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Sammanfattning 
 

Titel: Synergi, ett digitalt rapporteringsverktyg för 

arbetsmiljö. 
 

Författare: Sebastian Larsson & Joel Ståhl. 

 

Handledare:  Radhlinah Aulin, universitetslektor på institutionen för 

bygg- och miljöteknologi, avdelningen för 

byggproduktion, Lunds Universitet. 
 

Examinator:  Anne Landin, professor på institutionen för bygg- och 

miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, 

Lunds Universitet. 
 

Frågeställningar: Varför ska man rapportera olyckor, tillbud och 

observationer som sker på arbetsplatsen? 

 

Hur fungerar det digitala rapporteringsverktyget 

Synergi? 

 

Vilka möjligheter och hinder finns för införandet och 

användningen av ett digitalt rapporteringsverktyg? 

 

Vilka är våra rekommendationer för att förbättra och få 

ett ökat användande med rapporteringsverktyget 

Synergi? 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att ta reda på hur man kan 

få ett ökat användande av ett digitalt 

rapporteringsverktyg inom byggsektorn för 

rapportering av olycksfall, tillbud och observationer 

inom arbetsmiljö. Vidare skall det identifieras vilka 

möjligheter och svårigheter det finns med att införa ett 

digitalt rapporterings- och analysverktyg.  

Metod: Studien baseras dels på granskning av 

rapporteringsverktyget Synergi men även på utförda 

intervjuer och utdelade enkäter till olika yrkesgrupper i 

byggproduktionen samt olika användarnivåer i Synergi. 

Enkätundersökningen anpassas till avsedd yrkesgrupp 

och frågor som besvaras innefattar huvudsakligen 

respondentens inställning till arbetsmiljö, kunskap 



  

kring rapporteringsverktyget Synergi samt önskemål 

om framtida arbete med arbetsmiljörapportering. 

Intervjuer har gjorts med de yrkesgrupper som har 

använder sig mest av verktyget och även här har 

frågorna anpassats efter yrkesgrupp. 10 intervjuer har 

gjorts och 26 enkäter har samlats in. 
 

Slutsats:  Slutsatserna har baserats på utförda analyser av 

intervjuer och enkäter och har med hjälp av etablerade 

teorier sammanställts för att på bästa sätt besvara 

frågeställningarna. De huvudsakliga områden som 

tagits i beaktning är funktioner & användarvänlighet, 

utbildning, tillgänglighet och ärenderapporter. 

 

Ett digitalt rapporteringsverktyg visar sig erbjuda 

mycket bra möjligheter för att kunna utföra olika typer 

av analyser och statistiksammanställningar. Däremot 

kan det lätt bli problematiskt vid införandet av ett nytt 

digitalt rapporteringsverktyg. Främst så grundar sig 

dessa problem i brist på kunskap hos användarna, 

delvis teknisk kunskap med även brist i förståelse till 

rapporteringens syfte. 

  

För att så smidigt som möjligt införa och använda ett 

nytt digitalt rapporteringsverktyg bör man: 

• Fastställa vilka kunskapskrav man har på 

användarna och utforma en utbildning därefter. 

• Använda sig av ett verktyg som tillfredsställer 

behoven både för de som rapporterar och för de som 

analyserar. 

• Erbjuda rätt möjligheter för att alla skall kunna 

använda verktyget. 

Ytterligare är det viktigt att ha ett effektivt 

erfarenhetåterföringsarbete, detta görs förslagsvis med 

rapportsammanställningar som utformats och används 

för att uppfylla de behov man har i organisationen. 

 
Nyckelord:               Arbetsmiljö, digitala verktyg, rapportering, Synergi 

 

 



  

Abstract 
 
Title: Synergi, a digital reporting tool for working 

environment.  

 

Authors:  Sebastian Larsson & Joel Ståhl  
 

Supervisor:  Radhlinah Aulin, Senior lecturer at the Department of 

Building and Environmental Technology, Division of 

Construction Management, Lund University. 

  

 

Examinator: Anne Landin, Professor at the Department of Building 

and Environmental Technology, Division of 

Construction Management, Lund University. 

  

 

Problems: What is the reason to report accidents, near misses and 

observations that occur at the work site? 

 

 How does the reporting tool Synergi work? 

 

 What possibilities and obstacles exists when using the 

reporting tool Synergi? 

 

 What are our recommendations to improve and 

increase the usage with the reporting tool Synergi? 

 

  

Purpose: The purpose of this study is to investigate ways to 

increase the number of users with a digital reporting 

tool considering accidents, near misses and 

observations. Further will possibilities and difficulties 

be identified when introducing digital reporting and 

analysis tools.   

 

 

Method: The study is partially based on examination of the 

reporting tool Synergi, but it is also based on 

interviews and surveys done with different professions 

within building construction and different user levels 

within Synergi. The surveys have been adapted to each 



  

participating profession and the questions that were 

answered were mainly based on attitude towards 

working environment, knowledge regarding Synergi 

and requests regarding future work with work 

environment reporting. Interviews was made with the 

professions that are using the tool the most and the 

questions were adapted to each profession here as well. 

10 interviews have been made and 26 surveys have 

been collected.  
 

Conclusion: The conclusions are based on the analyses of the 

interviews and surveys and have with support of 

established theories been complied in the best way 

possible to solve the problems. The main areas that 

were observed was functions & user friendliness, 

education, availability and case reports. 

 

 A digital reporting tool offers great possibilities to 

perform different types of analysis’s and statistics 

compilations. On the other hand, it could easily get 

problematic when introducing a new digital reporting 

tool. These problems are mainly based on the lack of 

knowledge the users possess, this combines both 

technical skill and difficulties with understanding the 

true purpose of the reporting. 

 

 To be able to introduce a digital reporting tool in the 

best way possible you must: 

• Determine the requirements you have on the 

users and form an education based on that. 

• Use a tool that satisfies the demands from the 

people that does the reporting and the ones the 

does the analyses. 

• Offer the required conditions to make sure that 

everyone is able to use the tool. 

Further it is important to have an efficient work with 

experience feedback, this is suggestively done by using 

report summaries which have been designed and are 

being used to satisfy the needs within the organisation.  

    

Key words: Working environment, digital tools, reporting, Synergi, 
 



  

Förord 
 
 

Vi vill börja med att tacka de personer som gjort detta arbete möjligt. Vad som 

från början inte kändes speciellt lockande visade sig vara ett mycket intressant 

och utvecklande område att fördjupa sig i. 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Radhlinah Aulin, byggproduktion 

på Lunds tekniska högskola. Ditt brinnande engagemang, vägledning och 

snabba respons har varit guld värd. Sedan vill vi även tacka Jessica Snygg, 

affärschef NCC Helsingborg som kom med idén till examensarbetet och som 
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vårt arbete. Slutligen vill vi tacka er som bjudit på frukost, påskluncher och 

fika, ett ovärderligt bidrag till arbetet. 

 

Vi hoppas att vårt arbete blir en del i den utveckling av arbetsmiljöarbetet 

inom byggbranschen som idag är så aktuellt och att det bidrar till en större 
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byggarbetsplatser. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges först en bakgrund till rapporten. Sedan presenteras syfte, 

mål- och problemformuleringar och avgränsningar för detta examensarbete. I 

slutet av kapitlet presenteras dispositionen för rapporten.   

 

1.1 Bakgrund  

Planering kring säkerhet och arbetsmiljö är ett relativt nytt fenomen inom 

byggindustrin. Före 1970 hanterades olyckor och dess konsekvenser enligt 

Britton (2016) vid olycksfallet på ett så effektivt sätt som möjligt för att 

arbetet skulle kunna fortlöpa. I historien har ett flertal stora arbetsmiljöolyckor 

inträffat som idag har påverkat arbetet med arbetsmiljön. En av dessa 

inträffade i mitten av 70-talet i Meda, Italien. På kemikalieföretaget Savestos 

fabrik inträffade en explosion på grund av ett övertryck som resulterade i att 

över 80 000 djur i närområdet nödslaktades och effekterna på befolkningen 

visar sig fortfarande idag med högt antal cancersjuka i området (Elisha. 2017). 

