i empirien, men mest som en bevidsthed 

om den offentlige moralske diskurs og mindre som udlevet praksis. I julehjælpen forklares dette 

gennem den økonomisk-rationelle moral, men italesættes som en følt mangel med fysiske 

konsekvenser af fx 47-årige Gitte fra Århus, der er enlig mor på sygedagpenge; 

”Så undværer man selv. Jeg kan godt leve den sidste uges tid af en pose toastbrød til seks kr.,

så der er kød til børnene. Det er derfor, jeg er blevet overvægtig. Jeg spiser forkert. Men man

vænner sig til, at maven knurrer engang i mellem.” (Andersen 2008b). 
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Dermed bliver Gittes overvægt forklaret ud fra en materiel mangel, som hun er bevist om, men som 

hun ikke har mulighed for at påvirke praktisk. Fraværet af penge bliver derfor fysisk nærværende på 

Gittes krop.

For deltagerne i Luksusfælden er sundhed og økologi også i bevidstheden, men ofte, pga. større 

økonomiske råderum, er det udlevet praktisk i højere grad gennem forbrug end hos julehjælpens 

ansøgere, selvom det ikke nødvendigvis er internaliseret. Hos Lise og Jonas (sæson 3, afsnit 11) 

købes økologiske varer for sundhedens skyld samtidig med, at de finansierer et massivt colaforbrug. 

Økologien fungerer dermed gennem dens moralske symbolværdi som en bro til displaced meaning, 

hvorved de kommer tættere på deres idealtilværelse gennem hvad, der i den offentlige diskurs 

defineres som moralsk rigtig. De handler altså ud fra hvad, der opfattes som sundt, men de udlever 

det kun begrænset. De køber sig til moralsk aflad igennem økologiens symbolværdi, mens de 

synder i deres colaforbrug. Dette dobbelte og modsatrettede forbrug virker paradoksalt, men er en 

del af et moderne menneskes forskellige handlingsmuligheder, hvis omdrejningspunkter er 

forskellige symbolske tildelinger af tid. Økologi er en del af slow food bevægelsen, som startede i 

Italien i 1987 som en modstandsbevægelse mod, hvad der er blevet kaldt Americanization eller 

McDonaldization. Her er fokus på lokalt producerede økologiske råvarer, æstetik og smag og ikke 

mindst tid og evner til at omsætte det hele til god mad. Tid er altså et statussymbol, som bruges af 

både fastfoodindustrien og slow food bevægelsen, dog med modsat symbolværdi; fastfood indikerer 

et travlt moderne menneske, som ikke har tid til at lave mad selv, hvorimod slow food symboliserer 

et moderne menneske, der giver sig tid til at skabe og nyde. Det moderne menneske har ikke 

nødvendigvis en fastlåst identitet og kan dermed bruge begge symbolske tidstildelinger, uden dette 

skaber et personligt paradoks, hvilket kan iagttages hos Lise og Jonas. 

Personlig pleje og fornøjelser

Personlig pleje og fornøjelser er en vigtig forklaring på mange af Luksusfældens deltageres 

overforbrug. Ofte forklares det af deltagerne med, at de føler, de fortjener det. Dette kalder Daniel 

Miller the treat (1998: 40ff). Denne lystorienterede tilgang til livet findes hos Kenneth på 26 

(Sæson 7, afsnit 13), der er specialarbejder og bor sammen med Britt og deres fælles søn. På 

spørgsmålet, om der er plads i budgettet til at dyrke hans hobby motorcross, svarer han; ”Det er der 

vel ikke, men man skal jo have lov til at have det lidt sjovt” (00.04.10). Hobbyen er en treat, der 

gives uanset økonomisk formåen ud fra en almen betragtning, om at livet skal være sjovt (se fx også

sæson 4, afsnit 12; 1, 2; 3, 2 for flere eksempler på treats). 
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The treat bliver langtfra dyrket på samme måde hos ansøgerne til julehjælpen, fordi det økonomiske 

ikke på samme måde ignoreres. En treat er først rigtig god, hvis den kan forsvares økonomisk, 

hvorimod den hos Luksusfældens deltagere først er rigtig god, hvis den går imod økonomisk 

rationale. Det økonomiske italesættes altså som en del af treaten hos ansøgerne til julehjælpen, som 

fx Heidi Astrup på 43, der er enlig mor på kontanthjælp; 

”Man bliver klippet for 60 kroner på frisørskolen, og så leder jeg efter mad, som har nået 

udløbsdatoen. Det får jeg nogle gange gratis. Ellers får jeg slået noget af prisen. Jeg går 

normalt ikke i containere som sådan, men hvis jeg finder noget tøj som ligger på jorden, så 

samler jeg det op. Nogle gange finder man nogle pæne ting. Jeg fandt blandt andet nogle sko

med selvlysende striber på siden til Marie.” (Nielsen 2008).

Treatens godhed er her proportionel med det sparede. I Heidis handlinger ser vi dog ligeledes et 

modsatrettet forbrugsmønster som Miller kalder making love in supermarkets (1998: 18f). Ifølge 

Miller er treaten en undtagelse i forbrugsmønstre, fordi de fleste shopper af kærlighed til andre, 

hvorfor de undertrykker deres egne ønsker i forbrugsøjemed. Denne form for omsorg kan dog 

ligeledes være en subtil måde at forlænge sin autoritet gennem ting ved at påvirke modtagerens 

vaner og offentlige fremtoning. Det at forbruge er derfor ikke forbeholdt egocentrerede handlinger 

alene, da det kan være en måde at yde omsorg for andre, hvilket kan ses hos Heidis begejstring over 

at finde sko til sin datter, Marie (se også fx Larsen 2008; Luksusfælden sæson 3, afsnit 1; anonym 

2010a for eksempler på making love in supermarkets). Når julehjælpens ansøgere fortæller om de 

oplevelser og rejser, de ikke kan give deres børn, er dette ligeledes en måde at make love in 

supermarkets, som de ikke kan udleve, hvilket derfor opleves emotionelt som et nærværende fravær

(se fx Strømgaard 2008; Falther 2008; Anonym 2009a).

Højtider

Højtider nævnes ofte som vigtige livsbegivenheder hos Luksusfældens deltagere som fx bryllup, 

konfirmation og sølvbryllup (se fx sæson 4, afsnit 7; 5, 8; 5, 4). For Therese (sæson 3, afsnit 4), der 

er kontorelev og bor sammen med brandmanden Jacob og deres 3 sammenbragte børn, er drømmen 

om det perfekte bryllup bundet op på den visuelle fremtoning; ”Det betyder alt at skulle se ham i sit 

pæneste tøj og stå der og sige ja til at være sammen med mig resten af hans liv. Det er da den 

ultimative kærlighedserklæring” (00:12:17 min.). Brylluppet er for Therese nærmest en optræden 
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(performance), hvor tøjet og udseendet spiller en vigtig rolle, hvilket ligeledes kommer til udtryk i 

hendes ønske om at skifte tøj i løbet af festen. 

For ansøgerne til julehjælpen er der ligeledes stor fokus på det materielle ved højtider, men 

nærmere som kulturel reproduktion af fx begrebet hygge ved køb af juletræ, juleslik og julepynt; 

”De ekstra penge betød, at der var råd til et juletræ, til at købe julepynt, til at tage i Den Gamle By 

og ikke mindst til en ordentlig julegave til sønnen, som kunne gives med god samvittighed.” (Degn 

2008) Forklarer Kristine, der er studerende og enlig mor. Her fremgår det også, hvor vigtig 

gavegivningsritualet er som kulturelt fænomen, noget som især Marcel Mauss (2010 [1954]) har 

bragt fokus på med bogen ”gaven”, hvori han beskriver, hvordan gavegivning er en social handling, 

der aldrig er gratis, fordi den kræver reciprocitet. Reciprociteten træder dog i baggrunden for det 

emotionelle ved gavegivning internt i familien (Carrier 1993: 56f), men gaven er dog stadig ikke 

gratis; Den fysiske gave kan fungere symbolsk anvisende og opdragende på en langt mere subtil 

måde, end hvis budskabet var verbalt udtalt; 

”The ritual of gift exchange establishes a potent means of interpersonal influence. It allows 

individuals to insinuate certain symbolic properties into the lives of a gift recipient. It allows

them to initiate the possibility of meaning transfer” (McCracken 1988: 84). 

Den påvirkning, gaver kan have på modtageren, kan svare til making love in supermarkets. Den 

symbolske og subtile videreførsel af værdier kan altså besværliggøres, såfremt forældrene ikke har 

mulighed for at give deres børn gaver. Julens betydning rækker dermed ud over det materialistiske 

og forkælede, som fx velhavende familier kan opponere imod ved bevidst at fravælge gavegivning. 

Dette er dog ikke en strategi, som deltagerne i julehjælpen kan overtage, fordi de ikke har det 

økonomiske råderum til at vælge selv, og dermed bliver det et påtvunget fravalg.  Allison J. Pughs 

(2009) har forslået begreberne symbulic luxury, der beskriver, hvordan lavindkomstfamilier 

forsøger at udligne økonomiske skel symbolsk ved at købe den rigtige gave, hvorimod velstillede 

familiers strategi for at opponere mod materialisme med den selvvalgte mangel, betegnes symbolic 

deprivation. En måde at komme udenom det materialistiske kan dog, for begge grupper, være at 

fokusere på det emotionelle element symboliseret gennem hjemmelavede gaver som hos ansøger til 

julehjælpen Lucia Brachini, som er enlig mor på kontanthjælp, der giver hjemmelavede gaver til 

sine børn (Anonym 2010a).

At købe ikke-ting er altså ligesom at købe ting fyldt med symboler og kulturel mening. Både fast 

food og slow food symboliserer et moderne menneske, der enten har travlt eller har masser af tid. 
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Personlig pleje og fornøjelser kan i nogle gange være en treat, man giver sig selv, fordi man føler 

man fortjener det. Oftere handler mennesker dog med kærlighed til deres kære gennem making love 

in supermarkets, hvilket også har en funktion; nemlig at påvirke modtageren subtilt. Gaver er 

ligeledes en måde at påvirke på, hvilket gør dem interessante for lavindkomstfamilier, for hvem det 

derfor bliver vigtigt at købe den rigtige gave. Forbrug kan dog også forsvinde, så pengene 

(nærmest) bliver brugt til ingen-ting, hvorfor man kan begynde at spekulere på, om pengene 

vitterligt bruger sig selv.

At købe ingen-ting

”Jeg synes jo vi sparer, og vi sparer, og vi bruger jo ikke penge på nogen ting, og alligevel så

har vi jo aldrig penge. Vi er altid fattige.” (Line, Luksusfælden sæson 5, afsnit 8, 00.00.41 

min.). 

Denne grundfølelse sidder mange af Luksusfældens deltagerne med, når de skal forklare, hvad de 

bruger deres penge på. Ofte har de et synligt forbrug til fx bolig, bil og faste udgifter, men for 

mange er der samtidig et usynligt forbrug, som viser sig ved eksperternes visuelle fremstillinger af 

sidste års budget. Der kommer det nemlig frem, at deltagerne ofte har en høj ”diversepost”, som kan 

dække over gaver, tøj, legetøj, tandlæge osv., som deltagerne slet ikke føler de bruger penge på. 

Dette gælder fx for Britt på 23 og Kenneth på 26 (sæson 7, afsnit 13) fra Fakse Ladeplads, der er 

henholdsvis kontorelev og specialarbejder, som reagerer med stor overraskelse over deres 

diversepost på 6900 kr, fordi de ikke ved, hvor pengene forsvinder hen (00.12.04 min.).

