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Maskulinitet og emotionelt 
kantarbejde - dørmænds 

regulering af vold i den danske 
nattelivsøkonomi 

Thomas Friis Søgaard

Vestlige storbyer har siden 1970’erne oplevet en massiv vækst i den alkoholbaserede fest- og 
nattelivsøkonomi. Transformationen af den indre storbys nat til en fest- og forbrugszone har 
afstedkommet voksende problemer med uorden, vold og kriminalitet. Barer og natklubber 
ansætter derfor ofte dørmænd til at ekskludere urolige personer, der anses som en trussel mod 
beværtningernes generering af økonomisk profit. Set i lyset af at dørmænd, i deres forsøg på 
at regulere nattelivets urolige kroppe, ofte selv er udsat for vold og trusler, trækker denne arti-
kel på nyere maskulinitetsforskning og Lyngs teori om ’kantarbejde’ til at belyse, hvad der får 
mænd til at give sig i kast med dette risikofyldte og emotionelt udfordrende arbejde. 

Introduktion 
Studier af den postindustrielle storbys nat-
telivsøkonomi har beskrevet en udvikling, 
hvor byer i stigende grad konkurrerer mod 
hinanden om at tilrettelægge rammerne for 
en nydelses-business (natklubber, barer og 
værtshuse), hvor målet er at inspirere gæ-
sterne til beruselse og et grænseoverskriden-
de liv i nuet (Hobbs m.fl. 2003). Storbyens 
natteliv er således blevet et centralt domæ-
ne, hvor unge voksne udlever en længsel ef-
ter frihed, emotionalitet, hedonisme og en 
dyrkelse af irrationalitet i et samfund, hvor 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 
i stigende grad domineres af rationalitet 
og krav om effektivitet (Measham & Brain 
2005). I nattelivet – hvilket Presdee (2000) 
har betegnet som et senmoderne karneval, 
hvor konventionelle normer delvis er sat 
ud af spil – engagerer unge voksne sig i en 

beruset jagt på nydelse, men også i grænse-
overskridende praksisser (Hunt m.fl. 2009). 
Bagsiden heraf er, at storbyens nattelige 
fest- og forbrugsrum også er karakteriseret 
ved relativt meget uorden og vold sammen-
lignet med andre domæner i det danske 
samfund (Balvig & Kvysgaard 2010). Dette 
har samtidig resulteret i en fremvækst af 
nye reguleringsinitiativer i nattelivet, her-
under i en øget brug af dørmænd. 

I forskningslitteraturen beskrives dør-
mandsarbejde ofte som et maskulint ar-
bejde par excellence. Dette skyldes, at 
dørmandsbranchen primært udgøres 
af mænd, og at en væsentlig del af dør-
mænds arbejde består af fysisk at håndtere 
og ekskludere urolige og voldelige gæster 
fra beværtningerne (Hobbs m.fl. 2003). 
Mens overgangen fra det industrielle pro-
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duktionssamfund til det postindustrielle 
forbrugs- og servicesamfund generelt har 
undermineret værdien af traditionel arbej-
derklassemaskulinitet på arbejdsmarkedet 
(McDowell 2003), så repræsenterer dør-
mandsbranchen et domæne, hvor ’mute-
rede former for arbejderklassemaskulini-
tet’ (Winlow 2001) har fået fornyet værdi 
i arbejdet med at sikre orden og skabe 
optimale betingelser for beværtningernes 
generering af økonomisk profit. Den ’mu-
terede’ arbejderklassemaskulinitet, som 
dørmænd traditionelt har udøvet, bygger 
i høj grad på individets demonstration af 
hårdhed, fysisk formåen, vilje til vold hvis 
nødvendigt, samt en afvisning af typer af 
praksisser associeret med svaghed og fe-
mininitet (se Hobbs m.fl. 2003; Monaghan 
2002a; 2002b; Winlow 2001). Studier har 
dog også vist, at dørmænd ofte selv er ud-
sat for vold og trusler (Monaghan 2003). 
En spørgeskemaundersøgelse blandt 159 
danske dørmænd viser således, at 82 % af 
de adspurgte dørmænd som en del af deres 
arbejde havde oplevet at blive truet ver-
balt, at 39 % var blevet truet med et våben, 
at 57 % var blevet udsat for vold, at 66 % 
havde set en kollega blive udsat for vold, 
og at 88 % havde oplevet at måtte interve-
nere i slåskampe mellem to eller flere gæ-
ster (Tutenges m.fl. 2015). I tillæg til dette 
har kvalitative studier vist, at dørmænds 
forsøg på at håndtere potentielt voldelige 
gæster involverer brug af forskellige situa-
tionelle færdigheder samt intense følelser 
som vrede, ydmygelse, frygt, spænding og 
følelser af omnipotens, som opstår i kryds-
feltet mellem panik og kontrol (Winlow 
m.fl. 2001; Søgaard 2013). Arbejdet som 
dørmand i et til tider højintensivt, ufor-
udsigeligt og potentielt voldeligt natteliv, 
kræver således, at dørmænd jævnligt enga-
gerer sig i det, som Lyng (1990; 2005a) har 
kaldt for ’edgework’, her oversat med ’kant-
arbejde’. Den prototypiske kantarbejdssi-

tuation er en, hvor individets manglende 
evne til at håndtere en umiddelbar fare og 
udfordring kan resultere i død eller invali-
derende skader (Lyng 1990). I forskningen 
bruges termen ’kantarbejde’ imidlertid 
også mere bredt til at begrebsliggøre situa-
tioner, hvor individer engagerer sig i frivil-
lige risikopraksisser – enten i deres fritid 
eller som del af deres arbejde – og hvor 
de kompetent må forsøge balancere mel-
lem kontrol/kaos, det bevidste/ubevidste 
og det rationelle/irrationelle (Lyng 1990; 
2005b). For dørmænd gælder det, ligesom 
for andre kantarbejdere, at de også må ud-
øve ’emotionelt kantarbejde’ (Lois 2005), 
hvor de forsøger at balancere på grænsen 
mellem kontrollerede og ukontrollerede 
følelser, da stærke følelser af frygt kan stå 
i vejen for effektiv og normativt passende 
ageren. På baggrund af 13 måneders etno-
grafisk feltarbejde blandt primært mand-
lige dørmænd i Aarhus undersøger denne 
artikel derfor sammenhængen mellem 
voldsrelateret risikotagning, maskulinitet 
og emotionalitet i dørmandsarbejde. 

