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Mænd på arbejdsmarkedet og deres sundhed

• 85% af mændene mellem 40 og 44 år er beskæftiget.

• ¼ af mændene arbejder i mandedominerede brancher (< 20% kvinder) 
mens mere end Τ𝟏 𝟑 af kvinderne arbejder i en kvindedominerede brancher 
(>80% kvinder).

• 2% af dødsfaldene for mænd mellem 15 og 35 skyldes en arbejdsulykke, og 
90% af alle dødsulykker på arbejdet sker for en mand. 20% af alle 
skadestuebesøg for mænd i alderen 25-45 skyldes en arbejdsulykke.

• 6% af alle dødsfald for mænd skyldes arbejdsbetingede lidelser (ekskl. 
ulykker) – for kvinder er andelen 1%, hvilket kan oversættes til en reduktion 
af middellevetiden for mænd på 9 måneder (og 2 måneder for kvinder). 

• Psykiske arbejdsbelastninger forårsager ca. 2% af dødsfaldene blandt mænd 
og reducerer middellevetiden med 6-7 måneder (og ca. ½ år for kvinder).



Mænd, køn, og 
maskuliniteter

Teoretisk ramme



Kønsforskelle som prisme på mænds sundhed

Ofte bliver mænds sundhed set i forhold til kvinders – instruktivt men også 
begrænsende.



Middellevetid for nyfødte drenge og piger.
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Kønsforskelle som prisme på mænds sundhed

Ofte bliver mænds sundhed set i forhold til kvinders – instruktivt men også 
begrænsende.

Kan bruges (ubevidst) til at konstruere stereotype forestillinger om, at 
(alle) mænd er på én bestemt måde og kvinder ditto.



Kvinder er mere …



Højdeforskelle mellem mænd og kvinder

Cohen’s D = 1.99
Effect size = 0.7



‘Maskulinitetsforskelle’ mellem drenge og piger

Cohen’s D = 0.2
Effect size = 0.1



Hvad er maskulinitet?
Det modsatte af femininitet

Selvhævdende, hård og

fokuseret på material succes

Beskeden, blid og går op i 

livskvalitet



Kønsforskelle som prisme på mænds sundhed

Ofte bliver mænds sundhed set i forhold til kvinders – instruktivt men også 
begrænsende.

Kan bruges (ubevidst) til at konstruere stereotype forestillinger om, at 
(alle) mænd er på én bestemt måde og kvinder ditto.

Udgangspunktet for min forskning er, at mænd er forskellige fra hinanden 
– at man kan være mand på mange forskellige måder – og at der af den 
grund ikke kun er én grund til, at mænds sundhed er ‘truet’ (og at 
forestillingen om alle mænds dårlige sundhed også er en myte).



Mænd og køn

Simone de Beauvoir:

‘Man fødes ikke som mand, men bliver det.’

Sex = ‘biologisk’ køn

Gender = ‘socialt køn’, dvs. aspekter såsom roller, normer og 
forventninger forbundet med at være hhv. mand og kvinde.

Fokus på det sociale køn – køn som noget man kontinuerligt gør (‘doing
gender’)



Hvad er maskulinitet?
Adskilte personlighedstræk



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



Sygefravær og -nærvær
I et maskulinitetsperspektiv



Ronaldo i VM-finalen i fodbold 1998

What is so striking, talking with members of the 

squad, is that pain-killing treatment is routine, 

systematic. Goncalves, a veteran defender who 

sat on the bench in Paris, unlucky to lose his 

place to Junior Baiano, puts it all in perspective. 

"It's normal to play through pain," he confides as 

he finishes training with his team, Botafogo. 

"Absolutely normal. Think about it. There you 

are, you've worked years to get to the World 

Cup, you have made this huge investment, and 

you're not going to blow it because of pain you 

can play with.“

"Many of the biggest stars in this game play with 

pain because they have so much to lose if they 

don't. You are, always, an injury away from 

losing the business deal of your life."

Sygenærvær blandt 

sportsstjerner som en måde at 

gøre maskulinitet på?



‘Men 17½ år uden en sygedag.’

”Jeg har aldrig været syg. Lars [hans chef, CDH] har ikke været syg i sytten år. 
Interviewer: ’Du er heller ikke sådan forkølet nogen gange?’ Keld: Jo. Jo jo jo. 
Ork, gud dog du. Der er somme tider, vi ikke kan bruge nogle fingre eller noget
eller tommelfingeren. Lars han har lige smadret hans tommelfinger i et pengeskab. 
Den har vi grinet af  lige siden. Men hvad fanden skal vi gøre? Hvem skal så lave 
arbejdet? Jeg har været så syg, at jeg har taget på arbejde klokken halv fem om 
eftermiddagen eller sådan noget. Så har jeg fået det bedre op af  dagen, og så har 
jeg så arbejdet til ti-halv elleve om aftenen i stedet for… Vi har Gunnar vi kan
trække lidt på, men han er jo en gammel dreng nu, og han har hans ting også. Han 
kommer et par gange om ugen, og det er fint. Han kommer, hvis vi er syge, eller
hvis vi blev sådan syge op til de der spidsbelastninger, men jeg har ikke været syg. 
Lars har ikke været syg i 17½ år. Han har ikke haft en eneste sygedag. Jeg har jo 
ikke været derinde i andet end syv år. Men 17½ år uden en sygedag.” (Keld, s. 20-
21)
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Maskulinitet og sygefraværspraksis



Maskulinitet og ekstra sygedag

Tager du en ekstra 
sygedag for at blive helt 
frisk?

