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FREIAs hidtidige arbejde med
køn & sted



• Ændrede levevilkår

• Stagnerende eller negativ økonomisk udvikling 
og lav vækst

• Omstrukturering på arbejdsmarkederne => 
nedgang i antallet af ‘mandearbejdspladser’

• Migration og affolkning (især kvinderne 
flytter)(+ mindskede fødselsrater). 

UDVIKLINGSTENDENSER I NORDENS 
YDEROMRÅDER









Stor betydning for yderområdernes levedygtighed og 
sammenhængskraft, men ogsa ̊ for de mænd og kvinder, 
der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer. 

Udviklingstendenserne har givet anledning til begreber 
som f.eks. kvindeflugt og kvindeunderskud.  

MEN ikke kun et problem at kvinderne flytter. Det 
italesættes også som et problem at mændene ikke gør!

UDVIKLINGSTENDENSER I NORDENS 
YDEROMRÅDER



Diskurser som selvopfyldende 
profetier?

”Hvide drenge er den nye underklasse” 
(Leder, Politiken, 26.01.2010, side 6)

”Fænomenet kaldes 'white trash' i USA. 
Som andre etiketter, der sættes på folk i 
bunden af samfundets hierarkier, er det 
nedsættende og stigmatiserende. Ikke 
desto mindre beskriver det en 
virkelighed (…) Danmark har i de senere 
år fået en stigende gruppe, især af yngre 
mænd i de sydlige og vestlige 
udkantskommuner, der lever afkoblet fra 
både arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet. (…) 'White trash'-
drengene kender ikke omgangstonen, 
normerne og de uskrevne regler i det 
danske skolesystem (…) I dag er det 
primært den impotente machokultur 
blandt de hvide mænd i 
udkantskommunerne, der om noget 
truer velfærdssamfundet indefra.”

”Udkantsdanmark er det vilde vesten” 
(Politiken, 27.04.2010, side 6)

”Unge mænd, der er vokset op vest for 
den jyske højderyg, er ofte lige så 
dårligt integreret som de tyrkiske 
gæstearbejdere, der kom hertil fra den 
anatolske højslette i 1960'erne: De er 
alt for dårligt uddannede og bliver 
derfor dybt afhængige af offentlige 
overførsler. Den vigtigste forskel er, at 
fabrikkerne dengang endnu 
producerede i Danmark og dermed 
havde brug for ufaglært arbejdskraft. 
Men stadig flere mænd fra 
Udkantsdanmark kan ikke længere 
klare sig socialt og kulturelt på 
storbyarbejds-markedet og efterlades 
derfor i periferien.”



• Mænd på landet omtales nådesløst: Som nogle der er 
omstillingsmodvillige, uuddannede og ude af stand til 
at forsørge sig selv - samme tendens ses i 
Norge/Sverige (jf. Paulgaard; Bye; Eriksson).

• Udviklingen i yderområderne har sat mere 
traditionelle former for maskulinitet under pres (jf. 
Cambell, Bell & Finney; Gaini).

• Territorial stigma (jf. Wacquant). 
• De medieskabte myter har betydning for ungdommen 

– betydning for deres identitet og de valg de træffer 
(jf. Paulgaard; Hayfield). 

Centrale pointer



STED OG KØN

• Steder som kønnede.
• Steder er indlejret med betydninger og relationer 

udstikker retningslinjer for adfærd+skaber forskellige 
mulighedsstrukturer for hhv. kvinder og mænd; piger og 
drenge. 

• Steder opleves forskelligt, og fortolkes forskelligt, afhængigt 
af køn (og afhængigt af alder, social position, etnisk 
tilhørsforhold, etc. (Doreen Massey)

• Lokale og regionale kønskontrakter = uskrevne regler og 
normer, der regulerer relationerne mellem kvinder og 
mænd i yderområderne (Gunnel Forsberg) 



GLOBALE STRØMNINGER

De globale strømninger påvirker ikke alle steder på 
samme måde og i samme grad. 

Tiltagende konkurrence mellem steder: Regionalt, 
nationalt og internationalt. 

Nogen steder er i rivende udvikling; andre steder 
er i ”rivende afvikling” (stagnation/degeneration). 



GLOBALISERING

”Globalization for some means
localization for others; signaling as 
new freedom for some, upon many
others it descends as an uninvited
and cruel fate. Mobility climbs to 
the rank of the uppermost among
the conveted values – and the 
freedom to move, perpetually a 
scarce and unequally distributed
commodity, fast becomes the main
stratifying factor of our late moders 
or postmodern times” 

Zygmunt Bauman, ”Globalization: The 
Human Consequences”, 1998, p. 9) 



Køn, uddannelse, sted, 
befolkningsstrømme

• Uddannelse er mere vigtigt end nogensinde før – for den 
enkelte, for steder, for regioner og for nationer. 