Set i lyset af at dørmandsarbejdet er rela-
tivt lavtlønnet og indeholder elementer så-
som vold, trusler og berusede personer, som 
sjældent forbindes med et trygt og tilfreds-
stillende arbejdsmiljø, er spørgsmålet, hvad 
der får mænd til at give sig i kast med dette 
risikofyldte og emotionelt udfordrende ar-
bejde. Artiklen viser, at maskulinitet, og 
særligt ønsket om at skabe en identitet som 
en mand, der evner (selv)kontrol selv i kao-
tiske situationer, er en væsentlig motivation 
for mange dørmænd. Artiklen giver på den 
måde et indblik i, hvordan dørmandsfaget, 
i modsætning til andre dele af det danske 
arbejdsmarked, repræsenterer en type ar-
bejde, hvor mænd på en meget kropslig 
måde kan udforske egne grænser og genere-
re meningsfuldhed. Desuden giver artiklen 
et indblik i, hvordan dørmænds arbejdsre-
laterede maskulinitetskonstruktioner er dy-
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namiske, og hvordan dørmænds evne til at 
håndtere egne følelser af frygt kan bidrage 
til, at de enten ’vinder’ eller ’taber’ masku-
lin status blandt deres mandlige kollegaer.

Analytisk ramme 
Dørmandsarbejde er et komplekst job. Stu-
dier har vist, at dørmænd i stigende grad 
mødes med modsatrettede krav fra deres ar-
bejdsgivere (restauratørerne), som ønsker, at 
dørmændene både kan agere autoritative og 
hårde overfor eventuelle ”ballademagere”, og 
samtidigt være servicemindede i interaktio-
nen med kunder, der opfører sig ordentligt 
(Søgaard 2017). Danske dørmænd arbejder 
således i spændingsfeltet mellem arbejds-
opgaver, som er traditionelt maskulint kon-
noterede (fysisk håndtering af urolige og 
aggressive gæster), og serviceøkonomiens 
fordring af en ny kønsorden, som implice-
rer, at dørmanden også skal agere venligt, 
omsorgsfuldt og servilt - praksisser, som hi-
storisk er blevet associeret med femininitet 
(McDowell 2003). I denne artikel er fokus 
primært på den del af dørmandsarbejdet, 
der handler om at udøve adgangskontrol og 
fysisk håndtere aggressive og voldelige gæ-
ster, og det dertil hørende emotionelle kan-
tarbejde og konstruktioner af maskulinitet. 

En af fordelene ved analytisk at se dør-
mænds forsøg på at håndtere potentielt vol-
delige gæster som kantarbejde er, at dette 
gør os i stand til at fremanalysere væsent-
lige socio-emotionelle og kulturelt kønnede 
aspekter ved dørmandsarbejdet. Begrebet 
kantarbejde blev udbredt gennem Lyng’s 
psykosociale analyser af frivillig risiko-
tagning i det senmoderne samfund (Lyng 
1990; 2005a; 2005b). Helt overordnet for-
søger kantarbejdsteorien at forklare frivil-
lig risikotagning ved at svare på spørgsmå-
let; ”Why would anyone risk their lives when 
there is no material rewards for doing so?” 
(Lyng 2005, 5). Kantarbejdsteoriens grun-

dantagelse er, at en central motivation for 
frivillig risikotagning skal findes i de in-
tense og forførende emotionelle oplevelser, 
som genereres i de konkrete risikoaktivite-
ter. I højrisikosituationer presses individet 
til ’kanten’ (the edge) mellem liv og død, 
det bevidste/ubevidste, det rationelle/ir-
rationelle og kontrol/ikke-kontrol, hvilket 
ikke blot udløser et adrenalinsus, men også 
tvinger individet til at trække på alle sine 
færdigheder. Da individet i sådanne høj-
intensive situationer ofte oplever at måtte 
forlade sig på en præ-refleksiv og kropslig 
intuitiv ageren, i stedet for velovervejede 
beslutninger, kan kantarbejdssituationer 
afstedkomme oplevelser af autentisk selv-
aktualisering og umiddelbar væren i ver-
den. Ved at udøve kompetent kantarbejde, 
hvor man gør brug af både refleksive og 
intuitive færdigheder for at kunne bevare 
kontrollen i en kaotisk situation, kan indi-
videt ydermere få en intens fornemmelse af 
empowerment, kompetence og (selv)kon-
trol. Kantarbejdsteorien forsøger dog ikke 
blot at indfange individuelle praksisser og 
oplevelser, men også at forstå relationen 
mellem individets socio-emotionelle risi-
kopraksisser og de større samfundsmæssige 
strukturer i vestlige samfund (Lyng 2005a). 
Lyng skriver således, at i et senmoderne 
samfund, som er karakteriseret ved rationel 
kalkulering, refleksivitet, individualisme, 
fremmedgørelse og bureaukratiske forsøg 
på at tæmme det irrationelle og vilde, kan 
dét frivilligt at engagere sig i ekstraordinæ-
re og risikoflydte praksisser - hvor man viser 
for sig selv og andre, at man kan kontrollere 
det ukontrollerbare - være måder, hvorpå 
individer forsøger at bryde med rationalite-
tens snærende bånd, prøver at konstruere 
meningsfyldte identiteter, og bestræber sig 
på at opnå en følelse af eksistentiel sikker-
hed på (Lyng 1999; 2005b). 

Kantarbejdsteorien er siden sin frem-
komst blevet brugt til at forklare frivillig risi-
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kotagning i kontekster, som traditionelt set 
er domineret af mænd, såsom ekstremsport 
(Robinson 2008), kriminalitet (Bengtsson 
2012) og højrisikoarbejde (Lois 2003; 2005; 
Kidder 2006). Selvom det primære fokus på 
mænd med rette er blevet kritiseret for at 
overse kvinders kantarbejde (Gailey 2009), 
så peger meget forskning på, at der synes at 
eksistere en særligt tæt forbindelse mellem 
risikotagning og kulturelle ideer om man-
dighed (Goffman 1967; Bourdieu 2001). 
Studier har vist, at det at tage risici ofte er et 
væsentligt element i konstruktionen af hie-
rarkier mellem ’underordnede’ og ’hegemo-
niske maskuliniteter’ (Connell 1995) i ar-
bejdskontekster, der er domineret af mænd, 
og hvor kropslig formåen spiller en central 
rolle (Kaprow 1999; Lois 2003; 2005; Mo-
naghan 2002b; 2002c; Kidder 2006). En år-
sag til dette er, at meget forskning har peget 
på, at maskulinitet - forstået som en social 
konstruktion - ofte er porøs eller ustabil, 
hvorfor denne til stadighed skal bevises og 
særligt i relation til andre mænd (Gilmo-
re 1990; Bourdieu 2001). I tråd med dette 
skriver Kimmel om mænd, at: 

“We test ourselves, perform heroic feats, take 
enormous risks, all because we want other 
men to grant us our manhood” (1994, 129). 

Set fra dette perspektiv er mænds frivil-
lige risikotagning og kantarbejde således 
ikke blot drevet af de emotionelle sensa-
tioner, der genereres i selve risikopraksis-
sen. De er også motiveret af et ønske om 
at demonstrere maskulint værd i relation til 
andre mænd. At tage risici, herunder det at 
engagere sig i potentielt voldelige konflik-
ter, bliver så at sige en måde ’at gøre masku-
linitet’ på (Messerschmidt 2000). 

