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Kvindearbejde til mænd?! 
 
AF KENN WARMING, CENTER FOR LIGESTILLINGSFORSKNING VED ROSKILDE UNIVERSITET  
 
 
 
»Mandlige sygeplejersker – hedder det virkeligt det?« »Mandlige frisører – det er da bare en flok 
bøsser!« »Mandlige pædagoger laver da ikke andet end at tørre røv!«  
Fordomme er der nok af, når emnet er mænd i kvindefag. Men hvordan ser det ud, når vi går lidt 
dybere? Hvordan forholder det sig i den virkelige verden? Artiklen tager udgangspunkt i 
rapporten »Når mænd arbejder i kvindefag«, hvor interviews med 41 mænd, som arbejder i 
kvindefag, er blevet analyseret. 
 
 
Danmark har et af verdens mest kønsopdelte 
arbejdsmarkeder, og der eksisterer klare 
opfattelser af, hvilke jobs der er traditionelle 
for mænd og kvinder. Men titlerne ’kvindefag’ 
og ’mandefag’ er ikke universelle størrelser, 
men blot kulturelle etiketter, vi anvender for 
at placere fremmede folk, vi møder. En fælles 
forståelsesramme. Et eksempel, på at 
etiketterne kan ændres, er, at kvinder de 
sidste årtier har bevæget sig ind i traditionelle 
mandefag, så det i dag ikke længere er 
unormalt at se fx kvindelige læger, tandlæger, 
jurister og ledere. Mens kvindernes 
muligheder for karriereveje er blevet udvidet, 
gør det samme desværre sig ikke gældende 
for mænd. At mænd passer børn, vasker og 
klipper hår på kunder eller plejer syge 
patienter er stadigt et særsyn, som vækker 
undren og medfører spørgsmål. Men sådan 
behøver det ikke være er konklusionerne fra 
en interviewundersøgelse, som netop er 
afsluttet af Center for Ligestillingsforskning. 
 
 
Hvorfor flere mænd i kvindefag? 
Et hurtigt svar herpå er, at som forholdene er 
i dag, bliver mænd begrænsede i deres 
karrieremuligheder, hvilket i sig selv er et 
problem. Vel og mærket en begrænsning, 
mændene selv sjældent er bevidste om, da de 
igennem deres opvækst er blevet fortalt, at 
der findes mande- og kvindefag. Det er blevet 
en selvfølgelighed, som der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved. Kun når en dristig 
person krydser denne grænse, bliver folk 
bevidste derom. 
På det samfundsmæssige niveau findes der 
adskillige argumenter for, at det er en god 

ide, hvis mænd krydser denne kulturelle 
grænse og finder fodfæste i kvindefag. Vores 
arbejdsmarked har udviklet sig således, at 
stadig flere jobs forsvinder fra 
industrisektoren (enten pga. teknologiske 
fremskridt eller outsourcing af 
arbejdsopgaver). Samtidigt bliver der flere og 
flere ældre, som skal passes. Med andre ord 
bevæger udviklingen sig mod et omsorgs- og 
servicesamfund. Arbejdspladserne flytter sig. 
Netop service- og omsorgsbetonede erhverv 
betragtes traditionelt som kvindejobs, så det 
er væsentligt at få gjort op med de 
traditionelle forestillinger om kvinde- og 
mandefag. 
Et helt konkret eksempel er, at næstformand i 
Dansk Sygeplejeråd (DSR), Aase Holdgaard, 
for nylig har udtalt, at »der i dag mangler 
godt 1.000 sygeplejersker på landsplan, og 
om 10 år vil sygeplejerskemanglen runde de 
10.000.«1

 
 
Beretninger fra mænd i kvindefag 
Denne artikel tager udgangspunkt i rapporten 
Når mænd arbejder i kvindefag.2 Som 
baggrund for undersøgelsen er interviews 
med 41 mænd inden for fagene frisør, 
sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. 
Alle fag hvor andelen af mænd er under 20 
procent. 
 
