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Baggrund for projektet 

• Fordi de arbejder i de erhverv, hvor der er 
størst risiko for at komme ud for en ulykke 

• Men betyder det, at de er mænd (og 
dermed måske skal leve op til bestemte 
forestillinger og normer om, hvad en 
’rigtig’ mand er) noget for risikoen? 

• I folkemunde taler man nogen gange om 
‘Tarzan’ eller ‘John Wayne’-syndromet. 

• Sikkerhedsforskningen har haft meget 
fokus på mandedominerede brancher, 
men ’maskulinitet’ er underbelyst  

Hvorfor er det mest 
mænd der kommer 

ud for 
arbejdsulykker?  

(95 % af alle 
dødsulykker sker for 

mænd) 



Hvad er maskulinitet? 
Det modsatte af femininitet 

Selvhævdende, hård og 

fokuseret på material succes 

Beskeden, blid og går op i 

livskvalitet 



Hvad er maskulinitet? 
Adskilte personlighedstræk 



Hvad er maskulinitet? 
Sociale normer/forventninger, der varierer mellem tid og sted 



Teoretisk model 

Usikker adfærd 

 

Holdninger til 

sikkerhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kønsidentitet 

 

Maskulinitets-handlinger 
(fx at mænd ikke går med 

værnemidler, foretager risikable 

handlinger) 

Maskulinitets-opfattelser 
(fx at mænd ikke må vise følelser, 

skal kunne tolerere smerte mfl.) 

Arbejdsulykker 

Arbejdsmiljø 
(fx at arbejde meget 

hurtigt, pres fra kollegaer) 

Projektets teoretiske model: 



To mandedominerede brancher 

 



Hvordan kan man måle maskulinitet? 
Dominans (Cronbachs α = 0,70) 

  

2. Den danske statsminister bør altid være en mand 

  

3. Alle grupper bør have en mandlig leder. 

  

44. En mand bør altid være familiens hovedforsørger 

  

51. Mænd bør tage den endelige beslutning i 

pengesager 

Extreme Self-reliance (Cronbachs α = 0,49) 

  

4. En mand bør kunne udføre sit job, selvom han er syg 

eller skadet 

  

12. Mænd bør ikke låne penge af venner eller familie 

  

13. Der bør være lidt ‘handy-man’ i alle mænd. 

  

14. Mænd bør være i stand til at reparere de fleste ting i 

deres hjem.  

Aggression (Cronbachs α = 0,55) 

  

34. En mand bør reagere kraftigt, hvis nogen lægger an på den kvinde 

han følges med   

  

35. Drenge skal opmuntres til at demonstrere fysisk overlegenhed 

  

42. Det er vigtigt for en mand at tage chancer, selvom han kan risikere 

at komme til skade. 

  

45. Hvis tingene går en mand imod bør han ‘mande sig op’ og blive 

hård.  

Restrictive Emotionality  (Cronbachs α = 0,63) 

  

33. En mand bør ikke virke deprimeret selv om tingene går ham imod. 

  

41. Mænd bør ikke lade sig påvirke i følelsesmæssigt anspændte 

situationer 

  

46. Det er lidt pinligt, hvis en mand græder på grund af en trist 

kærlighedshistorie. 

  

50. Man skal ikke kunne se på en mands ansigt, hvad han føler. 

MRNI-Total Scale (Cronbachs α = 0,83) 

Traditionelle maskulinitetsidealer målt vha af 

items taget fra Male Role Norms Inventory-

Revised (Levant et. al. 2007) 



Projektidé 

Usikker adfærd 
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Kønsidentitet 

 

Maskulinitets-handlinger 
(fx at mænd ikke går med 

værnemidler, foretager risikable 

handlinger) 

Maskulinitets-opfattelser 
(fx at mænd ikke må vise følelser, 

skal kunne tolerere smerte mfl.) 