Selvom en række nyere studier helt rigtigt 
har advaret mod for selvfølgelige antagelser 
om, at mænd på arbejde partout søger at 
gøre maskulinitet via risici, da man derved 

kan overse andre måder at gøre maskulini-
tet på (Desmond 2007; Kyed 2014; Christen-
sen m.fl. 2015), så repræsenterer dørmands-
branchen et domæne, hvor maskulinitet og 
det at tage risici stadig er tæt forbundet. En 
grund til dette er, at dørmandsbranchen 
ikke i samme grad som andre mandsdomi-
nerede brancher har gennemgået en pro-
fessionaliseringsproces, hvor det at udvise 
selvkontrol, anerkende fysiske begrænsnin-
ger og sårbarhed, og prioritere (egen) sik-
kerhed (dvs. så vidt muligt at undgå risici) 
bliver normsat (Baarts 2009; Kyed 2014). Til 
trods for at dørmænd i dag skal bestå et én-
uges dørmandskursus, og at service- og sik-
kerhedsimperativer i stigende grad vinder 
indpas i dørmandsarbejdet (Søgaard 2017), 
så er det stadig sådan, at dørmandsarbejdet 
i væsentligt grad er informeret af subkul-
turelle normer, der betoner vigtigheden af 
fysisk formåen, hårdhed, mod, risikovillig-
hed, og det ikke at udvise frygt når man står 
overfor potentielt voldelige andre mænd. 
Den anden væsentlige grund er, at (trus-
len om) fysiske konflikter mellem mænd er 
centralt i arbejdet som dørmand. I vestlige 
samfund eksisterer der en stærk kulturhi-
storisk relation mellem vold, det at udvise 
mod og patriarkalske forståelser af, hvad det 
vil sige at være en mand. Ifølge Whitehead 
(2005) betyder dette, at mænd ofte oplever, 
at deres maskuline identitet er sat særligt 
på prøve i (potentielt) voldelige konflikter 
med andre mænd. Sagt på en anden måde, 
så indgår mænd ofte i voldskonflikter som 
mænd, hvorfor de ifølge Whitehead ofte 
tynges af en dobbelt frygt: En rationel frygt 
for den fysiske vold, og en ontologisk frygt 
for ikke at kunne transcendere deres egen 
frygt, hvorved de ikke vil kunne leve op til 
deres maskuline selvforståelse og identitet. 
På denne baggrund anvender jeg i analysen 
en socialkonstruktivistisk forståelse af ma-
skulinitet og begrebet ’emotionelt kantar-
bejde’ (Lois 2005) til at belyse, hvordan det 
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”at turde tage kampen” (Interview Sebastian, 
dørmand), dvs. tage risici, og det at kunne 
udvise ”kølighed” (Interview Sebastian, dør-
mand), dvs. transcendere og kontrollere 
egen frygt i potentielle voldelige konflikter, 
er centrale måder, hvorpå dørmænd forsø-
ger at konstruere hegemonisk maskulinitet 
i arbejdet og i relation til deres mandlige 
kollegaer.  

Metode & data 
Denne artikel er baseret på data indsamlet 
fra et 13 måneders etnografisk feltarbejde 
blandt dørmænd i Aarhus og interviews 
med 54 dørmænd og én kvindelig dør-
mand. Rekrutteringen af primært mand-
lige informanter skyldes, at kun meget få 
kvinder arbejder som dørmænd i Danmark, 
og kun én i Aarhus under mit feltarbejde. 
Feltarbejdet bestod af ca. 150 nætters obser-
vationer af dørmændenes arbejde, samt lø-
bende samtaler med dørmændene om deres 
praksis, overvejelser og fælles oplevede epi-
soder. Under feltarbejdet skrev jeg feltnoter, 
som indeholdt udførlige beskrivelser af dør-
mændenes aktiviteter, deres refleksioner og 
bekymringer, deres kropslige fremtræden, 
deres samtaler med kollegaerne og deres 
interaktion med nattelivets brugere. For 
at få et indgående indblik i dørmændenes 
liv generelt hang jeg jævnligt ud på cafeer 
med flere dørmænd, trænede boksning, 
styrketræning og mixed martial arts med 
dørmændene. Herudover fulgte jeg flere 
af dørmændenes retssager, hvor de deltog 
enten som ofre eller som sigtede gernings-
mænd i voldssager, der udsprang af deres 
dørmandsarbejde. 

I kvalitativ forskning er refleksionen over 
forskerens kropslige og kønnede position i 
felten og dens indflydelse på relationen til 
informanterne og produktionen af data et 
vigtigt metodologisk spørgsmål. Selvom 
min oprindelige plan var at eksperimen-

tere med ’aktiv deltagelse’ (Spradley 1990), 
lykkes det mig ikke at komme til at arbejde 
som dørmand. En årsag var, at jeg i flere 
dørmænds øjne ikke besad den rette fysi-
ske kapital, hvorfor nogle dørmænd ikke 
anså mig for at være en pålidelig ”kollega”. 
Dørmænd vurderer både sig selv og andre 
på basis af deres kropslige kapaciteter og 
deres maskuline fremtræden. Set fra dør-
mændenes perspektiv var jeg anderledes 
end dem, da jeg ikke havde nogen tidligere 
kampsportserfaring og, som én dørmand 
udtrykte det, lignede en ”skoledreng”. Under 
feltarbejdet blev jeg således tilskrevet rol-
len som forsker. På grund af mit mandlige 
køn, min relativt unge alder (34 år under 
feltarbejdet), min størrelse – næsten to me-
ter høj og vejer 103 kilo – samt min aktive 
deltagelse i ugentlige bokse-, mixed mar-
tial art- og styrketræningssessioner med 
flere af dørmændene, var jeg dog i stand 
til over tid at etablere tætte tillidsrelationer 
til mine informanter samt få et indgående 
indblik i dørmandsbranchens pæne sider 
og dens skyggesider. Man kan således sige, 
at jeg gennem min aktive deltagelse i for-
skellige former for kampsport og kropstræ-
ning forsøgte at performe en type masku-
linitet, som er genkendelig og anerkendt 
blandt dørmænd, og at dette blev et vigtigt 
redskab til at etablere tillidsrelationer med 
dørmændene. 