 

                                                 
1 Christensen, Mads Krøll (2005) ”Sygeplejerskemangel 
forstærkes af for få studiepladser”. I Synergi. Nr. 15. 
2 Rapporten kan hentes på hjemmesiden www.CeLi.dk. 
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Kendskab afliver fordomme og 
motiverer 
De interviewede mænd beretter om, at de før 
deres ’utraditionelle’ karrierevalg var 
underlagt den traditionelle kassetænkning 
med kvinde- og mandefag, og de havde ingen 
intentioner om at krydse denne kulturelle 
grænse. I hvert fald ikke før de – ofte ved et 
tilfælde – fik en dybdegående kendskab til 
faget og arbejdsopgaverne. En pædagog 
fortæller, hvordan hans syn på faget blev 
ændret, da han fik erfaring med arbejdet: 

»Hvis der var nogen, der havde spurgt 
mig, om jeg skulle være pædagog, så 
havde jeg skreget af grin. Det var først, 
da jeg selv prøvede kræfter med 
børneuniverset, at jeg fandt ud af, at der 
rent faktisk var mening med 
galskaben.« 

Erfaringen behøver ikke være personlig, idet 
mange af de interviewede mænd fortæller, at 
de havde et familiemedlem eller en ven (en 
rollemodel), som arbejdede inden for faget, 
og som kunne berette om, hvad arbejdet 
virkeligt indebar. Mændene var ofte adskillige 
år om at tage springet fra et mere 
kønstraditionelt job eller studie til et 
kvindefag. Det er interessant, at mændenes 
tilbageholdenhed ikke skyldes 
arbejdsopgaverne i kvindefagene, men 
derimod bekymring for den reaktion, som 
familie, venner og bekendte ville udvise. 
 
 
Opbakning og undren 
Reaktionen kan næsten entydigt beskrives 
som yderst positiv. Familien kunne se, at 
manden ikke trivedes med det studie eller 
job, der tidligere optog hans tid, og skiftet 
gjorde, at han blev en gladere og mere 
imødekommende person. I de tilfælde, hvor 
en rollemodel var til stede, blev karrierevalget 
overhovedet ikke forbundet med noget 
kønsmæssigt, da der i omgangskredsen jo 
allerede fandtes en viden om, at betegnelsen 
’kvindefag’ var en kulturel etiket, mens faget 
på mange måder også indeholdt mere 
maskuline opgaver. 
 

Adskillige af mændene beretter om at blive 
mødt med en undren fra vennerne, som gerne 
ville have forklaret, hvad der gjorde et 
omsorgsbetonet arbejde interessant for en 
mand. En forklaring som ikke havde været 
nødvendig, hvis »jeg skulle arbejde i en bank 
eller som jord- og betonarbejder«, som en 
sygeplejerske udtrykker det. Eftersom 
mændene ofte havde overvejet deres 
karrierevalg i flere år, havde de som regel 
også gode argumenter for deres valg. 
Argumenter som tilfredsstillede vennerne, og 
stoppede (det meste af) deres undren. 
»Jamen hvis det er det, der interesserer ham, 
så er det fair nok, at han ikke skal være 
tømrer eller maler eller elektriker, som alle os 
andre«, mindes en af mændene vennernes 
reaktion efter forklaringen. 
 
 
Midlertidigt job 
Et af de argumenter, mændene brugte, var, at 
jobbet skulle opfattes som midlertidig. Som 
et skridt til at komme videre i systemet og 
gøre karriere. At mændene så senere ændrer 
deres holdning, og at de ønsker at forblive ’på 
gulvet’ – og have daglig omgang med 
børnene, patienterne eller kunderne – er en 
anden side af sagen. 
 