I mitten av 80-talet inträffade en katastrof som idag klassas som en av de 

värsta arbetsmiljöincidenterna i världshistorien i Bhopal, Indien. Katastrofen 

inträffade på Union Carbide India Limited’s anläggning där 45 ton MIC gas 

exponerades för över 500 000 invånare i närområdet. Tusentals människor 

uppges ha avlidit och ytterligare tusentals har drabbats av allvarliga eller 

permanent funktionsnedsättande skador (Dutta. 2017). Om dessa företag 

skulle haft fungerande säkerhetssystem och säkerhetsarbete hade dessa 

olyckor kunnat undvikas. 

Trots att planeringen kring säkerhet och arbetsmiljö har blivit betydligt bättre 

och att man har lärt sig från tidigare händelser om hur viktigt det är med god 

arbetsmiljö så sker det fortfarande olyckor och dödsfall på byggarbetsplatser 

runt om i Sverige varje år. I Byggindustrins centrala arbetsmiljöråds rapport 

(Samuelsson, 2017) angående arbetsskador i byggverksamhet år 2016 

inträffade 3 656 arbetsolyckor som generade minst en dags frånvaro. Men det 

finns också ett stort mörkertal för hur många arbetsolyckor som verkligen sker 

(Gustafsson, 2017, refererad i Connheim, 2017). 

 

Varje år bidrar arbetsskador och arbetssjukdomar till stora kostnader och det 

kan därmed vara en besparingsåtgärd för företaget att aktivt arbeta med 

arbetsmiljön (Jonsson, Svensson och Sunesson, 2007).  

Ett arbetsmiljöledningssystem är lika betydande för en organisation som att ha 

ledningssystem för ekonomi, produktion eller service. Det primära syftet till 

att ha ett aktivt system för arbetsmiljö är att förse organisationen med 

nödvändig information kring de processer och metoder de använder i sitt 

säkerhetsarbete samt föra statistik över de eventuella olyckor, tillbud och 
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observationer som inträffat. Trots att arbetet huvudsakligen bidrar till 

företagets interna behov ses nu även ett ökat behov av försäkringsbolag, 

aktieägare, leverantörer och beställare att kunna granska organisationens 

arbete med arbetsmiljö. Problemet med att erbjuda trovärdig statistik är att 

framgångsrikt arbetsmiljöarbete ofta mäts i lågt antal olycksfall, statistiken 

kan grundas både av ett faktiskt lågt antal olyckor eller på en låg grad av 

inrapporteringar. (Health & Safety Executive, 2001) 

 

Hur inrapporteringen har skett har varit skiftande och man har gått från 

pappersblanketter till att man idag har följt utvecklingen och använder sig av 

mer moderna metoder via digitala kanaler. (Formosa. 2015). I en rapport från 

regeringskansliet (Kansliet för strategisk analys, 2014) anses det att fram till år 

2025 kommer digitaliseringen vara den enskilt största förändringsfaktorn på 

samhället i världen. På grund av digitaliseringen kommer både företag och 

privatpersoner att leva ett helt annat liv inom en förhållandevis knapp framtid. 

Men byggbranschen i övrigt ligger idag långt efter i digitaliseringen i 

förhållande till övrigt näringsliv i Sverige. Enbart 35 % av små, medelstora 

och stora företag anser sig arbeta aktivt med digitalisering och mognadsgraden 

inom området är låg, vilket är oroväckande. Däremot uppvisas god kunskap 

kring digitalisering och en vilja att nu lägga mer resurser på detta. Att ligga i 

framkant vad det gäller digitalisering anses vara ett ansenligt konkurrensmedel 

vid upphandling och samtidigt vara en besparingsåtgärd inom flera områden i 

det dagliga arbetet (Svensk byggtjänst, 2017). 

Den digitala utvecklingen har möjliggjort att man kan utnyttja både webben på 

datorerna och applikationer i mobilen. Trots att metoderna har förändrats så är 

problematiken fortfarande densamma, användargraden är låg och mörkertalet 

är högt. Vilka krav som bör ställas på- och kring de digitala hjälpmedlen som 

används vid rapportering av arbetsmiljön är oklar för att få ett så högt 

deltagande som möjligt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur man kan få ett ökat användande 

av ett digitalt rapporteringsverktyg inom byggsektorn för rapportering av 

olycksfall, tillbud och observationer inom arbetsmiljö. Vidare skall det 

identifieras vilka möjligheter och svårigheter det finns med att införa ett 

digitalt rapporterings- och analysverktyg. 
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1.3 Mål & problemformulering 

Målet med studien är att få ett ökat användande av ett digitalt verktyg genom 

att producera en kravspecifikation med åtgärder och förbättringar. 

Kravspecifikationen kan innefatta förbättringar på verktygets funktioner, 

utformning eller anpassningar av arbetet kring verktyget för att optimera dess 

användning. Kravspecifikationen skall tas fram efter vad berörda yrkesgrupper 

tycker och tänker kring programmet och vilka visioner de har.   

Följande frågeställningar har formulerats: 

 

1. Varför ska man rapportera olyckor, tillbud och observationer som sker 

på arbetsplatsen?  

2. Hur fungerar det digitala rapporteringsverktyget Synergi? 

3. Vilka möjligheter och hinder finns för införandet och användningen av 

ett digitalt rapporteringsverktyg? 

4. Vilka är våra rekommendationer för att förbättra och få ett ökat 

användande med verktyget? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att utföras för att ge en generell förståelse över vilka aspekter 

som bör tas hänsyn till vid nyttjande av digitala rapporteringssystem. 

Avgränsningen blir att besluten kommer att fattas kring Rapporterings- och 

analysverktyget Synergi i regi av NCC Building Helsingborg. Synergi Life 

benämns på NCC som endast Synergi och därför kommer det även göras 

likaså i fortsättningen i denna rapport. De resultat och slutsatser som 

presenteras kommer grunda sig på Helsingborgsavdelningen och 

nödvändigtvis är inte allting som presenteras användbart på andra avdelningar 

inom NCC eller andra företag som använder programmet. Arbetet tar inte 

hänsyn till eventuella psykologiska eller ekonomiska aspekter gällande 

användning samt utveckling.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning  
I kapitel 1 ges först en bakgrund till rapporten. Sedan presenteras syfte, mål- 

och problemformuleringar och avgränsningar för detta examensarbete.  

 

Kapitel 2 – Val av metod  
Under val av metod ges först en beskrivning av hur arbetssättet har gått till, 

därefter förklaras hur information har samlats in. Vidare beskrivs den 

fallstudie som använts för att besvara frågeställningarna och därefter hur 
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intervjuerna har byggts upp. Till sist diskuteras trovärdighet, metodkritik och 

konfidentiella uppgifter. 

Kapitel 3 – Teori  
I detta kapitel studeras först antalet arbetsskador i byggbranschen sedan 

presenteras ett antal olika teorier kring varför olyckor händer. Därefter skrivs 

det om rapportering av olycksfall, tillbud och observationer. Sist beskrivs 

digital rapportering  

 

Kapitel 4 – Resultat  
Under detta kapitel redovisas de resultat som studien medfört. Först redovisas 

hur verktyget Synergi fungerar och är uppbyggt, samt vilka arbetsrutiner NCC 

Building Helsingborg har för verktyget. Följande presenteras en 

sammanställning för alla de intervjuer och enkäter som har utförts i studien.  

 

Kapitel 5 – Analys och diskussion  
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit från 

intervjuer och enkäter med anställda på NCC. Olika huvudrubriker diskuteras 

och dessa ligger till grund för slutsatsen.  

