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Arbejdsmiljø	i	branchen	Transport	af	passagerer

I 2016 gennemfører Arbejdstilsynet en række udvidede risikobaserede tilsyn, som har særligt fokus på psykisk og ergonomisk
arbejdsmiljø. Tilsynene gennemføres inden for brancher, hvor der er en særlig høj risiko for langtidssygefravær, psykisk 
ovebelastning eller overbelastning af muskel og skelet. Branchen Transport af passagerer er udvalgt på baggrund af kriteriet om 
langtidssygefravær.

Ergonomisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbelastninger 
I 2014 blev der anmeldt 299 erhvervssygdomme indenfor branchen Transport af passagerer. Af de påvirkninger, der blev angivet 
som mulige årsager til sygdommene udgjorde muskel-skeletpåvirkninger 32 pct. Fordelingen af muskel-skeletpåvirkninger er vist i 
figur 1, mens figur 2 viser fordelingen af legemsdele, der blev anmeldt erhvervssygdomme indenfor. 

Figur 3 viser selvrapporterede ergonomiske belastninger blandt lønmodtagere. Heraf fremgår, at 71 pct. af lønmodtagerne i 
branchen Transport af passagerer angiver, at de sidder ned i mindst ¾ af arbejdsdagen, samt at 28 pct. angiver, at de gør de samme 
armbevægelser mange gange i minuttet mindst ¼ af arbejdsdagen.  

I perioden 2012 til 2014 anmeldte branchen Transport af passagerer 3.051 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. I 12 pct. af ulykkerne 
blev akutte fysiske overbelastninger af kroppen angivet som skadesmåde. Set i forhold til antallet af beskæftigede i branchen svarede 
dette til en incidens på 30 akutte fysiske overbelastninger pr. 10.000 ansatte, hvilket svarede til den gennemsnitlige incidens af 
akutte fysiske overbelastninger blandt alle beskæftigede i Danmark i samme periode. 

Af figur 4 fremgår, at vridning/drejning (50 pct.) samt skub/ træk (21 pct.) er de hyppigst anmeldte akutte fysiske overbelastninger i 
branchen Transport af passagerer.
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Figur 1: Anmeldte erhvervssygdomme med muskel-
skeletpåvirkninger fordelt på påvirkning
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Figur 2: Anmeldte erhvervssygdomme i muskler og skelet 
fordelt på legensdel
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Figur 3: Andel af lønmodtagere, som angiver,  at de er udsat for 
følgende belastninger i arbejdsdagen 

Transport af passagerer Alle brancher

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2014

24%

21%
50%

5%

Figur 4: Anmeldte arbejdsulykker med akutte 
overbelastninger, fordelt på overbelastninger
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Psykosocialt arbejdsmiljø og belastninger

I 2014 blev der anmeldt 299 erhvervssygdomme i branchen Transport af passagerer. Af de påvirkninger, der blev angivet som mulig 

årsag til sygdommen, udgjorde psykosociale påvirkninger 30 pct. Fordelingen af de psykosociale påvirkninger ses i figur 5. 

Figur 6 viser selvrapporterede psykosociale belastninger blandt lønmodtagere. Heraf fremgår bl.a., at 15 pct. af lønmodtagerne i 

branchen Transport af passagerer angiver, at de inden for det seneste år har været udsat for trusler, mens 6 pct. angiver, at de rent 

faktisk har været udsat for vold.

Endvidere angiver 43 pct. af lønmodtagerne i branchen Transport af passagerer, at de altid eller ofte har tidsfrister, som er svære at 

holde. Dette er tilfældet for 35 pct. af alle lønmodtagerne i Danmark.  
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Figur 5: Anmeldte erhvervssygdomme med psykosociale 
påvirkninger fordelt på påvirkning
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Figur 6: Andel af lønmodtagere, som angiver, at oplever følgende i deres 
arbejde
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