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Sammanfattning 

I detta examensarbete har en studie i samarbete med NCC Construction AB i Umeå genomförts. 

Studien handlar om ett arbetsmiljörapporteringssystem som heter Synergi.  

Syftet med detta projekt är att få Synergi att bli mer användbart för personal som jobbar på NCC 

samt att identifiera de problem som kan finnas i systemet. 

Målet för studien är att hitta förbättringsmöjligheter för att underlätta systemanvändning. Dessa 

förbättringsmöjligheter är tänkt att bidra till att systemet ska bli mer användbart. Genom att 

registrera och systematisera alla tillbud, olyckor och observationer kommer man att kunna 

reducera incidenter. 

Resultatet från intervjuerna visar, utöver de fördelar systemet har, att det finns nackdelar och 

svagheter i systemet som bör åtgärdas. Exempel på dessa nackdelar och svagheter är att systemet 

inte är känt bland NCCs personal, särskilt för yrkesarbetare samt har vissa struktur- och 

funktionsproblem. När ärenderegistrering har påbörjats går det inte att spara för senare slutföring. 

Vissa fält är betydelselösa eller kan göras bättre, samt att tillgång till ärenden som rapporterades är 

krångliga. 

Ett förbättringsförslag är introduktionsföreläsningar som sker tills all personal börjar känna till och 

tillämpa systemet. Dessutom bör struktur- och funktionsproblem åtgärdas som t.ex. tillgång till 

ärendet som rapporterades ska bli enklare genom att sätta en snabblänk till det i startsidan. 

Statusfältet vid ärenderegistrering är betydelselös och det fält som att anmälan gjorts till 

försäkringskassan och AFA bör ändras till en checklista genom val med klickalternativ istället för 

den nuvarande formen. Rekommenderas gör också att slutförande och ärenderegistrering görs av 

en person som blir ansvarig för Synergis ärenderegistreirng, det hjälper tjänstemän på 

arbetsplatsen att inte lägga tid på det. 
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Abstract 

In this thesis, a study has been carried out in conjunction with NCC Construction AB in Umeå. The 

study is about a working environment reporting system called Synergi. 

The purpose of this study is to make the system known and useful among staff who work with and 

for NCC, and to explore the problems and weaknesses that should be addressed. 

The goal of the study is to find improvement opportunities to facilitate system use. This helps the 

system to be useful, which in turn will reduce incidents by registering and systematizing all 

incidents, accidents and observations. 

The results of the interviews show, that in addition to the benefits, there are drawbacks and 

weaknesses in the system that should be addressed. Examples of these drawbacks and weaknesses 

are that the system is not known among NCC staff, and certain structural and functional problems. 

Once the case registration has been started, the cace can not be saved to be finished later. Some 

fields are unimportant or can be presented in a better way, and that access to cases that were 

reported are complicated. 

Suggestions for improvement recommendations are introductory lectures. They should be given 

until all staff begin to know and apply the system. In addition, structural and functional problems 

should be addressed, such as access to the cases that were reported will be easier to find by putting 

quick link to the home page. Status bar at the case registration is irrelevant. The field to the 

notification to the social insurance and AFA should be changed to a checklist choice, instead of the 

current form. It is also recommended that the case registration should be transfered to a person 

who will be responsible for Synergis case registreirng. It helps officials in the workplace to save 

time. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng för en högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

vid Umeå Universitet. Examensarbete hat utförts med NCC Construction AB i Umeå. 

Jag vill rikta ett stort tack till samtlig personal vid NCC, speciellt de intervjuade personer som gjort 

denna studie möjlig. Vill även rikta tack till handledaren på universitetet, samtliga lärare på 

programmet, Familjen och alla klasskompisar som stöttat mig  under arbetet. 

 

Umeå, Februari 2017 

Mustafa Al-Doori
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Ordlista 

DNV                 Det Norske Veritas 

HSE                  Health Safety Environment (Hälsa Säkerhet Miljö) 

QHSE               Quality Health Safety Environment (Kvalitet Hälsa Säkerhet Miljö) 

KPI                   Key Performance Indicator (Nyckeltal) 

ISO                   International Organization for Standardization 

                         (nationella standardiseringsorganisationer) 

COSO               Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  

AML                 Arbetsmiljölagen 

App                  Applikation 

KMA               Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö samordnare   
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Projektet genomförs med NCC Construction Sverige AB i Umeå som arbetspartner. Detta projekt 

som siktar mot  att studera ett nytt arbetsmiljörapporteringssystem som heter Synergi, görs för att  

hitta möjliga förbättringsförslag som gör systemet mer effektivt. På grund av att det är oerhört 

viktigt att minimera risker på arbetsplatser vill NCC tillämpa detta system i större skala inom 

företaget. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta projekt är att få Synergi att bli mer användbart för personal som jobbar på NCC 

samt att identifiera de problem som kan finnas i systemet.     