 

Kapitel 6 – Slutsats  
I detta kapitel avrundas rapporten och de återstående frågeställningar som 

besvaras. Hinder och möjligheter tillsammans med rekommendationer blir 

också besvarade. Därefter ges förslag till fortsatta studier. 

 

Kapitel 7 – Referenser   
Samtliga källor som använts under arbetets gång listas. 

 

Kapitel 8 – Bilagor  
Relevant material som av utrymmesskäl inte redovisas löpande i rapporten. 
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2. Val av metod  

Under val av metod ges först en beskrivning av hur arbetssättet har gått till, 

därefter förklaras hur information har samlats in. Vidare beskrivs den 

fallstudie som använts för att besvara frågeställningarna och därefter hur 

intervjuerna har byggts upp. Till sist diskuteras trovärdighet, metodkritik och 

konfidentiella uppgifter. 

 

 

 

 
Figur 1. Illustration av studiens tillvägagångssätt. 

 

Figur 1 visar en illustration över arbetets gång till denna studie för att uppfylla 

studiens problemformuleringar, syften och mål. Efter uppstart skapades ett 

måldokument tillsammans med handledare på skolan och på NCC 

Helsingborg. I detta måldokument beskrevs bakgrund, syfte, mål- och 

problemformuleringar samt avgränsningar. När måldokumentet var fastställt 

blev nästa steg i processen att bestämma vilka metoder som skulle användas 

för att göra en så bra studie som möjligt. Tre grundläggande metoder har 

använts och dessa är litteraturstudie, fallstudie och intervjuer i form av 

muntlig intervju och enkäter.   

Litteraturstudier påbörjades tidigt för att få en förståelse kring ämnet och 

fortskred sedan parallellt genom hela studien. Innan intervjuerna gjordes 

krävdes kunskap om den fallstudie som arbetet grundar sig på. Fallstudien är 

det arbetsmiljörapporteringsverktyget som NCC Building använder sig av. När 

tillräcklig kunskap uppnåtts genom teori och fallstudie utfördes intervjuer och 

enkäter för att samla olika yrkeskategoriers tankar kring verktyget. När 

Målformulering 

Metodval

Litteraturstudie Fallstudie

Enkät- och 
intervjuutförande

Sammanställning 
av resultat

Analys och 
diskussion

Slutsats

Färdig rapport
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intervjuer och enkäter var klara sammanställdes resultatet och därefter gjordes 

en analys på resultatet för att ha som grund till slutsats. I slutsatsen besvarades 

frågeställningarna.   

 

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien utfördes främst för att få svar på frågeställning nummer ett 

“Varför ska man rapportera olyckor, tillbud och observationer som sker på 

arbetsplatsen?”. Den användes även delvis för att ha som grund till “Vilka 

möjligheter och hinder finns för användningen av rapporteringsverktyget 

Synergi Life?”. Litteraturstudien påbörjades efter att mål- och 

problemformuleringarna hade fastställts och låg sedan till grund för 

intervjufrågor. Litteraturstudien fortskred sedan parallellt med arbetet tills dess 

att rapporten var klar. Detta är ett vanligt arbetssätt enligt Patel och Davidsson 

(2011). Litteratursökningen har främst skett på bibliotek, LUBsearch och 

Google. Sökningen har resulterat i böcker, rapporter och myndighetssidor. För 

att undvika fel och plagiat har varje källa som använts granskats och 

analyserats för att garantera trovärdigheten i texten och därefter presenterats 

både i texten och i en referenslista (Bell, 2005).  
 

2.2 Fallstudie  

Fallstudie är en beteckning som innebär att man gör en undersökning på en 

avgränsad grupp. Vid denna typ av studie är det vanligt att information av 

olika karaktär samlas in för att ge en så tydlig bild av det aktuella fallet som 

möjligt där både intervjuer, enkäter och observationer kan göras (Patel & 

Davidsson, 2011). Med hjälp av en fallstudie kan man se vad som verkligen 

sker och hur det fungerar, samt ge en ingående förståelse i de processer som 

finns och de olika problem som försvårar arbetet (Wallén, 1996)   
 

Den fallstudie som detta arbete grundar sig på är NCC Building Helsingborgs 

personal och deras rapporteringsverktyg Synergi där olyckor, tillbud och 

observationer för arbetsmiljö skall rapporteras. För att kunna dra välgrundade 

slutsatser har fallstudien bestått av flera delar, dels har verktyget i sig 

granskats av författarna, samt har olika typer av användare fått svara på frågor 

antingen via enkäter eller intervjuer.  
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2.3 Intervjuer och enkäter 

2.3.1 Intervjumetodik 
Enligt Eliasson (2013) är skillnaden på kvalitativa- och kvantitativa metoder 

att kvalitativa metoder är sådant som går att beskriva med ord medans 

kvantitativa går att beskriva med siffror.  

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och under 

intervjun ställer intervjuaren frågor som åtminstone delvis blivit bestämda i 

förväg. Graden av strukturering under en intervju kan delas upp i tre olika 

nivåer. Dessa är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Desto mer 

strukturerad intervjun är, desto mer aktiv brukar intervjuaren bli. Kvalitativa 

metoder är bra när man vill se sammanhang som kräver förståelse och som 

inte uppenbarar sig på en gång.  

Kvantitativa metoder innefattar ett antal tillvägagångssätt där man analyserar 

siffror och uppgifter som presenteras med siffror. Intervjuerna och enkäterna 

består av ett frågeformulär som alla respondenter svarar på, det kan antingen 

vara i tryckt format eller att frågorna blir ställda muntligt. Kvantitativa 

metoder är bra när man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet. 

Kvalitativa och kvantitativa metoder kan med fördel kombineras, speciellt om 

undersökningarna är omfattande. De kvalitativa metoderna kan även 

frambringa uppgifter som går att analysera med kvantitativa metoder.  

 

I denna studie har både muntliga intervjuer och enkäter gjorts. Intervjuerna 

som gjordes med platscheferna, affärschefen och arbetsmiljöingenjören var 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer där författarna har gjort en 

intervjumall där frågorna inte behövde komma i en bestämd ordning och 

därmed hade intervjupersonen stor frihet att besvara frågorna (Patel & 

Davidsson, 2011). Alla platschefer fick samma frågor medans affärschefen 

och arbetsmiljöingenjören fick individuella frågor ställda med hänsyn till 

deras roller i fallföretaget och Synergi.  

Författarna ville samla så mycket tankar och åsikter som möjligt från så 

många olika yrkeskategorier som möjligt, men på grund av den 

tidsbegränsning som studien har så fattades beslutet att ge ut enkäter till 

yrkeskategorierna yrkesarbetare, skyddsombud och arbetsledare. Dessa 

enkäter var en kombination av kvalitativ- och kvantitativ metod där vissa 

uppgifter som arbetsmiljöarbete och kännedom om verktyget kunde beskrivas 

med siffror, samtidigt som deras egna åsikter och förbättringsförslag kring 

verktyget kunde samlas in. Även dessa tre yrkeskategorier har olika kunskaper 

och roller i arbetsmiljöarbetet och därmed gjordes tre olika enkäter.  

 

Alla intervjuer, förutom affärschef och arbetsmiljöingenjör har varit anonyma 

för att intervjupersonen ska kunna prata fritt. Intervjuerna har spelats in efter 

samtycke med respondenten och sedan transkriberats för att inte missa något 

och för att undvika tolkningsfel.  
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2.3.2 Val av respondenter  
 

Platschefer. Antal: 8 stycken 
Platscheferna är den viktigaste yrkeskategorin att ta i beaktning för att få 

Synergi att fungera och användas. Det är dessa som ska och kommer utföra 

mest arbete i verktyget och därför har muntliga intervjuer genomförts med 

dessa för att samla deras tankar och idéer på bästa sätt samt för att förstå vilka 

problem som kan finnas och hur processerna går till. Platscheferna är 

tilldelade rollen Limited case handler i Synergi. Alla platschefer på NCC 

Building Helsingborg fick förfrågan att deltaga.  