 
Alternative, kønsneutrale og 
præciserende stillingsbetegnelser 
Et andet interessant forhold i denne 
forbindelse er, at mændene ofte bruger 
alternative eller mere præcise 
stillingsbetegnelser, når de omtaler deres 
arbejde. Titlen »sygeplejerske« er kvindelig i 
sin endelse, og mændene bruger i stedet titler 
såsom klinisk vejleder, konsulent, 
afdelingsleder ol., eller mere præcise 
beskrivelser som anæstesi- eller 
projektsygeplejerske. Pædagogerne kalder sig 
eksempelvis ledere, souschefer, 
professionsbachelorer og naturfagspædagog, 
ja med et glimt i øjet kalder en af dem sig 
sågar for administrerende direktør. 
Socialrådgiverne fortæller, at de »arbejdede 
på lige fod med juristerne, og havde præcis de 
samme opgaver«, mens frisørerne taler om at 
være selvstændige erhvervsdrivende. De 
arbejdsopgaver, mændene udfører, er til en 
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vis grad de samme som dem, kvinderne tager 
sig af (jævnfør senere), og på spørgsmålet om 
hvorfor de så anvender en anden titel, svarer 
en af mændene: »Fordi det nok er et ord, der 
klinger bedre i forhold til en mand. Det skal 
jeg ikke lægge skjul på«. Dette skyldes, at 
alternative og mere præcise 
stillingsbetegnelser er med til at ændre den 
kønnede etiket til noget mere kønsneutralt, 
og dermed et mere acceptabelt område for 
mænd. 
 
 
Om at være en synlig minoritet 
Når mænd befinder sig i kulturer domineret 
af kvinder, er det en uundgåelig del af 
hverdagen, at der bliver lagt mærke til dem. 
Herved er der indlysende fordele, mens 
omfanget af ulemper synes begrænset. 
Mændene beretter om at blive taget imod 
med kyshånd, og det mandlige modspil synes 
at være efterspurgt blandt kvinderne. Flere 
har oplevet, at kvinderne reagerede med, at 
»nu kom der én, og det var altså én, vi skulle 
passe på, for det var én, vi skulle beholde«, 
som en pædagog husker sin første dag på 
fritidshjemmet. At der er efterspørgsel på 
mænd, mærker de klart i forbindelse med 
jobansøgninger, hvor der ofte er ganske få 
mandlige ansøgere. Mens mændene tillægger 
dette deres kvalifikationer, udtrykker de også, 
at deres køn spiller en vigtig rolle. En 
pædagog fortæller: 

»Det er meget nemt som mand at få et 
arbejde. […] Da jeg skulle søge arbejde, 
var jeg til tre forskellige samtaler, tre 
forskellige steder – og de var alle 
sammen ved at flå i mig for at få mig til 
at komme og blive ansat hos dem.« 

 
Mandefællesskaber 
Det, at befinde sig i et kvindedomineret miljø, 
gør, at mændene finder sammen i forskellige 
grupper (mandefællesskaber). Vel at mærke 
grupperinger, som mændene selv vælger, og 
ikke noget de føler sig nødtvungen til pga. 
udelukkelse fra kvindegruppen. Om 
sammenholdet med de andre mandlige 
studerende fortæller en mand: 

»Vi dannede vores egen maskuline 
subkultur på skolen og mødtes om 
fredagen over en fyraftensbajer – og gik 
i byen sammen og festede sammen. Vi 
havde det der – ja, maskuline 
sammenhold.« 

Sådanne fællesskaber er udpræget blandt 
mænd i kvindefag, og opfattes som 
humoristiske modspil til kvindedominansen, 
men ikke desto mindre er der også et mere 
seriøst formål hermed, nemlig at skabe en 
fælles maskulin identitet i en kultur, der 
traditionelt betegnes kvindelig. De venskaber, 
der knyttes under studietiden, er ofte meget 
stærke, og nogle af mændene beretter om 
venskaber, der går 20 og 30 år tilbage. 
Mændene søger sammen i 
interessefællesskaber for at dyrke 
’mandehørm’ – et alternativ til den 
’hønsegårdsstemning’, som eksisterer i 
kvindemiljøer. Om mandehørm siger en af de 
interviewede mænd: 