1.3. Projektmål 

Målet med detta projekt att hitta förbättringsmöjligheter för att underlätta systemanvändningen. 

På så sätt blir systemet mer användbart inom NCC. Genom att registrera och systematisera alla 

tillbud, olyckor och observationer reduceras incidenterna. Detta skulle medföra att NCC kan 

hantera och åtgärda incidenter på ett bättre sätt och få säkrare arbetsplatser. 

 

1.4. Avgränsningar 

Detta projekt är begränsat till 10 veckors arbete och genomförs med NCC Construction Sverige AB 

i Umeå. Projektet inriktar sig enbart mot produktionsavdelningen. 

Projektet avgränsas med avseende på tid och resurser för att uppnå studiens mål och syfte.  
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2. Teori 

Incident- och riskhantering används för att skydda personer inom en verksamhet genom att 

studera och åtgärda dessa risker och incidenter så att de kan undvikas i framtiden. 

2.1. Vad är incident- och riskhantering?  

Riskhantering kan definieras på följande sätt: 

Riskhantering är en systematisk process som identifierar, värderar, och prioriterar riskerna inom en organisation. 

Det kan fungera som ett verktyg för att underlätta de beslut företaget måste ta för att eliminera, förebygga eller 

begränsa sina risker. Riskhantering handlar inte enbart om att undvika risker. Den kan även ge stora förmåner 

genom att risken har blivit identifierad, analyserad, förstådd och hanterad. Det kan ta sig uttryck i ekonomiska, 

miljömässiga och känslomässiga fördelar. [1] 

 

Incidenter hanteras på ett gott sätt genom att bearbetas i två delar, den första i förhand som 

förberedelse inför en incident och den andra i efterhand som åtgärd av denna incident. Syftet med 

att planera incidenthantering är att underlätta kartläggning i framtiden. Detta sker genom att 

skapa en grund att bygga på med hjälp av riskanalyser och intervjuer [2].  

 

För att risker och incidenter ska kunna hanteras måste rapportering ske vid varje händelse. 

Rapportering är väldigt viktig och måste ske omedelbart vid händelsen. Rapporteringen hjälper 

företaget att avvärja upprepande olyckor.  Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivare anmäler 

händelser som inträffat inom ansvarsområdet. Detta krav bestäms enligt AML kap 3 § 3a 

En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare 

personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.  

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som 

drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. [3] 

Enligt arbetsmiljöverket ska vissa frågor besvaras vid informationsinsamling för tillbuds- och 

olycksfallsrapportering [4], Dessa frågor är:  

 När inträffade tillbudet eller olycksfallet?   

 Var skedde tillbudet eller olycksfallet? 

 I vilket arbetsmoment? 

 Vad hände? Beskriv tillbudet eller olycksfallet 

 Vad kunde tillbudet eller olycksfallet resulterat i? 

 Vad orsakade eller kan ha orsakat tillbudet eller olycksfallet? – Brister i uppgiftsfördelning, 

underhåll och service, arbetsinstruktioner, utbildning, kommunikation, arbetsorganisation 

eller andra brister? 

 Vad kan göras för att något liknande inte ska inträffa igen? 
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 Vad behöver göras direkt? 

 Vem ansvarar för att det blir gjort? När ska det vara klart? 

 Finns arbete där liknande tillbud eller olycksfall kan inträffa? 

 

AML kräver att företag måste hantera risker. Detta kan ske med valfritt system och NCC har valt 

att använda Synergi systemet. 

 

2.2. Synergi 

Synergi Life eller Synergi som det kallas inom NCC, är ett system som har skapats för 

incidenthantering och arbetsmiljörapportering. Systemet lanserades 1992 av en stor norsk 

företagsallians som inkluderar Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum, Aker, Smedvig och 

Helikopter Service. Synergi drivs av en oberoende norsk stiftelse Det Norske Veritas (DNV). 

Genom systemets programvara kan QHSE (Quality Health Safety Environment) hanteras med 

hjälp av alla verktyg som behövs [5].  

 

Synergi system omfattar QHSE program som ger ett ledningssystem och riskhanteringslösning. 