 

Tabell 1. Intervjuer platschefer 

Respondent  Datum för intervju Tid  
 

1 11 april 09:00 

2 12 april 08:00 

3 12 april 11:00 

4 13 april 07:00 

5 13 april 11:00 

6 17 april 09:30 

7 16 april 07:00 

8 20 april 08:00 

 

Arbetsmiljöingenjör. Antal: 1 styck 
De personer som lägger mest tid och fått mest utbildning i verktyget Synergi 

inom NCC är arbetsmiljöingenjörerna, därför har vi intervjuat Mikael 

Engström som är arbetsmiljöingenjör inom NCC Sydväst. Mikael har totalt 

140 platschefer att stötta och assistera när det gäller arbetsmiljöarbetet, detta 

gäller både utbildning som stöttning när det kommer till problem med Synergi. 

Som arbetsmiljöingenjör har han rollen Complete case handler i Synergi vilket 

ger han rätten av att stänga och hantera allvarliga händelser och tillbud. Därför 

gjordes en muntlig intervju med Mikael för att ta del av hans erfarenhet. 

Intervjun genomfördes den 16 april klockan 13:00.   

 

Affärschef. Antal: 1 styck 
Jessica Snygg är NCC Helsingborgs affärs- och produktionschef, hennes 

yttersta ansvarsområde är att se till så att avdelningen hela tiden får nya jobb 

som passar deras portfölj och att man håller budgeten. För att få en bild av vad 

ledningen vill få ut av Synergi och deras tankar kring verktyget gjordes en 

muntlig intervju med henne. Intervjun genomfördes den 20 april klockan 

10:00.  
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Arbetsledare. Antal: 5 stycken 
Arbetsledarna kan påverka och vara en stor del av arbetet med Synergi. Dessa 

är dagligen ute på arbetsplatsen och kan därmed se eventuella brister i 

arbetsmiljön, tillbud eller olyckor som sker. Arbetsledarna har tillgång till 

Synergi både via datorn och telefonen och därför försökte vi samla deras 

tankar genom att få svar på en enkät eftersom vi ville nå ut till så många som 

möjligt. Arbetsledare har oftast rollen Basic user i Synergi. Enkäterna gavs i 

vissa fall ut till platschefen som förmedlade enkäterna vidare eller att 

arbetsledaren svarade direkt på enkäten.   

 

Tabell 2. Enkäter arbetsledare 

Enkät  Datum Tid  

1 11 april 10:00 

2 11 april 13:00 
3 13 april 11:00 

4 13 april  11:00 
5 20 april 9:30  

 

Skyddsombud. Antal: 3 stycken 
Skyddsombuden är de som ska hålla koll på arbetsmiljön ute på 

byggarbetsplatsen och vara en länk mellan yrkesarbetare och platsledning. De 

är med och genomför skyddsronder och ska ha fått egna arbetstelefoner för att 

kunna rapportera in direkt till Synergi istället för att behöva få hjälp med detta. 

Därför försökte vi samla deras tankar genom att låta de få svara på en enkät, 

enkäterna gavs ut till platschefen som förmedlade de vidare eller att 

skyddsombudet svarade direkt på enkäten. Skyddsombuden har rollen Basic 

user i Synergi. 

 

Tabell 3. Enkäter skyddsombud  

Enkät Datum Tid 

1 11 april 12:30 

2 13 april 11:00 

3 20 april 9:30 
 

 

Yrkesarbetare. Antal: 18 stycken 
Yrkesarbetarna är den yrkeskategori som löper störst risk för att vara med i en 

arbetsplatsolycka. De är ute på arbetsplatsen hela tiden och ser därmed större 

delen av de olyckor och tillbud som sker samt de problem som uppstår och 

lösningar som gjorts. Därför ansåg vi att det var mycket viktigt att 

sammanställa deras tankar och åsikter om arbetsmiljö, rapportering och 
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Synergi. Yrkesarbetarna har rollen Basic user i Synergi, enkäterna gavs ut till 

platschefen som förmedlade de vidare eller att yrkesarbetaren svarade direkt 

på enkäten.   

 

Tabell 4. Enkäter yrkesarbetare  

Enkät Datum Tid 

1–2  11 april 9:30 

3  11 april 12:30 
4–6 12 april 12:30 

7–12  13 april 9:30 
13–14 13 april 12:30 

15–18 20 april 9:30 

2.4 Validitet och reliabilitet  

För att visa att den information som studien använder sig av är tillförlitlig och 

giltig är det viktigt att alltid granska de metodval som har valts, detta görs 

genom validitet och reliabilitet (Bell, 2005).  

 

Enligt Eliasson (2013) innebär reliabilitet om undersökningen är pålitlig och 

om studien upprepas med liknande förutsättningar så ska samma resultat 

uppnås. Ju mer undersökningen går att lita på, desto högre reliabilitet är det. 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt i denna studien har olika 

yrkeskategorier med olika roller i byggprocessen fått svara på frågor. Vissa 

har fått göra intervju och andra har fått svara på enkäter eftersom de olika 

rollerna har olika kunskaper och ansvarsområden inom Synergi. Det har varit 

viktigt att både frågor via intervjuer och enkäter varit noggrant granskade för 

att respondenterna inte skulle kunna tolka de på olika sätt vid olika tillfällen. 

Detta gör att samma resultat skulle uppnås oavsett vem som utfört eller 

deltagit i intervjuerna. Det är även viktigt att den som ställer frågor är opartisk 

för att inte kunna vinkla dessa och istället låta frågorna vara öppna där 

respondenterna själva kan diskutera fritt kring ämnet. Med inspelning av 

intervjuerna kan de gås igenom flera gånger för att man inte ska kunna tolka 

det på fel sätt.  

 

Även om reliabiliteten är hög så kan validiteten vara låg, en fråga som alltid 

ger samma eller nästan samma svar kan fortfarande mäta fel saker och därmed 

blir validiteten låg (Bell 2005). Validiteten kan däremot inte bli högre än 

reliabiliteten (Eliasson, 2013).   

Validitet handlar om undersökningen mäter det som den är avsedd att göra. 

För att få en hög validitet krävs en hög reliabilitet. För att få en hög validitet i 

denna studie har genomtänkta frågeställningar ställts, intervjufrågorna har 
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noggrant blivit analyserade och urvalet av intervjupersonerna har varit 

genomtänkta.  

 

2.5 Metodkritik  

I början av studien var tanken att alla yrkeskategorier skulle intervjuas, men 

vid närmare eftertanke så skulle detta inte hinnas med. Detta innebar att 

enkäter gjordes för yrkesarbetare, skyddsombud och arbetsledare i hopp om att 

nå ut till så många som möjligt. Resultatet blev ett lågt deltagande och inte så 

bra information att ta nytta av. Enkäterna hade kunnat ändrats så frågorna blev 

enklare samt att vissa frågor hade kunnat tas bort för att undvika att ge ett 

avskräckande intryck. Tydligare instruktioner till platscheferna hade kunnat 

ges kring betydelsen av att enkäterna gjordes och fylldes i på rätt sätt.  

2.6 Konfidentiella uppgifter  

För att kunna utföra studien på ett så bra sätt som möjligt och kunna svara på 

frågeställningarna krävdes det att författarna tilldelades rollen Limited case 

handler i Synergi. Detta innebär i princip full tillgång till verktyget och hela 

NCC koncernens arbetsskadestatistik. Med detta medföljer ett ansvar att inte 

sprida konfidentiell information i denna rapporten eller till andra utomstående, 

ett sekretessavtal skrevs därmed på. Intervjuerna med platscheferna och 

enkäterna har varit anonyma för att de ska kunna uttrycka sina åsikter och 

känslor fritt.  
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3. Teori  

I detta kapitel studeras först antalet arbetsskador i byggbranschen sedan 

presenteras ett antal olika teorier varför olyckor händer. Därefter skrivs det 

om rapportering av olycksfall, tillbud och observationer. Sist beskrivs digital 

rapportering.  