De natlige observationer viste, at dør-
mænd bruger det meste af deres tid på akti-
viteter, de selv definerer som service, og at 
dette involverede specifikke former for fø-
lelsesarbejde (jf. Hochschild 1983), såsom at 
opføre sig venligt, smilende og imødekom-
mende overfor kunderne. Feltarbejdet viste 
dog også, at en væsentlig del af dørmænds 
arbejde består i at håndtere og ekskludere 
urolige og (potentielt) voldelige personer, 
samt at evnen til at kunne håndtere disse 
fysisk blev italesat af dørmændene som 
nøgleaspekter ved deres arbejde. 
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Under feltarbejdet observerede jeg lige-
ledes jævnligt episoder, hvor dørmændene 
gjorde brug af moderat fysisk magt og mere 
sjældent episoder, hvor de gjorde brug af 
direkte fysisk vold i konfrontationer med 
såkaldte ’ballademagere’, ’kriminelle’ el-
ler ’bandemedlemmer’. Dørmænd er ikke 
afstumpede voldsmænd, sådan som de til 
tider fremstilles i medierne. Tværtimod sy-
nes dørmandsbranchens uformelle kodeks 
at være; fysisk hvis nødvendigt, men ikke 
nødvendigvis fysisk og vold.

Jeg interviewede også dørmændene. In-
spireret af principperne i den hermeneutisk-
etnografisk forskningstradition (Agar 1986) 
blev interviewguiden revideret undervejs, 
efterhånden som de natlige observationer, 
interviewene og de uformelle samtaler med 
dørmændene genererede bedre forståelser 
og nye spørgsmål om dørmandsarbejdets 
kompleksitet. Mens de tidlige interviews 
havde til formål at bred viden om dørmæn-
denes vej ind i dørmandsfaget, hvad der 
motiverede dem i arbejdet, og hvilken rolle 
risikoen for vold spiller i deres virke, så var 
de senere interviews i højere grad centreret 
om specifikke temaer, herunder deres op-
levelse af frygt, og hvordan de forsøgte at 
håndtere denne. Alle interviewene varede 
mellem en og to timer. De blev båndet, og 
de fleste blev senere udskrevet og analyse-
ret. I artiklen er alle informanter anonymi-
serede.  

Analyse 

Nattelivet som markedsplads for 
kropslig kapital 

Hvad motiverer personer til at engagere sig 
i højrisikoprofessioner som det at være dør-
mand? I forskningslitteraturen beskrives 
dørmandsbranchen ofte som et domæne, 
hvor primært arbejderklassemænd kan kon-
vertere krops- og voldskapital til økonomisk 

kapital (Winlow 2001; Hobbs m.fl. 2003; 
Monaghan 2002c). Fra dette perspektiv 
anskues den alkoholbaserede nattelivsøko-
nomi som en markedsplads, hvor kompe-
tente ’entreprenører i kropskapital’ (Wacqu-
ant 1995) kan sælge deres kropsarbejde og 
deres evner ud i fysisk magtanvendelse til 
beværtningerne, som ønsker at skabe opti-
male rammer for kundernes køb af alkohol; 
sådanne rammer bliver blandt andet skabt 
ved at ekskludere urolige og voldelige perso-
ner, der enten udgør en direkte trussel mod 
de andre forbrugere, eller skaber en utryg 
stemning. Historisk set har arbejdet som 
dørmand derfor krævet mange af de samme 
kompetencer - såsom potentialet for vold og 
evne til at virke intimiderende - som også 
efterspørges i den kriminelle underverden 
(Se også Hobbs m.fl. 2003). Dette har be-
tydet, at dørmænd traditionelt er blevet re-
krutteret blandt lokale ’hårde mænd’ eller 
kriminelle, som i gadeslagsmål havde be-
vist evnen og viljen til vold, hvorfor de blev 
ansat til at håndtere byens øvrige bøller. I 
de senere år har denne rekrutteringsprak-
sis undergået visse forandringer. I dag skal 
dørmænd godkendes af politiet, hvilket de 
ofte ikke bliver, hvis de har en voldsdom 
og/eller en kendt volds- og kriminalitetshi-
storik (Restaurationsloven 2009). Dette har 
betydet, at mange dørmænd i dag rekrutte-
res fra kampsportsmiljøet, hvor de gennem 
legitim ’sportskamp’ og ikke ulovlige gade-
slagsmål har vist, at de besidder den rette fy-
siske styrke samt modet til om nødvendigt 
at tage fysiske konfrontationer. Dette gjorde 
sig også gældende for dørmændene i dette 
studie, hvor langt de fleste har relativ lang 
erfaring med forskellige typer kampsport 
såsom boksning, mixed martial arts, krav 
maga, judo og taekwondo. Et mindre an-
tal havde også erfaring med gadeslagsmål. 
Dørmændene har således gennem deres op-
vækst, og ikke mindst gennem deres delta-
gelse i kampsportsmiljøet, opbygget fysisk 
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kapital og en habitus (Bourdieu 1990), der 
korresponderer med de kompetencer, der 
efterspørges i dørmandsbranchen.  

Ligesom i andre typer af arbejde spiller 
muligheden for at generere en økonomisk 
indkomst en rolle, når mænd (og kvinder) 
vælger at blive dørmænd. I Danmark er 
det dog sjældent økonomisk nødvendig-
hed, der får personer til at søge ind i dør-
mandsbranchen. For de fleste gælder det, at 
dørmandsarbejdet er et bijob, der supplerer 
indkomsten fra deres primære arbejde eller 
SU. Med en timeløn, som for de fleste lig-
ger i omegnen af 150-300 kroner, er dør-
mandsarbejdet heller ikke en guldrandet 
forretning. Særligt ikke hvis man tager i 
betragtning, at det er natarbejde, at arbej-
det for de fleste er begrænset til den forlæn-
gede weekend (torsdag-, fredag- og lørdag), 
og at en typisk vagt maximalt er 6 timer 
(fra 23.00-04/05.00) og ofte kortere. Dør-
mandsarbejdes relativt begrænsede økono-
misk afkast betyder, at hvis man skal forstå, 
hvorfor nogle mænd giver sig i lag med det-
te risikofyldte og udfordrende arbejde, så er 
man nødt til også at tage arbejdets kulturel-
le, sociale og emotionelle aspekter i betragt-
ning. Dataindsamlingen til dette studie vi-
ser, at nogle dørmænd også er tiltrukket af 
faget, fordi de er fascinerede af nattelivs- og 
festmiljøet; fordi arbejdet i døren giver dem 
en mulighed for at være del af et kollegialt 
fællesskab, primært bestående af mænd, og 
fordi arbejdet i døren kan bruges som plat-
form for at score piger og/eller opnå lokal 
status. Arbejdet som dørmand er i et vist 
omfang omgærdet med prestige (Se også 
Winlow m.fl. 2001). Ikke blot har mange 
en forestilling om, at dørmænd besidder et 
særligt potentiale for vold, hvilket især en 
del unge mænd finder meget fascinerende. 
I nattelivsmiljøet bliver dørmænd til tider 
også en art lokale ’celebrities’, som andre 
gæster gerne vil kende, og som springer 

køen over og kommer gratis ind på nat-
klubber, når de selv går i byen og fester.  