Dessutom ger systemet möjlighet för valfria moduler som passar företags behov. Systemet är 

baserat på DNVs stor och utbredd erfarenhet inom QHSE och riskhantering, Där DNV är 

specialister inom alla verksamhetssektor. Systemet har förmågan att effektivisera processer och 

rapportering väldigt aktivt med valfria mobilapplösningar [6]. 

 

Synergis QHSE hanteras enligt följande processer [6]: 

 Incidenthantering och rapportering 

 HSE förvaltning 

 bearbetning 

 analyserar 

 Korrigerande åtgärder 

 Kommunikation 

 erfarenhet överföring 

 Trend och KPI (nyckeltal) övervakning 

 

 

Idag används Synergi av 350 företag över hela världen och har mer än 750 000 användare [7].  

NCC är ett av dessa företag som använder Synergi Life och har en gemensam databas inom hela 
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koncernen. Redan 2007 började NCC i Norge att tillämpa systemet och efter ungefär 9 år inledde 

NCC i resten av de länderna i Nordeuropa applicera detta system. NCC Finland började den 1 mars 

2016, NCC Sverige började den 1 april 2016 och sist var NCC Danmark började sommaren 2016. 

Det innebär att NCC har övergått från pappersrapportering och olika system för olika länder till ett 

koncerngemensamt digitalt system. I tabell 1 finns en översikt över vad som kan rapporteras och 

hur det är tillgängligt för anställda inom NCC. 

 

Tabell 1. Visar vad kan rapporteras via Synergi. 

 

Olycksfall 

En oönskad plötslig händelse som lett till personskada 

 

Tillbud 

En oönskad plötslig händelse som kunde ha lett till 

en personskada 

 

Positiv observation 

En positiv åtgärd eller lösning som har lett till bättre hälsa 

eller säkerhet 

 

Negativ observation 

En oönskad situation eller risk som skulle kunna leda till 

personskada 

 Exempel på vilka ärenden som kan rapporteras via Synergi system [8]. 

 

En av fördelarna som gör detta system till ett bra val för företaget är att incidentrapporteringen 

görs anonymt. Synergisystemet är utformat för att säkerställa fullständig sekretess för den 

anonyma händelsen och samtidigt ge icke namngivna användare tillgång med till vissa delar av 

Synergi [9]. 

 

Den anonym incidenthantering säkerställs genom följande lösningar: 

 Server är låst så att så möjlighet att spåra är osannolik. 

 Rapporterare har begränsad tillgång till ärendeinformation. 

 Styrelsen och ledning får upplysningar anonymt. 

 Säkra metoder för att rapportera fel eller potentiella fel. 
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Andra viktiga fördelar incidenthanteringen är [9]: 

 Tjänstefel får rapporteras säkert av anställda. 

  Organisation kan träna nolltolerans mot obehag i olika former. 

 Möjlighet att rapportera information till grupper eller individer. 

 Kommunikationen kan vara anonym så länge som rapporterare kräver det. 

 Programmet har konfigurerats så att relevant lagrad data inom Synergi Life kommer att 

läsas med pseudonym. 

 

Synergis riskhantering gynnar den övergripande processen med att kvalificiera, minska och 

identifiera risker. Riskhanteringssystemet stödjer hela kedjan av beslutsfattande genom en flexibel 

former som täcker allt från offline former till online i realtidsinstrumentpaneler. 

Riskbedömning ger lösningar för mer effektiva processer och system för att hantera och identifiera 

risker i realtid, samt med riskbefömning är det mer flexibelt med repportering och datahantering 

via webbsida och mobilapp. Synergis riskbedömning är i praktiken den bästprincipen för 

riskhantering enligt ISO 31000, COSO och ISO 27000 [10]. 

Riskhanteringen i Synergi systemet görs mer effektiv enligt följande: 

 Riskbild struktureras effektivt. 

 Riskbalansering med möjligheter är tillåten. 

 Ger möjlighet att minska direkta kostnader genom att överbygga risker, hindra störningar 

och minimera möjliga förluster. 

 Skapar en transparent process över: 

o Företags riskhantering 

o Operativ riskhantering 

o Projekt riskhantering 

o Tryggt riskhantering  

o Miljömässig riskhantering  

 

På grund av dessa skäl används Synergi vid incidenthantering då alla incidenter och åtgärder 

arkiveras detta hjälper företaget att hålla sig bort från riskzonen. Dessutom kan denna process inte 

bara att minska förlusten, processen har möjlighet att förvandla hot till vinst. 