 

 

3.1 Arbetsskador i byggbranschen  

Idag är arbetsmiljö en hög prioritering inom många branscher, inkluderat 

byggindustrin, men trots minskade dödsfall världen över i arbetsrelaterade 

olyckor finns där fortfarande ett antal som fortfarande mister sitt liv varje år. 

Under 2016 inträffade sju dödsolyckor i den svenska byggbranschen skriver 

Fransson (2017) som i tidskriften Byggnadsarbetaren gjort en granskning på 

antalet dödsolyckor i byggbranschen. Samma år inträffade även 3656 

arbetsolyckor som genererade minst en dags frånvaro (Samuelson. 2017). 

Enligt arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik (Arbetsmiljöverket, 2018c) låg 

byggbranschen detta år som den tredje mest olycksdrabbade branschen i 

Sverige. Den vanligaste olyckan inom bygg- och anläggning i Sverige (AFA 

försäkring. 2017) är att man ramlar eller faller. En vanlig orsak till detta är att 

man har fastnat i något, vilket resulterar i att man tappar balansen, antingen 

från hög höjd eller på marken. Konsekvenserna av ett fall kan bli mycket 

allvarliga och leda till medicinsk invaliditet eller i värsta scenario 

dödsfall.  Den näst vanligaste olyckan är förorsakad av att man arbetar med 

maskiner och verktyg. Ett vanligt scenario är att maskinen fastnar eller nyper 

fast i materialet vilket leder till en oönskad hastig vridning av maskinen som 

kan skada händer och armar.   
Den tredje mest vanliga skadan är på grund av att man skurit sig på en kniv 

eller annat vasst föremål. Dessa skador beror oftast på att kniven slinter och 

ger skador på händer eller fingrar. 
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Figur 2. Antalet arbetsolyckor per 1000 sysselsatta inom byggbranschen 

(Samuelsson. 2017) 

 

I figur 2 visas det att sedan 1994 har utvecklingen av antalet arbetsolyckor i 

stort sett varit avtagande. Fram till 2009 skedde en drastisk minskning då man 

var nere på de lägsta siffrorna någonsin, men de senaste åren har trenden 

planat ut. de senaste åren har antalet anmälningar ökat, men frekvensen 

varierar numera inte så mycket. Detta kan bero på att karensdagen för 

arbetsskador har tagits bort och det har blivit enklare att rapportera via internet 

enligt Samuelsson (2017) 

 

Trots att man i Sverige har så pass många olyckor ligger man ändå långt under 

genomsnittet för antalet arbetsolyckor utan dödlig utgång per 100 000 

anställda inom branscherna industri, bygg och service. Enligt EU:s statistiska 

centralbyrå Eurostat har EU-15 länderna ett snitt på 1896 arbetsolyckor per 

100 000 anställda i jämförelse med Sverige som har 754 arbetsolyckor per 100 

000 anställda. (Eurostat. 2017).  
 

3.2  Varför olycksfall inträffar  

Olyckor inträffar både oförutsägbart och oönskat. Saknar man förståelse för 

varför olyckor inträffar blir det svårt att ha ett förebyggande arbete mot 

olyckor. Ett flertal teorier har utvecklats under de senaste 100 åren i ett försök 

att hitta en systematik i olycksförloppen som sedan skall kunna användas i 

organisationer. Trots att många av dessa teorier har brister av varierande 

signifikans så kan man med ett kritiskt öga tillämpa vissa delar av teorierna för 
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att kunna dra slutsatser kring orsaker till olycksfall och vidare basera ett 

löpande arbetsmiljöarbete på detta (Raouf. 2011). 
Teorierna kan delas upp i två olika modeller, dessa är orsaksmodeller och 

behavior models. Därutöver tillkommer “The Swiss Cheese Theory”.  

 

3.2.1 Orsaksmodeller  
 

Heinrich dominoteori 
Heinrich dominoteori visar att olyckor är ett resultat av ett antal 

sammanhängande, efterföljande faktorer som likt dominobrickor faller efter 

varandra, se figur 3. Genom att plocka bort en dominobricka så stoppas 

kedjereaktionen, det vill säga genom att plocka bort ett farligt 

arbetsförhållande eller en farlig arbetssituation så hindras kedjereaktionen. 

(Disaster Management Institute [DMI], Bhopal 2018). Heinrich visualiserar 

modellen med fem dominobrickor som var och en avspeglar en länk i 

kedjereaktion. (Heinrich 1931, refererad i Mardsen 2017). 

Enligt Heinrich orsakas 88 % av alla olyckor på grund av icke-säkra 

utföranden, 10 % icke-säkra förhållanden och 2 % “acts of god”. (DMI, 

Bhopal 2018). Om man eliminerar den vanligaste faktorn, icke-säkra 

utföranden förhindras kedjereaktionen att fortlöpa och därmed undviks de 

flesta olyckor och skador. (Heinrich. 1931) 
 

 
Figur 3. Heinrich dominoteori. (Heinrich 1931, refererad i Mardsen 2017) 
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För att få en bättre förståelse för modellens struktur har tydliga definitioner 

fastställts för varje riskfaktor (DMI, Bhopal 2018). Den första dominobrickan 

i figur 3 är ”Social Environment and Ancestry”. Denna innebär icke önskvärda 

personlighetsdrag som förts vidare via kultur och arv från omgivningen. 

Exempel på detta kan vara girighet, vårdslöshet och envishet. Dessa faktorer 

bidrar till “Fault of Person” som symboliseras av dominobricka nummer 2. 

”Fault of person” är icke önskvärda personlighetsdrag som är medfödda eller 

utvecklade personlighetsbrister så som dåligt temperament och nonchalans. 

Dessa egenskaper som är naturliga eller ett resultat av brister i personens 

familjeliv är bidragande faktorer till nästa dominobricka, “Unsafe Acts or 

Unsafe Conditions”. ”Unsafe Acts or Unsafe Conditions” handlar om 

arbetsplatsen i fråga men även om inställning och kunskap hos arbetarna. 

Säkerhetsbrister på arbetsplatsen kan vara bristande skyddsutrustning vid 

användning av maskiner, avsaknad av skyddsräcken vid avsatser eller 

lastzoner, men även varningssignaler vid uppstart och användning av olika 

maskiner. Andra osäkra arbetsförhållanden fokuserar mer på arbetarens 

kunskap och inställning. Är arbetaren ovetande om den skyddsutrustning som 

behövs vid ett visst arbetsmoment eller saknar kunskap kring hur en maskin 

skall användas så utgör det en olycksrisk. Otillräcklig översyn är också en 

riskfaktor. Nästa steg i förloppet är dominobrickan som symboliserar 

”Accident”. Heinrich definierar ”Accident” som en skada som kunde ha 

förebyggts men som inträffade p.g.a. en mängd efterföljande händelser eller 

förhållanden. De inträffar oförutsägbart men utvecklas i en bestämd och logisk 

ordning. Exempel på en olycka är fall från hög höjd eller fallande föremål som 

orsakar skada. ”Injury” är resultatet av en olycka, alltså dominobrickan 

”Accident”. Det kan exempelvis vara brutna ben eller skärsår. 

Dominoeffekten ses ofta idag som en alltför enkel och simpel teori för att 

kunna vara användbar vid identifiering och eliminering av olycksfaktorer. 

Dominoeffekten i sig visar också ett alltför linjärt händelseförlopp där det till 

skillnad från verkligheten är flera olika faktorer som gemensamt bidragit till 

olyckans inträffande (Burnham 2008, refererad i Mardsen 2017). 