Arbejdsulykker 

Arbejdsmiljø 
(fx at arbejde meget 

hurtigt, pres fra kollegaer) 

Projektets teoretiske model: 



n = 1.157 Ambulancereddere (svarprocent 62% & 73%) 

n = 920 Slagteriarbejdere (svarprocent 53% & 66%) 

Sikkerhedsudfald 

  Bekvemmelighedsovertrædelser 

  Forsømmelser af rapportering 

  Prioritering af sikkerhed 

Mål for maskulinitet  

  Maskulinitetsidealer (MRNI) 

  Maskuline karaktertræk (BSRI-M) 

  Feminine karaktertræk (BSRI-F) 

12 måneder  
T1 T2 

Kontekstspecifikke sikkherhedsmål 

  Involvering i sikkerhed  

  Sikkerhedsledelse 

  AR’s engagement i sikkerhed 

Kohortestudie:  

- Ambulancereddere fra dansk redningsfirma (N = 1.606) 

- Stikprøve af tilfældigt udvalgte slagteriarbejdere organiseret i NNF (N = 2.500)  

Datamateriale 



Resultater 
Fuldt justerede analyser 

Sikkerhedsudfald 

Bekvemmeligheds-

overtrædelser 

Rapportering af 

forsømmelser 

Prioritering af 

sikkerhed 

Mål for maskulinitet  

  Maskulinitetsidealer (MRNI) 0.106 (0.009)*** -0.144 (0.007)*** 0.005 (0.006) 

  Maskuline karaktertræk (BSRI-M) 0.007 (0.011) 0.070 (0.009)** -0.028 (0.008) 

  Feminine karaktertræk (BSRI-F) 0.000 (0.020) 0.050 (0.017) 0.034 (0.015) 

*    .05 > p > .01 

**   .01 > p > .001 

***   p ≤ .001 

R
2
 = 0.086 R

2
 = 0.153 R2 = 0.091 



Resultater 
Maskulinitetsidealer og aleneløft (ambulancereddere) 

Sandsynligheden 

for aleneløft er 

lavest for de der er 

mest uenige i de 

traditionelle 

maskulinitets-

idealer – i denne 

gruppe rapporterer 

6% at have løftet 

alene.  

 

For dem der scorer 

over den 95. 

percentil på MRNI 

har 17% løftet 

alene. 
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Resultater 
Maskulinitetsidealer og arbejde hurtigt (slagteriarbejdere) 

Sandsynligheden 

for at sætte en ære 

i at arbejde 

hurtigere end 

kollegaerne stiger 

støt i takt med 

mere traditionelle 

maskulinitets-

idealer. 

 

For dem der scorer 

over den 95. 

percentil på MRNI 

har 17% løftet 

alene. 
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Resultater 
Maskulinitetsidealer og skæreulykker (slagteriarbejdere) 

Sandsynligheden 

for at komme ud 

for en skæreulykke 

stiger også i takt 

med mere 

traditionelle 

maskulinitets-

idealer. 

 

For dem der scorer 

højest på MRNI er 

sandsynligheden 

14% 
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Hovedresultater i punkter 

1. Maskulinitet – forstået som idealer om hvordan mænd bør handle og 
agere – har betydning for sikkerheden i to mandedominerede brancher 

2. Mere traditionelle maskulinitetsidealer – der f.eks. fremhæver det at 
kunne klare tingene selv – er associeret med mere usikker adfærd, 
mindre tilbøjelighed til at rapportere forsømmelser af sikkerhed, men 
også løft af patienter alene samt at sætte en ære i at arbejde hurtigt → 
alle disse faktorer er med til at øge risikoen for arbejdsulykker særligt 
forløftningsskader og skæreulykker 

3. Der er relativt få mænd i de to brancher, som har meget traditionelle 
maskulinitetsidealer (ca. 10 %) 

4. Men i visse situationer kan traditionelle maskuline karaktertræk være 
en fordel f.eks. hvis man er nødt til at stå på sin ret og kræve 
sikkerhedsreglerne overholdt, hvis ledelse eller folk i 
omverdensrelationer presser én på sikkerheden. 

 



Øvrige arbejdsmiljørelaterede analyser 
baseret på MARS 

1. Sammenligning af arbejdsmiljø og helbred mellem ambulancereddere 
og generel befolkning → bedre generelt helbred og mentalt helbred 
men flere bevægeapparatsmerter, flere følelsesmæssige krav men mere 
mening i arbejdet 

2. Sygefravær, sygenærvær og maskulinitet → de der har de mest 
traditionelle maskulinitetsidealer er mere tilbøjelige til at gå syg på 
arbejde og vælger det oftere fremfor sygefravær 

3. Udrykningsregister som eksponeringsmål ift særligt fysisk arbejdsmiljø 
→ højere gennemsnitligt antal arbejdsopgaver pr vagt betyder flere 
bevægeapparatsmerter ved t2 for den gruppe som var uden smerter ved 
t1 

 

Flere analyser på trapperne 



 

 

Tak for opmærksomheden / præsentationen kan 
downloades på 

http://personprofil.aau.dk/profil/103392 

http://personprofil.aau.dk/profil/103392

