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Ligestilling mellem kønnene 
har vind i sejlene i Danmark. 
I 2012 var den nye magtbalan-
ce mellem mænd og kvinder 
et emne, der for alvor  gjorde 
sig gældende i de danske 
avisspalter og på internettet. 
Begrebet ”tabermænd” fandt 
en plads i den politiske og de-
batmæssige dagsorden. Og 
medier berettede jævnligt 
om, at kvinderne står stadigt 
stærkere i forhold til mænde-
ne. 

Senest har ligestillings- og 
kirkeminister Manu Sareen 
(R) udtrykt bekymring over, at 
cirka 60 procent af de danske 
kvinder får en videregående 
uddannelse, mens det samme 
kun gør sig gældende for 40 
procent af mændene. 

Og den traditionelle forde-
ling af indkomst i parforhold 
og ægteskaber er også under 
forandring. En undersøgelse 
fra Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd fra november 2012 
viste, at kvinder tjener mere 
end deres mænd i 31 procent 
af de danske parforhold. Det 
er mere end en fordobling i 
forhold til 1985. 

Ifølge Danmarks Statistiks 
rapport ”Kvinder og Mænd 
2011” har danske kvinder den 
højeste beskæftigelsesfre-
kvens blandt kvinder i EU, 
mens danske mænd har den 
femtehøjeste. Og efter fi-
nanskrisen så man for første 
gang, at der var flere ledige 
mænd end kvinder. Det skyl-
des, at det i første omgang var 
de traditionelt mandedomi-
nerede, ufaglærte arbejds-
pladser, der blev nedlagt un-
der finanskrisens udbrud. 

I politik har kvinderne også 
gjort store fremskridt. Som 
bekendt har Danmark fået sin 
første kvindelige statsmini-
ster. Ligeledes er 11 af Dan-
marks 23 ministre kvinder. 
Kvinder sidder på 68 af folke-
tingets 175 sæder. Det er godt 
40 procent, hvilket står i kon-
trast til for 20 år siden, hvor 
kun 24 procent af Folketin-
gets politikere var kvinder. 

Eksperter vurderer dog enty-
digt, at uddannelsesniveauet 
er det felt, hvor ligestillingen 
synes at slå mest markant 
igennem. Fænomenet bliver 
blandt andet bekræftet af, at 
kvinderne er overrepræsente-
rede på de ”tunge”, traditio-
nelt mandedominerede fag 
som jura, statskundskab og 
medicin. 

Hvis man forventer, at den  
nuværende majoritet af kvin-
der, som er – og bliver – langt 
bedre uddannet end mænde-
ne, kommer ud på jobmarke-
det og besætter de stillinger, 
de er kvalificerede til, vil kvin-
dernes fremmarch fortsætte 
hastigere og blive mere udtalt. 
Som statsministeren sagde i 
sin nytårstale, er uddannelse 

vejen frem, hvis man vil ind 
på det danske jobmarked. 
Men hvorfor klarer kvinderne 
sig langt bedre end mændene 
på dette punkt? 

Kenneth Reinicke, kønsfor-
sker ved Roskilde Universitet, 
mener, at det til dels kan til-
skrives en modernisering af 
samfundet, som tilgodeser 
traditionelt kvindelige kom-
petencer.

”Når man kritiserer ’femini-
seringen’ af samfundet, hvil-
ket man ofte hører i debatten 
om folkeskole og institutio-
ner, forveksler man måske ’fe-
minisering’ med ’modernise-
ring’. De nutidige uddannel-
sesinstitutioner og arbejds-
markedet ligger vægt på pro-
ceskrav, relationer og sociale 
kompetencer, hvilket måske 

er noget, som kvinder beher-
sker bedre. Det handler ikke 
nødvendigvis om kønskamp, 
men i stedet modernitetstil-
pasninger,” siger Kenneth 
Reinicke.

Som nogle uddannelsesfor-
skere har påpeget, har piger 
altid været bedre i ungdoms-
skoler. I og med at arbejds-
markedet har forandret sig, 
bliver udvikling mere fatal for 
de bogligt svage unge mænd, 
da mange kvinder kommer til 
at gøre brug af deres kompe-
tencer og dermed udkonkur-
rerer de mænd, der fortrinsvis 
har praktiske evner.  