 

Safety triangle 
1969 utförde Frank E. Bird en studie om olyckor för att ta reda på 

bakomliggande händelser som baserades på H.W Heinrich tidigare studier 

skriver Dueitt (2016). Heinrich menade att bakom varje allvarlig arbetsolycka 

fanns 29 mindre olyckor och 300 tillbud.   

Bird analyserade upp emot 1 800 000 olyckor som blivit rapporterade av upp 

emot 300 olika företag. Till skillnad från Heinrich lade Bird till incidenter och 

kom fram till att för varje allvarlig olycka fanns det 10 rapporterade mindre 

allvarliga olyckor, 30 tillbud och 600 incidenter.   

ConocoPhillips ifrågasatte även Birds resultat och 2003 gjorde även de en 

liknande studie, vid denna studie lades även riskfyllt bettende till. 
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Förhållandena som fastställdes då visas i figur 4, för varje allvarlig olycka 

fanns 30 mindre arbetsolyckor som genererade frånvaro, 300 arbetsolyckor 

utan frånvaro, uppskattningsvis 3000 tillbud och 300 000 riskfyllda 

beteenden.   
 

 
Figur 4.  Safety triangle (Dueitt. 2016) 
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Multiple causation model 
1971 utvecklade K.E. Petersen en ny modell baserad på verksamheten istället 

för personen, den så kallade Multiple causation teorin. Multiple causation 

teorin bygger på att flera bidragande orsaker relaterade till beteende och 

omgivning tillsammans resulterar i en olycka, se figur 5. Med beteende menas 

arbetarens personlighetsdrag, kunskap och attityd. Det kan exempelvis vara 

dålig inställning, brist på kunskap eller bristande mental- eller fysisk hälsa. I 

omgivning inkluderas arbetsplatsens utformning. Det kan handla om icke 

tillräckliga skyddsräcken, trasig utrustning eller osäkra utföranden av moment. 

Till skillnad från Heinrich linjära modell är multiple causation teorin mer 

komplex. Petersen säger att varje incident grundar sig i flera icke-

sammanhängande incidenter eller orsaker beroende av både vårdslösa 

handlingar och osäkra arbetsförhållanden. Genom identifiering och 

eliminering av dessa föreliggande orsaker förhindras det vårdslösa beteendet 

eller bristande arbetsförhållandena och därmed kan olyckan undvikas. (Shahab 

& Jabbarani. 2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Multiple causation model (Shahab & Jabbarani. 2012) 
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3.2.2 Behavior models 
De flesta Behavior models har utvecklats för att förstå varför vissa personer 

har en tendens att upprepade gånger utsättas för incidenter och olyckor. I 

modellerna visar man att det är arbetaren som är den största huvudorsaken till 

varför olyckor inträffar. Olyckorna inträffar oavsett vilken arbetsplats, 

situation eller vilka arbetskollegor som personen vistas tillsammans med. Det 

är istället arbetarens risktagande och dess personlighetsdrag som är den 

bakomliggande faktorn till att med en större sannolikhet vara inblandad i en 

olycka. Man menar att i samhället finns det en majoritet av människor som 

inte har varit med om en olycka, en relativt liten del som varit med i en och 

endast en olycka och en mycket liten del som varit med om flera olyckor. 

Denna lilla grupp av människor måste därför medvetet utsätta sig själv för 

större risker, fler risker eller ha personlighetsdrag som gör att sannolikheten 

för att en olycka inträffar blir större (Adelhamid och Everett. 2000). 

3.2.3 Swiss cheese theory 
Under skrivprocessen av “Human error” 1987–1988 var syftet med boken 

från början att studera varför människor begår misstag baserat på individen 

själv. Något som sedan oväntat tillkom under arbetets gång var de latenta 

faktorer i en process som gör misstaget möjligt (Hollnagel, Reason & Paries. 

2006). Undersökningar av olycksfall visade att utförandet vid olyckan 

baserades på arbetsplatsrelaterade faktorer och brister i de högre 

organisatoriska leden. Denna modell har i flera steg utvecklats till vad som 

idag kallas “The Swiss Cheese Theory”. Modellen visualiseras enligt figur 6 

med hjälp av skivor från en schweizerost som har många hål i sig. 

 

 
Figur 6.  Swiss cheese theory (Reason. 1997). 

 

 Dessa ostskivor symboliserar säkerhetsbarriärer inom ett företag för att 

förhindra att fel passerar olika delar i processen. Hålen i dessa skivor 

symboliserar de eventuella brister dessa barriärer har. Problemet blir att en 

kombination av olika barriärer kan leda till ett antal sammanhängande faktorer 

Säkerhetsbrister  

The Sharp end  

The Blunt end  
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som obemärkt släpper igenom brister genom hålen och visar sig inte förrän 

någon begår ett misstag och en olycka inträffar. (Reason. 1997). Syftet med 

modellen är att identifiera och undersöka potentiella risker i företagsprocessen 

innan olyckan uppstår, eller att utreda bakomliggande orsaker till att en olycka 

faktiskt inträffade. I modellen benämner man detta med “the sharp end” och 

“the blunt end” i händelseförloppet. “The sharp end” symboliserar det s.k. 

aktiva felet, alltså då olyckan inträffar. “The blunt end” motsvarar 

grundorsaken och händelseförloppet fram till olyckan. Detta illustreras med en 

pil som passerar en serie sammanhängande hål, alltså brister. Pilspetsen 

symboliserar olycksfallet. 

En förenkling av förklaringen kan utryckas som ”system flaws, not character 

flaws”. Modellen gör det tydligt att problemet inte kan finnas i enbart en 

ostskiva, detta tankesätt skulle i så fall vara en allvarlig säkerhetsbrist i 

systemet (Li & Thimbery. 2014). 

Även denna metod har sina brister. Shapnell och Wiegmann (2000) skriver i 

sin rapport hur de förenklingar modellen anammat gör den till stor del 

obrukbar i verkligheten. Dekker (2002) skriver i sin bok att modellen är för 

statisk, de olika barriärlagren är varken statiska eller konstanta och de är inte 

helt oberoende av varandra heller. Modellen ger en bra övergripande bild över 

hur komplext ett olycksförlopp kan vara och vilken insats som krävs för att 

behålla ett säkert system. Teorin ger inte svar på vart dessa hål finns, vad de 

består av, varför hålen existerar eller hur hålen sammanfaller för att slutligen 

resultera i en olycka. 

 

3.3 Rapportering av olycksfall, tillbud och observationer 

Arbetsskadestatistiken är helt beroende av inrapporteringar. För att statistiken 

skall vara tillförlitlig krävs det att samtliga arbetsolyckor, tillbud och 

observationer rapporteras in samt att de förses med tillräcklig information för 

att vidare bidra till något som kan nyttjas av organisationen. Definitioner för 

tillbud och olycksfall enligt nedan.  

 

Tillbud 
Ett tillbud är en händelse som har inträffat men som inte lett till ett olycksfall 

(Arbetsplatsguiden. u.å.). Tillbud relateras inte enbart till fysiska faktorer 

såsom bristande skyddsanordningar, oreda på arbetsplats eller vårdslös 

hantering av maskiner utan även psykologiska faktorer. Dessa psykologiska 

faktorer kan vara stress, mobbning eller andra konflikter. När en olycka 

inträffat har det i regel passerat ett flertal tillbud som om de uppmärksammats 

kunnat förhindra den slutgiltiga olyckan (Arbetsmiljöupplysningen. u.å.). 

 

 
 



 
 

21 

Olycksfall 
Ett olycksfall beskrivs som en oplanerad, icke-förutsägbar och icke-avsedd 

incident som resulterar i någon form av negativ påverkan på individen 

(Safeopedia. 2018). Denna negativa påverkan kan vara personskada eller i 

värsta fall dödsfall. 