”Du møder mange i døren, og mange vil jo 
gerne stå og snakke med dørmanden. Mange 
vil gerne kende personalet, fordi så er man 
ligesom en af de ’faste’. Eller endnu bedre - 
arbejde bag baren, men det allerbedste er jo, 
hvis man kunne stå i døren. Man kan vel 
godt sige, at dørmændene bliver lidt kendis-
ser… Og så kommer du gratis ind [på nat-
klubber]. Jeg har sgu sågar oplevet at komme 
foran i køen nede i min kiosk, fordi jeg var jo 
dørmanden” (Interview Søren, dørmand). 

En del dørmænd er imidlertid også tiltruk-
ket af arbejdet i døren, fordi dette arbejde 
rummer fare- og spændingselementer samt 
en mulighed for at demonstrere sit masku-
line værd.

Dørmandsarbejde som kantarbejde 
Blandt dørmænd fremstilles ”døren” ofte 
som et næsten mytisk sted - eller en ’kant’ 
mellem kaos/kontrol, det bevidste/ubevid-
ste og ultimativt liv og død (Lyng 2005b) 
- hvor mænd, i endnu højere grad end i ek-
sempelvis kampsport, kan ”teste” deres fysi-
ske og ikke mindst mentale karakter. 

”Jeg har set mange, som er gode i [bokse]
ringen, men som bare frøs i døren. I ringen 
der ved du, at der altid er en dommer, som 
stopper det, hvis det bliver for vildt. I døren 
er der ingen regler, ingen til at stoppe det. Det 
er mere virkeligt, og det er der nogen, som 
bare ikke kan klare, og så fryser de. De bliver 
bange for at komme alvorligt til skade” (In-
terview Theis, dørmand). 

At arbejdet som dørmand både er et krops-
ligt, emotionelt og psykisk krævende ar-
bejde kommer blandt andet til udtryk ved, 
at dørmænd ofte anvender kropsrelaterede 
udtryk såsom ”at være presset”, når de taler 
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om deres oplevelser i situationer, hvor de 
eksempelvis skal afvise adgang til modvil-
lige personer med et veletableret ry som 
voldskompetente. Udtrykket ”at være pres-
set”, har konnotationer både til stress, angst, 
en anstrengt atmosfære og en belastning. 
Mere specifikt trækker begrebet på billedet 
af en person, hvis krop er sat under et mas-
sivt fysisk pres (fra en anden krop), hvorfor 
det er svært at bevæge sig og handle. Blandt 
dørmænd er det en accepteret antagelse, at 
stærke følelser og mangel på kontrol over 
disse kan sætte én under pres og stå i vejen 
for effektiv og nødvendig handlen. Mens 
udtrykket ”at fryse” ofte blev brugt til at be-
skrive situationer, hvor en dørmand blevet 
paralyseret af frygt, dvs. ikke evnede kom-
petent ’emotionelt kantarbejde’ (Lois 2005), 
så blev udtrykket ”at koge” eller ”at slå klik” 
til tider brugt om dørmænd, der var ude af 
stand til at kontrollere deres frygt, hvor-
for de i panik tyede til unødig vold. Sidst-
nævnte kom f.eks. til udtryk i en samtale, 
jeg havde med en dørmandsfirmaejer, som 
havde udtrykt bekymring over nogle af sine 
dørmænd.  

”Jeg holdt et møde med dem [dørmændene 
Søren og Bent], hvor jeg gjorde dem fuld-
stændigt klart; hvis skurkene snakker, så 
snakker vi også; hvis de skubber, så skubber 
vi; og hvis de slår, så slår vi, men det er ikke 
os, der starter! Det, der er med Søren, det er, 
at når de [skurkene] er helt oppe at køre… 
Og det er svært! For de går helt tæt på én, 
og de puster sig op, og de råber og skriger, og 
nogle af dem er jo fand’me helt røde i hove-
det af alle de steroider, de har taget. Der klik-
ker det simpelthen oven i hovedet på Søren. 
Han kan slet ikke stå stille, og armene… Det 
hele går på ham, og det koger… Der kan han 
simpelthen ikke holde det tilbage, og så slår 
han” (Feltnoter, Lars, dørmand). 

Risikoen for at blive overvældet af frygt, 
fejle, blive fysisk skadet eller invalideret er 

imidlertid også noget af det, der virker dra-
gene på mange dørmænd. Adspurgt direk-
te, hvorfor de arbejder i døren, forklarede 
dørmanden Niels eksempelvis; ”Jeg gør det, 
fordi det er en måde at teste mig selv”, og dør-
manden Christian forklarede at: 

”Jeg gør det på grund af spændingen (...) Jeg 
elsker, når noget [en konflikt] er lige ved at 
ske, og du kan mærke, at dine muskler er helt 
spændt, og du er klar”. 

I tråd med dette forklarede dørmandsfirma-
ejeren Lars, at han elskede at engagere sig i 
ekstreme situationer, herunder dørmands-
arbejdet, fordi han ville; 

”(,..) bevise for mig selv, at selv når det er 
vildt, og alt omkring mig er kaos, så panikker 
jeg ikke. Jeg [for]bliver i kontrol, og jeg gør, 
hvad jeg skal gøre” (Feltnoter, Lars, dør-
mandsfirmaejer). 

Som det ovenstående antyder, er den fy-
siske risiko og de kropslige og emotionelle 
oplevelser af spænding, kaos og frygt, som 
generes i potentielt voldelige konflikter, no-
get af det, der får nogle mænd til at vælge at 
arbejde som dørmand. I dørmandsarbejdet 
forstærkes oplevelsen af spænding af, at der 
i modsætning kampsport ikke er nogen reg-
ler og potentielt set ingen til at gribe ind. 
Dette betyder, at den enkelte dørmand i 
vidt omfang må forlade sig på egne evner 
til at bevare roen, overblikket og forudse si-
tuationer. Hvis en slåskamp opstår, må de i 
vidt omfang stole på deres egne evner til at 
handle intuitivt og resolut, hvis de skal få 
det fysiske overtag. I denne kontekst bliver 
det at udøve kompetent fysisk og emotio-
nelt kantarbejde en måde, hvorpå dørmæn-
dene kan ”teste” sig selv, dvs. udforske egne 
grænser og konstruere en maskulin selv-
forståelse og identiet som mænd, der evner 
selv(kontrol) i kaotiske situationer og i re-
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lation til andre mænd. Når dørmænd selv 
skal forklare, hvorfor de arbejder i døren, 
så fremstiller de dog ikke dette som blot 
et spørgsmål om af afprøve egne grænser. 
Mange tilføjer også en symbolsk overbyg-
ning, hvor de fremstiller sig selv som en art 
heroiske krigere, der velvilligt stiller sig på 
kanten mellem orden og kaos og beskytter 
forsvarsløse mennesker mod voldelige ag-
gressorer, til tider beskrevet som ’skurke’. 
Dette er eksempelvis tydeligt i det neden-
stående uddrag fra en samtale, jeg havde 
med dørmanden Sebastian:    

“Jeg gør det [er dørmand] for at beskytte folk. 
Det er det. Det er grunden til, vi er der. Vi er 
der for at beskytte folk. Det er sådan, jeg ser 
det. (…) Du skal være en kriger. Jeg ved, jeg 
personligt har reddet livet for otte personer” 
(Feltnoter, Sebastian, dørmand).  