Svend Aage Madsen, chefpsy-
kolog ved Rigshospitalet og 
formand for tænketanken Vi-
den Om Mænd, har en lignen-

de opfattelse. Ifølge ham har 
samfundet været i skarp for-
vandling i de seneste årtier. 
Det er til dels kvinder, der har 
skabt den forvandling, og 
samtidig har de dygtiggjort sig 
ved at tilpasse sig den kultu-
relle omstillingsfase. Generelt 
er kvinder mere omstillings-
parate, siger han og nævner 
Østeuropa efter Murens fald 
som eksempel. Mændene 
havde dengang og har stadig 
de største nedture fysisk og 
psykisk, mens kvinderne bed-
re tilpassede sig og kæmpede 
videre.

Siden kvinder for alvor be-
gyndte at komme ind på job-
markedet, har de fundet ud 
af, hvordan det er at være 
økonomisk selvstændig og 
single. I den samme periode 
har mænd måttet lære, hvor-
dan man danner par med en 
bedre uddannet og måske hø-
jere lønnet kvinde, og hvor-
dan man balancerer huslige 
pligter med karrieren. 

Kvinder har lært traditionel-
le mandlige dyder, mens 
mændene har måttet lære de 
traditionelt kvindelige kom-
petencer. Det har været svært 
for begge køn, siger han. Men 
mændene har været svagere 
til at tilpasse sig dette traditi-
onsbrud, ikke mindst fordi de 
er kommet senere i gang, og 
det har medført, at både deres 

økonomiske overlegenhed og 
maskuline selvopfattelse har 
været under hårdt pres.

”Kunsten er at finde ud af, 
hvordan mænd kan integrere 
de nye kønsroller i en ny ma-
skulin identitet. Det er svært, 
fordi mænd ikke kan spejle 
sig i rollemodeller, der kan 
lære dem at begå sig som mo-
derne mand,” siger Svend 
Aage Madsen.

Mændenes manglende kon-
struktion af en ny maskulin 
identitet har delvist medført, 
at de bliver fravalgt af mange 
kvinder. Blandt andet tyder 
meget på, at ægteskabet har 
taget imod ganske hårde slag i 
takt med den omtalte moder-
nisering. Skilsmisseraterne er 
nemlig eksploderet. I oktober 
2012 skrev Kristeligt Dagblad, 
at 40 procent af alle ægteska-
ber går i opløsning. Den efter-
følgende måned konkludere-
de en svensk rapport om lige-
stilling, at der er en udtalt ten-
dens til, at moderne ægteska-
ber, hvor de huslige pligter er 
ligeligt fordelt, oftest er dem, 
som ender i skilsmisse. Rap-
porten forklarede, at parterne 
i de moderne ægteskaber hav-
de meget selvstændige opfat-
telser af, hvad et ægteskab er.

”Kvinder har i de seneste år-
tier forholdt sig mere bevidst 
til ægteskab. Skilsmissestati-
stikker tyder på, at det for-

trinsvis er kvinderne, der gik 
ud af ægteskaberne. Det er gå-
et hårdt ud over mænd, som 
efterfølgende har sværere ved 
at genopbygge deres sociale 
netværk. Men jeg tror, at 
mændene langsomt vil tileg-
ne sig de styrker, som kvinder 
har, og finde nye maskuline 
styrker,” siger Svend Aage 
Madsen.

Annette Jønsson, som er 
praktiserende mandeterapeut 
og forfatter til bogen ”Fra 
mand til menneske”, har erfa-
ret, at mange mænd står svagt 
i det moderne parforhold, 
hvilket let kan føre til, at de 
bliver frasorteret af kvinder-
ne. Hun mener, at det stigen-
de antal af kvinder, der får do-
norbørn, til dels bekræfter, at 
mange kvinder føler, at mænd 
er overflødige og besværlige. 
Manden som skaffedyret er i 
Danmark ved at være et over-
stået kapitel.

”Kvinden kan det hele selv. 
Og manden lader sig køre ud 
på et sidespor. Han bliver 
usikker på sin berettigelse og 
afventer, hvad kvinden øn-
sker eller beder ham om. Det 
viser svaghed, og i overlevel-
sesprocessen, som omstil-
lingsprocessen jo er, taber 
han, da kvinden ønsker en 
stærk mand – ellers klarer 
hun ærterne selv. Det gør 

manden ikke, da han er af-
hængig af at være en del af fa-
milien og føler sig ubrugelig, 
hvis han ikke indgår i fælles-
skabet,” siger Annette Jøns-
son.