 

3.3.1 Myndighetskrav  
Genom myndighetskrav i form av olika lagar, föreskrifter och avtal som styr 

verksamheterna försöker man reglera arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatser 

och därmed minska arbetsolyckorna. Om arbetsgivarna följer dessa kan man 

på bästa sätt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Skillnaden på olika 

begrepp och lagar presenteras enligt definitionerna nedan. 

Författning är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter. Lagar är de regler som alla i landet måste följa och det 

är riksdagen som beslutar om nya lagar. Följs inte dessa lagar kan den 

enskilda personen eller företaget bli straffskyldig på olika sätt, bland annat 

genom böter. Förordningar är regler som regeringen kan besluta utan 

riksdagens medverkan. Reglerna brukar inte påverka den enskilda 

medborgaren utan det är istället de statliga myndigheternas arbete. En 

föreskrift är något som en myndighet har upprättat inom ett visst 

verksamhetsområde (lagrummet. u.å) 

 

Om en allvarlig arbetsolycka inträffat och arbetsgivaren med flit eller på grund 

av oaktsamhet slarvat med arbetsmiljöarbetet kan den dömas till 

arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken 3 kap 10§ (SFS 1962:700). Påföljderna 

kan bli allt från böter till fängelse för den straffansvariga. Den som är 

straffansvarig är alltid den juridiska eller fysiska person som är arbetsgivare i 

juridisk mening eller som har annan form av arbetsmiljöansvar. Även om en 

person har tilldelats ett visst arbetsmiljöarbete menas det inte att denna övertar 

det yttersta arbetsmiljöansvaret (Arbetsmiljöverket, 2016a).  

Enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (1976:380) 8 kap 1§  (SFS 1976:380) 

så ska en arbetsolycka eller ett allvarligare tillbud rapporteras av arbetsgivaren 

omgående till arbetsmiljöverket eller försäkringskassan, eller båda. Det är 

typen av skada som avgör för vilken organisation som ska bli underrättad 

(Arbetsmiljöverket, 2018b). Om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller 

olycksfall i arbetet måste arbetsgivaren utreda händelsen och förhindra att den 

händer igen, enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

2008:15. 

 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen är en lag som Sveriges riksdag antog år 1977, i denna lag 

regleras arbetsplatsens arbetsmiljö men även arbetarnas hälsa och välmående. 

I lagen står det bland annat att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och 
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olycksfall i arbetet, arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar med fysiskt och psykiskt avseende, farliga ämnen ska endast 

tillhandahållas under betryggande säkerhet samt att arbetsgivaren och 

arbetstagaren ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Detta kan 

bland annat göras genom skyddsombud. Om denna lag inte följs kan ett 

företag dömas i domstol och därefter betala böter (Arbetsmiljöverket. 2017b)  

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 
Arbetsmiljöverkets författningssamling innehåller ett antal olika föreskrifter. I 

grundpaketet ligger de lagar och regler som gäller för alla arbetsplatser, 

därefter finns det specifika föreskrifter som berör de olika 

verksamhetsområdena (Arbetsmiljöverket. 2018a). Inom bygg- och 

anläggningsarbeten finns föreskriften AFS 1999:03. Denna riktar sig till 

arbetsgivare, Bas-P, Bas-U, byggherrar, projektörer, hustillverkare och 

egenföretagare. Föreskriften finns till för att hålla arbetsplatsen säker och 

minska antalet olyckor (Arbetsmiljöverket. 2017c) 

 

Sanktionsavgifter 
Om ett företag inte följer de föreskrifter som finns för en säker arbetsmiljö kan 

arbetsgivaren bli skyldig att betala en sanktionsavgift. Beloppet på en 

sanktionsavgift grundar sig oftast på hur många personer som är sysselsatta 

inom företaget. Ju större ett företag är, desto större blir avgiften. Det är 

arbetsmiljöverket som bedömer om en överträdelse av lag eller föreskrift har 

begåtts och det är därmed de som delar ut sanktionsavgifter 

(Arbetsmiljöverket. 2017d) (Arbetsmiljöverket. 2016b) 

 

3.3.2 Organisatoriskt lärande 
Att granska konsekvenserna av sina handlingar är grundläggande för att 

förbättra och utveckla sitt arbetssätt och de metoder man använder. Teorier för 

att systematiskt arbeta med erfarenhetsåterföring inom organisationer har 

utvecklats under den senare delen av 1900-talet. För att förstå innebörden av 

att ha en strategi inom organisationen, som behandlar och för vidare 

information, bör dessa teorier studeras och appliceras. (FutureSME. 2008). 

 

Single- and double lopp learning  
Single- and double loop learning har utvecklats av Chris Argyris och Donald 

Schön. Argyris och Schön (1978) skriver att det organisatoriska lärandet kan 

delas upp i två olika strategier, single loop learning och double loop learning. 

Teorin illustreras i figur 7.  

Single loop learning är när en person, grupp eller organisation lär sig av- och 

ändrar sitt arbetssätt efter vilket resultat man förväntat sig i jämförelse med 

vilket resultat som uppnåtts. När något går fel ändrar man något i processen 

och hoppas därefter att resultatet blir det man förväntat sig. Problemet med 
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denna metod är att man endast åtgärdar orsakerna till varför det gått fel, men 

man tar inte hänsyn till själva kärnproblemet. Detta kan leda till att det i 

framtiden kan uppstå liknande problem.  

Double loop learning betyder att när ett fel eller misstag uppstår i processen 

måste bakgrunden till orsaken hittas och värdegrunden behöver därefter ändras 

för att felet inte ska upprepas. Det krävs en förståelse till varför saker blir som 

de blir och när man vet detta så kan hela organisationen lära sig och i 

framtiden undvika liknande fel.  
 
 

                                                                     Single loop Learning  

 
 
 
 
 
 
                                     
                                       Double loop Learning  
 
 

Figur 7. Single- and double loop learning (Argyris och Schön. 1978) 

 

3.3.3 Varför rapporteras det inte? 
Att mörkertalet av olyckor är så stort har att göra med den låga 

rapporteringsaktivitet som råder i branschen. Ett systemfel i arbetet med 

arbetsmiljö är enligt Health & Safety Executive (2001) att rapporteringen i 

förhållande till de belöningssystem som ofta tillämpas i produktionen, leder 

till färre rapporteringar då man inte vill hämma produktion och eventuell 

bonus. I en studie av Dembe, Himmelstein, Pransky & Snyder (1999) har de 

största faktorerna gällande bristande rapportering sammanställts och de visar 

ett tydligt mönster. 25% uppger att de inte rapporterat på grund av ovissheten 

om hur allvarlig olyckan varit och 27% uppger att skadan var oundviklig för 

det arbetsmoment som utförts och ansågs därmed inte vara nödvändigt att 

rapportera. Avslutningsvis uppgav 10% att de av rädsla för de disciplinära 

konsekvenser inrapporteringen hade kunnat leda till gjort att man avstått från 

rapportering. Man vill inte uppehålla produktionen och inte bli uppfattad som 

någon som inte klarar av sitt arbete eller visa sig svag. I en annan 

undersökning gjord av Scherzer, Rugulies och Krauze (2005) visar att 

anställda inte rapporterar då processen ofta är för omständlig och för många 

steg måste gås igenom vid rapporteringen. Flera uppger samtidigt att de inte 

vet hur de skall gå tillväga. Sammanfattningsvis handlar problemen om 

ovisshet kring vilka olyckor/skador som skall rapporteras samt dåligt 

   Strategi Resultat 
Värde- 

grund 
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motivation till varför rapportering behöver genomföras i den omfattning som 

önskas. Användarvänligheten är en viktig förutsättning för att ett digitalt 

verktyg skall brukas på rätt sätt och uppfylla sitt syfte. Osvalder och 

Ulfvengren (2011) belyser två faktorer som är essentiella för att 

implementering och användning av digitala verktyg skall vara framgångsrikt. 