Både i interviews og i uformelle samtaler 
omtalte dørmændene ofte sig selv som ”kri-
gere”. Mens begrebet ’kriger’ refererer til, at 
den gode dørmand ikke må vise frygt, så 
bruger dørmændene også dette begreb til 
at konstruere en selvforståelse som heroi-
ske beskyttere. Ideen om kriger-beskytteren 
har stor appel blandt dørmænd, fordi den, 
i modsætning til den gængse stereotype 
forestilling om dørmænd som hyper-ma-
skuline dominerende aggressorer, tilbyder 
en mere acceptabel maskulinitetsposition, 
hvor traditionelle dyder som overlegen-
hed og viljen til fare og vold kobles med en 
bekymring for og et heroisk forsvar af de 
’uskyldige’, et begreb, som også ofte bruges 
blandt dørmænd.   

Dørmandsarbejde og håndteringen af 
frygt   
Frygten for vold spiller en stor men også 
ambivalent rolle i dørmandsbranchen. I en 
mandsdomineret branche med historiske 
rødder i arbejderklassen er frygt for vold 

dybt tabuiseret og skamfuldt. I tråd med 
dette forklarede dørmanden Niels, at man 
ikke kan være dørmand, hvis man er ban-
ge, og at den gode dørmand er én, der har 
’nænnet’. 

“Nænnet  … Hmm, det er bare, at du ikke 
er bange. At du ikke bakker. At du kun går 
frem, uanset hvad… Hvis det betyder, at du 
får nogen på hovedet, så tager du det med. 
Men du bakker ikke” (Feltnoter, Niels, dør-
mand).    

Som tidligere nævnt fremhævede flere in-
formanter, at den gode dørmand er en ’kri-
ger’, der ikke er bange, men derimod har 
modet, mental styrke og er i kontrol. Mens 
frygt på den ene side er kulturelt tabuiseret 
blandt dørmænd, så er dørmandsarbejdet 
på den anden side også en type arbejde, 
hvor den enkelte dørmand i et vist om-
fang tvinges til at forholde sig til kroppens 
materialitet og emotionalitet: Når blodet 
strømmer til hovedet, adrenalinen stiger, 
ens muskler spændes og en følelse af uro 
og utilpashed breder sig ved udsigten til 
en nærtstående voldelig konfrontation, så 
trænger følelserne og frygten sig så at sige 
på. Arbejdet i døren skaber på den måde 
en dissonans i individet mellem den kul-
turelt idealiserede kontrollerede ’kriger’ og 
den enkeltes oplevelse af uro og frygt. Felt-
arbejdet viste, at dørmænd gør brug af en 
række strategier til at håndtere egen frygt 
og arbejdets risici. En af disse følelseshånd-
teringsstrategier består af jævnlig styrke- og 
kampsportstræning, hvorved den enkelte 
vedligeholder sin fysiske styrke, hurtighed 
og kampteknik. Dørmændenes ugentlige 
arbejde på egen krop tjener ikke blot instru-
mentelle formål, men også til at opbygge 
selvtillid og skabe en beroligende følelse af 
at være velforberedt. I forhold til dette for-
klarede dørmanden Lars, at jævnlig bokse-
træning havde den fordel, at hvis en gæst 
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slog på ham i døren, så ville slaget ikke have 
en ’overraskende’ (læs chokerende) effekt 
på ham. Opfattelsen af at være velforberedt 
giver dørmændene en vis fornemmelse af 
kontrol over en ellers uforudsigelige frem-
tid. En anden strategi, som dørmændene 
anvender til at opbygge selvtillid, hand-
ler om at dyrke realistisk tænkning. Dette 
ved at minde sig selv om, at alvorlig vold 
og skader trods alt er sjældne. Derudover 
forsøger dørmændene at tænke optimistisk 
ved at fokusere på tidligere succesfulde 
oplevelser og derved opbygge tro på egen 
fremtidig performance. Andre risiko- og fø-
lelseshåndteringsstrategier bestod i at bære 
stik- eller skudsikre veste, og i mere sjældne 
tilfælde enten at bære eller at have gemt et 
våben. Typisk et knojern eller et slagvåben 
til anvendelse i meget kritiske situationer. 

Håndtering af risici og frygt sker også på 
et gruppeniveau. Da mange dørmænd er af 
den opfattelse, at de ikke kan regne med, 
at politiet vil nå frem i tide, hvis en kon-
flikt opstår, betyder det, at dørmandsfæl-
lesskaber ofte er karakteriseret ved stærke 
normer om gruppebaseret solidaritet. Som 
Monaghan (2002b) har påpeget, er det 
ofte et kulturelt ideal og normativt krav 
blandt dørmænd, at den enkelte skal udvise 
næsten ’mekanisk solidaritet’ (Durkheim 
1964). Dette ved at ofre sin egen personlige 
sikkerhed for beskyttelsen af kollektivet, 
hvorved kollektivet samtidigt kommer til 
at fungerer som ’a second protective skin’ 
for den enkelte (Monaghan 2002b). Idea-
let om blind gruppesolidaritet er godt at 
tænke med og fungerer som et værn mod 
den usikkerhed, der let kommer snigende. 
Blandt dørmændene i dette studie kom 
solidaritetsidealet jævnligt til udtryk gen-
nem påmindelser om, at man skulle passe 
på hinanden. Gruppesolidaritetsidealer ud-
trykkes også i dørmændenes praksis. Opstår 
der en ophedet diskussion mellem en dør-
mand og en gæst, vil en anden dørmand 

typisk stille sig umiddelbart bag sin kollega 
for på den måde at kommunikere, at man 
har kollegaens ryg. I sjældne tilfælde kom-
mer gruppesolidaritet også til udtryk gen-
nem brug af vold. Under feltarbejdet skete 
det mest ekstreme eksempel på dette en 
nat, hvor dørmændene på en større natklub 
blev angrebet af en gruppe ophidsede unge 
mænd med tilknytning til en lokal bande-
gruppering. Optrinnet udviklede sig til en 
slåskamp mellem de unge og dørmændene, 
som kort tid efter fik hjælp fra tililende kol-
leger, der arbejdede på andre beværtninger 
i nærheden. Konflikten, som dørmændene 
selv mente de vandt, fik det efterspil, at en 
gruppe dørmænd senere på natten valgte at 
køre ud til det boligområde, hvor de men-
te, de unge kom fra, i håbet om at finde og 
straffe angriberne. Et par dage efter episo-
den fortalte en af de deltagende dørmænd, 
at han og kollegaerne havde sparket døren 
ind til flere lejligheder og en hashklub i jag-
ten på angriberne, dog uden at finde dem. 
Dørmanden retfærdiggjorde både slåskam-
pen foran natklubben og den efterfølgende 
jagt på angriberne på følgende måde:

“Vi blev nødt til at ramme dem rigtig hårdt. 
Hvis vi ikke gør det, så vil de helt sikkert 
komme igen. Det er 100% sikkert, de vil 
prøve igen… At teste os. Vi blev nødt til at 
sende dem et signal om, at vi er stærke, og vi 
står sammen. Vi skal også være helt sikre på, 
at de ikke angriber et af de steder [bevært-
ninger], hvor der kun står to kollegaer. De 
skal vide, at det er lige meget, om vi står to 
eller seks [dørmænd]. Hvis de angriber, så 
kommer vi alle. Ligesom om vi alle stod der 
[i døren]” (Feltnoter).     

