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Historien er fuld af store mænd: forfattere 
og feltherrer, sportsudøvere og statsmænd. 
Op gennem tiden er vi blevet indprentet 

bestemte forestillinger om, hvordan mænd er – og 
bør være. Manden er fader, forsørger og formynder. 
Han er driftig og har et stærkt naturligt begær efter 
succes – og kvinder.

Mænd – Køn under forvandling tegner et mere kom-
plekst billede af mænd og mandighed. I dag indta-
ger manden meget forskellige roller og positioner i 
samfundet, og spørgsmålet er, om der nu eksisterer 
en form for moderne og anderledes maskulinitet? 
Gennem en række konkrete nedslag gør bogen op 
med myter og fordomme om mænd og mandighed 
og demonstrerer det komplekse forhold mellem fore-
stillinger om maskulinitet og konkrete udlevelser af 
maskulinitet.

Ud over at behandle emner som arbejdsliv, faderskab 
og sundhed sætter bogen fokus på ligestillingsdebat-
ten og mere kontroversielle emner som mandlige 
voldsudøvere, prostitutionskunder samt krise- og 
depressionsramte mænd. Desuden rummer bogen en 
diskussion af forholdet mellem maskulinitet, etnicitet 
og faderskab – et emne, der ikke er skrevet meget om 
i Danmark.
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INDLEDNING

Det er i disse år muligt at spore en stærkt stigende interesse for 
kønsrelationer og i særdeleshed for spørgsmål vedrørende mænd og 
maskulinitet. I medierne støder man ofte på overskrifter og artikler, 
der omhandler identitetsspørgsmål vedrørende faderskab, mænds 
karrierer, mænds familie- og arbejdslivskonflikter, drenge og uddan-
nelse, mænds seksualitet etc. Bogen MÆND handler om mandens 
forskellige roller og positioner i samfundet og problematiserer, hvad 
maskulinitet og mandighed er for nogle størrelser.
 Bogen analyserer, hvilke forsknings- og ligestillingsperspektiver 
der konkret melder sig, når mænd i dag i højere grad end tidligere 
bliver behandlet som et køn. Et spørgsmål, som ofte dukker op, når 
man beskæftiger sig med mænds samfundsmæssige roller, er, om 
man ønsker at udfordre eller bekræfte mænds maskulinitet. Analyse-
tilgangen, som vil blive taget i brug, vil både fokusere på den pris, 
som mænd betaler for deres maskulinitet, og på mænds samfunds-
mæssige privilegier. Gennem en række konkrete nedslagspunkter 
vil bogen forsøge at gøre op med myter og fordomme om mænd 
og maskulinitet. Jeg vil diskutere det komplekse forhold mellem 
forestillinger om maskulinitet og konkrete udlevelser af maskulini-
tet. Det er intentionen at udforske såvel de problematiske som de 
konstruktive aspekter af mænds liv. Derfor vil bogen – udover at 
behandle emner som arbejdsliv, faderskab og sundhed – også sætte 
fokus på mere kontroversielle emner som mandlige voldsudøvere, 
prostitutionskunder samt kriseramte- og depressionsramte mænd.
 Bogens køns- og maskulinitetsopfattelse er socialkonstruktivi-
stisk. De analytiske konsekvenser af et socialkonstruktivistisk per-
spektiv afstedkommer, at jeg udfordrer ideer om naturgivne fore-
stillinger om mænd og maskulinitet. Det giver ikke mening at tale 
om maskulinitet som værende en konstant og universel størrelse, 

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

◄ INDHOLD  REGISTER ►



U N I V E R S  |  M Æ N D8

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

◄ INDHOLD  REGISTER ►

der betyder lige meget for alle mænd i alle situationer til alle tider. 
Betydningen af køn varierer nemlig i stor grad mellem kulturer og 
i historiske epoker. Det at være mand i Ghana eller Korea er ikke 
det samme som at være mand i Norge eller Holland, og der er 
markant forskel på at have været mand i begyndelsen af det forrige 
århundrede sammenlignet med, hvad det vil sige at være en mand i 
nutidens samfund. Men selvom der måske er lige så mange forskel-
lige måder at være mand på, som der er mænd på jorden, så er det 
i mange henseender muligt at se fællestræk på tværs af geografiske 
og samfundsmæssige forhold.
 Igennem de sidste par årtier har der været fokus på udviklingen 
af forskellige mandetyper, og det står klart, at man ikke kan tale 
om ét dominerende mandebillede. Mænd er forskellige, og det er 
vigtigt at tale om mænd og maskulinitet(er) i flertal. Der har været 
sat mange forskellige etiketter på mænd. De er både blevet kaldt 
bløde, vattede, nærværende, ansvarsfulde, kriseramte, metroseksu-
elle etc. Det er svært at sige, hvor udbredte disse mandetyper er 
i befolkningen, og hvad de egentlig betyder, og det er vigtigt at 
påpege, at sådanne mandetyper ofte sameksisterer med hinanden. 
Nogle gange er der med hensyn til nye manderoller i virkeligheden 
bare tale om overfladiske tendenser, båret frem af mode og kom-
mercielle interesser. I andre tilfælde sker der reelle, betydelige og 
uigenkaldelige forandringer af mænds liv. Der vil i analyserne være 
fokus på strukturelle, symbolske og identitetsmæssige dimensioner 
af maskulinitetsdannelserne, og der vil blive analyseret på såvel et 
individuelt niveau som på et overordnet institutionelt niveau.

Det nye fokus på mænd

De fleste historiske kønsdebatter har handlet om kvinder, kvinders 
undertrykkelse og kvinders manglende rettigheder. Men køn er 
ikke længere kun synonymt med kvinder, og der er tegn på, at de 
overordnede kønsdiskussioner er ved at skifte fokus på en række 
konkrete områder. I de seneste år har der været en voksende for-
ståelse af, at drenge og mænd kan have brug for hjælp, og der er 
en stigende tendens til at diskutere mænd som køn og se mænds 
problemer som (værende) kønnede. Ligestillingsidealerne vinder 
stigende udbredelse, og de traditionelle maskulinitetsattituder kan 
i mange henseender siges at være lidt på retur.