Et andet scenarie er en høj kontanthævningspost, som fx hos Per (sæson 5, afsnit 8 ) på 28, der 

arbejder som blikkenslager og bor sammen med Line på 32, der er logistikassistent, samt deres 

børn, og som godt kan lide at have kontanter i lommen, men som ”jo heller ikke selv (har) styr på, 

hvad jeg render og bruger pengene på” (00.14.40 min.). Kontanterne forsvinder bare fra hans 

lomme, uden han føler, han får noget for pengene. 

Det sker ligeledes ofte, at deltagerne har en urealistisk lav forventning til, hvor mange penge de 

bruger på de synlige poster, som fx Sussie (sæson 3, afsnit 2) på 42, der er hjemmegående og bor 

sammen med sin mand og fire børn på en campingplads i Norge, der udbryder; ”Det er jeg lidt ked 

af. Jeg troede, jeg havde helt styr på (madbudgettet)” (00.12.46 min. Min parentes), da hun opdager 
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at hun bruger væsentligt flere penge på mad, end hun troede. Eller som Tine på 40 og Kenneth på 

46 (sæson 5, afsnit 6) i Sønderjylland, der er henholdsvis socialrådgiver og førtidspensionist, og 

ikke selv ved, hvad deres penge bliver brugt til; ”Vi bruger for mange penge, og vi ved ikke, hvad vi 

bruger alle vores penge til. På papiret, der skulle vi have en hel masse penge, men vi har svært ved 

at finde dem” (00.02.13 min.). Meget af Tine og Kennets forbrug er synligt og går til materielle 

forbrugsvarer som boliglån, billån og motorcykellån, men på alle deres udgiftsposter som fx 

renovering af huset og madindkøb bruger de langt flere penge, end de troede.

Penge forsvinder eller bliver brugt til udefinerbart ”pjank og pjat” (sæson 6, afsnit 6), 

selvom deltagerne synes, de sparer, til trods for at rigtig mange har kastet håndklædet i ringen og 

ikke beskæftiger sig med deres økonomi ud over, når de forbruger. 

Måske ligger problematikken ved at købe ingenting netop i det forhold, at selve 

forbrugssituationen er i fokus, hvorefter tingene aldrig kommer i brug og dermed ikke bliver 

indlejret i dagligdagspraksisser som forlængelser af kroppen, men forbliver genstande uden for 

ansøgernes praktiske erfaring. Filosoffen Martin Heidegger (2007) forholder sig til ting ud fra deres 

praksisrelation til den menneskelige erfaring. Således sondrer han mellem det vedhåndenværende, 

tingen, som står frem igennem sin praktiske brug, overfor det forhåndenværende, genstanden, som 

ikke er en del af en praktisk sammenhæng og dermed ikke bliver en del af menneskets væren. Når 

det at forbruge træder i forgrunden, kan ansøgerne ende med en masse genstande som aldrig bliver 

indlejrede og kropsliggjort, hvorfor det bliver svært at huske, hvad præcist pengene blev brugt på.  

Følelsen af at mangle og altid føle, at man sparer, er genkendelig for ansøgerne til 

julehjælpen, men modsat de fleste af Luksusfældens deltagere kan de ikke (længere) undgå at være 

pinligt bevidste om deres eget forbrug, hvilket umuliggør et forbrug på ingen-ting. Disse mennesker 

har nemlig ikke mere goodwill fra banken, og de har ofte intet netværk at trække på for økonomisk 

hjælp. Denne bevidsthed omkring eget forbrug giver dog ikke anledning til glæde hos ansøgerne til 

julehjælpen over at have styr på økonomien, som man kunne forvente ville ske, hvis Luksusfældens 

deltagere blev helt bevidste om deres forbrug. Det kontrollerede forbrug hos ansøgerne til 

julehjælpen bevidstgør alene individerne om deres manglende handlekraft. Dermed sidder begge 

grupper i hver deres modsatrettede situation med følelsen af mangel på penge, ting og agens.

Som ovenfor gennemgået forbruger og manipulerer mennesker ting af følelsesmæssige, 

identitetsmæssige, sociale, symbolske, funktionelle, sundhedsmæssige, lystbaserede osv. årsager, 

hvilket i høj grad afslører, at forskellige kulturelle processer indvirker i menneskets omgang med 

tingene. Det næste afsnit vil derfor kigge nærmere på, hvad der ellers begrænser menneskets 

handlefrihed, ved at analysere, hvad ting gør ved mennesker. 
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Tingenes Agens. Den suveræne aktør eller multible aktører?

En gennemgående konflikt i empirien omhandler forestillingen om mennesket som suveræn aktør 

(Damsholt & Simonsen 2009: 25), der selv kan påvirke sit liv og handlinger gennem rationale og 

moral. Denne forestiling deler eksperterne, de synlige journalister og ansøgerne til dels, hvilket 

afslører, at det i den offentlige diskurs generelt er en socialt accepteret måde at forstå hændelser på. 

Konflikten opstår, når ansøgerne skal forklare bestemte hændelser i deres egne liv, hvor de 

pludselig sjældent holder sig selv som eneansvarlig. Derimod udelader de ofte sig selv som 

(ene)handlende subjekt for at indlemme multible aktører i hændelsernes forløb, deriblandt ting, som 

derfor ligeledes bliver betragtet som forårsagende handlingsforløb. Mennesket står altså ikke alene 

som handlende aktør ifølge mange af ansøgerne, da hændelser ofte sker i relationen mellem flere 

aktører, heriblandt ikke-mennesker som fx biler;

”Hvis jeg kører forbi en McDonald's, så kommer bilen til automatisk at køre ind til en drive 

in og så ryger der lige en menu eller to ned der” (Benjamin i Luksusfælden, Sæson 2, afsnit 

4, 00.31.49 min.)

Et eksempel på den relationelle ansvarsdeling mellem menneske og ting, hvor ansvaret fordeles 

mellem de involverede parter i den oplevede sociale relation, kommer her til udtryk hos Benjamin 

på 29, der til dagligt vurderer forsikringsskader og bor sammen med Helle på 28, som er booker i 

hotelbranchen, samt deres to børn. I citatet forsøger han at sætte ord på, hvad der sker, når han 

bruger 12.000 kr om året på fastfood, hvilket forklares ved både at tildele ansvar til ham selv og 

bilen. Benjamin føler sig altså ikke eneansvarlig for hændelsen, men tildeler bilen agens. 

Spørgsmålet om ansvar afhænger af, om handlinger skal forståes som intentionelle eller ej, 

hvilket er et omdrejningspunkt for den teoretiske og praktiske diskussion af agensforholdet mellem 

ting og menneske. Hvis Benjamin ikke ejede en bil, men cyklede eller tog bussen, ville hans 

McDonaldsforbrug givetvis falde betragteligt. Tingen – bilen – har altså en effekt på Benjamins 

indkøb.

Aaron Smith (2003: 193) benævner den diskurs, der deles af eksperterne, journalisterne og 

offentligheden, om den menneskelige rationelle suveræne aktør som prime mover, hvilket er et 

menneske, som i sidste instans er ansvarlig for hændelser omkring ham. Denne modernistiske 

tilgang til forståelsen af agens skelner skarpt mellem mennesker, der besidder intentionalitet, og 
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ting, som er passive og neutrale instrumenter og tildeler derfor fuldt ansvar til mennesket. Denne 

prime mover eller suveræne aktør er ligeledes, hvad empiriens eksperter og synlige journalister 

forsøger at finde i ansøgerne gennem en moralsk eller rationel forståelsesramme, mens ansøgerne 

selv hentyder gennem ord og praksis, at prime moveren ikke nødvendigvis er mennesket alene, men 

kan være ting eller relationen mellem menneske(r) og ting. 

Netop den sociale relation, der opstår mellem mennesker og ting i hverdagssituationer og diskurser, 

hvor mennesker opfatter ting som agenter hæfter antropologen Alfred Gell (1998) sig ved. Dermed 

bevæger han sig væk fra den mere filosofiske diskussion af agens og intentionalitet, hvor tings 

ageren forstås som transformeret menneskelig agens, fordi ting ikke kan besidde intentionalitet 

(Dant 2005). Gell konstaterer i stedet, at i de situationer, mennesker faktisk tildeler ting 

intentionalitet og bevidsthed, har de agens. Agens skal altså forståes situationelt og kontekstuelt ud 

fra den menneskelige erfaring af sociale relationer. Gell (1998: 18f) bruger bilen som eksempel på, 

hvordan mennesker agerer med ting som sociale agenter ved fx at tildele dem personlighed og holde 

dem moralsk ansvarlige, hvis de bryder sammen. Denne form for vehicular animism er en del af en 

bilkultur ifølge Gell, hvilket kan forklare Benjamins udtalelse, om at bilen selv kører på 

McDonalds. Benjamin behandler altså bilen som en de facto agent i visse situationer, hvor det 

rationelle menneske som suveræn agent sættes ud, hvilket er i overensstemmelse med hans 

bilkultur. I Gells terminologi er en agent noget, der skaber effekt; ”an agent is one who "causes an 

event to happen" in their vicinity” (1998: 16), hvorimod en patient er noget, der bliver påvirket af 

noget andet. Disse to roller udspilles relationelt i sociale situationer og kan skifte eller være helt 

fraværende. Problematikken omkring intentionalitet løser han ved at skelne mellem primære agenter 

med intention og sekundære agenter uden. Både ting og mennesker kan altså have agens hos Gell, 

men det moralske ansvar pålægger han stadig mennesket, hvilket kommer til udtryk med begrebet 

distributed personhood, hvor mennesket kan forgrene deres intentioner og dermed magtforhold ud i 

objekter, her eksemplificeret i en mine; 

”Anti-personnel mines are not (primary) agents who initiate happenings through acts of will 

for which they are morally responsible, granted, but they are objective embodiments of the 

power or capacity to will their use, and hence moral entities in themselves.” (1998: 21).

Teknologifilosoffen Peter-Paul Verbeek (2011) hæfter sig ligesom Gell ved det forhold, at ting, 

omtalt som teknologier, former menneskets handlinger og erfaringer og dermed også menneskets 

moralske beslutninger som fx ultralydsscanneren, der potentielt kan være den afgørende faktor for, 
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om gravide fravælger et sygt foster, som de før teknologiens indførelse ikke ville vide var sygt. 

Verbeek går dermed skridtet videre end Gell ved også at indlemme ting som moralsk ansvarlige 

agenter, fordi de kan tvinge mennesket til at tage moralske beslutninger. Dermed er det Verbeeks 

pointe, at man allerede i tingenes design bør indtænke moral. Kritikere kan indvende, at en 

forståelse af tingenes agens kan virke som materialistisk determinisme, og at det begrænser 

menneskets frihed, hvis man i designet indskrænker mulige måder at bruge tingen på gennem et 

moralfilter, men Verbeeks pointe er, at tingene allerede ændrer menneskets omgang med verden, og 

det derfor er naivt at se ting som værende blot neutrale instrumenter uden moral.  