Hun arbejder dagligt med 
mænd, der italesætter deres 
problemer over for hende. 
Ifølge mandeterapeuten er 
der en klar løsning på proble-
met. Mændene skal genbe-
kræfte over for dem selv, at de 
er mænd og ikke kønsløse væ-
sener. For maskuliniteten som 
sådan er ifølge hende ikke for-
andret.

“Det er stadig maskulint at 
handle, tage ansvar, tage be-
slutninger, træde i karakter og 
sige sin mening. Og en gang 
imellem at vise, hvem der be-
stemmer i familien. Det er der 
ingen, der tager skade af. 
Tværtimod er det at være rol-
lemodel for de kommende ge-
nerationer. Men sådan er det 
ikke i særlig mange familier i 
dag,” siger hun og fortsætter:

”Rigtig mange mænd un-
dertrykker deres maskulinitet. 
De bliver nogle stille, venlige 
og underdanige skygger af sig 
selv, hvilket gør dem utilpas-
se, triste og frustrerede. Det 
smitter af på stemningen i 
hjemmet. Mange mænd und-
går konflikten og lader, som 
om de er enige, selvom de ik-
ke er det. På sigt gør det dem 
irritable og utilfredse, og al-
lerværst slipper de ansvaret 
og lader kvinden køre løbet,” 
siger Annette Jønsson.

Og ansvaret ligger hos man-
den selv, siger hun. Derfor 
skal han tage ved lære af de 
kvinder, der anvender deres 
særlige kvindelige evner som 
en styrke – i stedet for at be-
nægte disse styrker til fordel 
for en mere androgyn person-
lighed.

”De eneste, der kan lave om 
på den selvopfattelse, er 
mændene. De skal være et 
modspil til den kvindedomi-
nerede dagsorden, der i dag 
har fået overtaget. En måde, 
hvorpå de kunne gøre det, 
kunne være at begynde at se 
sig selv som et køn – altså at 
vedkende sig, at det at være 
mand er noget særligt og ikke 
det samme som at være kvin-
de. At stå ved de forskelle og 
fordele, der er ved maskulini-
tet og mandekønnet. I stedet 
for som nu, hvor det kun er 
kvinder, der definerer sig som 
et køn og får en masse fortrin 
på den konto. Man hører al-
drig, at den mandlige sygeple-
jerske eller pædagog står frem 
og nævner alle de gode grun-
de til, at han er et plus med si-
ne idéer, sin forskellighed og 
input til patienter og børn. 
Tænk, hvor mange år kvinder-
ne har gjort dette uden at hol-
de sig tilbage på grund af jan-
telov eller politisk korrekthed. 
Og se, med hvilket tempo 
mændene er blevet overhalet 
indenom,” siger Annette 
Jønsson.

Kvinders fremmarch udfordrer manderollen

Danske kvinder er ved at indhente – eller endda overhale – mændene på arbejdsmarkedet, i familierne, i politik og især i uddannelses-
systemet. Den danske mand er i en omstillingsfase, hvor han skal lære at spille med på den moderne verdens præmisser, mener eksperter

Lidt sol hist og her og lokale snebyger, især ved Østersøen og Kattegat. 
Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders frost og let til jævn vind 
omkring øst og nordøst. Om natten temperaturer mellem 2 og 7 graders frost.

VEJRET I MORGEN ONSDAG DEN 16. JANUAR VEJRET DE NÆSTE FEM DAGE
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ONSDAG: Lidt sol og lokale snebyger. -5 til -3 grader. Jævn nordøstlig vind.
TORSDAG: Lidt sol og kun få snebyger. -4 til -2 grader. Jævn nordøstlig vind. 
FREDAG: Mest tørt og lidt eller nogen sol. -6 til -4 grader. Frisk nordøstlig vind. 
LØRDAG: Lidt eller nogen sol. -6 til -4 grader. Frisk vind omkring nordøst.
SØNDAG: Lidt sol og lokale snebyger. -6 til -4 grader. Frisk vind fra nordøst.
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WWkvinden kan det hele selv. Og manden 
lader sig køre ud på et sidespor. Han bliver usik-
ker på sin berettigelse og afventer, hvad kvinden 
ønsker eller beder ham om. Det viser svaghed, 
og i overlevelsesprocessen, som omstillingspro-
cessen jo er, taber han, da kvinden ønsker en 
stærk mand – ellers klarer hun ærterne selv.

ANNeTTe JøNssoN, FoRFATTeR oG PRAKTIseReNDe MANDeTeRAPeUT

TEGNING: MORTEN VOIGT