 

Synergisystem delas i två huvudsakliga delar vid ärenderegistrering. Första delen via appen och 

den andra genom webb. 
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2.2.1. Synergi App 

Mobilappen är den första delen i ärenderegistreringsprocessen. Mobilappen för Synergi Life kan 

användas online eller offline för att hantera HSE samt risker. I offlineläge kommer mobilappen att 

skicka observationen automatiskt till Synergi Life när mobilen blir online igen. 

Synergi Life mobilapp har några faktorer som gjorde denna app lämplig för HSE och riskhantering. 

Dessa är [11] 

 

 Enkel och flexibel mobilapp. för riskbedömning som passar för iPhone och Android. 

 Verktyg i fältform för enkel dokumentation av riskincidentrapporter och HSE observationer 

när som helst och var som helst. 

 Direkt tillgång till rapporter och dokument som behövs. 

 Snabbare och upprepad återkoppling, rapportering och åtgärdshantering. 

 Förlängning av kontorsfunktioner till mobila enheter. 

 Sömlösa funktioner inom olika formfaktorer. 

 

Förutom dessa faktorer som står ovan finns det några fördelar som gör Synergiappen till ett bra val 

för företag att tillämpa denna för riskhantering [11]: 

 Röstinspelningsfunktion.  

 Enkel bilduppladdning. 

 Arkivera observationer automatiskt och skickas omedelbart till anhöriga i företaget.  

 Chefer meddelas direkt via appen, då kan de modifiera direkt med riskbedömning. 

 Kan justeras efter enligt vad ett företag vill rapportera. 

 Lätt att använda appen för HSE observation rapportering. 

 Använder inbyggda funktioner för att förenkla inmatning. 

 Konfigurerbar för olika kundbehov. 

 Inmatning av standardfält sker automatiskt (d.v.s. namn, plats, enhet). 

 

Hur Applikationen används vid ärendeinlämning visas detaljerat i bilaga 1.  
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2.2.2. Synergi Webb 

 

Synergi webb är en webbsida som används vid registrering av ärenden. Denna process är den 

längsta i systemet. Framsidan i synergiwebbsidan delas i fyra delar se bild 1. Insamligsruta i röd 

färg innhåller ny ärenderegistrering, Hanteringsruta i grön färg består av ärendehantering och 

åtgärdshantering, Analysruta i blå färg betår av sparade sökningar och rapporter och skapa en ny 

rapport och sist är Kommunikationsrutan i ljusblåfärg som innehåller företagsrapporter.  

 

Bild 1. Framsidan i Synergi webbsidan  
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3. Metod 

I detta avsnitt redovisas det tillvägagångssätt som använts för att utföra denna studie. 

3.1. Metodval 

Metodvalet är viktigt att göra i början av projektet för att bestämma en metod som är lämplig. 

Metoden för en studie kan ske med en kvalitativ metod  eller kvantitativ metod eller blandning 

mellan båda metoderna. Den kvantitativa metoden handlar om de undersökningar som grundar 

sig  på siffror, där mätbara analyser är möjliga. Kvantitativa metoden formuleras som 

enkätundersökningar som sker med selektiva svar. Denna metod bygger på att undersökningarna 

är baserade på stora grupper med enkäter som är väl formulerade och tydligt strukturerade. 

Kvalitativa metoder passar till dessa undersökningar som fukuserar på datainsamling (ord) och 

analysering för att framställa fenomen. Kvalitativa metoder är mer flexibela och mindre 

formulerade och strukturerade jämfört med kvantitatva metoder samt sker i mindre grupper [12]. 

För att kunna uppnå syftet med denna studie tillämpades både den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. Den kvalitativa forskningsstrategin är lämplig för den största delen av studien, eftersom 

denna skapar mer förståelse för hur Synergi systemet fungerar. Dessutom är den kvalitativa 

metoden ett bra val för att kunna få relevanta svar på intervjufrågorna. Den kvantitativa metoden 

tillämpades för att täcka de delarna i studien som byggde på mätningen. I denna studie skedde lite 

mätningar, vilken gjorde att kvantitativa metoden är lämpligt att använda [13]. 

Syfte med att tillämpa dessa metoder är att undersöka hur mycket personalen kan om 

Synergisystemet och upptäcka i vilken utsträckning systemet är användbart samt vilka problem 

som behövs åtgärdas. 