Sociologen Bruno Latour forsøger netop at undgå materialistisk determinisme ved at 

analysere handlinger symmetrisk, det vil sige at indtænke både tingenes og menneskenes agens i de 

netværk de sammen indgår i. I bogen Pandoras Hope fremhæver Latour (1999: 176ff) et eksempel 

vedrørende pistoler i USA, hvor to fløje kæmper om at definere, hvem der dræber; pistolen eller 

mennesket? Den ene fløj, som er modstandere af pistoler, præsenterer en materialistisk 

determinisme, hvor tingenes script tvinger mennesker til at handle derefter, hvilket afspejles af 

sloganet ”pistoler dræber mennesker”. Den anden tilgang, repræsenteret af The National Riffle 

Association (NRA), er derimod sociologisk, hævder Latour, fordi ting her anses som neutrale 

repræsentanter for mennesket. Pistolen er en passive conductor – et medium for det pågældende 

menneskes gode eller dårlige moral eller hensigt - hvorfor sloganet lyder; ”Pistoler dræber ikke 

mennesker, mennesker dræber mennesker”, hvilket hentyder til, at mord sker uafhængigt af 

redskabet. Ifølge Latour er hverken mennesket eller pistolen i sig selv agenter for handlinger, men 

derimod fusionen, hvorfor hans slogan ville lyde; ”pistoler dræber ikke, mennesker dræber ikke; 

pistol + menneske dræber”. Det er selve relationen eller netværket mellem menneske og ting, der 

dræber, fordi både mennesket og pistolen forandres heri, hvilket betyder, at hverken pistol eller 

menneske kan forståes essentielt, som de ovenstående tilgange foreslår. Forståelsen af mennesket 

som suveræn aktør er forældet ifølge Latour, fordi mennesker og ikke-mennesker er for blandet 

sammen til at kunne skilles ad igen;

 

”An object stands in for an actor and creates an asymmetry between absent makers and 

occational users.... I live in the midst of technical delegates; I am folded into nonhumans” 

(1999: 189)

I empirien er der, ud over bilen som ikke-menneskelig aktør, ligeledes en gængs forståelse af lån og 

penge som tingslige agenter, der enten handler uafhængigt af mennesket, eller som får agens i 
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relation med mennesket. 

Luksusfældedeltager Bent på 44, der er ingeniør og bor sammen med sin hjemmegående hustru 

Sussie på 42 og deres fire børn i en campingvogn i Norge, omtaler lån som en organisk, nærmest 

dyrisk aktør; ”Det (lånet) har ædt sig lige så stille ind og bare blevet større og større, flere og flere” 

(Bent, sæson 3, afsnit 2, 00.05.53 min. Min parentes). Bent og Sussie har et ukendt antal lån hos 

danske og norske kreditorer. Deres håb er, ligesom mange andre ansøgere (fx Sæson 4, afsnit 9, 

anonym 2008a, Agger 2010), at få gældssanering, da det virker som en uoverskuelig opgave at tage 

kampen op med lånet, fordi lånebetingelserne opleves som uforståelige. Man kan selvfølgelig 

indvende, at de pågældende lånebetingelser altid er udspecificeret i lånebeviset, men i praksis er det 

ofte en så kompliceret opgave at forstå indholdet, at det ikke yder nogen hjælp for ansøgerne. De 

kan altså ikke overskue konsekvenserne af at optage et lån, og føler derefter, at lånet handler 

enerådigt uden menneskelig kontrol. Lån som fænomen fungerer altså praktisk som en black box 

(Latour 1987: 131), som er blevet indholdsudfyldt med ting som tal, renter, datoer og udregninger 

og derefter blevet lukket for almindelige mennesker. Det er altså genkendeligt som ”lån”, men selve 

indholdet er sløret. Gell omtaler dette fænomen som teknologiens fortryllelse; ”The enchantment of 

technology is the power that technical processes have of casting a spell over us so that we see the 

real world in enchanted form.” (Gell 1992:44). En oplevelse af magisk tilstedevær er altså et 

biprodukt af usikkerhed i menneskets tilgang til ting eller teknologier, som de ikke helt forstår (Ibid: 

57). Lånoptagning opleves altså af ansøgerne som magi, der giver dem flere penge mellem 

hænderne, fordi lånebetingelserne for dem er uforståelige som en fortryllet sort boks.

Penge er ligeledes noget, der nærmest har sit eget liv og som ofte ”bare forsvinder” (fx 

sæson 3, afsnit 2; 7,2; 1,2); ”Vi har en fornuftig indtægt, men pengene forsvinder alligevel ned i et 

stort sort hul” (Flemming i Luksusfælden, sæson 6, afsnit 6, 00.00.50 min.), fortæller Flemming på 

36, der arbejder som renovationsarbejder og bor sammen med social- og sundhedshjælperen Tina på 

32 og deres fire børn i et hus i sønderjylland. Pengene agerer uden Flemming og Tinas vidende, og 

uden at de kan forklare, hvad de bliver brugt til. 

Problematikken omkring penge, der forsvinder, kan belyses gennem Madeleine Akrichs begreb 

script (1992), som henviser til den ramme, en ting skal forståes i, og dermed hvilke handlinger 

tingen kalder på, hvorfor ting bliver fysiske tegnbærere: ”Thus like a film script, technical objects 

define a framework of action together with the actors and the space in which they are supposed to 

act” (1992: 208). Penges script er (bl.a. især) ”køb noget for mig” dvs. de kalder på handlingen at 

blive brugt. Penge bliver dermed agenter i sig selv ved at udfylde deres script, som indfries så snart, 

de skifter hænder. 
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Dette åbner dog op for nærmest ubegrænsede muligheder for, hvad der bliver købt for pengene, 

hvilket kan være problematisk for ansøgerne i Luksusfælden som set ovenfor, og for ansøgerne til 

julehjælpen, fordi der ingen begrænsninger er, efter scriptet indfries. Løsningen hos nogle 

organisationer, der yder julehjælp, er derfor formynderi, hvorved de indskrænker 

forbrugsmuligheder ved at vælge ting med mere guidende scripts. 

Det moralske script. Formynderi vs autonomi

Som ovenstående beskrivelse af ansøgerne i Luksusfælden er det ofte en forklaringsramme til 

hændelser, at penge er handlende aktører, som lever deres eget liv uafhængigt af menneskene 

omkring dem. Samme tilgang til pengenes agens finder man hos nogle af de organisationer, der yder 

julehjælp, mens andre organisationer ser forståelsen af tingenes agens som ufleksibel og 

formynderisk og baserer deres hjælp på tillid til den menneskelige suveræne aktør. De forskellige 

positioner, som i yderpunkterne er enten materialistisk determinerende (ting kræver bestemt adfærd 

af mennesket) eller sociologiske (ting er neutrale repræsentanter for mennesket), materialiseres 

forskelligt; den materialistiske julehjælp forvaltes formynderisk gennem kolonialvarer eller 

mærkede gavekort, mens den sociologiske giver fuld autonomi til julehjælpens ansøgere i form af 

checks eller kontanter. Et eksempel på fuld autonomi ses i en artikel om Roskilde Sogns julehjælp, 

der består af en check uden begrænsninger på, hvad pengene bruges til; 

”Det er forskelligt, hvor mange penge den enkelte ansøger får i julehjælp. Det kommer 

blandt andet an på de oplysninger, han eller hun har angivet i ansøgningsskemaet. Her skal 

man blandt andet skrive navn, personnummer og oplyse sin årsindtægt. 'Men det er ikke 

oplysninger, der bliver tjekket. Vi kræver for eksempel ikke bilag. Så det er helt sikkert et 

system, der bygger på tillid' siger Paul Kofoed Christiansen, der har en helt klar forventning 

og formodning om, at de, der søger om julehjælp, gør det, fordi de virkelig har behov for 

det.” (Kimer/Lyhne 2008).

Sognepræst Paul Kofoed Christensens julehjælp baseres på mellemmenneskelig tillid, hvor 

ansøgernes ord tages for sande varer, og hvor forestillingen om den suveræne aktør kommer til 

udtryk gennem fuld autonomi. Denne forståelse af menneskets suveræne handlekraft er en moderne 
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tanke om den personlige frihed, som har manifesteret sig i flere organisationer, der dermed er gået 

bort fra den traditionelle julekurv (fx Black 2009). 

Andre forhold spiller dog også ind, hvorfor man kan snakke om multible aktører i hybride netværk i 

udformningen af julehjælpen. Informationschef hos Frelsens Hær, Lars Lydholm, forklarer bl.a. 

afskaffelsen af den traditionelle julekurv i mange organisationer med, at julekurven er blevet for 

besværlig at sammensætte pga. hensynet til vegetarer, muslimer og allergikere (Ibid). Det er derfor 

ikke kun forestillingen om den suveræne aktør, der indvirker på julehjælpens ændrede form, men et 

netværk af mennesker, ting, overbevisninger og fænomener som kød, svin, religion, sundhed og 

sygdom. Lars Lydholm fortæller dog videre, at Frelsens Hær uddeler gavekort, der ikke kan bruges 

til alt; ”Alkohol er nogle gange et stort problem i de familier, vi hjælper. Derfor er de gavekort, vi 

deler ud, mærket, så man ikke kan købe øl, vin, spiritus og cigaretter for det...” (Ibid). Trods den 

autonome tilgang til den menneskelige agens erkendes det her, at penge har et script, der er nærmest 

uendeligt, og derfor kan føre til utilsigtede investeringer set med organisationererne øjne, som fx 

alkohol eller stoffer. Scriptet for gavekort er anderledes indskrænket, især når det, udover 

begrænsningen af brugen til en enkelt butik eller kæde, begrænses yderligere med en mærkning 

mod alkohol og cigaretter. Gavekortet er altså designet med en indbygget moralsk agens (jf 

Veerbeek 2011). På samme måde er den traditionelle julekurv med kolonialvarer som flæskesteg, 

risalamande, frugt og slik en indskrænkning af muligheder, der kan virke formynderisk og 

beordrende; mads script siger fx ”tilbered mig” og ”spis mig” og har en vis holdbarhed. 

Derudover kan julekurven også være med til at fastfryse en tradition, der dermed ikke udvikler sig, 

men defineres ud fra organisationernes forestilling om en ”rigtig jul”. Men ligesom med de mere 

autonome former for julehjælp, er der flere aktører end blot moral og tradition; Børnenes Kontor 

gennemførte således en spørgeskemaundersøgelse blandt deres modtagere af julehjælpen i 2008, 

hvoraf 90 procent svarede, at de ønskede den traditionelle julepakke frem for et gavekort (Ahn 

2008). Forklaringen på dette ønske om formynderi var, at ansøgerne til julehjælpen gerne ville have, 

at Børnenes Kontor ”gør arbejdet for dem”, fx fordi de er for syge til selv at klare opgaven. Dermed 

er formynderiet et ønske opstået i et netværk mellem forskellige aktører som ansøgere, sygdom, 

misbrug, tradition, kroppe og psyker. 

Overordnet kan man sige, at organisationerne, der yder julehjælp, i høj grad forsøger at indskrænke 

mulighederne for misforhold mellem deres forståelser af julehjælpens formål og tingenes agens. 

Formynderiet ligger altså latent i det moralske script, som dog kan modereres ved blot at vælge 

noget fra og lade resten være op til ansøgerne. Formynderiet er dog ikke nødvendigvis en 

nedværdigende handling, men kan ligefrem være et ønske, fordi livet ofte udspilles i samspil 
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mellem forskellige menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Formynderiet eller det moralske 

script kan altså give frihed til mennesker, fordi det anerkender andre aktører end den suveræne, og 

derfor ikke holder mennesket eneansvarlig. Det moralske script hjælper altså mennesket med at 

foretage nogle udefra definerede ”rigtige” beslutninger ved på visse områder at fratage menneskets 

ansvar gennem en indskrænkelse af mulighederne for menneskets omgang med ting.

I modsætning til de julehjælpsydende organisationer, der indfører formynderi i 

anerkendelsen af, at andre ting har agens, eller måske bare, at mennesker ikke altid tager ansvar, 

forsøger Luksusfældens eksperter at finde den suveræne aktør i ansøgerne gennem en oversættelse. 