Mænd skal blive hårde, hvis noget går dem imod

Uenig Enig

I meget høj grad 2 4

I høj grad 4 1

Delvist 9 8

I ringe grad 16 9

I meget ringe grad 69 78



Maskuliniteter og 
arbejdsulykker



Maskulinitet ≈ risikotagning



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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Maskulinitetsidealer og aleneløft



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.
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Maskulinitetsidealer og arbejde hurtigt



Hvilke(n) sammenhæng(e) er der mellem 
maskuliniteter og ulykker?

Tage risici 

Vise styrke

Arbejde hurtigt

Være selvstændig

Stå fast og være konfronterende/aggressiv



Maskulinitet som barriere for 
sundhed?



Hvordan er 
maskulinitet 
og sundhed 
forbundet?

Aggression og vold

Mord, overfald, voldtægt

Risikosøgende adfærd

Ulykker, usund livsstil (rygning, alkohol, 
kostvaner), usikker sex

Manglende lægesøgning

Ignorering af symptomer på dårligt 
helbred, udsættelse af behandling

Restriktivt følelsesliv

Flere problemer med at cope med sygdom 
særligt mentalt helbred -> selvmord

(Utilsigtede) side-effekter vs. 
kompensationsstrategier



Mekanismer, der forbinder maskulinitet og 
sundhed

Elstad (2000) skelner mellem 4 mekanismer, der skaber social ulighed i helbred:

Differentiel eksponering (materialististisk/strukturel)

Mænd arbejder i brancher med mere usundt arbejdsmiljø f.eks. med højere ulykkesrisici

Helbredsadfærd (kulturel/adfærdsmæssig)

Mænd engagerer sig i forskellig adfærd for at demonstrere, at de er maskuline men som er skadelige for 
deres helbred, f.eks. risikotagning, ikke-deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter.

Psykosociale mekanismer

Følelser af mindreværd som følge af at være placeret i en position som underordnet maskulinitet skaber
negative følelser som i det lange løb kan resultere i forskellige skadelige helbredseffekter (f.eks. kronisk
stress, aggression/vold, coping gennem alkoholforbrug etc.)

Selektionsprocesser

Helbredsselektion som følge af partnerpræferencer – mænd som i højere grad lever op til idealer om 
hegemonisk maskulinitet er (måske?) mere attraktive på ‘ægteskabsmarkedet ’. Mænd uden ægtefæller er
mere tilbøjelige til at engagere sig i adfærd som er skadeligt for helbredet.



Maskuliniteter i et 
forebyggelsesperspektiv



Maskuliniteter og forebyggelsesmuligheder

Individuelle faktorer

Kontekstuelle faktorer (på arbejdspladsen)

Faktorer på makroniveau



’Afvikling’ vs. ‘rekonfigurering’ af maskulinitet

I forbindelse med forebyggelsesstiltag, der måske problematiserer 
traditionelle maskuline dyder (som f.eks. at være stærk), skal man være 
opmærksom på at ’tilbyde’ mændene andre acceptable måder at vise 
deres mandighed på. Man skal sammentænke idealet om sikkerhed (eller 
sundhed) med andre grundlæggende maskuline og faglige idealer om det 
at være f.eks. ’en arbejdende mand’ og på den måde stille alternative 
manderoller til rådighed.

Fiskere og nye teknologiske arbejdsredskaber



Rollemodeller

Det er ikke ligegyldigt, hvem afsenderen af et nyt forebyggelsestiltag er, og 
budskabets legitimitet kan svækkes, hvis vedkommende ikke opfattes som 
tilstrækkelig maskulin.

Minearbejdere -> fysioterapeut vs. vægtløfter



Omgivelsernes pres

Arbejdsmiljøorganisationen skal huske på, at sikkerhedsregler i ikke alene 
skal håndteres internt på virksomhedsniveau. Reglerne må også 
kommunikeres klart til kunder og samarbejdspartnere, så det ikke bliver 
den enkelte medarbejder, der i konkrete arbejdssituationer skal håndtere 
dilemmaet mellem sikkerhed og efterlevelse af 
kunders/samarbejdspartneres forventninger. 

Ambulancereddere -> sygeplejerskens forventning om ‘stærke mænd’



Tak for opmærksomheden / præsentationen kan 
downloades på 

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

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