Metodens strategi genomfördes med hjälp av intervjuer som utfördes med NCCs personal. De som 

intervjuades var: platschefer, arbetsledare, KMA,  arbetsmiljöingenjör och yrkesarbetare. Dessa 

personer valdes ut på grund av att det är dessa personer som bör använda systemet. Urvalet i 

denna studie valdes som ett brett urval för att systemet är nytt och ingen hade stor kunskap 

angående systemet. 

3.2. Faktainsamling 

I detta projekts genomförande användes för det första internet för att insamla information 

angående ämnet. Några av sökordens som använtes var; Synergi Life system, Synergi Life 

Applikation, incidentrapportering och riskhantering. Det andra sättet för att få information 

angående systemets bakgrund var att kontakta personer på DNV i Norge och genomföra 

telefonintervjuer. Informationen som samlades dokumenterades i Google drive, en molntjänst från 
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Google som ger möjlighet att få tillgång till och redigera sparad information från den dator som är 

kopplad till internet oavsett var den är.  

3.3. Intervjuer 

I detta projekt skedde intervjuer för att få en tydligare bild och få djupare förståelse för 

Synergisystem [13]. Undersökningen hade exempelvis som mål att klarlägga problem som detta 

system hade och hur användbart systemet var. Den första intervjun var i enkätform som delades ut 

på två arbetsplatser. Den andra intervjun var att mejla fyra personer inom NCC och fråga de om 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Synergisystemet jämfört med pappersblankett. Syftet 

med denna var att skapa en SWOT-analys för att mer förståelse. Dessa intervjuer utförs med 

platschefer, arbetsledare, KMA, arbetsmiljöingenjör och yrkesarbetare inom NCC. 

Syftet med dessa intervjufrågor var: 

 Hur brett systemets användning är? 

 Vilka problem som finns i systemet och kan detta påverka användningen? 

Intervjufrågorna formulerades som en blandning mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer. 

Den kvalitativa intervjun betyder att frågorna som ställdes ger de intervjuade möjlighet för fritt 

svar kring de frågorna. Den kvantitativa intervjun tillämpades i en fråga med en skala från 1 till 10.   

Intervjufrågorna som ställts för att förstå mer om Synergisystem var: 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den 1 april 2016? 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app. till rapporten är slut?  

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera de första, andra och 

tredje gången? 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergisystem förbättras? 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer effektivt att 

bearbeta? Förklara varför. 

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

Inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

            

 

 

 

 

 



10 
 

Mustafa Al-Doori 
BY 1703                                                                            Umeå Universitet, TFE 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp                         Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 
  

Fråga 1 syftar till att veta hur stor systemanvändning är sedan systamet tillämpades den 1 april 

2016.  

Frågona 2, 3, 4, 5 och 6 syftar till att känna till de problem som finns i systemet, där fråga 2 

fokuserade på att veta de svårigheter som Synergisystemprocessen kan ha. Fråga 3 och 4 ställdes 

för att veta tidsåtgången som krävs vid inrapporteringen och om den minimeras vid användning. 

Fråga 5 och 6 har ställts  för att veta på vilka sätt systemet kan förbättras för att underlätta 

systemanvändning och göra systemet mer användbart.  

Fråga 7 syftar till att veta hur bra den intervjuade tycker det är att man uppfunnit ett 

Synergisystemet för att säkra arbetsplatsen. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet av studien och frågeställningarna. Resultatet är baserat på de intervjuer 

som genomförts med de tidigare beskrivna responterna på NCC. 

Svaren på intervjufrågorna gav olika aspekter på problem som borde åtgärdas. Detta var målet 

med examensarbete. Detta resultat bygger på de svar som framkom vid intervjuerna. Dessutom, 

under intervjuerna, ställdes frågor kring systemets styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att 

kunna göra en SWOT-analys [13][15][16][17]. 

 

Tabell 2.  SWOT- analys  

   

 

 

– Lätt att fylla i av alla på arbetsplatsen 

på grund av att IT-kunskap eller mobil 

telefon inte krävs. 

– Snabbt tar ungefär 15 min. 

 

– Rapporten registreras omedelbart i 

systemet. 

– Alla fyller i på samma sätt. 

– Lätt att söka på vilka olyckor som 

har inträffat vid liknande moment i 

planeringsskede samt vilka åtgärder 

som vidtagits. 

 

 

 

– Svårt att få en klar bild, då alla 

skriver på olika sätt. 

– Inte alla tillbud blir inskickade. 

– Dålig uppföljningsmöjlighet. 

 

– Kräver mellan 45-55 min för 

registrering i systemet för de som är 

ovana med systemet. 