Episoder som den ovenstående hører til 
sjældenhederne. Episoden er imidlertid in-
teressant, fordi den peger på en mere gene-
rel opfattelse blandt dørmænd, nemlig at 
hvis man direkte udfordres og trækker sig 



20  Maskulinitet og emotionelt kantarbejde - dørmænds regulering af vold ....

fra konfrontation med kendte kriminelle, så 
vil man ikke blot tabe ansigt. Man vil også 
signalere, at man er bange, hvilket højner 
risikoen for fremtidige angreb fra voldelige 
kriminelle, der tolker frygt som svaghed. 

Kantarbejde og maskulinitetshierarkier 
Som andre typer af brancher er dørmands-
faget også udgjort af magtrelationer og stra-
tificeringer mellem over- og underordnede 
maskulinitetspositioner (Connell 1995). 
Det generelle fravær af formel rang, kvali-
fikationer eller andre ’objektive’ markører 
af arbejdsmæssig status betyder, at forskelle 
og hierarkiske relationer mellem dørmænd 
ofte konstrueres gennem deres kønnede og 
situationelle praksisser. Selvom dørmand 
og dørmandsfirmaer i stigende grad mø-
des med krav fra restauratørerne om, at 
de skal agere venlig, smilende og service-
minded over for gæsterne (Søgaard 2017), 
så er det stadig sådan, at de dørmænd, der 
demonstrerer den største grad af fysisk kom-
petence og emotionel selvkontrol i (nær-)
voldssituationer, er øverst i dørmændenes 
interne maskulinitetshierarki. På store nat-
klubber med mange dørmænd blev det såle-
des anset som mest prestigefyldt at arbejde 
i døren, frem for indenfor på natklubben. 
Grunden til dette er en forestilling om, 
at arbejdet i døren er mere risikofyldt, da 
dette implicerer, at man skal afvise poten-
tielt voldelige gæster, som til tider blive 
både vrede og aggressive over ikke at kunne 
komme ind på beværtningen. Ligeledes 
blev dørmænd, der evnede at tage de ’svære 
afvisninger’ af kendte kriminelle; som ud-
viste (tæt på) ubetinget vilje til at støtte 
deres kollegaer i konflikter; eller som hånd-
hævede en meget restriktiv adgangspolitik, 
ofte beskrevet som ’en god mand’, som en 
der ’har nosser’ eller som ’en rigtig kriger’. 
Blandt dørmændene tjener den omfattende 
brug af meget maskuliniseret sprogbrug til 

at idealisere de dørmænd, der udviser viljen 
og evnen til at arbejde tættest på ’kanten’. 

I modsætning til dette blev dørmænd, 
der enten foretrak at arbejde indenfor på 
natklubben, eller som håndhævede en 
mere lempelig adgangspolitik, til tider kri-
tiseret af deres kollegaer for at være ’bløde’ 
og/eller bange mænd. Dette kom eksem-
pelvis til udtryk i en samtale mellem fire 
af mine dørmandsinformanter på en café 
en søndag aften, hvor de diskuterede en 
hændelse den foregående nat.   

   
Søren: ”Hey, hvad skete der lige på Klokke-
tårnet [natklub] i går”?   

Bent: “Jeg ved det. Det er Johannes [en dør-
mandskollega], han er for blød. Jeg kiggede 
forbi [Klokketårnet] i nat, og de første jeg 
mødte indenfor var Mista og ti andre gutter 
fra Trillegårdsbanden. De stod bare og hang 
ud i baren. For helvede!”. 

Lars: “Johannes siger, der ikke er nogen 
grund til at opføre sig som et røvhul. Det gi-
ver for mange konflikter […]. Vi bliver sim-
pelthen nødt til at have et møde. Johannes, 
han er for blød. Det er ok at være den flinke 
dørmand, men når det kommer til kriminelle 
som dem der, så bliver du nødt til at være 
hård, ellers så dur du ikke”.    

Bent: ”Jeg har sagt det til Benjamin [ejeren 
af dørmandsfirmaet] flere gange. Det dur 
ikke med Johannes. Han lukker for mange 
[voldskompetente] ind, fordi han er for 
flink, eller fordi han er bange for at tage kon-
flikten” (Feltnoter).    

Ovenstående er interessant, fordi det viser, 
at dørmænd, der vælger ikke engagere sig i 
det kantarbejde, der ligger i at skulle afvise 
adgang til mænd med et kendt voldspo-
tentiale, risikerer at blive devalueret til en 
’feminiseret’ position som ’bløde’, frygt-
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somme og inkompetente mænd af deres 
kollegaer. Mens viljen og evnen til voldsre-
lateret kantarbejde er et centralt træk ved 
den hegemoniske maskulinitetskonstruk-
tion blandt dørmænd, så betyder det dog 
ikke, at al vilje til at løbe risici og aggressiv 
fremfærd anses som acceptabel. Tværtimod 
er unødig risikotagning og overdreven brug 
af fysik også forbundet med maskulin un-
derordning, da dette ses som udtryk for, at 
man lider af maskulint mindreværd, hvor-
for man tyr til overdrevne og utroværdige 
måder at bevise sit maskuline værd på. Det-
te blev eksempelvis tydeligt i en samtale 
med ejeren af et lokalt dørmandsfirma.  
    

Benjamin: “Jeg blev nødt til at fyre Stig. Der 
var simpelthen for mange uheldige episoder 
med ham. Han er alt for aggressiv over for 
kunderne. Det er bodybuildersygdommen. 
Han har for meget, han gerne vil bevise” 
(Feltnoter). 

Dørmænd skal altså, i deres forsøg på at 
konstruere en hegemonisk maskulinitet, i 
dag balancere kompetent mellem forskel-
lige stigmatiserede positioner. Ikke blot skal 
de forsøge at undgå den maskuline devalu-
ering, som ligger i at blive set som for til-
bageholdene i forhold til at ville engagere 
sig i risikofyldt kantarbejde i mødte med 
potentielt voldelige andre mænd. De skal 
samtidigt forsøge at undgå den maskuline 
devaluering, som ligger i at blive set som 
udøvende patologisk hyper-maskulinitet, 
baseret på overdreven risikovilje og unødig 
brug af fysik.   

