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Tabeller med samlet overblik over de måltal på brancheniveau, som 
BFA’erne er nået frem til 

På baggrund af BFA’ernes indmeldinger til Arbejdsmiljørådet om måltal har 
Arbejdstilsynet udarbejdet et overblik over måltallene. 

BFA’erne indmeldte måltal til arbejdsgruppen under FU den 17. maj, og efterfølgende 
har der være en proces med afklaring af forståelsesmæssige spørgsmål til de indmeldte 
måltal.   

I de vedlagte tabeller findes for hver BFA et overblik over indmeldte måltal i udvalgte 
branchegrupper for prioriterede arbejdsmiljøemner. For at skabe ensartede måltal og 
sammenlignelighed mellem BFA’erne har Arbejdstilsynet omregnet måltallene til 
procentpoint og procenter. Det fremgår af noterne til tabellerne i hvilke tilfælde det er 
sket.     

 

 
 
 
 

 



BFA Velfærd og offentlig administration: Oversigt over udvalgte branchegrupper og indmeldte måltal for prioriterede arbejdsmiljøemner

Ergonomisk arbejdsmiljø 
Psykisk arbejdsmiljø 

 krænkende handlinger
Psykisk arbejdsmiljø 

ubalance i krav og indflydelse

Branchegruppe 

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procentpoint

Reduktionsmål
 i procent*)

Reduktionsmål 
i procentpoint

Reduktionsmål
 i procent*)

31 Daginstitutioner 10 34
32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 25 20 39 5 21
33 Hospitaler 10 30 5 20
35 Undervisning 10 35 5 23
Anm: Tabellen er udarbejdet af Arbejdstilsynet på baggrund af BFA’ernes indmeldte måltal for udpegede brancher i trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen
*) BFA Velfærd og offentlig administration har indmeldt måltal i procentpoint. De angivne procenter er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet



BFA Bygge og Anlæg: Oversigt over udvalgte branchegrupper og indmeldte måltal for prioriterede arbejdsmiljøemner

Arbejdsulykker Kemisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø 

Branchegruppe 

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procentpoint*)

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procent

01 Anlægsarbejde 20 8 15 15
02 Opførelse og nedrivning af byggeri 20 11 15 15
03 Færdiggørelse af byggeri 20 9 15 15

Anm: Tabellen er udarbejdet af Arbejdstilsynet på baggrund af BFA’ernes indmeldte måltal for udpegede brancher i trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen

*) BFA Bygge og Anlæg har indmeldt måltal i procent. De angivne procentpoint er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet



BFA Industri: Oversigt over udvalgte branchegrupper og indmeldte måltal for prioriterede arbejdsmiljøemner

Arbejdsulykker Kemisk arbejdsmiljø Ergonomisk 
arbejdsmiljø 

Psykisk arbejdsmiljø 
ubalance i krav og indflydelse

Branchegruppe 

Reduktionsmål
 i procent*)

Reduktionsmål
 i procentpoint**)

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål 
i procentpoint***)

Reduktionsmål
 i procent***)

08 Installation og reparation af maskiner og udstyr 7 27
10 Metal og maskiner 20 10 3 15
19 Slagterier# 42 10
20 Nærings- og nydelsesmidler# 4 10
23 Vand, kloak og affald# 20
Anm: Tabellen er udarbejdet af Arbejdstilsynet på baggrund af BFA’ernes indmeldte måltal for udpegede brancher i trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen

# 

  

 

 
Der er sat mål for de brancher, som hører under BFA Industri

*) BFA Industri har i branchegruppen 'Slagterier' indmeldt som mål, at incidens for anmeldte arbejdsulykker skal reduceres til 20. Den angivne procent er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet

**) BFA Industri har indmeldt måltal i procent. De angivne procentpoint er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet

***)  BFA Industri har indmeldt som mål, at andelen af lønmodtagere med ubalance i krav og indflydelse skal reduceres til 18,6. De angivne måltal i procentpoint og procent er beregnet 
og afrundet af Arbejdstilsynet



BFA Handel, Finans og Kontor: Oversigt over udvalgte branchegrupper og indmeldte måltal for prioriterede arbejdsmiljøemner

Kemisk arbejdsmiljø Ergonomisk 
arbejdsmiljø 

Psykisk arbejdsmiljø 
ubalance i krav og indflydelse

Branchegruppe 

Reduktionsmål
 i procentpoint

Reduktionsmål
 i procent*)

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål 
i procentpoint

Reduktionsmål
 i procent*)

04 Butikker 10
20 Nærings- og nydelsesmidler# 10 12
17 Kontor: Vikarbureauer og  Call centres virksomhed 5 21
17 Kontor: 64 Pengeinstitut- og og finansieringsvirksomhed 3 20
17 Kontor: 65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring  3 18
Anm: Tabellen er udarbejdet af Arbejdstilsynet på baggrund af BFA’ernes indmeldte måltal for udpegede brancher i trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen

# Der er sat mål for de brancher, som hører under BFA Handel, Finans og Kontor

*)  BFA Handel, Finans og Kontor har indmeldt måltal i procentpoint. De angivne procenter er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet



BFA Transport, Service, Turisme og Jord til bord (BFA 5): Oversigt over udvalgte branchegrupper og indmeldte måltal for prioriterede arbejdsmiljøemner

Arbejdsulykker Kemisk arbejdsmiljø Ergonomisk 
arbejdsmiljø 

Psykisk arbejdsmiljø 
 krænkende handlinger

Psykisk arbejdsmiljø 
ubalance i krav og indflydelse

Branchegruppe 

Reduktionsmål
 i procent*)

Reduktionsmål
 i procentpoint**)

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål
 i procentpoint**)

Reduktionsmål
 i procent

Reduktionsmål 
i procentpoint

Reduktionsmål
 i procent**)

18 Landbrug, skovbrug og fiskeri# 10 10 14

19 Slagterier# 43 84,7***)

20 Nærings- og nydelsesmidler# 5 10
21 Politi, beredskab og fængsler 7,5 3 10
23 Vand, kloak og affald# 12
24 Frisører og anden personlig pleje 17 20 15
25 Hotel og camping 3 10
27 Rengøring 6 10 10
28 Restauranter og barer 7 10 10
29 Transport af gods 12 3 12
30 Transport af passagerer 1 5
Anm: Tabellen er udarbejdet af Arbejdstilsynet på baggrund af BFA’ernes indmeldte måltal for udpegede brancher i trepartsaftale om arbejdsmiljøindsatsen

# Der er sat mål for de brancher, som hører under BFA 5
*) BFA 5  har i branchegruppen 'Slagterier' indmeldt som mål, at incidens for anmeldte arbejdsulykker skal reduceres til 20. Den angivne procent er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet

**)  BFA 5 har indmeldt måltal i procent med undtagelse af Landbrug, skovbrug og fiskeri, hvor der er indmeldt måltal i procentpoint. De angivne procentpoint er beregnet og afrundet af Arbejdstilsynet.

***)  BFA 5 har i branchegruppen 'Slagterier' indmeldt som mål, at andelen af lønmodtagere med en score for fysiske krav på 10 og derover skal reduceres til 5 pct., og at det svarer til en reduktion på 84,7 pct. For de øvrige branchegrupper er 
måltallet sat for den gennemsnitlige score i fysiske krav, og måltallet for 'Slagterier' er derfor ikke sammenligneligt med måltal for de øvrige branchegrupper. 
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