Denne oversættelse tager form i en proces, hvor eksperterne tilpasser og forhandler med alle 

aktører, heriblandt ikke-mennesker, for at etablere et magtforhold, hvor ansøgerne bestemmer (cf. 

Callon 1999: 81). Både eksperter og ansøgere arbejder altså inden for den forståelsesramme, at ting 

har agens, men eksperternes mål med oversættelsen er at give ansøgerne magten over tingene, og 

dermed skabe et af de skel, Latour (2006) anklager moderniteten for, nemlig skellet mellem 

mennesker og ting. Skellet er altså en forudsætning for, at ansøgerne kan opnå magten over tingene 

og være ”gode samfundsborgere”, der lever op til krav om fx at tilbagebetale gæld, arbejde nok til 

at forsørge sig selv og sin familie, planlægge, spise sundt osv. - dyder som oversættelsesprocessen 

skal inkorporere i ansøgerne, som derfor skal leve op til forestillingen om den suveræne aktør samt 

den moderne sondring mellem mennesker og ting.

Alle afsnit af Luksusfælden indledes med en rituel overdragelse af en fuldmagt i form af et 

underskrevet dokument, som giver eksperterne ret til at købe og sælge samt indgå aftaler på 

ansøgernes vegne, selvom dette næsten altid sker i forhandling med ansøgerne. Denne fuldmagt 

bliver dog altid givet tilbage i slutningen af afsnittet, fordi eksperterne vurderer, at ansøgerne nu har 

overtaget deres moralske og økonomisk-rationelle verdensbillede. Fuldmagten er et eksempel på, at 

begge parter anerkender, at en ting, her et stykke papir, har agens, hvorfor overdragelsesceremonien 

fremstår yderst vigtig for deltagerne, som ofte vælger enten at destruere papiret eller indramme det. 

Dette afslører tilmed, at den fulde oversættelse ikke er mulig eller ønskværdig, hvorfor eksperterne 

selv underkaster sig tingens magt. Oversættelsen til suveræn aktør er derfor kun forbeholdt 

relationer mellem ting og mennesker, som ikke er moralsk ønskværdige eller i overensstemmelse 

med den ”gode samfundsborger”. Såfremt tingene har et moralsk ønskværdigt script, som 

fuldmagten, anerkender også eksperterne, at tingen har magt. Eksperternes forsøg på oversættelse 

bliver altså en kamp mod ting uden den rigtige moral. Dette gøres fx ved at give ansøgerne hjælp til 

selvhjælp ved fx at klippe deres kreditkort over, for at undgå overtræk og impulskøb eller lære dem 
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at skrive en indkøbsseddel før de handler, så den kan fungere som script frem for pengene. Disse 

tiltag bygger på en forståelse af, at nuet er svært at kontrollere, fordi det opfordrer til impulsivitet, 

som god planlægning kan forebygge (jf. Korneliussen 2012). Derudover bygger selvhjælpen stadig 

på en forståelse af tings magt og agens, der kan sammenstilles med Gells animismebegreb  (se afsnit 

7.0), hvor tingen handler som en de facto agent i både eksperternes og ansøgernes øjne, hvorfor de 

fysisk destruerer fx fuldmagten og kreditkortene. Tingene er altså ikke blot magtfulde og 

handlekraftige, men nærmest besjælede og fortryllede, hvorfor kampen over dem bliver en fysisk 

magtkamp eksemplificeret i selve destruktionshandlingen og ikke kun en symbolsk 

forståelsesramme. De redskaber, eksperterne foreslår ansøgerne til at genvinde magten over tingene, 

er, trods forståelsen af tingenes agens, tænkt til den menneskelige suveræne aktør, og selvom de er 

designet efter en bestemt moral og tænkt som indskrænkende, så er der stadig mange faldgrupper 

for tingenes fortsatte ageren.

Ting har altså agens til at påvirke menneskets handlinger, hvilket kan bruges taktisk ved at tilføje en 

bestemt moral i tingen, som fx gavekort, der ikke kan bruges til alkohol, og kreditkort, der kan blive 

klippet over. Ofte er det ikke ting alene, der har agens, men relationelle forhold. I ansøgernes 

livshistorier er både ting, begivenheder og mennesker viklet sammen på en sådan måde, at de bliver 

opfattet som determinerende for ansøgernes videre liv.

Determinerende livshistorier 

”Jeg har jo aldrig villet det liv, jeg førte. Slet ikke de seneste fire-fem år, hvor jeg havde fået 

Lucas. Men jeg formåede ikke at gøre andet, for den bekendtskabskreds, jeg havde, foretog 

sig ikke andet end at drikke og tage stoffer” (Sørensen 2010)

Sådan beskriver Trine Johansen på 31 sit liv i en artikel, der bærer overskriften ”Det har været et 

lorteliv” med en underrubrik, der afslører, at ”Drømmen om en kernefamilie reddede Trine. Og 

julehjælpen reddede den lille families jul sammen”. For Trine er en lang række begivenheder, 

mennesker og ting afgørende for, hvordan hendes liv udartede sig. Allerede i overskriften antydes 

det, at livet som sådan forståes som agent frem for Trine alene ved, at det grammatiske subjekt er 

det personlige pronomen i tredje person ”det”. I Trines fortælling indgår et netværk af aktører i 

udformingen af hendes ”lorteliv”, hvor det ikke er Trine, der har levet et lorteliv, men livet der har 
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været lortet. Medvirkende aktører for hendes deroute tæller bl.a. stoffer, alkohol, bekendte, 

kærester, vold, moren, forældremyndigheden, kedsomhed, savn og psykisk sygdom, mens aktørerne 

i hendes optur bl.a. tæller Skovvangs kvindeafdeling, sønnen Lucas, aktivering, hendes nye mand, 

tvillingesønnerne, drømmen om en kernefamilie, zumbafitness og julehjælpen.

Som vi har set ovenfor, italesættes ting ofte som havende agens. Penge, som forsvinder, eller selv 

bruger sig, og lån, der vokser af sig selv i omfang og kvantitet. Ofte er det dog ikke kun 

enkeltstående ting, der har agens, men netværk af agenter, der både omfatter mennesker, ting, 

begivenheder, fænomener og forestillinger, og som opfattes symmetrisk som ovenfor beskrevet hos 

Trine Johansen. I artiklerne om julehjælpen er der yderligere en tydelig tendens til, at ansøgerne 

beskriver en nærmest determinerende livshistorie, hvor de har klaret sig selv indtil lynet har slået 

ned i form af en altødelæggende begivenhed. Denne begivenhed, som dog ofte viser sig at være en 

række begivenheder, der ligeledes ofte ikke kommer fra dag til dag, men ofte kunne være forudset, 

tager form som skilsmisse, sygdom, død, misbrug eller lignende og fratager (helt eller delvist) 

ansøgernes forståelse af egen rolle som suveræn agent (se fx Nielsen 2008, Jensen 2008a, Madsen 

2009, Szlavik 2010, Szlavik 2011). I luksusfælden er dette ligeledes en brugt forståelse af det 

levede liv at lade begivenheder determinere handlinger og valg (fx sæson 5, afsnit 8; 3, 2; 1, 2; 7,2).

De determinerende historier fylder dog mest hos ansøgerne til julehjælpen, hvis formål med 

at stå frem i artiklerne også ofte er at forklare og retfærdiggøre deres økonomiske situation, så 

læseren kan forstå deres nød, hvilket ofte kommer til udtryk gennem en fortælling, hvor ansvaret 

ikke placeres hos dem selv alene. Fortællingerne i medierne er ofte et politisk virkemiddel for 

organisationer til at skaffe penge til årets julehjælp, hvorfor det er vigtigt, at ansøgeren vækker 

sympati og forståelse for den økonomiske situation. Derudover er det nemmere at blive accepteret 

og forstået som hjælpemodtager, hvis man fremstilles som offer frem for forårsager af sin egen nød. 

Dermed kan mediet skabe identifikation mellem læseren og den portrætterede med en forestilling 

om, at det kan ske for alle. Derfor kan fremstillingen af de determinerende livshistorier selvfølgelig 

fungere som bevidste strategier for at opnå sympati fra læseren, men fortællingerne virker 

overbevisende og gennemførte og ikke påduttede fra journalistens side, hvilket antyder at det 

nærmere (eller også) vidner om ansøgernes sande overbevisning, at der er flere aktører end 

mennesket alene. 

Ansøgerne i Luksusfælden fokuserer i højere grad på forbrug, og hvordan de kan ændre det, end på 

hvorfor de er endt, der hvor de er. Derfor er de determinerende livshistorier ikke ligeså udførligt 

beskrevet, selvom de også findes og fungerer som forklaringsramme for livets hændelser. 

Et eksempel på en determinerende livshistorie, der i ansøgerens øjne starter med den 
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altoverskyggende begivenhed; skilsmisse, og som senere viser sig at handle om mange flere aktører, 

er artiklen ”Det skal ikke gå ud over børnene” (Jørgensen 2010). Her fortæller Bodil P., som 

beskrives som ”en fattig skæbne i Udkantsdanmark”, som har ”svært ved at få dagligdagen til at 

hænge økonomisk sammen”, om sit liv. Hun er enlig mor, arbejdsløs og på kontanthjælp, hvilket er 

en skæbne, hun har lidt, siden hun blev sygemeldt pga. sin skilsmisse med eksmanden. Inden da 

arbejdede hun som social- og sundhedshjælper, men skilsmissen blev starten på en deroute, der dog 

udgøres af et netværk af aktører som bl.a. tæller hendes eksmand, som ”har ødelagt en familie”; 

skilsmissen som sygemeldte Bodil; fagforeningen og a-kassen, som hun ikke havde råd til at betale; 

dagpengene, som derfor ophørte; skilsmissepapirer, som ikke var i orden, hvilket gjorde hun 

mistede retten til kontanthjælp; kommunen, som ydede overlevelseshjælp; sedlen fra kommunen, 

som familien handlede med, som symboliserede fattigdom og skam for børnene; sagsbehandleren, 

som sørger for, at hendes sønner kan gå til fritidsaktiviteter og komme på sommerlejr; samt Bodils 

albuer og håndled, som smerter og gør, hun ikke kan arbejde mere. Alle disse aktører er 

medvirkende forklaringer på Bodils livshistore, som er determinerende for hendes livsforløb og gør, 

at hun ikke føler, hun har været suveræn aktør. Tingene, begivenhederne, fænomenerne og 

menneskene er alle bidragende til, hvordan Bodil P. er havnet, hvor hun er. I hvert fald er det sådan, 

hun forstår det, hvilket derfor udgør hendes virkelighed. Man kan indvende, at hun dermed 

fraskriver sig ansvaret for sine handlinger og sit liv, men hun har ikke skrevet sig ud som agent i sin 

livshistore, men blot ladet andre ting være agenter på lige fod. 

Hos Lise på 23 og Jonas på 24 (Luksusfælden sæson 3, afsnit 3), der bor i eget hus med deres datter, 

er der ligeledes flere agenter i deres determinerende livshistorier, som dog i deres forståelse af 

begivenhedernes gang starter med én afgørende handling, nemlig at banken lavede en regnefejl, da 

de lånte penge til huset, hvilket gør, at de slet ikke har råd til at bo der. Udover denne handling, som 

ifølge parret var hovedårsagen til deres deroute, er der andre aktører, der er medvirkende til deres 

forståelse af egen situation; Lise, som tidligere arbejdede som pædagogmedhjælper er sygemeldt 

pga. en rygskade, og det er usikkert, hvornår hun kan arbejde igen; ombygninger, legetøj til 

datteren; fastfood; køretøjer; ferier; samt finanskrisen, som forklares som agent for Jonas' fyring fra 

sit arbejde som industriteknikker, og som også er forklaringen på, at de ikke kan sælge hverken bil 

eller hus til prisen. 

