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ph.d.-afhandling af thomas friis Søgaard

neoliberaliseringen af nattelivet og dets ubesvarede spørgsmål: 
Mens opkomsten af uformelle privat-offentlige sikkerhedskomplekser i nattelivet på mange 
måder har skabt mere effektive regulerings- og ekskluderingsmekanismer i det danske 
natteliv, rejser disse også en lang række af ubesvarede spørgsmål såsom hvordan påvir-
ker opkomsten af uformelle politi-dørmandssamarbejder forbrugernes borgerrettigheder, 
hvordan kontrolleres sådanne uformelle sikkerhedsnetværk i praksis, samt hvordan sikres 
borgernes medinddragelse i byens og nattelivets udvikling, når stadig flere beslutninger ta-
ges i formelle og uformelle netværk bestående af ikke-valgte bureaukrater, politifolk, private 
erhversdrivende og dørmænd. 
Afhandlingen tilbyder en ikke hidtil set indsigt i neoliberaliseringen af det danske natteliv, 
som kan og bør danne baggrund for bredere diskussioner af overnævnte spørgsmål.  

Fakta om undersøgelsesområdet
- I Danmark findes der ca. 4.000 og 7.000 dørmænd. 
- Dørmænd er en del af den voksende nat- og forbrugsøkonomi.
- Dørmænd samarbejder i dag tæt med lokale politiafdelinger.

Afhandlingens empiriske grundlag
Afhandlingen er baseret på 1 års etnografisk feltarbejde blandt dørmænd i Aarhus natteliv, 
samt på kvalitative interviews med politifolk, kommunalt ansatte, lokale m.m. 
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kapitalistisk profit i nattelivet.

Dørmandsarbejde som balancearbejde
Afhandlingen viser, hvordan dørmandsfaget har undergået en historisk udvikling, som har 
betydet, at dørmænd i dag ikke blot skal kunne håndtere vold og urolige gæster. Den kom-
petente dørmand skal i dag også leve op til et krav om at være venlig, imødekommende og 
serviceminded. For mange dørmænd udgør det en konstant udfordring at kunne balancere 
de forskellige og i en vis grad modsatrettede krav. 
Afhandlingen viser, hvordan mange dørmænd investerer meget energi i at fremstå service-
mindede og professionelle overfor kunderne.

ekskludering og etnicitet i det trygge natteliv
Til trods for herskende diskurser og by-brandingsslogans om åbenhed, tolerance og demokrati 
viser afhandlingen, hvordan ekskludering, grænsedragning og en lav tolerance for individer 
der praksisser og kulturelle former, der ikke lever op til middelklassestandarter i dag sætter 
dagsorden i reguleringen af nattelivet. 
Afhandlingen viser, at ekskluderingen af etniske minoritetsmænd, samt mænd, som aspirerer 
til en arbejderklassemaskulinitet, er centrale i dørmændenes bestræbelser på at beskytte 
middelklassekunders følelse af tryghed. Afhandlingen peger således på det paradoks, at mens 
nationale og lokalpolitiske indsatser for at skabe tryghed i nattelivet har gjort natklubber og 
barer mere sikre, så har indsatsen for tryghed, som den udfolder sig i dørmænds rutinemæs-
sige sorteringspraksis, også bidrager til eksklusionen af synlige minoriteter.

Dørmænd – mellem privat og offentligt sikkerhedsarbejde
I modsætning til traditionelle fremstillinger af politiet og den private sikkerhedsbranche som 
klart adskilte, viser afhandlingen, hvordan opkomsten af formaliserede Tryg Nattelivs Netværk 
og uformelle politi-dørmændsnetværk har betydet, at sikkerhed i nattelivet i stigende grad 
produceres gennem organiserede overskridelser, forhandlinger og kreative kombinationer 
af privat-offentlige grænser, perspektiver, autoriteter og ressourcer. 
Afhandlingen viser, hvordan politiets ambition om at ekskludere alle individer med relationer 
til rockergrupper eller bander fra muligheden for at kunne bruge nattelivet har været en af 
de primære faktorer bag udviklingen af uformelle politi-dørmandsnetværk. Afhandlingen 
viser, hvordan politiet i dag udøver en stor uformel indflydelse på dørmænds dørpolitikker, 
men også hvordan dørmænds maskuline autoritet, deres vilje til fysisk at beskytte hinanden 
og i mindre omfang deres allianceskabelse til udvalgte kriminelle og bander er helt centrale 
elementer i den praktiske realisering af danske myndigheders forsøg på at ”stresse” rockere 
og bander ved at udelukke dem fra deltagelse i nattelivet.
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Opsummering af ph.d.afhandlingen: Afhandlingen undersøger sammenhængen mellem 
kropsliggjort maskulinitet, social klasse og sikkerhedsarbejde i det danske natteliv. Mens 
afindustrialiseringen på mange måder har undermineret traditionelle arbejderklassema-
skuliniteter, så har den voksende natøkonomi skabt et nyt domæne, hvor transformerede 
arbejderklassemaskuliniteter i dag revitaliseres og (re)produceres i arbejdet med at skabe 
sikkerhed i nattelivet. Mere konkret viser afhandlingen, hvordan dørmændenes forsøg på 
at skabe maskulin identitet, samt deres kultivering af mandefællesskaber er centrale for 
produktionsmåden i natøkonomien. Ydermere viser afhandlingen, hvordan sikkerhed i nat-
telivet antager en stadig mere neoliberal form, som udfordrer traditionelle private-offentlige 
grænser, samt hvordan dørmænds maskuline autoritet, kroppe og transformerede arbej-
derklasseværdier er helt centrale elementer i danske myndigheders forsøg på at ”stresse” 
og ekskludere rockere og bandemedlemmer fra nattelivet.  

Dørmandsarbejde som klassearbejde
I modsætning til argumenter om, at det postindustrielle samfund er et klasseløst samfund 
peger afhandlingen på, at dørmandsbranchen er et domæne, hvor transformerede arbej-
derklassemaskuliniter, typer af kropslighed og kulturelle værdier har fået fornyet aktualitet, 
værdi og funktion i det postindustrielle samfund. 
Ved at belyse dørmænds kropslige sikkerhedsarbejde giver afhandlingen et indblik i, hvordan 
social klasse og maskulinitet konstrueres og udfoldes i nye former i det nuværende danske 
samfund. Konkret viser afhandlingen, hvordan dørmænds mangeårige tilvænning til vold, 
deres forestillinger om maskulin værdighed, deres brug af fysik og deres signalering af vold 
som potentiale er helt centrale elementer i produktionen af kundetryghed, sikkerhed og 
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