
Arbetsmiljöindikatorer

Framtagna av Arbetsmiljögruppen inom Byggherrarna maj 2017, version 1.

Indikatorer märkta med * ska anmälas till Arbetsmiljöverket www.anmalarbetsskada.se

Indikator Definition Mätetal Uppföljningsforum, exempel

Dödsolycka*
Dödsfall som uppstår i samband med eller som 

en följd av en arbetsrelaterad olycka.
Antalet dödsolyckor

byggmöte/arbetsmiljömöte/säkerhetsstopp 

(stand-down), rutiner ska finnas

Allvarlig olycka*
Olycka med amputation, fraktur, förlorad syn, 

svår brännskada, medvetslöshet eller liknande.
Antalet allvarliga olyckor byggmöte/arbetsmiljömöte

Olycka med frånvaro
Olyckor med personskada som leder till minst en 

förlorad arbetsdag/skift.

Antal sjukfrånvarodagar på grund 

av olycka
byggmöte/arbetsmiljömöte

Olycka med läkarvård

Olyckor med skada som kräver läkarvård men 

som leder till mindre än en förlorad 

arbetsdag/skift.

Antal olyckor som kräver läkarvård. byggmöte/arbetsmiljömöte

Första-hjälpen-olycka
Skador som kräver en behandling (ej av läkare), 

ingen sjukskrivning – ”plåsterskada”

Antal olyckor som kräver enklare 

behandling,  exempelvis 

plåsterskada.

byggmöte/arbetsmiljömöte

Allvarligt tillbud*

Händelse som kunde ha lett till allvarlig skada 

eller dödsolycka, t.ex. bränder, explosioner,

gasläckor, fallande objekt, raserade 

byggnadsställningar eller andra fallande föremål.

Antalet allvarliga tillbud byggmöte/arbetsmiljömöte

Tillbud

Händelse som skulle kunna orsaka en skada men 

inte gjorde det i det aktuella fallet.

Exempel på tillbud:

En lyftkedja brister vid ett lyft och lasten faller 

ned, dock utan att skada någon.

Obs! Om t.ex. en undermålig lyftkedja upptäcks 

utgör det en risk (farlig situation). 

Antalet tillbud byggmöte/arbetsmiljömöte

Riskobservationer Osäkra situationer/ förhållanden/beteenden. Antalet riskobservationer byggmöte/arbetsmiljömöte

Medverkan på skyddsrond i 

byggherrerollen

Antingen som byggherre eller som byggherrens 

representant.

Antalet skyddsronder av totala 

antalet skyddsronder. 
byggmöte/arbetsmiljömöte

Kvarstående punkter i föregående 

skyddsrondsprotokoll vid nästa 

skyddsrond

Antalet kvarstående punkter byggmöte/arbetsmiljömöte

Åtgärda en punkt i skyddsrondsprotokoll 
Snittid (dagar) innan åtgärden är 

genomförd.
byggmöte/arbetsmiljömöte

 Andel olycksfria dagar på byggarbetsplatsen

Entreprenören = Alla som arbetar åt 

entreprenören på byggarbetsplatsen under 

mätperioden. Plåsterskador och tillbud räknas ej 

som olycka i detta fall.

Antalet olycksfria dagar/totala 

antalet gånger 100 (%).
byggmöte/arbetsmiljömöte



Indikator Definition Mätetal Uppföljningsforum, exempel

Hur många på arbetsplatsen har anmält  

allvarliga tillbud/tillbud? 

(Ger en indikation på hur många som är 

delaktiga/”bryr sig”). Räknar på 

entreprenörer/byggherrerepresentanter och 

konsulter som har befunnit sig på arbetsplatsen 

under mätperioden.

Antalet som har gjort minst en 

anmälan/alla som befunnit sig på 

arbetsplatsen gånger 100 (%). 

byggmöte/arbetsmiljömöte

Hur många på arbetsplatsen har anmält  

riskobservationer?

(Ger en indikation på hur många som är 

delaktiga/”bryr sig”). Räknar på 

entreprenörer/byggherrerepresentanter och 

konsulter som har befunnit sig på arbetsplatsen 

under mätperioden.

Antalet som har gjort minst en 

anmälan/alla som befunnit sig på 

arbetsplatsen gånger 100 (%). 

byggmöte/arbetsmiljömöte

Antal gjorda arbetsberedningar
Som arbetsberedning räknas skriftlig 

arbetsberedning.

Antal skriftligt gjorda 

arbetsberedningar/vecka.
byggmöte/arbetsmiljömöte

Antalet arbetsberedningar som 

arbetstagare aktivit har deltagit i senaste 

veckan.

Som arbetstagare räknas alla som arbetar åt 

huvudentreprenören och dess ue på 

byggarbetsplatsen.

Antalet arbetstagare som aktivit 

deltagit i arbetsberedningen/ totala 

antalet arbetstagare gånger 100 

(%).

byggmöte/arbetsmiljömöte

Antalet timmar i projekteringen som 

ägnas åt att skapa en bra arbetsmiljö i 

produktions- respektive bruksskedet.

Uppskatta antalet 

"arbetsmiljötimmar"/totala antalet 

projekteringstimmar gånger 100 

(%).

projekteringsmöte/arbetsmiljömöte

Utbildning/Fortbildning Inom säkerhet och arbetsmiljö
Utbildningstimmar per anställd och 

år internt

Utbildning/Fortbildning Inom säkerhet och arbetsmiljö
Utbildningstimmar per anställd och 

år entreprenör

Utbildning/Fortbildning Inom säkerhet och arbetsmiljö
Utbildningstimmar per anställd och 

år konsult

Rimlig arbetsbelastning

Alla som arbetar för entreprenören den dagen 

enkäten skickas ut deltar. Rimlig 

arbetsbelastning definieras som att du hinner 

tänka på och åtgärda riskerna i ditt arbete så att 

du hinner minimera dem innan du utsätter dig 

för dem på byggarbetsplatsen.

Enkäter. Fråga ställs "Tycker du att 

du har en rimlig arbetsbelastning?" 

bedöms på en skala 1-6 där 6 är lika 

med att du har en rimlig 

arbetsbelastning.

byggmöte/arbetsmiljömöte

Säker arbetsplats

Alla som vistas på byggarbetsplatsen som 

entreprenörer/konsulter/byggherrens 

representanter under mätperioden tillfrågas

Fråga ställs t ex i enkät: "Upplever 

du dig säker när du befinner dig på 

byggarbetsplatsen?" Bedöms på en 

skala 1-6 där 6 är lika med att man 

känner sig helt säker när man 

befinner sig på byggarbetsplatsen

projekteringsmöte/byggmöte arbetsmiljömöte

LTAR/olycksfallsfrekvens på företags- 

och/eller branschnivå

LTAR (olycksfallsfrekvens): Lost Time Accident 

Rate, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon 

arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade 

olyckor med frånvaro minst EN arbetsdag eller 

ETT arbetsskift.

Genom att titta på antalet olyckor i förhållande 

till anställdas antal arbetade timmar, Lost Time 

Accident Rate, kan man jämföra sitt företags 

arbetsmiljöprestanda med andra företag och 

industrier, både i Sverige och utomlands. 

1 miljon tim x antal olyckor/ totalt 

antal arbetade tim = 

olycksfallsfrekvens

företagsnivå