Den internationale finanskrise, som gjorde sit indtog i Danmark i 2008 spiller en stor rolle som 

aktør i både Luksusfælden og artiklerne om julehjælpen. Luksusfældens introspeak i sæson to, der 

fungerer som forklaring på behovet for Luksusfældens hjælp fastslår bl.a. at ”finanskrisen har gjort 

danskernes økonomiske problemer endnu mere uoverskuelige” (fx sæson 2, afsnit 4). Finanskrisen 
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nævnes ofte i programmerne og er også den overordnede kontekst for Luksusfældens berettigelse 

som program. På samme måde spiller finanskrisen en overordnet ramme for forklaringen af behovet 

for julehjælp i artiklerne vedrørende julehjælpen. Finanskrisen forklares bl.a. som agent for fyringer 

og tvangsauktioner, flere ansøgere til julehjælpen og stigende dagligvarepriser samt for færre penge 

til julehjælpen, da den betyder færre penge fra fonde og private (se evt. afsnit om julehjælpen). Men 

har dette fokus på finanskrisen som agent spillet en rolle for agensforståelsen i dag og dermed for 

forståelsen af ansvar og skyld? 

Krisens ændrede menneskesyn. Fra skyldig til almindelig? 

Hvis man forstår en agent som noget, der skaber effekt, er finanskrisen i høj grad omfattet af 

agensbegrebet. Krisens effekt forklares, som ovenfor nævnt, bl.a. med konkurser, arbejdsløshed, 

forringelser af dagpengereglerne, tab af bolig, druk, depression, stigende dagligvarepriser osv. Men 

betyder dette, at mennesket fratages skyld og ansvar for livets derouter? Redaktøren for de 

hjemløses avis ”Hus Forbi”, Poul Struve Nielsen, (Vesterberg 2012) kalder en social deroute for 

”uheld på tre måder”, hvorefter ”systemet sørger for resten”. De tre uheld er i virkeligheden en 

række begivenheder, som Struve Nielsen eksemplificerer i en mand i 40'erne, som er gift og har 

børn, hus, bil og er afdelingsleder i kommunen. Hans afdeling nedlægges pga. nedskæringer, hvilket 

betyder, at han bliver arbejdsløs. Så bliver han skilt og flytter fra huset. Efter to år som arbejdsløs 

mister han sin understøttelse, hvilket betyder, at han mister sin bil og sin opsparing. Nu starter de 

personlige problemer, fordi han får en depression og begynder at drikke. Derfor får han ikke betalt 

sin husleje og ender på gaden som hjemløs. Eksemplet fungerer som illustration på, hvordan en helt 

almindelig mand ender med et liv på kanten af samfundet. Der fokuseres slet ikke på hans eget 

ansvar, og han ses ikke som skyldig i egen situation, men som en uheldig mand, der er offer for 

finanskrisens ageren. 

I artiklerne om julehjælpen er der en tendens til, at finanskrisen inddrages som agent for, at ”helt 

almindelige” familier har brug for julehjælp (fx Jensen 2008a, Hansen 2008, Bech-Jessen 2010). 

Der sker dermed en sammenblanding af dem, der før var samfundets andre, nemlig dem som stod 

uden for arbejdsmarkedet i det økonomiske opsving før finanskrisen, og os, de helt almindelige 

danskere, som uden forvarsel står uden indkomst. De andre er nu også blevet os, hvilket gør det 
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mere socialt acceptabelt at være fattig og have brug for julehjælp. Der er ligefrem sket en 

”normændring” (Schelde 2011), som gør, at det er lettere at bede om hjælp til jul, hvorfor der både 

er flere udbydere og flere efterspørgere, og hvor ansøgerne ser ”helt almindelige” ud; 

”Første gang jeg søgte Frelsens Hær om julehjælp , var jeg flov. Jeg ringede og sagde, at jeg 

først kunne komme senere den dag, vi skulle hente julepakken. Jeg ventede et stykke derfra, 

for jeg ville se, hvad det var for nogle mennesker, der gik derind. Men jeg kunne se, at de 

var helt almindelige, og det gjorde, at jeg ikke følte den samme skam ved at bede om hjælp”

(Nick Carlsen, 40 år, tidligere stofmisbruger i Jensen 2008a) 

Finanskrisen fungerer altså som en aktør, der indlemmer de andre eller de skyldige i normalbegrebet 

ved at fratage dem skylden for deres sociale nedtur. Skyldspørgsmålet er stadig i spil i denne 

tilgang, men i en modereret version, hvor netop multible aktører deler skylden; fx forsøger 

korshærspræsten Søren Nielsen at illustrere, at der ofte er flere skyldige end blot den 

julehjælpssøgende; bl.a. en kæreste, hans moral, penge, gæld og det at have børn;

 ”Jeg hører ind imellem nogen sige: 'Jamen, er det ikke bare deres egen skyld, at de ikke har

 råd?' Og jo, det er da deres egen skyld. Det er kvindens egen skyld, at hun fandt en dum 

kæreste, der lænsede kassen og stiftede en enorm gæld, inden han skred, og nu sidder hun så

med tre børn og kan ikke få det til at hænge sammen.” (Sørensen 2009).

Fra mange politikere ses dog en modsatrettet tendens, som fungerer som modsvar til den 

skyldsfratagelse, finanskrisen udgør hos dele af befolkningen samt organisationer, der yder 

julehjælp. Modsvaret giver derimod fuld agens til mennesket som suveræn aktør, hvilket især er 

udtalt hos partiet Liberal Alliances Joachim B. Olsen, der i 2011 bl.a. er blevet citeret for at have 

sagt; ”Hvis der er mennesker i Danmark, der ikke har råd til at holde jul, så er det selvforskyldt!” 

(Hvass 2011). Herefter begyndte også S-SF-R regeringen at tale om et opgør med 

”krævementaliteten” (Schelde 2011). Dette modsvar fra politikerne kan hænge sammen med frygten 

for finanskrisens agens i form af befolkningens ændrede holdning til skyldsspørgsmålet, hvilket kan 

have samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor bliver politikernes modsvar bygget op omkring 

den samme grundlæggende antagelse, at finanskrisen rent faktisk agerer, selvom de forsøger at 
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negligere fænomenets agens ved at fremhæve mennesket som suveræn agent. 

Det er altså ikke kun mennesker, der har agens; ting og fænomener kan også have 

indflydelse på menneskers tanker og handlinger og dermed have agens. Derfor kan man ikke 

nødvendigvis beskylde mennesker for passivitet, blot fordi de ikke alene har agens, men derimod 

anerkende andre elementer som påvirkende faktorer til bestemte livssituationer, forbrugsmønstre 

osv. I diskussionen omkring eksperternes oversættelse af Luksusfældens ansøgere kom det frem, at 

selvom eksperterne plæderer for den suveræne aktør, så anerkender de, at ting også kan have agens, 

hvorfor problematikken ikke handler om agens eller ikke-agens, som er den sat-på-spidsen politiske 

version fremsat af Joachim B. Olsen, men derimod om forestillingen om, at mennesker selv kan 

tage styringen som suveræn agent og succesfuldt foretage den totale adskillelse af mennesker og 

ting.

Næste afsnit vil derfor fokusere på en strategi, mennesker kan tage til livet, som lægger sig imellem 

menneskers og tings agens, nemlig nutidsorientering. Denne livsførelse kan være en måde at 

genvinde menneskelig agens i en situation, hvor tingene og begivenhederne har taget over som 

agenter. Det er altså en måde at vende et magtforhold, som er kommet ud af kontrol på, som dog 

sætter nogle klare begrænsninger, idet livet kun kan leves som i en evig nutid uden skelnen til 

hverken fortid eller fremtid, indtil fremtiden, måske, indhenter én. 

Evig nutid

”Mit mål i livet er. Øhm. at have så meget sjov som muligt. Hvis jeg ikke gjorde de ting, jeg 

gjorde, kunne jeg ligeså godt smide håndklædet i ringen og sige: 'Det var så det. Jeg melder 

mig ud af livet ... Dengang jeg tog mit lån og besluttede, at nu skulle jeg altså denne her vej, 

og jeg skulle blive pilot, der besluttede jeg samtidig, at det var ikke en mulighed at kigge 

tilbage og fortryde.” (Marianne, Luksusfælden, sæson 4, afsnit 12, 00.02.23 min.).

Marianne på 37 år er uddannet pilot og bor i Edinburgh, hvor hun trods sygemelding på sjette 

måned, som har betydet en væsentlig lønnedgang, stadig lever livet ud fra sit selverklærede mål at 

have det sjovt. Det indebærer for Marianne blandt andet immaterielle forbrugsgoder som 

selvudviklingskurser, fitnesscentermedlemsskab, restaurantbesøg samt materielle varer som dvd'er, 

makeup og tøj. Marianne er nutidsorienteret; Hun har valgt ikke at lade fortidens store lån til den 
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selvfinansierede pilotuddannelse styre sin livsstil, og fremtiden interesserer hende åbentlyst heller 

ikke, da hun ikke tillader sygemeldingen og den dermed ændrede økonomiske situation at korrigere 

sit forbrug.

Mariannes problem er, at hun ikke har villet ”se virkeligheden i øjnene” (Marianne 00.02.44 min.). 

Hun italesætter dermed en kulturel virkelighed, som hun accepterer eksistensen af, men som hun 

samtidig erklærer sig udenfor. Det er denne virkelighed, som eksperterne har til mål at inkludere 

hende i, ofte gennem en indforståethed om socialt acceptable normer og moralkodeks, der 

forudsætter, at parterne lever i den samme kulturelle virkelighed. Eksperternes formål er derfor ikke 

kulturel oversættelse, for det forudsættes, at der tales samme kulturelle sprog, men at få Marianne til 

at se, at hendes handlinger er uacceptable inden for deres fælles kulturelle værdikodeks. Mariannes 

handlinger kolliderer dog med eksperternes kulturelle rationaliseringer, fordi parterne forholder sig 

til tid på forskellige måder, hvilket dermed afslører, at eksperterne og Marianne ikke lever i den 

samme kulturelle virkelighed alligevel. Mariannes nutidsorientering omfatter ikke samme moralske 

kodeks, fordi hun ikke tænker fremtiden ind i sine handlinger, men reagerer på, hvad der føles 

rigtigt her og nu. Hendes moralkodeks er altså i direkte modstrid med eksperternes, fordi hun 

handler efter et umiddelbart og kortsigtet mål om at have det sjovt. Konflikten består dermed af 

deres forskellige forhold til tid og ikke af Mariannes økonomiske forhold som sådan.

Tid er ikke en faktuel størrelse, men et socialt konstrueret kulturelt fænomen, som former 

menneskers virkelighed. Tid er ofte en kollektiv repræsentation, som medlemmer af et samfund er 

fælles om, hvorfor den fungerer som samordner af en bestemt samfundsmoral. Tid bliver dermed en 

styrende funktion for samfundets opretholdelse og videreførelse. Ifølge antropolog Ida Nicolaisen er 

vores samfunds lineære, kumulative tidsforståelse opstået ud af en organisk tidsopfattelse baseret på 

døgnets gang og årstidernes skiften (2003: 20f). For antropologien er det udbredt at beskrive ”den 

anden” gennem dennes anderledes tidsforståelse. Det kan fx være beskrivelsen af en cyklisk 

tidsforståelse, der gentager sig selv, en religiøs, som den jødisk-kristne, der er rettet fremad mod 

frelsen eller den hinduistiske, som er rettet mod individets genfødsel. Tid kan også beskrives som 

naturlig og dermed indordnet efter naturfænomener, eller den kan være bestemt af begivenheder 

eller ritualer. 