Konklusion
Transformationen af den indre storbys nat 
til en fest- og forbrugszone har afstedkom-
met en massiv ekspansion i den alkoholba-
serede natøkonomi. Det er i denne kontekst, 
man kan forstå dørmænds arbejde. I lighed 

med buschaufføren og taxichaufføren, som 
transporterer festende unge voksne til og 
fra den indre by om natten; pizzamanden, 
som sørger for mad til de sultne festende; og 
bartenderen, som sørger for at glasset aldrig 
er tomt, så er dørmanden en del af det udvi-
dede netværk af arbejdere, der i dag får den 
urbane fest- og natøkonomi til at fungere. 
Mens løftet om vilde oplevelser, hedonisme 
og overskridelser af konventionelle normer 
er vigtige elementer i barers og natklub-
bers markedsføringsstrategier og forsøg på 
at tiltrække kunder, så er det dørmandens 
opgave at sikre et vist niveau af orden og 
at ekskludere problematiske personer, som 
truer salget og forbruget af alkohol. Ekspan-
sionen af den postindustrielle bys fest- og 
nattelivsøkonomi har således skabt et nyt 
domæne, hvor hårde mandekroppe og tra-
ditionel maskulin autoritet i dag (re)produ-
ceres og har fået en fornyet værdi i skabel-
sen af orden og profit (Hobbs m.fl. 2003).

Selvom dørmandsbranchen i de senere 
år har gennemgået en professionaliserings-
proces, hvor det at udvise selvkontrol og 
agere serviceminded i stigende grad norm-
sættes (Søgaard 2017), så har jeg i denne 
artikel vist, hvordan det at løbe risici og 
fysisk at kunne håndtere (potentielt) volde-
lige personer stadig er centrale aspekter af 
dørmænds arbejde og deres konstruktion af 
maskulinitet. Fremfor at se dørmænd som 
afstumpede voldsmænd, så har denne arti-
kel i stedet forsøgt at give et indblik i, hvor-
dan (dør)mænds maskulinitetskonstruk-
tioner og deres individuelle og kollektive 
forsøg på at håndtere voldsrelaterede risici 
og frygt udgør funktionelle komponenter 
i skabelsen af orden, sikkerhed og profit i 
den kapitalistiske nattelivsøkonomi. 

Mens tidligere studier af dørmænd ofte 
har anvendt et Bourdieu-inspireret teori-
apparat til at beskrive, hvordan nattelivs-
økonomien udgør en ny postindustriel 
markedsplads, hvor primært arbejderklasse 
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mænd kan konvertere krops- og voldska-
pital til økonomisk kapital (Winlow 2001; 
Hobbs m.fl. 2003; Monaghan 2002c), så 
har jeg i denne artikel anvendt Lyngs 
’kantarbejdsteori’ til belyse dørmænds ri-
sikobetonede arbejde. Fordelen ved dette 
analytiske perspektiv er, at det gør os i 
stand til at fremanalysere væsentlige socio-
emotionelle og kulturelt kønnede aspekter 
ved dørmandsarbejdet. I analysen har jeg 
således forsøgt at belyse, hvordan nogle 
mænd er motiveret til arbejdet i døren af 
mange af de samme grunde, som de er mo-
tiveret til at gå til kampsport eller andre 
former for ekstremsport. I et senmoderne 
samfund, hvor mange typer af arbejde i 
stigende grad domineres af rationel kal-
kulering, individualisme og refleksive- og 
bureaukratiske forsøg på at tæmme det ir-
rationelle og vilde, kan arbejde i døren 
fremstå attraktivt, fordi det rummer mulig-
heder for, på en meget konkret og kropslig 
måde at udforske egne grænser, generere 
mening og at konstruere en patriarkalsk 
maskulin selvidentitet i relation til andre 
mænd. Ligesom det karnevaleske natteliv 
i dag udgør et domæne, hvor unge voks-
ne engagerer sig i en beruset jagt på ny-
delse, irrationalitet, kropsbaseret mening 
og grænseoverskridelse (Presdee 2000), så 
kan det natlige bijob som dørmand måske 
også anskues som nogle mænds forsøg på 
momentant at undslippe og modsætte sig 

hverdagslivets krav, kontrol og de stadigt 
mere udflydende kønsroller og –identite-
ter. Mens et psyko-socialt kant-teoretisk 
perspektiv kan bidrage til mere nuancere-
de forståelser, så rummer dette perspektiv 
også begrænsninger i forhold til at forstå, 
hvorfor nogle mænd giver sig i kast med 
dørmandsarbejdet. I analysen fremhævede 
jeg således, hvordan mænd også er tiltruk-
ket af dørmandsbranchen, fordi de her kan 
konstruere en bestemt form for hyper-ma-
skulin identitet, der frem for at være baseret 
på undertrykkelse og illegitim aggression 
trækker på kulturelle ideer om maskulin 
heroisme og beskyttelse af den svage. Skal 
vi forstå dørmænds virke, er det således vig-
tigt, at vi også har blik for den kulturelle 
betydning, dørmænd selv tilskriver deres 
praksis. I kombination med kulturelle og 
maskulinitetsteoretiske perspektiver så kan 
en kantarbejdsteoretisk analyse imidlertid 
give os bedre forståelser af de kønnede dy-
namikker, som driver dørmænds risiko- og 
voldspraksisser. I tråd med Whitehead’s 
(2005) pointe om at maskulinitet kan være 
en ’risikodynamo’, har jeg eksempelvis vist, 
hvordan det subkulturelle loyalitetsideal og 
dørmændenes frygt for ikke at blive gen-
kendt som rigtige (heroiske) mænd til tider 
kan få dem til at engagere sig i voldsomme 
og ulovlige voldspraksisser.

noteR
1 Dørmændene i dette studie arbejdede pri-

mært som håndværkere og socialpædagoger, 
men også som ufaglærte servicearbejdere, 
og et mindre antal læste på videregående 
uddannelser.

2 Under feltarbejdet varierede dørmændenes 
løn mellem 450 og 150 kroner i timen. På 
grund af øget konkurrence mellem dør-
mandsfirmaerne, som kæmper om at sikre 
eller fastholde kunder (beværtningerne), er 

dørmændenes løn dog generelt faldet de se-
nere år. I 2016 opererede de fleste dørmands-
firmaer således med lønninger på omkring 
150-250 kroner i timen.    

3 Begrebet ’nænnet’ udspringer af udsagns-
ordet ’at nænne’, som betyder, at man har 
hjerte eller viljen til at gøre noget ubehage-
ligt eller smertefuldt enten mod andre eller 
mod sig selv (Den Danske Ordbog).
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