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Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om de brancher, som Arbejdsmil-

jørådet – i samarbejde med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø – skal opstille 

konkrete måltal for. 

Prioriteringen bygger på tre principper:  

1. Brancher hvor arbejdsmiljøproblemet er væsentligt, og som udgør en betydelig 

del af det samlede arbejdsmiljøproblem prioriteres 

2. Brancher med særligt høj forekomst af arbejdsmiljøproblemet prioriteres.    

3. Udvælgelsen skal understøtte, at indsatsen i de enkelte brancher fokuseres mod 

de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, og at alle Branchefællesskaberne for 

Arbejdsmiljø (BFA) kan arbejde aktivt med branchemål. 

Udvælgelsen tager afsæt i et vægtet mål, der kombinerer branchernes størrelse og 

forekomst af det enkelte arbejdsmiljøproblem– en såkaldt ’prioriteringsscore’. Det 

betyder, at der er prioriteret brancher, der samlet set har potentiale til at understøtte, 

at der kan ske forandringer i forekomsten også på det nationale niveau. Samtidig er 

aftaleparterne enige om, at mindre brancher med en væsentlig forekomst af ar-

bejdsmiljøproblemer ikke må overses. Derfor er der for hvert mål også udvalgt et 

antal mindre brancher med stor forekomst af arbejdsmiljøproblemet. 

Endelig har aftaleparterne foretaget en vurdering af hvilke brancher, som yderli-

gere dertil skal prioriteres for at sikre målretning af indsatsen, samt at alle kompe-

tencer og aktører kommer i spil, når branchemålene skal udmøntes i konkrete ind-

satser og forandringer i bl.a. BFA’er og på arbejdspladserne. Det betyder, at ingen 

brancher skal sætte branchemål for alle fire nationale mål, og at det med branche-

udvælgelsen er tilstræbt, at alle BFA’erne skal fastsætte branchemål og arbejde ak-

tivt med, at disse nås. 

Der er for hvert af de nationale mål prioriteret følgende brancher: 

Arbejdsulykker 
Aftaleparterne er enige om at udvælge følgende fire brancher, som har en høj fore-

komst af arbejdsulykker og en vis størrelse: 
 Bygge- og anlægsområdet  

 Transport af gods 

 Metal og maskiner 

 Politi, beredskab og fængsler 
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Dertil er aftaleparterne enige om at udvælge to mindre brancher, som har en høj fo-

rekomst af arbejdsulykker: 

 Vand, kloak og affald 

 Slagterier 

Endelig er aftaleparterne enige om at udvælge Landbrug, skovbrug og fiskeri, idet 

branchen har den højeste forekomst af dødsulykker og alvorlige arbejdsulykker. 

De 7 udvalgte brancher tegner sig til sammen for ca. 33 pct. af den nationale fore-

komst af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. For at sikre en prioritering af 

indsatsen i de enkelte brancher er Døgninstitutioner og hjemmepleje, som også har 

en høj forekomst af arbejdsmiljøproblemet og en vis størrelse, ikke udvalgt for må-

let om arbejdsulykker. Bygge- og anlægsområdet er prioriteret som en samlet bran-

che. 

Kemisk og biologisk arbejdsmiljø 
Aftaleparterne er enige om at udvælge følgende tre brancher, som har en høj fore-

komst af udsættelse for kemi i arbejdet og en vis størrelse: 

 Bygge- og anlægsområdet 

 Rengøring 

 Restauranter og barer 

 

Dertil er aftaleparterne enige om at udvælge to mindre brancher, som har en høj fo-

rekomst af udsættelse for kemi i arbejdet: 

 Frisører og anden personlig pleje  

 Landbrug, skovbrug og fiskeri 

Endelig er aftaleparterne enige om at udvælge Nærings- og nydelsesmidler, idet 

branchen har en relativ høj forekomst af arbejdsmiljøproblemet og en vis størrelse. 

Denne prioritering bidrager endvidere til en prioritering inden for BFA Industrien i 

brancheudpegningen. 