Forskellige tidsforståelser er dog ikke kun forbeholdt andre samfund og andre tider, men kan også 

eksistere side om side med samfundets produktive mainstream-tidsførelse. Et eksempel på en anden 

tidsforståelse, fundet hos den interne ”anden”, er netop nutidsorientering; Oscar Lewis (1998) 

beskriver, hvordan mennesker, der lever i fattigdomskulturen, formår at leve i nuet:
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”Middle class people, and this certainly includes most social scientists, tend to concentrate 

on the negative aspects of the culture of poverty; they tend to have negative feelings about 

traits such as an emphasis on the present and a neglect of the future, or on concrete as 

against abstract orientations. I do not intend to idealize or romanticize the culture of 

poverty. As someone has said, "It is easier to praise poverty than to live it." However, we 

must not overlook some of the positive aspects that may flow from these traits. Living 

immersed in the present may develop a capacity for spontaneity for the enjoyment of the 

sensual, the indulgence of impulse, which is too often blunted in our middle class, future-

oriented man.” (1998:8)

Nutidsorientering kan altså ifølge Lewis give en spontanitet og velvære, som mennesker med 

lineære tidsforståelser, især de fremtidsorienterede, ikke kan opnå i samme udstrækning.

Luksusfældens eksperters tidsforståelse er netop lineær og fortløbende. Den består af fortid, 

nutid og fremtid, hvor fremtiden forståes som det mål, mennesket bevæger sig mod, og som alle 

dets handlinger skal afspejle. Marianne opfatter derimod tid som statisk og selvvalgt; hun lever i en 

evig nutid, hvor hun aktivt har tilsidesat fortid og fremtid.

En måde at se på nutidsorienterede handlemønstre, som lægger sig tæt op ad Mariannes forståelse af 

sin egen livsstil, præsenteres i antologien ”Lillies of the Field – Marginal People who Live for the 

Moment” (Day et al. 1999a). Her følger de bidragende forfattere marginaliserede grupper og 

individer som fx prostituerede i London, ungarske romaer og vezo-folket i Madagascar – grupper 

som lever i relativ fattigdom og behandles med foragt af det omkringliggende samfund. Ifølge 

forfatterne har disse mennesker som strategi vendt alment accepterede handlemønstre vrangen 

gennem et liv i evig nutid. Dette giver dem mulighed for at vende deres socialt marginaliserede 

position og give dem autoritet i livet; 

”Instead of adopting mainstream notions of work, productivity, and long-term economic 

planning, they appear to take a "natural" abundance for granted and to forage for their 

subsistence” (Day et al. 1999b: 1). 

At leve i en evig nutid kan altså være en aktiv strategi for at undsige sig en social marginal position. 

Ligesom Marianne, opfatter bogens informanter nutiden som kilden til glæde og tilfredsstillelse, 

hvorfor de lever fra dag til dag, uden tanke for hverken fortid eller fremtid. 
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Luksusfældens ansøgere kan, modsat informanterne i Lilles of the Field, oftest ikke betegnes 

som socialt marginale, men mange af dem har gennemgået en krise eller en livsforandring, der 

momentalt eller permanent har sat dem uden for samfundets socialt acceptable normer. Fx er flere af 

ansøgerne ikke på arbejdsmarkedet pga. fyringer, sygdom eller barsel (jf Marianne ovenfor. Se også 

sæson 1, program 2; 3,3; 5, 6; 6, 9; 7, 2). 

Ansøgerne til julehjælpen er i højere grad socialt marginaliserede og fattige, da de fleste hverken 

har uddannelse eller job, og derfor er økonomisk og socialt uden for samfundsnormerne. De få, der 

er uddannede, er ofte erhvervsuddannede, og mange af dem har aldrig brugt deres uddannelser, men 

har i stedet arbejdet som ufaglærte. Derudover har mange af ansøgerne psykiske eller fysiske 

diagnoser og dertil har flere tidligere misbrugsproblemer (fx Jensen 2008a; Andersen 2008b; 

Nielsen 2008; anonym 2009e; Blom 2010; Schelde 2011). 

En anden væsentlig forskel mellem informanterne i Lillies of the Field og ansøgerne til 

Luksusfælden og julehjælpen er, at ansøgerne ikke lever som en del af en gruppe, og derfor ikke i 

samme omfang har et socialt netværk af ligesindede. Informanterne i Lilles of the Field er derimod 

ofte en etnisk gruppe eller et arbejdsfællesskab, der deler sociale, økonomiske, kulturelle osv. vilkår. 

Ansøgerne til julehjælpen er ofte enlige mødre uden socialt netværk at trække på, og Luksusfældens 

ansøgere indgår ofte ikke i den socialklasse, som de sammenligner sig med og lever som. 

Ansøgerne har derfor en viden om, hvad der er socialt og kulturelt acceptabelt i det 

omkringliggende samfund uden mulighed for at lukke sig om sig selv som en gruppe med egne 

sociale normer, hvilket gør, at de i deres udtalelser ofte forsøger at leve op til en bestemt 

samfundsmoral. 

Det er denne moral, som Luksusfældens eksperter og journalisterne i artiklerne til julehjælpen (i det 

omfang disse træder tydeligt frem) repræsenterer. Moralen fungerer som en løftet pegefinger, hvor 

de nutidsorienterede handlemåder fremstilles som forkerte, barnlige og forkælede. Dette 

moralkodeks udtales sjældent direkte, fordi det behandles som en indforstået del af en fælles 

kulturel virkelighed. Ansøgernes handlinger afslører derimod et selvopbygget moralsk univers, der 

delvist går imod mainstream forestillinger om materielle fornødenheder og prioriteringer, fordi 

nutiden bliver en legeplads for den umiddelbare glæde og tilfredsstillelse gennem erhvervelse af 

materiel. Det selvopbyggede moralske univers afspejler dog ikke en artikuleret eller bevidst anti-

mainstream handlingsmodel, men nærmere en manglende suveræn agent. 

I stedet for at løfte moralske pegefingre og dømme disse handlinger som tankeløse, uintelligente 

eller forkælede, er det interessant at kigge på de kulturelle misforståelser, der opstår mellem det 
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moralsk og økonomisk rationelle overfor ansøgernes handlinger gennem et kig på ansøgernes 

tidsforståelse.

For at vende tilbage til Marianne har hun altså både en pilotuddannelse og et stærkt netværk, hvilket 

bl.a. ses ved at hendes forældre har stillet kaution for hende i banken, og at hun ofte går i byen med 

veninder. Men der er også en anden del af hendes liv, som ikke fungerer lige så optimalt; hun er 

bl.a. sygemeldt på sjette måned uden et tidsperspektiv for, hvornår hun kan vende tilbage og med en 

først faldende og derefter helt fraværende indtægt. Hendes følelser omkring hendes 

selvudviklingskurser og fitnesscentermedlemskab afslører også en Marianne, der gerne vil have det 

bedre (00.08.01 og 00.20.38 min.). Hun oplever altså på flere fronter et momentalt magttab, som 

hun forsøger at genvinde gennem et nutidsorienteret forbrugsmønster.

Mange af Luksusfællens deltagere har taget en aktiv beslutning om at at leve i nutiden i forbindelse 

med gældsoptagelse, som vi så det hos Marianne (sæson 4, afsnit 12, se fx også sæson 7, afsnit 13 

og sæson 6, afsnit 12). Dette gælder også Jeanne på 25 år og Christopher på 26 år (sæson 4, afsnit 9), 

som bor i lejet hus på fyn med deres to små børn. Hun læser til lærer, mens han er arbejdsmand på 

et autoophug. De har taget en beslutning om at stoppe alle betalinger til alle deres kreditorer, mens 

de håber på at få gældsanering. Eksperterne gør dem dog opmærksomme på, at dette ikke er en 

mulighed, bl.a. fordi gældssanering kræver en uforskyldt gæld og en sparsommelig livsstil, hvilket 

Jeanne og Christopher ikke lever op til. Ifølge Jeanne lever parret, som om de ikke har nogen gæld 

(00.20.01 min.). De lever altså i en nutid uden fortid, men med en forestillet fremtid, hvor deres 

gæld ikke har konsekvenser for deres liv. Gælden opfører sig som en agent, der handler selv uden 

parrets indflydelse, og for at genvinde det kontroltab har de valgt at leve i en evig nutid, hvor de 

ikke rammes af gældens ageren. De vender dermed magtforholdene om i en uhåndterlig situation 

ved ikke at lade gælden styre dem. Dermed genvinder de den autoritet, de har tabt, så længe de har 

mulighed for at leve i en evig nutid. 

Evthymios Papataxiarchis beskriver taktikken med begrebet konstruktiv modstand i hans 

beskrivelse af Lesboske gamblere, som spiller deres penge op som et modsvar til den styrende 

græske stat; ”In employing the concept of ”constructive resistance”, I want to focus on resistance 

as creative action and not as passive reaction to the conditions of domination.” (1999: 159). 

Gennem en økonomisk irrationel opførsel genvinder spillerne en smule frihed og autonomi over 

deres eget liv, hvilket skal ses som en kreativ og aktiv modstandsstrategi over for omverdenens 

dominans. 

Luksusfældens ansøgeres autonomi ligger i den nutidsorienterede tilgang til forbrug og gæld. Ved at 
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negligere gældens agens og forbruge, som de lyster, skaber de aktivt deres egen livshistorie og 

trodser de udfordringer, de møder, som fx sygdom, arbejdsløshed osv. 

Flere af ansøgerne til julehjælpen har også prøvet den momentale økonomiske uansvarlighed og 

nutidsorientering, der ligger i at optage gæld, ofte uden mulighed for tilbagebetaling. Forskellen fra 

Luksusfældens ansøgere er ofte, at fremtiden har indhentet ansøgerne til julehjælpen i form af 

advokatbreve, stævningstrusler og registrering som dårlig betaler i RKI-registret, hvorfor de ikke 

kan fortsætte livet i nutid (fx Blom 2010). Endvidere har julehjælpsansøgerne ofte slidt deres 

netværk op, eller står helt uden (økonomisk) netværk, hvilket giver dem færre muligheder for at 

låne privat. 

37-årige Birgitte Phil (Szlavik 2011), der er førtidspensionist og enlig mor til to syge døtre, der 

begge har talebesvær og nedsat hørelse, låner penge og overtrækker sine kreditkort for at ”leve som 

andre”. Hendes nutidsfokus er rettet mod at ”ligne almindelige mennesker og ikke blive peget ud” 

og er derfor også en modstandsstrategi, der hjælper hende og hendes børn til ikke at føle sig fattige. 

Det er dermed en aktiv strategi, hvor lånoptagelse bliver indlemmet i en diskurs omkring behov og 

nødvendighed og retten til at være ligesom alle andre trods dårlig økonomi og helbred. Ved at 

praktisere at leve i nutid genvinder Birgitte altså agens og spiller dermed rollen som suveræn aktør, 

selvom denne ikke lever op til samfundets gældende moralkodeks. For Birgitte er hendes handlinger 

præget af et ønske om at være som normen, og ved at gå imod normens moralkodeks, og derved 

spille rollen som suveræn aktør, nærmer hun sig det moderne menneskes forestilling om mennesket 

som eneste agens og dermed normens selvforståelse.