– Olycksfallsrapportering är krånglig 

och går inte att påbörja för att senare 

fortsätta eftersom det blir 

felmeddelanden om man inte fyller i 

rätt på en gång. 

 

 

– Fler som rapporterar. 

– Ärendeöverlämning via e-post till 

personal som rapporteras in ärende. 

– Systematisering av statistik av 

olyckor och åtgärder för planering 

med syfte att minska olyckor i 

framtiden. 

– Utvecklingsmöjlighet till ett 

enklare system genom att korta 

ledtider och registreringsfel.   
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– Olyckor och tillbud som sker på en 

arbetsplats stannar ofta där och det 

leder till att företaget inte lär sig av 

detta misstag.  

– Ärenden försvinner då de inte 

registreras in i databas. 

– För krånglig systemstruktur samt 

att påbörjade ärende inte går att 

sparas för att sedan gå tillbaka och 

slutföra. 

– Lite för svårt att fylla i alla rutor 

rätt. 

– Systemet är för detaljerat och 

krångligt vilket gör att personer 

undviker att utföra ett ärende. 

Tabellen visar jämförelse mellen Pappersblanekt användning och Synergi system användning i form av  

SWOT-analys 

 

Efter allt som beskrivits i tabellen ovanför och intervjuer som har skett, upptäcktes några problem i 

Synergi systemet. Det första och största problemet var tidsåtgång för att registrera sitt ärende på 

Synergi webbsidan. Detta problem kvarstår. Det tar ungefär 45 minuter att slutföra ärendet och 

tjänstemän på arbetsplatser tycker att det är för mycket tid. Det andra problemet, som gör 

systemet ännu svårare för tjänstemän, är att ett påbörjat ärende inte går att spara för att senare 

slutföra, så när ärenderegistrering påbörjats måste den slutföras vid samma tillfälle. 

 

De problem som har hittats i systemstrukturen är att vissa fält som är betydelselösa eller måste 

förbättras. Exempel på dessa strukturproblem är statusfält som består av tre val Registrerad, pågår 

och godkänd. Detta fält är obegripligt enligt platschefen [16] som tycker att det bör sker 

automatiskt. 

Dessutom finns ytterligare fält som bör ändras, t.ex. fält under namn Anmälan gjord till 

försäkringskassan och AFA där Johansson [16] anser att de kan göras i annan form. Ytterligare ett 

problem är att det är krångligt att komma till Ärendet som rapporteras av mig. Förutom allt det 

ovanstående finns ännu ett problem som är viktigt att lösa för att nå projektet syfte och det är att 

systemet inte är särskilt känt bland yrkesarbetare i företaget. 

I nästa avsnitt kommer förbättringsförslag att läggas fram för ett mer effektivt system.   
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5. Slutsats 

I detta kapitel kommer jag att presentera slutresultat av detta examensarbete genom att koppla 

ihop teori, intervjuer och resultatet. Dessutom kommer att ge förslag till möjliga lösningar för att 

uppnå målet och syftet av detta projekt. 

Enligt denna studie upptäckte vi vilka möjligheter som Synergisystemet kan ge med hjälp av alla 

dessa funktioner och fördelar, men vi upptäckte också några problem och svagheter som bör 

åtgärdas och förbättras på något sätt för att få ett mer effektivt system. 

Nedan presenterar jag problem som benämns tidigare med möjliga förbättringsförslag. 

 

 Systemet är inte särskilt välkänt bland yrkesarbetare: vi kan övervinna detta problem 

genom att utföra introduktion föreläsning om Synergi i början av varje projekt med alla de 

berörda, så att börja lära känna hur man ska använda Synergi appen och tillämpa Systemet 

från den första dagen i projektet. 

 

 Att spara ärendet innan det är slutfört i olycksfallsrapportering: detta åtgärdas genom att 

ändra systemfunktion med hjälp av IT samordnare inom NCC om de har tillgänglig eller 

genom att kontakta de ansvariga i DNV. 

 

 Ändra vissa delar av Systemstrukturen: det kan vara smaksak för några men jag tycker att 

det kan göra skillnad. En av dessa är statusfält som visas i bild 2. Statusfält är betydelselösa 

att finnas anser Johansson [16], man behöver klicka på dessa val under status för att se vilka 

fält som bör fyllas i, där de obligatoriska fälten är redan markerat med stjärna och man kan 

inte slutföra innan man fylla i dessa fält. 

