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Arbetsmiljöpolicy 
Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg och anläggning, infrastruktur, bostäder och 
kommersiella lokaler. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra 
medarbetare och vårt kunderbjudande. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

De bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med våra medarbetare och 
skyddsombud främjar vi hälsa samtidigt som vi förebygger arbetsrelaterade skador och 
ohälsa. Vi ska alla känna oss trygga och må bra på jobbet. Därför har alla som verkar på våra 
arbetsplatser rätt att avbryta pågående arbeten om något upplevs riskfyllt. Vi arbetar säkert 
eller inte alls.

Alla som arbetar i Skanska Sverige och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna 
policy och integrera arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete. 

Struktur och systematik för säkerhet, hälsa och välbefinnande 
Våra arbetsplatser – byggarbetsplatser, fasta anläggningar och kontor – planeras och 
organiseras så att de är effektiva, säkra och hälsosamma. Risker undersöks och förebyggs 
och oönskade händelser utreds och följs upp. Erfarenheter och lärdomar sprids lokalt och 
globalt. Våra chefer står för ett närvarande ledarskap som ger medarbetarna förutsättningar i 
form av delaktighet, kompetens, resurser och mandat för att utföra sina arbetsuppgifter. 
Specialister stödjer en kontinuerlig utveckling av arbetsmiljöarbetet.

En kultur där vi bryr oss om
Vi tar ansvar för våra beteenden och hur vi påverkar varandra. Det är självklart för alla att 
bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och agerar om vi upptäcker brister. 
Medarbetarna är vår främsta resurs och vi värnar om varandras likheter och olikheter. Vi tar 
ansvar för vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande, både fysiskt och psykiskt, och 
signalerar i tid när något inte är bra. Säkra och hälsosamma arbetsplatser står högst på 
ledningens agenda och detta visas genom ord och handling.

Ständig strävan att bli bättre
Vi arbetar för ständiga förbättringar och driver verksamheten framåt genom analys, 
handlingsplaner, aktiv målstyrning och en tydlig kommunikation. Lagstiftningen är grunden i 
vårt arbetsmiljöarbete men ofta är vår ambition högre än så. Vi uppmanar därför våra kunder 
och samarbetspartners att ha höga förväntningar på vårt gemensamma arbetsmiljöarbete.

Branschsamarbete
Genom aktivt samarbete med våra leverantörer, fackliga parter, kunder, myndigheter, 
branschorganisationer och konkurrenter förbättrar vi tillsammans arbetsmiljön i branschen. 

Vår arbetsmiljöpolicy är i linje med Skanska Sveriges övriga policyer samt våra värderingar. 
Tillsammans med våra arbetssätt och hjälpmedel finns de samlade i vårt ledningssystem, Vårt 
sätt att arbeta®.

Vi arbetar säkert eller inte alls!