• Uddannelse betragtes som en universel målestokk for kvalitet, 
udviklingspotentiale og konkurrenceparameter på et stadigt
mere globaliseret marked.

• De unge må være villige til at flytte for at få en uddannelse –
dette udgør især et pres for unge i yderområderne. De skal 
om nogen være mobile  “The Mobility Imperative” = the 
“necessity for spatial and social mobility and flexibility” (Sven 
Kesselring)

Men hvilken indflydelse har strukturelle vilkår på unges 
muligheder for at få en uddannelse? 



Lokalitet+Køn= to ofte oversete kategorier i 
uddannelsesforskningen.

”Place is an often-overlooked category in 
educational research.”

”Yet, schools are couched within
particular place-based webs of meanings
and relations, each has unique resources
and guidelines for doing masculinity and 
femininity.” 

Edward W. Morris: Learning the Hard Way: 
Masculinity, Place and the Gender Gap in Education
(2012)

Se også Michael Corbett: Learning to Leave. 
The Irony of Schooling in a Coastal Community  
(2007)



Placeringen af 
uddannelses-
institutionerne – og 
de kønnede 
konsekvenser heraf



Hovedpointer fra den nordiske 
litteratur

• De unge i yderområderne føler et stort pres for at forlade 
deres lokalsamfund.

• Det er ofte uddannelses- eller arbejdsrelateret, når de unge 
(især kvinderne) vælger at flytte væk.

• Stedet, hvor de unge bor, danner præmisserne for deres 
muligheder og valg i forhold til uddannelse.

• Stedet, hvor de unge bor, danner tillige præmisserne for 
engagement og lyst til læring.

• Den geografiske mobilitet hos unge, der forlader 
yderområderne, er ofte koblet til social mobilitet.

• Udviklingstendenserne i Nordens yderområder bør/kan ikke 
analyseres ej heller løses uden at medtænke 
kønsperspektivet



HOVEDPOINTER
OM UNGE MÆND I NORDENS YDEROMRÅDER

1. At forskning har påvist, at der blandt visse unge mænd i 
yderområderne er en tendens til ikke at prioritere skolen, fordi 
boglig viden ikke vurderes at være omsætteligt på det lokale 
arbejdsmarked.

2. At det ofte opfattes som naturligt for drengene i Nordens 
yderområder at overtage deres fædres erhvervstraditioner.

3. At faglige fællesskaber i relation til lokale erhvervstraditioner ofte 
er en motivation, når unge nordiske mænd vælger at blive boende 
i yderområderne.

4. At der er en tendens til at unge mænd i yderområderne i højere 
grad end de unge kvinder er glad for at bo, hvor de bor, bl.a. fordi 
de aktiviteter de er med i (fx jagt, fiskeri og friluftsliv) knytter dem 
mere til stedet.

5. At mange unge mænd ser en positiv værdi i valget om at blive 
boende i deres lokalområde – også selvom andre betragter det 
som en ”udkant”.

Men også ambivalens melankonsk maskulinitet



HOVEDPOINTER OM UNGE KVINDER I 
NORDENS YDEROMRÅDER

1. At forskningen viser, at mange unge kvinder i små landsbyer 
oplever, at stederne udbyder flere muligheder til de unge mænd, 
når det kommer til uddannelse og erhverv.

2. At kvindernes valg om at søge væk fra de mindre byer i 
yderområderne også handler om at de opsøger et bredere udbud 
af sociale og kulturelle tilbud.

3. At mange kvinder flytter mod byerne for at studere, og 
efterfølgende er det svært for at vende tilbage til lokalområderne, 
idet jobmulighederne i yderområderne ikke matcher deres 
kvalifikationer. 

4. At lokale kønsnormer kan være medvirkende til, at de unge 
kvinder ønsker at flytte til byerne, som de opfatter som mere 
moderne og ligestillede.

5. At kvinder der sætter pris på traditionelle kønsroller bedre kan se 
en fremtid for sig i de små lokalsamfund.



At tænke videre....

1. Jørgen: Er lighed et mål i sig selv? Hvordan 
kan man sejle op imod vinden? 

2. Hans: konsekvenserne for den langsigtede 
bosætning

3. Rasmus Antoft: ambition om at kvalificere 
politiske beslutningstagningsprocesser

4. Morten: en idé om at ”regionalmainstreame” 
politikudviklinger
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