»Jeg har været med til at finde en 
mandlig sygeplejerske, og så fik den 
ellers bare med fodbold og motorcykler, 
selvom det egentligt ikke var noget, der 
interesserer os særligt meget lige på det 
tidspunkt, men nu skulle de bare have.« 

 
Behageligt arbejdsmiljø 
Det sociale miljø under såvel studietiden som 
efterfølgende på arbejdsmarkedet beskrives 
som særdeles rar og behageligt. Mændene 
fortæller, at de bliver opfattet som 
medarbejdere, der kan tilføre arbejdspladsen 
noget tiltrængt og ønskværdigt på såvel det 
faglige som det sociale niveau.  
 
Når mænd træder ind i traditionelle 
kvindefag, opstår der et »et rigtigt godt 
samspil i personalegruppen«, som en 
sygeplejerske karakteriserer forholdet. 
Konkret fortæller mændene, at de er med til 
at ændre omgangstonen på arbejdspladsen, 
idet den bliver mere uformel, humoristisk og 
ironisk. 
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»Vi er med til at bidrage til den gode 
stemning. Vi er med til at lægge en 
anden tone, end hvis det havde været en 
ren kvindeafdeling. […] Vi har et åbent 
forhold til hinanden, hvor man kan sige 
tingene, som de er. Vi tager noget pis på 
hinanden, og vi er gode til at hjælpe 
hinanden heroppe. Det er meget 
kollegialt på det punkt.« 

Netop arbejdsmiljøet har en vigtig betydning 
for, at mændene priser deres arbejde. 
Mændene skal ikke indpasse sig under 
eksisterende forhold, men de har muligheden 
for at bidrage til forandring og ændre disse. 
Med andre ord forsøges mændene ikke gjort 
kvindelige, og de har lov til – ja, de ligefrem 
opfordres til – at være anderledes end deres 
kvindelige kollegaer. Ikke at være mænd på 
kvindernes præmisser. At gribe tingene an på 
en lidt anderledes måde, og derigennem 
skabe fornyelse. 
 
Mange af mændene beretter desuden om at 
være særdeles populære blandt kvinderne 
under studietiden, og faktisk fortæller en 
enkelt om, at denne popularitet var 
medvirkende til hans valg af karrierevej: »Det 
er sgu mere noget med, at der var en masse 
gode kvinder, man kunne hygge sig med, hvis 
jeg skal være ærlig.« 
 
 
Maskuline arbejdsopgaver 
Nogle af de mest interessante konklusioner i 
rapporten er måden, hvorpå de interviewede 
mænd beskriver deres arbejdsopgaver. 
Ligesom med alternative valg af 
stillingsbetegnelser, vælger mændene at 
fremhæve bestemte arbejdsopgaver, når de 
beskriver deres arbejdsdag.  

»Jeg er klinisk vejleder, som primær 
stilling. […] Der er jeg ligesom ansvarlig 
for, at de [elever og studerende] får et 
ophold, hvor de får lært det de skal. […] 
Jeg er ressourceperson for resten af 
personalet: Når der kommer patienter 
med nogle underlige sygdomme, så 
prøver jeg at finde ud af, hvad det er for 
noget. […] Man arbejder meget 

selvstændigt. […] Der er slet ikke tid til 
patienter i virkeligheden.« 

Umiddelbart forbinder man ikke denne 
beskrivelse med en sygeplejerske, hvad 
manden rent faktisk er beskæftiget som. Det 
fremgår, at arbejdsområdet er utraditionelt 
for en sygeplejerske, hvorved det bliver et 
mere acceptabelt område for mænd. Man kan 
sige, at han præsenterer sig selv som et 
individ, og ikke en person, der umiddelbart 
passer ind i det traditionelle billede af en 
sygeplejerske. Jobbet kræver altså 
kvalifikationer såsom ansvarlighed, 
selvstændighed samt at være ressourcestærk 
og have stor viden, ligesom der ikke er tid til 
patienter, da andre arbejdsopgaver optager 
hele dagen. En socialrådgiver er meget 
direkte i sin individualisering: »Jeg er 
uddannet socialrådgiver, men jeg har aldrig 
arbejdet som socialrådgiver nogensinde. Nej, 
det mener jeg ikke, jeg har.« 
 