Barnlig adfærd

Mange af Luksusfældens deltagere benytter deres forældre eller nære familie som økonomisk 

livsline ved fx at låne penge, modtage fast økonomisk tilskud eller få serveret aftensmad (se fx 

sæson 3, afsnit 3; sæson 6, afsnit 7; sæson 7, afsnit 5; sæson 7 afsnit 13). En tæt og ligeværdig 

relation til forældre og nær familie påpeges ikke i sig selv som kritisabelt af eksperterne, men det, at 

forbindelsen italesættes gennem et økonomisk rationale frem for i emotionelle termer, vidner om, at 

børnene udnytter forældre-barn relationen, hvor forældrene føler sig forpligtede til at hjælpe, til 

trods for, at de måske har færre penge end deres børn og ikke bifalder deres økonomiske 

prioriteringer. Når forældrene konfronteres med børnenes reelle forbrug, bliver de ofte overraskede 

og forargede, som Renés mor (sæson 7, afsnit 2), der udbryder; ”forvokset teenager, forkælet 
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møgunge” (00.29.05 min.), da han konfronterer hende og sine brødre med, at de 50.000 kr, han har 

lånt af dem, er blevet brugt på byture og mærkevaretøj, selv om han har fremlagt behovet for at låne 

penge til at betale regninger og mad. Udover det kontantbeløb, René har lånt privat, spiser han ca. 

tre gange om ugen hos sin mor for at spare penge. Eksperterne ser, ligesom hans nære familie, hans 

opførsel som barnlig og uansvarlig, hvorfor de ligefrem tilskynder ham til at komme ud af 

”teenagetilværelsen” og blive voksen. Renés adfærd bliver karakteriseres som barnlig, bl.a. fordi 

han ikke tager ansvar for sine økonomiske handlinger, men derimod lader sin mor og nære familie 

betale for at kunne finansiere sin livsnydertilværelse også i de perioder, hvor han fx har fået 

erstatningspenge for en bilulykke, han var involveret i og i princippet har haft penge til rådighed. 

barnlighedsmetaforen bliver altså brugt i Luksusfælden til at beskrive en adfærd, der 

evalueres ud fra et moralkodeks, hvor den barnlige adfærd vurderes som socialt uacceptabel til trods 

for, at den kan give den enkelte flere handlemuligheder og dermed fungere produktivt i skabelsen af 

individets tilværelse og i virkeligheden gøre ansøgerne til suveræn agenter, hvilket ellers er noget 

eksperterne bifalder. 

Forståelsen af et dikotomiforhold mellem barn/voksen bygger dog på en kulturel forestilling om 

aldersbestemte normer samt forestillingen om, at mennesker følger en lineær udviklingsprocess fra 

barn til voksen; Michael Stewart (1999) har beskæftiget sig med den offentlige diskurs vedrørende 

ungarske romaer under kommunismen, hvor romaer blev opfattet som børn, der overlever på 

instinkter og impulser, frem for bevidsthed og forståelse af konsekvenser. Romaernes fattigdom 

italesættes dermed som forårsaget af deres barnlige adfærd ofte uden skelen til, at deres lavlønsjobs 

måske kunne være en mere direkte årsag (1999: 32). Interessant er det, at denne forståelse passer til 

romaernes selvbillede som ”forældreløse piger og drenge”. Dette selvbillede afspejles i romaernes 

opdragelsesmønstre og sociale omgangsformer, der er egalitær og antihierarkisk generationerne 

imellem, og som samtidig fungerer som en strategi mod statens forsøg på assimilering, da statens 

formål ifølge Stewart er at; ”reform them out of existence” (1999: 28). I et antihierarkisk kollektiv er 

det nemlig vanskeligt at udpege enkeltpersoner, der kunne fungere som bindeled mellem staten og 

romaerne, idet romaerne ikke vil anerkende enkeltpersoner som ledere af gruppen. Dermed bliver 

deres barnlige levevis en kreativ modstand mod staten, hvor romaerne bruger stereotypen til deres 

egen fordel. 

Når Luksusfældens ansøgere gør brug af en barnlig stereotyp kan det ligeledes opfattes som en 

strategi, hvor de undsiger sig dominans fra ydre aktører som inkassofirmaer og kommunen samt 

tingenes ageren, hvorved de opnår autoritet og frihed, som godt nok er relativ, når de låner af 

familie, men dog elastisk i et tæt familiekollektiv, hvor de ofte ikke skal retfærdiggøre deres 
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handlinger, fordi båndet som udgangspunkt beror på familiære følelser. 

Sabrina (sæson 4, afsnit 8) på 19, der er ved at uddanne sig til SOSU-hjælper og er gravid i sjette 

måned og hendes kæreste Jaspar på 23, der er VVS-montør, er gået så langt i deres barnlige strategi 

som at flytte ind hos hans forældre. Kommentatoren betegner Sabrina og Jaspar som ”desperate” 

efter at finde deres egen bolig, mens Sabrina beskriver deres livsstil som en drømmetilværelse; 

”lige nu, der lever man bare drømmen. Bruger pengene på alt det unødvendige, som man bare i 

stedet for skal lære at spare op til.” (00.01.23 min.). Dette afspejler en nutidsorienteret og barnlig 

tilgang til livet, hvor hun ikke selv bærer ansvar, angiveligt ifølge hende selv, fordi hun ikke har 

lært det. Den barnlige adfærd kan være en strategi til at undgå at følge de normer, der ligger i det 

danske samfund, om at man fx bør bo for sig selv, når man selv starter familie, og at man skal 

afdrage på sin gæld, en gæld som for Sabrina og Jaspars vedkommende er på 450.000 kr, som parret 

har oparbejdet på et år. 

Julehjælpens ansøgere har som før nævnt ikke samme mulighed, da familie og nært netværk ofte er 

slidt op. Ofte er ansøgerne til julehjælpen også ældre, hvilket betyder, at de måske har udnyttet og 

opslidt de muligheder, der var i forældre-barn relationen (fx Anonym 2008a). Dertil kommer, at det 

oftes opleves som et større tabu at skulle låne penge af sin familie og omgangskreds end at ansøge 

professionelle organisationer, hvor hjælpen er institutionaliseret og mere upersonlig (fx Ambrosius 

2008, Falther 2008, Anonym 2010b). Dette indskriver sig også i den offentlige moral omkring 

barnlig/voksen adfærd. Det at klare sig selv uden familiens hjælp bliver et symbol på 

selvstændighed og voksenansvar, som den institutionaliserede hjælp bidrager til, og selv om der 

stadig er tale om økonomisk hjælp, giver det ansøgerne en følelse af at kunne klare sig selv, i 

hvertfald i den umiddelbare nutid.

Barnlig adfærd er altså en strategi til at genvinde agens for ansøgerne, men en ulempe ved at leve 

livet i en evig nutid kan være, at de fremtidsdrømme de fleste ansøgere trods alt har aldrig kan 

realiseres og i stedet bliver fiktive.

Fiktive fremtidsdrømme

Ansøgerne til julehjælpen og Luksusfælden har ofte helt konkrete drømme om fremtiden, men for 

mange af dem bliver deres nutidsorienterede levevis en stopklods, fordi drømmende pludselig ikke 

kan finansieres. Da de ikke har lavet konkrete planer for at nå deres fremtidsmål og i stedet har 

fokuseret deres forbrug omkring nutiden, bliver fremtiden et fiktivt sted de kan placere deres 
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ønsker, som derfor ofte forbliver uindfriede.

Mette på 27, der er handikaphjælper, bor sammen med Ronnie på 28, der er tjener, samt hendes 

datter i et lejet hus i Føllenslev (Sæson 7, afsnit 7). De drømmer om en fremtid med bryllup, fælles 

børn, eget hus og en hest til Mette. Deres handlinger afspejler dog ikke drømmen; to gange om ugen 

spiser de på restaurant, han køber ofte computerspil, og hun låner en hest, som hun betaler 

omkostningerne til. Derudover har Mette en gæld fra et hus og en bil, hun havde med sin 

ekskæreste, og som blev solgt på tvangsauktion. Mette nægter at betale, fordi ekskæresten ikke 

betaler. Hvis hun skulle betale, ville hun nemlig være alene om at afvikle hele gælden, da man ved 

fælles gæld hæfter personligt og solidarisk, hvilket betyder, at kreditorerne kan kræve alle pengene 

af den, der har råd eller vilje til at betale (00.17.43 min.). 

Eksperterne undrer sig over, hvordan parret kan forene fremtidsdrømmen om børn, hus og bryllup 

med deres manglende indsats for at realisere den. Mette og Ronnie lever, ligesom mange andre af 

Luksusfælles ansøgere, i en evig nutid, hvis man skal forholde sig til deres handlinger alene, fordi 

de ikke bekymrer sig om fortidens store lån eller om deres reelle muligheder for at opnå 

fremtidsdrømmen. De genvinder dog magten over gældens agens ved at leve nutidsorienteret, 

hvorfor de i praktisk forstand bliver suveræne aktører, selvom deres handlinger ikke lever op til den 

gældende samfundsmoral. Samtidig har de fleste ansøgere konkrete ønsker om fremtiden, som ofte 

ikke kan realiseres, fordi deres nutidsorienterede økonomiske handlinger umuliggør opsparing og 

gældsafvikling (fx Sæson 1, 2; 3, 11; 3, 4; 4, 6). Dermed bliver deres fremtidsønsker til fiktive 

fremtidsdrømme, som gør ansøgerne ulykkelige, fordi de er blevet uopnåelige. Dette til trods for, at 

de måske lever en anden drøm, hvor deres liv i nutid giver dem autonomi og frihed på daglig basis 

til at forbruge, som de vil. 

Som tidligere nævnt formulerer Grant McCracken (1988) begrebet displaced meaning, som er en 

strategi, individer kan benytte sig af, hvis de af forskellige årsager ikke kan udleve deres idealer her 

og nu. Gennem displaced meaning kan de nemlig forskyde idealet i tid i enten en gylden fortid 

(golden age) eller en udefineret fremtid. Fremtiden er uspecificeret og uden begrænsninger, hvilket 

gør den ideel at placere sine uindfriede drømme i (1998: 108). Displaced meaning giver dermed 

individet en form for agens, der kan have stor psykologisk og emotionel effekt, også selvom den 

ikke nødvendigvis realiseres, fordi fremtiden for altid kan udskydes og i princippet gå i arv i 

generationer. Dette er fx tilfældet for mange palæstinensere, der gemmer nøglen fra familiens hus i 

Palæstina som et materielt symbol på forestillingen om, at de blot er midlertidig forvist fra deres 

huse. Nøglen gøder håbet om, at de en gang i fremtiden vil få huset tilbage, til trods for det forhold, 
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at mange af husene ofte for længst er revet ned (Ben-Ze'ev 2011: 117ff). Det fraværende bliver 

dermed nærværende gennem nøglens fysikalitet, som repræsenterer en idealtilværelse, der både er 

forskudt i en gylden fortid og en fiktiv fremtid.

Konstante nyanskaffelser, ombygninger, ommøbleringer osv. kan for luksusfældens ansøgere på 

samme måde være fysiske symboler, som repræsenterer tid. I modsætning til de palæstinensiske 

nøgler, der på én gang symboliserer en gylden fortid og en fiktiv fremtid, kan disse ting og 

handlinger derimod sætte tiden i stå, således at den evige nutid opretholdes for dermed at skubbe 

den fiktive fremtid yderligere væk. De fysiske elementer, som mennesker omgiver sig med, og som 

normalt afslører tidens gang, forandres konstant, og bliver dermed en kontinuerlig etablering af 

nutiden, hvormed sporene af tid tilsløres; Sofaen bliver fx aldrig gammel, fordi den hele tiden 

skiftes ud eller flyttes rundt (Jenkins 2003: 150).

