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Arbetsmiljöindikatorer – ett verktyg för byggherrar 
i arbetsmiljöarbetet i byggprojekt. 
 

 

Vi har som byggherre ett ansvar enligt Arbetsmiljölagen att göra vad vi kan för att 

minimera olycksriskerna på våra byggarbetsplatser. 

 

Ingen som går till arbetet på en av våra byggarbetsplatser ska behöva vara orolig för att 

skadas på arbetet. 

 

Föreningen Byggherrarna har därför som ambition att på bästa möjliga sätt stödja 

medlemmarna i arbetsmiljöfrågor i byggherrerollen. 

 

I detta arbete har Byggherrarnas arbetsmiljögrupp tagit fram en vision för medlemmarna. 

 

”Ansvarsfulla byggherrar bidrar till att skapa goda arbetsmiljöer –  

noll olyckor i våra fastigheter och byggprojekt” 
 

 

Om arbetsmiljöindikatorer 
För att man som byggherre ska kunna följa upp och synliggöra arbetsmiljöarbetet i sina 

byggprojekt och även se om olyckorna går mot noll har Byggherrarnas arbetsmiljögrupp 

tagit fram förslag på arbetsmiljöindikatorer. 

 
Införande av arbetsmiljöindikatorer och att sätta målvärde för dessa är något som 

Byggherrarna ser positivt på att medlemsföretagen arbetar med i sina byggprojekt. 

Var och hur man kan arbeta med dessa indikatorer lämnas förslag på nedan.  

 

Några av indikatorerna är redan idag obligatoriska att rapportera till Arbetsmiljöverket. 

Läs mer här. 

 

En del av indikatorerna kan följas upp exempelvis på byggmöten eller särskilda 

arbetsmiljömöten. Andra indikatorer kan följas upp på projekteringsmöten eller andra 

möten. 

 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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Om uppföljning görs per månad kan man se om indikatorerna går åt rätt håll i de 

byggprojekt man bedriver. Om man bedriver flera projekt kan man jämföra mellan dessa 

projekt. 

 

För att följa upp några av arbetsmiljöindikatorerna krävs att man som byggherre skickar 

ut en enkät till de som arbetar på byggarbetsplatsen. Enkäten kan göras tillsammans med 

entreprenören. 

 

Om det är svårt att sätta målvärde kan man göra det efter att man fått in statistik från 

första mätperioden.  

 

Utan uppföljning är det svårt att veta var man ska lägga in resurserna för att minimera 

tillbud och olyckor. 

 

Byggherrarna har för avsikt att framöver samla in anonymiserad statistik från de medlemmar som 

följer upp arbetsmiljöindikatorer, vilket ger möjlighet att kunna jämföra sig med andra byggherrar. 

Byggherrarna presenterar statistik från arbetsmiljöindikatorerna en gång per år och 

förhoppningsvis visar dessa en positiv trend. 

 

 

Här följer några argument för varför man som byggherre ska arbeta med 

arbetsmiljöindikatorer: 

 

Benchmarking 

• Kunna samla gemensam statistik i branschen. 

• För att kunna lära och utbyta erfarenheter av varandra. 

 

Styra och följa upp 

• Utveckla eget arbetsmiljöarbete. 

• Kunna följa upp om man är på rätt väg i sina byggprojekt. 

• Få kunskap om vilka arbetsmiljörisker som man behöver förstärka insatserna 

kring. 

 

Ansvarsfull arbetsgivare/byggherre 

• Ett signalvärde för organisationen att arbetsmiljöarbetet är viktigt. 

• Kunna kravställa gällande arbetsmiljön i upphandlingen. 

• För att en säker byggarbetsplats ökar möjligheterna till en trygg och effektiv 

byggarbetsplats. 

• Att förstå byggherrens skyldigheter, hur man uppnår att arbeta proaktivt och 

ständigt förbättrar sitt arbete. En säker arbetsplats ger en högre kvalitet på 

leveransen av produkten, då man inte ginar eller tar chansningar. 
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Här följer några argument varför entreprenörer ska leverera statistik till 

byggherren: 

 

Säkrare arbetsplats 

• För att detta ökar möjligheten till färre olyckor på byggarbetsplatsen.  

• För att byggherren kan hjälpa till i arbetet att minska antalet olyckor på byggarbetsplatsen. 

• För att skapa möjlighet till erfarenhetsåterföring mellan olika projekt. 

          

Arbetsgruppen har identifierat följande arbetsmiljöindikatorer. Förslag på hur de ska 

mätas och följas upp finns i ett separat dokument. 

 

Reaktiva indikatorer 

• Dödsolycka 

• Allvarlig olycka 

• Olyckor med frånvaro minst en dag  

• Olyckor med läkarvård 

• Första-hjälpen olyckor 

• Tillbud  

• Allvarliga tillbud  

• Antal timmar i projekteringen som ägnas åt att skapa en bra arbetsmiljö i produktions- 

respektive bruksskedet 

• LTAR/olycksfallsfrekvens på företags- och/eller branschnivå, antal dödsolyckor på 

byggarbetsplatsen 

 

Proaktiva indikatorer 

• Aktivt deltagande av byggherren i skyddsronderna 

• Andel olycksfria medarbetare hos entreprenör. Olycksfri = har ej behövt söka läkarvård.  

• Hur många på arbetsplatsen har anmält allvarliga tillbud/tillbud/riskobservation 

• Antal kvarstående punkter (anmärkningar) i skyddsrondsprotokoll  

• Åtgärda en punkt i skyddsrondsprotokoll 

• Antal gjorda arbetsberedningar/vecka 

• Antal riskobservationer 

• Rimlig arbetsbelastning (entreprenör) – enkäter  

• Säker arbetsplats (entreprenör) – enkäter  

• Antalet arbetsberedningar som man som arbetstagare aktivt har deltagit i senaste veckan – 

enkäter 

• Utbildning/Fortbildning i arbetsmiljö och säkerhet – utbildningstimmar per anställd och år 

(internt i företaget/hos konsulter/hos entreprenörer)  