 

Bild 2. Statusfält  

 

 

 

Ett till fält som bör ändras är fältet under namnet Anmälan gjord till Försäkringskassan och 

AFA. Dessa fält kan göras som en checklista med en ruta som man bara klickar på och 

markerar att den är gjord. Det behöver inte vara en vallista som visas i bild 3. 
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              Bild 3. Fälten att Anmälan gjord till Försäkringskassan och AFA  

 

 

Enligt systemprovning och intervjuer vet vi att det är krångligt och komma till Ärenden som 

rapporterades av mig se bild 4. Det kan läggas som ett val i startsidan under hanteringsruta 

eller placera den separat.  

 

Bild 4. Tillgång till ärenden som rapporterade av mig 
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 Tidsbehov vid ärenderegistrering: det är väldigt viktigt att hitta lösning för detta problem 

för att de ansvariga personerna på arbetsplats tycker att 45 minuter är lång tid att lägga på 

för ärenderegistrering i jämförelse med pappersrapportering. En möjlighet är att sätta en 

person som tar hand bara om att registrera ärende i Synergisystem. Där sparar vi tid för de 

ansvariga på arbetsplats som redan har mycket och göra, samt har svårt att lägga ner 45 

minuter. 

 

5.1. Förslag för fortsatt studie 

Rekommendationer för fortsatt studie till detta projekt skulle vara att studera systemet inom olika 

branscher, där studien kan bygga på hur effektivt systemet är bland olika företag. Dessutom kan 

systemet studeras genom att hitta gemensamma problem i systemet hos de företag och åtgärda 

dem för mer effektivt system. Ytterligare kan fortsatta studier ske genom att studera hur 

systemetsstruktur bland olika företag kan påverka systemets effektivitet, så att det företg som 

arbetet utförts till kan välja olika funktioner  och struktur från olika företag för att skapa den bästa 

systemsstruktur som passar just det egna företaget.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. 

Incidentrapportering via mobilappen delas i 6 steg. Ärendet kan anmälas genom att följa dessa 

steg. Dessa 6 steg är: 

 

a) Företaget ID eller som det står i appen Company ID: där man skriver namnet på företaget 

som projektet tillhör till t.ex. NCC se figur 1.  

 

Figur 1. Steg 1  

 

 

 

 

b) Välja vilken typ av inloggning: I detta steg väljer man mellan två olika val det är att logga in 

bara som rapporterare eller logga in till Synergi konto. I detta fall väljas första valet att logga 

in bara som rapporterare där valet markeras med röd rektangel som visas i figur 2.  
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Figur 2. Steg 2 

 

 

c) Logga in till appen: detta sker genom att sätta in lösenordet som angivit av företaget för att 

gå vidare till nästa steg se figur 3. 

Figur3. Steg 3 

 

 

 



20 
 

Mustafa Al-Doori 
BY 1703                                                                            Umeå Universitet, TFE 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp                         Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 
  

d) Väljer språk och fyller in namn och företagsmail (NCC-mail), men om företagsmail saknas 

kan skriva synergi@ncc.se som visas i figur 4. 

Figur4. Steg 4 

 

 

 

e) Typ av ärende: i detta steg väljas vilket typ av ärende ville registreras t.ex. Negativa 

observation, Olycksfall, Positiva observation och Tillbud. Se figur 5. 

Figur 5. Steg 5 

 

  

mailto:synergi@ncc.se
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f) Fyller in ärendet: t.ex. Olycksfall detta steg krävs att fylla in fem fält, dessa är 

Ärendebeskrivning, Direkt vidtagen åtgärd, Projektnummer, Olycka NCC-anställd/ extern 

personal och Typ av arbete i detalj. Efter att fylla dessa fälten tycka skicka som markeras 

med röd rektangel för att inlämna rapporten. Dessutom möjligheter för bild och 

röstinspelning tilläggning är tillgänglig figur 6. 

 

Figur 6. steg 6 
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Bilaga 2. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den  1 April 2016? 

mellan 10-20 gånger 
 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

via appen är det en mycket enklare registrering än den via datorn. Svårigheten är när man 

ska fylla i mer (ytterligare) uppgifter i versionen på synergi i datorn. Alla val som man ska 

göra om det handlar om sjukfrånvaro eller olycka.  

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

I appen bara någon eller några minuter, via datorsystemet synergi upp till 45 min om man 

har otur.  

 

4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

Marginella skillnader.  

Naturligtvis går det lättare och lättare men så många olycksfall eller sjukdomar är det inte så 
det är kontinuitet i rapporteringen.  
 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergi Life systemet förbättras? 