Et eksempel på nogle, der lever i evig nutid, mens de skubber deres drømme over i en fiktiv fremtid 

er Luksusfældeansøgerene Helle og Benjamin; ”Vores plan var jo egentligt - oprindeligt da vi 

flyttede ind - at vi skulle blive boende her til vi blev gamle og grå”, (sæson 2, afsnit 4, 00.02.47 

min.) fortæller Helle på 28 år, der er booker i hotelbranchen og bor sammen med Benjamin på 29 år, 

der vurderer forsikringsskader, samt deres to drenge i et hus i Greve. Deres selverklærede problem 

er, at de bruger for mange penge, og derfor ikke kan få betalt regningerne. Eksperterne viser dem et 

fremtidsscenarie, hvor de mister huset som en konsekvens af de ubetalte regninger. Deres forbrug 

og økonomiske beslutninger viser, hvordan de lever i en evig nutid, hvor de forbruger, som de vil, 

uden tanke for deres fremtidsdrøm om at blive boende i huset. Derimod bevæger deres handlinger 

dem tættere på en fremtidig tvangsauktion som skitseret af eksperterne. Det ironiske ved situationen 

er, at det, parret især bruger penge på, netop er huset i form af tilbygninger, forbedringer og ting til 

børneværelserne. Fremtidsdrømmen er derfor ikke huset som sådan, men deres forestilling om det 

perfekte hus og altså en form for displaced meaning, hvor deres idealtilværelse gemmer sig. 

Samtidig gør deres ændringer af huset at det ikke ældes, hvilket giver dem følelsen af evig nutid. 

Eksperterne lægger et meget stramt budget, som får Helle og Benjamin til straks at revurdere husets 

værd som fremtidsdrøm og overvejer at sælge. Parret beslutter dog, at husets kulturelle biografi, 

som stedet, hvor deres børn voksede op, har så stor emotionel betydning, at de vælger at blive 

boende, selvom det betyder, at de skal bo ”som to bumser i et luksushus” (Helle, 00.38.22 min.). 

Havde de fortsat deres nutidsorienterede forbrug, var deres fremtidsdrøm forblevet fiktiv, men 

eksperternes hjælp giver dem mulighed for at realisere drømmen, dog i en modereret udgave, hvor 

huset i første omgang blot er en ramme, hvor forbedringer, der kan gøre huset til deres forestillede 
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drømmehus, må vente eller helt udelades. Dette eksempel illustrerer, hvordan fortid og fremtid 

faktisk spiller en rolle hos ansøgerne, men deres nutidsorienterede handlinger betyder, at hverken 

fortid eller fremtid har praktisk konsekvens, hvorfor nutiden udvides i en evighed og drømme 

placeres i det foran, som måske aldrig kommer.

Nogle af ansøgerne til julehjælpen bruger også displaced meaning som strategi for at parkere deres 

drømme i en uspecificeret og ofte fiktiv fremtid (se fx Ganderup 2010; Jørgensen 2010; Sørensen 

2010). Dette gælder fx Nick Carlsen (Jensen 2008a), som tidligere var afhængig af rygeheroin, men 

som snart er færdig med sin metadonbehandling, der har varet i seks år. Hans ønsker for fremtiden 

er at få stort kørekort og køre lastbil og dermed klare sig selv. Derudover ønsker han sig et lille 

byhus og en kassevogn, så han kan tage på ture med sin søn. Det, der gør at denne drøm højst 

sandsynligt forbliver fiktiv, er, at Nick ikke har gjort noget for at realisere den, mens han har været i 

metadonbehandling, til trods for at metadon ikke gør mennesker uarbejdsdygtige (Ege 2009: 28). 

Fremtidsdrømmen er dermed en displaced meaning-strategi, som Nick parkerer sine forestillinger 

om idealtilværelsen i, uden at rette sine handlinger mod den. 

En mere brugt fremtidsdrøm for ansøgerne til julehjælpen er dog en realistisk opgradering af status-

quo frem for et fiktivt drømmescenarie, nemlig førtidspension (se fx Nielsen 2008; Anonym 2008a; 

Anonym 2010a; Jørgensen 2011). Denne fremtidsdrøm er nærmere en bevaring af den evige nutid, 

som dog fremstår mere socialt accepteret end sygdom på kontanthjælp, som er de fleste ansøgeres 

nuværende situation. Den strukturelle og økonomiske anerkendelse i at få tildelt førtidspension gør 

det til en ønskværdig fremtid for ansøgerne, da de dermed får mærkat på, at det er deres sygdom, 

der gør dem uarbejdsdygtige og ikke fx dovenskab, evner eller manglende vilje. Fremtidsdrømmen 

er altså en socialt accepteret økonomisk opgradering uden udviklingspotentiale, men med mulighed 

for at fastholde livet i en evig nutid.   

Tidsbegreber er altså strategier til at skabe råderum for handlinger; det kan virke som en passiv 

gøren ingenting at undlade at betale af på sin gæld, eller det kan betragtes som en aktiv handling at 

stoppe med at indbetale til gælden. På samme måde kan det være en aktiv handling at bevare et tæt 

forhold til sine forældre og nære familiemedlemmer for at kunne opretholde et overforbrug. Denne 

strategi har dog sine ulemper, bl.a. indhenter fremtiden én på et tidspunkt, hvis man i lang tid ikke 

betaler af på sin gæld, eller man kan risikere at slide sit forhold til den nære familie op. Derudover 

betyder det også, at fremtiden parkeres på en hylde og ofte ender med at være uopnåelig og fiktiv, 

fordi de nutidsorienterede handlemåder ikke giver plads til en fremtid, men derimod lukker den. På 

den måde kan nutiden blive et fængsel, som man i første omgang valgte til for at skabe råderum, 

men som man derefter ikke kan slippe ud af. En strategi, der ses hos ansøgerne, der er fanget i evig 
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nutid, kan derfor være at omfavne den og opgradere den om muligt, som ved at gå fra kontanthjælp 

til førtidspension og derved blive anerkendt i en socialt accepteret evig nutid.  

Konklusion og perspektivering. Tingenes moral

Dette speciale har beskæftiget sig med forestillinger om fattigdom og nødvendighed gennem en 

analyse af folk, der føler økonomisk og materiel mangel, men som ikke føler, deres forbrug går ud 

over det mest nødvendige. Alligevel bruger de penge, de ikke har, på ting de ikke har brug for. Eller 

gør de? Er forbrug blevet mål i sig selv og dermed mere end blot opfyldelse af basale 

nødvendigheder? Er det at være, blevet lig det at have? Ja, på sin vis.

Hverken fattigdom eller nødvendighed er nemlig faste størrelser, men derimod socialt konstruerede 

ud fra den specifikke kulturelle situation og kontekst. Der eksisterer altså ikke ligegyldigt forbrug, 

kun meningsfuldt forbrug. Fordi ting har betydning og indvirkning; Ting kan skabe broer til den 

tilværelse, man drømmer om, men som man ikke kan udleve; Ting kan smitte, så de pludselig 

kræver mere forbrug; Ting kan blive subjektiviserede og dermed miste deres varelignende 

egenskaber og i stedet få kulturelle biografier; Ting kan blive symboler på fraværets nærvær; Ting 

kan reproducere kulturen, og ting kan være subtilt opdragende og anvisende. Ting er altså ikke 

neutrale instrumenter. Skal man se på, hvordan mennesker handler, når de føler økonomisk og 

materiel mangel, skal man derfor ikke kun fokusere på, hvad mennesker gør med ting, men også på, 

hvad ting gør ved mennesker. Ting påvirker nemlig mennesket i en sådan grad, at man kan tale om 

en tingenes agens. Menneskets handlinger kan altså ikke forståes som isolerede fra den materielle 

omverden. Dels fordi mennesker spejler sig i hinanden, og dels fordi mennesket ikke er suveræn 

agent. Forestillingen om mennesket som suveræn aktør bør i stedet erstattes af erkendelsen af 

multible agenter. Agens er nemlig situationelt, kontekstuelt og ikke mindst relationelt, hvilket vil 

sige, at hvis mennesket erfarer, at tingene har agens, så er tingene de facto agenter; Ting kan blive 

black boxet og nærmest fremstå som fortryllede, som det fx sker for ansøgerne i dette speciale i 

forbindelse med lånoptagelse, hvor lånet agerer uden ansøgernes viden; Ting har også et script, som 

nærmest kalder på bestemte handlinger. Dette kan dog afhjælpes ved at se på, hvilken moral tingene 

udfører og begrænse tingens påvirkning fx ved hjælp af formynderi, der er indbygget i tingen som 

et gavekort til en bestemt butik. Man kan kalde tingenes agens en nem måde at fraskrive sig sit 

ansvar. Men i stedet for at forsøge at skabe suveræne agenter og negligere den menneskelige 

oplevelse af tingenes påvirkning, kan man forsøge at bruge tingenes agens produktivt og skabe 
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moralske mennesker gennem moralske ting. Ved fx at klippe kreditkortene over kan man undgå 

overtræk på kontoen og dermed genvinde menneskets agens ved netop at anerkende tingenes agens.

En anden måde at genvinde agens på er ved at leve sit liv som en evig nutid. Den interne 

anden kan bruge tid som aktiv strategi til at vende en social marginaliseret position. I dette speciale 

er ansøgerne på nogle punkter at opfatte som den interne anden, i hvert fald oplever de, at de står 

uden for samfundets normer i visse sammenhænge. At leve i evig nutid er at påtage sig rollen som 

suveræn agent, selvom det betyder, at man går imod samfundets gældende moralkodeks som tid 

fungerer som samordner af. Dette moralkodeks fremstiller ofte nutidsorientering som forkert, 

barnligt og forkælet. Det opfattes fx som barnligt at søge hjælp hos sin familie ved at låne penge 

eller spise aftensmad med dem regelmæssigt, men det kan også være en måde at undsige sig 

tingenes agens. En konsekvens af at leve i evig nutid er dog, at man risikerer at skabe en fiktiv 

fremtid. Hvis man ikke giver fremtiden praktisk konsekvens i nutiden, kan den ende med for evigt 

at blive skubbet foran og dermed aldrig blive indfriet.

Ved at ændre tilgang til, hvad der kan have agens, fra et isoleret fokus på mennesket som moralsk 

og rationelt handlende eneagent til at inkludere ting i agensforståelsen, skaber man færre 

økonomiske tabere. Hvis man accepterer, at handlinger skal forståes i samspil mellem mennesker og 

ting, ville man kunne tage skridtet videre og forsøge at inkorporere den moral, som empiriens 

eksperter og synlige journalister forventer af mennesket, i menneskets omgang med ting og 

teknologier. En løsning kunne være at skabe ting med indbygget samfundsmoral, selvom det 

selvfølgelig ville skabe en interessekonflikt mellem de sælgende og de handlende, hvis meningen 

var at få folk til at forbruge mindre. Forestillingen om ting med den rette moral indbygget handler 

ikke om at undervurdere eller styre menneskets frie valg, men om at anerkende, at ting forandrer 

menneskets væren i verden, og at ikke alle valg derfor i praksis er frie. Så måske bør ting også 

holdes moralsk ansvarlige? Moralske teknologier er jo allerede en del af vores hverdag indarbejdet i 

materielle ting (populært kaldet nudging eller kærlige puf) – mønten vi lægger i supermarkedets 

vogne får os til at aflevere vognen igen, vejbump får os til at køre langsommere, og hævekort uden 

mulighed for overtræk gør det sværere at oparbejde en kassekredit. Moralsk designede ting er 

dermed en løsning, der bevæger sig ud over den gængse appel til en nærmest overmenneskelig 

moral og rationalitet, hvilket dermed vil kunne aflaste det enkelte menneske fra mange moralske 

anklager og den dertilhørende skyld og skam. 
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