 
At have teknisk kompetence 
Mange pædagoger og sygeplejersker fortæller 
om, hvorledes de bruger en stor del af deres 
dag på at arbejde med forskellige former for 
teknisk apparatur. At der er efterspørgsel på 
personer – mænd – som har forstand på 
teknik fremgår af følgende udtalelse:  

»Da jeg var på intensiv, syntes jeg selv, 
at jeg var ret god til det der med 
maskinerne, respirator, dråbetæller og 
alt sådan noget kunne jeg, uden jeg 
behøvede at tænke over det. […] Det var 
ikke noget, jeg sådan behøvede at tænke 
så meget over, hvor måske mange af de 
piger, der var der, […] skulle bruge 
meget tid på de maskiner. […] 
Maskinen var et onde [for dem], og for 
mig, der var den der bare. Altså ligesom 
at køre bil.« 

Mændene taler også om at etablere 
computerlokaler eller videofilme dagligdagen 
i et fritidshjem, så forældrene kan se, hvordan 
børnenes dag er gået, når de henter dem. 
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At være lidt stærkere end kvinder 
Flere af mændene læner sig op ad det forhold, 
at mænd ofte er fysisk stærkere end kvinder, 
og derfor er det også naturligt, at mændene 
træder til, når der er brug for det. Det kan 
være når psykiatriske patienter bliver 
voldelige, utilpassede børn bliver ustyrlige 
eller sociale klienter ikke kan forstå 
socialrådgiverens afgørelse.  

»Det har noget andet at sige, når der 
kommer en mand på en meter og 
halvfems og siger: ’Nu må du altså gå, 
ellers kommer politiet og henter dig!’, 
end hvis én af mine små [kvindelige] 
kollegaer på 60 kg siger det.« 

Mændene bruger kun i ganske få tilfælde 
deres styrke, men blot deres tilstedeværelse 
lægger ofte en dæmper på sådanne 
situationer. Også i forbindelse med 
eksempelvis hjertemassage er mændenes 
fysiske styrke en fordel.  
 
 
Kønnede forventninger 
Fra kvinderne eksisterer en tavs forventning 
om, at deres mandlige kollegaer hjælper til i 
situationer, hvor teknisk kompetence eller 
fysisk styrke er påkrævet. Men eftersom 
mændene ofte selv har interesse i at arbejde 
med teknik og computere, eller påtage sig 
’helterollen’ og komme kvinderne til 
undsætning i tilspidsede situationer, opfattes 
forventningerne langt hen ad vejen ikke som 
sådan. Derimod føler mændene, at der er 
behov for dem, og at de kan bidrage til at løse 
de fælles opgaver. Omvendt har mændene 
også nogle forventninger til kvinderne. Disse 
er oftest rettet mod oprydning og 
madlavning. En af mændene beskriver de 
gensidige forventninger som »parallelt med, 
hvordan det er hjemme i familien«. Ved at 
holde fast i nogle (men ikke alle, og ikke på en 
firkantet facon) af de traditionelle roller, vi 
alle kender fra vores opvækst, sikres en vis 
form for social stabilitet. En af pædagogerne 
siger hertil: 

»Man bruger energien og ressourcerne 
på det, der er vigtigt, dvs. arbejdet med 

børnene, og ikke så meget på at afkode 
hinanden som kollegaer, og hvor man 
står henne i forbindelse med ens 
udgangspunkt – fagligt og 
menneskeligt. Det er nogle ting, der 
ligger og hviler meget godt i sig selv.« 