De 6 udvalgte brancher tegner sig til sammen for ca. 23 pct. af den nationale fore-

komst af lønmodtagere, som rapporterer én eller flere kemiske eller biologiske på-

virkninger i lønmodtagerundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred. For at sikre en 

prioritering af indsatsen i de enkelte brancher er Døgninstitutioner og hjemmepleje 

og Hospitaler, som også har en høj forekomst af arbejdsmiljøproblemet og en vis 

størrelse, ikke udvalgt for målet om kemi og biologisk arbejdsmiljø. Brancherne er 

i stedet prioriteret for andre nationale mål. Bygge- og anlægsområdet er prioriteret 

som en samlet branche.  

Ergonomisk arbejdsmiljø  

Aftaleparterne er enige om at udvælge følgende fem brancher, som har en høj fore-

komst af fysiske krav i arbejdet og en vis størrelse: 

 Bygge- og anlægsområdet 

 Butikker 

 Rengøring 

 Døgninstitutioner og hjemmepleje 

 Restauranter og barer 
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Dertil er aftaleparterne enige om at udvælge følgende to mindre brancher, som har 

en høj forekomst af fysiske krav: 

 Frisører og anden personlig pleje 

 Slagterier 

Endelig er aftaleparterne enige om at udvælge Metal og maskiner, idet branchen 

har en relativ høj forekomst af arbejdsmiljøproblemet og en vis størrelse. Denne 

prioritering sikrer endvidere en prioritering af brancher inden for BFA Industri i 

brancheudpegningen. 

De 8 udvalgte brancher tegner sig til sammen for ca. 43 pct. af den gennemsnitlige 

nationale score for fysiske krav i arbejdet i lønmodtagerundersøgelsen Arbejds-

miljø og Helbred.  Bygge- og anlægsområdet er for målet prioriteret samlet. 

 

Psykisk arbejdsmiljø  

Aftaleparterne er enige om at udvælge følgende fem brancher, som har en vis stør-

relse og en høj andel af lønmodtagere der rapporter om krænkende handlinger, vold 

samt trusler om vold: 

 Døgninstitutioner og hjemmepleje 

 Undervisning 

 Hospitaler 

 Daginstitutioner 

 Politi, beredskab og fængsler 

 

Dertil er aftaleparterne enige om at udvælge to mindre brancher med en høj andel 

af lønmodtagere, der rapporterer krænkende handlinger, vold eller trusler om vold: 

 Transport af passagerer 

 Hotel og camping 

De 7 udvalgte brancher tegner sig tilsammen for ca. 51 pct.  af den nationale fore-

komst af lønmodtagere, som rapporterer krænkende handlinger, vold eller trusler 

om vold. 

Aftaleparterne er derudover enige om at udvælge følgende fem brancher, som har 

en vis størrelse og en høj forekomst af lønmodtagere, der rapporterer om ubalance i 

opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder: 

 Døgninstitutioner og hjemmepleje 

 Hospitaler 

 Transport af gods 

 Undervisning 

 Metal og maskiner 

Dertil er aftaleparterne enige om at udvælge en mindre branche, som har en høj an-

del af lønmodtagere, som rapporterer om høje krav i arbejdet og samtidig om lav 

grad af indflydelse og udviklingsmuligheder: 
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 Installation og reparation af maskiner og udstyr 

Endelig er aftaleparterne enige om, at Arbejdsmiljørådet i dialog med 

Branchefællesskabet for Handel, Finans og Kontor skal sætte måltal for relevante 

brancher af en vis størrelse i branchegruppen Kontor, hvor der er en høj forekomst 

af arbejdsmiljøproblemet. Det skal sikre, at alle relevante aktører kommer i spil og 

understøtte en indsats på tværs af arbejdsmarkedet, herunder i de kontorbrancher, 

hvor der rapporteres om høje krav i arbejdet og samtidig lav grad af indflydelse og 

udviklingsmuligheder. 

De 6 udvalgte brancher tegner sig tilsammen for ca. 32 pct. af den nationale fore-

komst af lønmodtagere, som rapporterer om høje krav i arbejdet og samtidig lav 

grad af indflydelse og udviklingsmuligheder. 