Att appen kan användas av alla (den enklare hanteringen) men att det ska vara andra än 

PC som blir mottagare av att slutföra registreringen. Lätt att glömma bort att AFA/FK 

blanketterna ändå måste skrivas och skickas in till resp myndighet.  

 

För långa kedjor (sökvägar) innan man hittar ”sitt projekt” där det ska registreras i 

datorversionen. Enklare via appen där man skriver projektnumret. 

 

Svårt att få en tydlig förståelse hur man får ut rapporter som är tydliga i systemet och 

rapporterna kan misstämma beroende på vem som skriver ut dom. 
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6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

För platschefen med få tjänstemän är pappersversionen lättare och snabbare system 

eftersom registreringen i NCC system då sköttes av arbetsmiljöingenjörerna. Om 

Arbetsmiljöingenjörerna hade mycket att hantera tidigare och nu har fått det underlättat har 

man lagt ut tiden mot platschefer och produktionen vilket inte är för mig försvarsbart med all 

den arbetsbelastning de har ändå.  

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

 

 

 

 

  

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

   X         
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Bilaga 3. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den  1 April 2016? 

3 gånger 

 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

Har ej haft någon inlämning via app 

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

45-55min 

 
4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

Det upplevdes betydligt enklare 2:a och 3:e gången. Det gick mycket fortare och jag kände 

mig säkrare på vad som skulle fyllas i.  
 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergi Life systemet förbättras? 

Borde vara lättare att komma åt/se sina ärenden. Både gamla och pågående. Någon slags 

beskrivning kring de olika valen för status. Vilken status ska ärendet ha i vilket läge och vem 

är det som ska göra bedömningen då ärendet är godkänt, stängt eller registrerad? Vid 

olycka bör kanske rutorna anmälan till FSK och AFA vara check-rutor som måste vara 

bockade innan det går att avsluta ärendet, även skickas ut påminnelse om de inte är gjorda 

 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

Att fylla i papper gick betydligt snabbare, men det känns som det främst beror på att det var 

mindre information som skrevs. Känns bra att ha alla rapporter som gjorts lagrade i Synergi, 

betydligt enklare att gå tillbaka och kolla någonting där än att försöka hitta en papperslapp 

efter något år. Bra att man kan hämta ut statistik själv om det är något specifikt man vill 

kolla på. Även bra att det går att söka på vilka olyckor/tillbud vi haft i olika moment, detta 

kan man ta med i riskbedömning/arbetsberedning för momenten så vi slipper ha liknande 

olyckor/tillbud igen 

 

 

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

 

 

 

 

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

        X    
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Bilaga 4. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den 1 april 2016? 

1  

 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

Jag har inte fått återkoppling. Mina chefer har ej heller fått min rapport 

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

10 min via appen 

 
4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergi Life systemet förbättras? 

Ärende spårning 

Kvittens på rapport. 
 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

Aldrig rapporterat på papper. Saknar erfarenhet för jämförelse. 

 

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

 

 

 

 

  

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

  X          
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Bilaga 5. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den 1 april 2016? 

0 

 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

Inga. 

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

0 sek. 

 
4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan förbättra Synergi Life system? 

 

 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

 

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

 

 

 

 

 

  

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

 X           



27 
 

Mustafa Al-Doori 
BY 1703                                                                            Umeå Universitet, TFE 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp                         Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 
  

Bilaga 6. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den 1 april 2016? 

Ingen gång. 

 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

Vet ej. 

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

Vet ej. 

 
4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

Vet ej. 

 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergi Life systemet förbättras? 

 

 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

Vet ej. 

7. På n skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen?  

 

 

 

 

 

  

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 
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Bilaga 7. 

 

1. Hur många gånger har du använt Synergi sedan den 1 april 2016? 

0. 

 

2. Vilka svårigheter har inträffat i kedjan från inlämning via app till rapporten är 

slut? 

 

3. Hur lång tid tar ungefärligen inrapporteringen? 

 
4. Om du har rapporterar mer än en gång, hur upplevs det att rapportera den 

första, andra och tredje gången? 

 

5. Enligt din åsikt, på vilket/vilka sätt kan Synergi Life systemet förbättras? 

 

 

6. I jämförelse mellan Synergi Life system och pappersrapportering, vilket är mer 

effektivt att bearbeta? Förklara varför. 

Synergi system verkar lätt att använda. Jag har nyss installerat den.  

7. På en skala från 1 till 10 (där 1 är inte alls och 10 hjälper mycket), hur bra är 

Synergirapporteringen på att säkra arbetsplatsen? 

 

 

 

 

Inte 
alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket 

            