Det er dog særdeles vigtigt at understrege, at 
mændene ikke beskriver – og heller ikke 
ønsker – en kønsarbejdsdeling med mande- 
og kvindeopgaver. Derimod skal man tage 
hensyn til personlige kompetencer og 
interesser. Desuden skal det påpeges, at 
mændenes tilgang til arbejdet ofte er 
anderledes end kvindernes, hvilket opfattes 
som klart positivt. Der er dog tale om en 
anderledeshed, der ikke kan eller skal 
opfattes som »bedre« eller »dårlige« end 
kvindernes, men som supplerende. 
 
 
Den moderne mand 
Mændene beskriver sig selv som »moderne 
mænd« forstået på den måde, at de godt tør 
udfordre de kønsstereotyper – dvs. 
traditionelle opfattelser af mænd og kvinder – 
der er dominerende i vores samfund. Der er 
ikke tale om, at mænd i kvindefag skal være 
bløde, men machomænd skal de heller ikke 
være. De skal balancere mellem disse to 
yderpunkter. Bryde med det traditionelle, 
men samtidig holde fast deri. På én gang skal 
de være traditionelle og utraditionelle. En 
pædagog forsøger sig med en skildring af den 
moderne mand: 

»I min verden er en rigtig mand én, 
som ikke står tilbage for noget, ikke er 
bange for at røre i kødgryderne, tør 
sidde bag ved en symaskine, men 
samtidig også én som slår søm i. Det er 
én, som er hele vejen rundt, og som tør 
vise det.« 

Kendetegnet for størstedelen af mændene er, 
at de er sikre på deres maskulinitet og hviler 
godt deri. 
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Både mænd og kvinder er vindere 
Mænd, der er beskæftigede i traditionelle 
kvindefag, har ikke blot gode 
karrieremuligheder og arbejdsbetingelser, 
men de er heller ikke i samme grad underlagt 
traditionelle stereotyper. Så længe de 
maskuliniserer deres arbejde og holder fast i 
noget af den traditionelle manderolle, 
accepteres det, at de har et omsorgsbetonet 
arbejde, men også at de yder omsorg i 
hjemmet, fx ved at gå på barselsorlov. Når 
mænd hjælper til i hjemmet, får deres 
kvindelige partnere også bedre muligheder 
for at begå sig på arbejdsmarkedet. Familien 
bliver mere harmonisk. Men også kvinderne i 
de traditionelle kvindefag vinder på, at 
antallet af mænd øges. Om kvindefagene siger 
en tidligere sygeplejerske, der de sidste ti år 
har arbejdet som konsulent i Dansk 
Sygeplejeråd: 

»Jeg [må] nok sige, at så tror jeg, de 
ville få en højere status. Forstået sådan, 
at jeg tror, at kvindefagene – pædagog 
og sygeplejerske osv. – halter bagud i 
løn, […] fordi de er kvindefag. Så på den 
måde kunne man, tror jeg, […] tilføre 
fagene noget mere status, hvis der var 
flere mænd – og dermed noget mere i 
løn og nogle bedre arbejdsvilkår. Så på 
den måde, tror jeg, det ville være en 
fordel [med flere mænd].« 

Den største barriere, vi står overfor, er, at en 
utidssvarende – eller i det mindste 
unuanceret – opfattelse af hvilke 
arbejdsopgaver, der ligger i de traditionelle 
kvindefag. Hvis vi kan formå at skabe en 
større viden om, hvad disse reelt er, så vil 
flere mænd få øjnene åbne overfor de mange 
udfordringer og muligheder, der ligger heri.  
 
Den overordnede konklusion vil jeg overlade  
til en pædagog, der meget dækkende skildrer 
det at være mand i et kvindefag: 

»Der er noget indlysende positivt ved at 
være mand – bare ved fysisk at være til 
stede – [og] i kraft af at der ikke er 
særlig mange mænd, bliver man 
modtaget positivt.« 
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