Dessa är funktionalitet och användarvänlighet. Utformningen av systemet 

skall anpassas efter rätt målgrupp och erbjuda rätt funktioner för sitt avsedda 

syfte. Detta skall vidare leda till en fungerande interaktion mellan människa 

och teknik, Människans kapacitet skall kombineras med ett system som 

kompletterar människans brister.  

3.3.4 No-blame kultur 
No-blame kultur handlar om att inte skuldbelägga individen för saker som 

händer i processen utan istället ta lärdom av dessa för att uppnå bästa möjliga 

resultat. Stanley (u.å.) skriver att det bästa sättet att leda ett företag effektivt 

med en produktiv- och konstant lärande arbetsmiljö är att göra detta med en 

No-blame kultur. Genom att införa en No-blame kultur och inte skuldbelägga 

individen kan man skapa en organisationskultur som lär sig av sina misstag 

och skapar en miljö som stimulerar kreativ energi och nytänkande arbete. 

 

3.4 Digital rapportering  

Många företag tycker sig ha svårt att se en större ekonomisk vinning i att 

investera i nya säkerhetshanteringssystem gällande arbetsmiljö (Formosa. 

2015). Enligt svensk byggtjänst (2017) uppger 50 % av de intervjuade 

företagen att de inte ser digitala verktyg som en möjlig inkomstkälla utan 

snarare som en besparingsåtgärd. Motsägelsefullt anser de dock att det ger 

konkurrensfördelar med en mer digitaliserad verksamhet. Enligt en rapport 

gjord av konsultföretaget Aberdeen group relaterat till arbetsmiljö uppger 42 

% av de tillfrågade arbetsmiljöansvariga att de har svårigheter att mäta 

avkastning på säkerhetsarbete och 23 % säger att de har svårigheter att få 

företagsledning att investera i nya program och metoder (Aberdeen group 

refererad i Formosa. 2015). I en mer utförlig artikel publicerad i tidskriften 

ASSE PDC Proceedings (Galt. 2012) har en sammanställning gjorts baserat på 

ett flertal studier för att fastställa de barriärer som existerar mellan arbetsmiljö 

och möjliga ekonomiska fördelar inom företaget. Likt ovan utförda studier är 

inställningen till arbetsmiljö och arbetet kring arbetsmiljö direkt relaterat till 

kostnader och förluster eller eventuellt en reducering av kostnader. En olycka 

eller skada är en kostnad som inte bidrar till någon finansiell vinning. Enligt 

artikeln bör istället en investering i arbetsmiljörapporteringssystem ses som en 

möjlig inkomstkälla och en värdeökning av företagets rykte.  Det finns även 

resultat som visar just fördelarna med investering i 

arbetsmiljörapporteringssystem. Över 60 % av ekonomiansvariga uppger att 
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varje 1 USD som investerats i olycksförebyggande åtgärder genererar 2 USD 

tillbaka (liberty mutual incurance company. 2005. refererad i National safety 

council. 2013). Samtidigt så skriver Occupational safety and health 

administration (2012) i en rapport att de arbetsgivare som infört digitala 

skade- och olycksprogram sänkt sina olyckor med 15–35 % jämfört med 

arbetsgivare som inte använder dessa program. 

Traditionellt har företag rapporterat och analyserat olyckor och tillbud med 

papper och penna. Detta är något som majoriteten av företag fortfarande 

använder sig av (Formosa. 2015). Det ger ett ineffektivt informationsflöde och 

en onödig mängd manuellt administrativt arbete. Införandet av digitala medel 

förenklar och effektiviserar rapportering och analysering av olyckor samt att 

man snabbare kan införa riskreducerande åtgärder. I takt med dagens 

digitalisering och den ökade medvetenheten hos anställda gällande 

smartphones och datorer är digitalisering nästa steg i utvecklingen av 

arbetsmiljöarbetet (Britton. 2016). Detta kombinerat med den ekonomiska 

vinning investeringen innebär bör införandet av ett digitalt 

rapporteringssystem vara en självklarhet för alla arbetsgivare. 
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4. Resultat  

I detta kapitel redovisas de resultat som studien medfört. Först redovisas hur 

verktyget Synergi fungerar och är uppbyggt, samt vilka arbetsrutiner NCC 

Building sydväst har för verktyget. Följande presenteras en sammanställning 

för alla de intervjuer och enkäter som har utförts i studien.  

 

4.1 Synergi 

Synergi är en heltäckande, molnbaserad lösning för att stödja processer kring 

arbete med kvalitet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i företags dagliga 

verksamheter. Programmet är utvecklat av det norska företaget DNV GL. 

Under de senaste två årtiondena har Synergi implementerats av stora företag 

runt om i hela världen och används idag av 350 företag och har över 750 000 

användare inom ett antal olika verksamhetsområden.  

Synergi finns i flera olika versioner och moduler för olika sorters 

användningsområden som kan köpas separat eller i paket. Dessa moduler är 

bland annat olyckshantering, riskanalyser, granskning, arbetsmiljö, 

inspektioner som skyddsronder, kvalitet och avvikelser. Verktyget kan 

användas genom datorer, läsplattor och mobiler för att ha full tillgång hela 

tiden och på vilken plats som helst (DNVGL. 2018). 

 

4.1.1 Funktioner och användning 
Synergi Life är ett digitalt rapporteringsverktyg för arbetsmiljö som möjliggör 

komplexa analyser av händelser och dess bakomliggande orsaker. Varje 

rapporterad händelse kan samlas på ett ställe för hela koncernen som skapar en 

erfarenhetsåterföring med syfte att i slutändan minimera skador.  

Programmet kan övergripande beskrivas med två olika funktioner, en 

inrappoteringsdel och en analysdel. Inrapportering av ärenden kan göras både 

via webben och mobilen i en app. Appen är kompatibel med både Android och 

Apple. Detta gör att man hela tiden har tillgång till programmet och man kan 

direkt skapa ett ärende när man är ute på byggarbetsplatsen och observerar 

något bra eller dåligt i arbetsmiljön. Ärenden kan registreras under fyra olika 

huvudkategorier, dessa är negativ observation, positiv observation, tillbud och 

olycksfall. Beroende på vilken kategori som väljs ska olika uppgifter fyllas i. 

Gemensamt för alla är att man ska fylla i vad som har hänt och var det har 

hänt, därutöver tillkommer även konsekvenser, potentiell förlust, orsaker och 

åtgärder för ärenden av mer allvarlig karaktär. Till varje projekt finns en 

ärendehanterande person, denna person ser till att alla informationsfält som 

behöver fyllas i är ifyllda och att ärendet ligger under rätt kategori. När man 

rapporterar in ett ärende via mobilen kan endast vad och var fyllas i och 

därefter skickas ett mail till den ärendehanterande personen. Skulle ett tillbud 

eller en olycka vara av allvarlig grad blir den ärendehanterande personen 



 
 

28 

istället den ansvariga arbetsmiljöingenjören för just den avdelningen. När alla 

fält är ifyllda och godkända av den ärendehanterande personen kan ärendet 

stängas för att sedan kunna användas i rapporter och analyser. Med hjälp av de 

inrapporterade händelserna kan analyser plockas ut ur programmet som visar 

hela koncernens arbetsmiljöstatistik, men också sin egen avdelning. I 

analyserna kan man bland annat se vilka de vanligaste olyckorna och tillbuden 

är, vilken aktivitet som arbetaren utförde och de mest vanliga bakomliggande 

faktorerna till varför de har hänt. Man kan även få ut vilka positiva och 

negativa observationer som har gjorts. Om företaget använder sig av- och 

förmedlar dessa observationer till platscheferna kan man i organisationen lära 

sig av varandra för att på bästa sätt få en bra arbetsmiljö.   

 

4.1.2 Definitioner  
För att det ska bli rätt i de rapporter som skapas i Synergi är det viktigt att ett 

ärende hanteras på rätt sätt och blir registrerat som rätt aktivitet eller typ av 

olycka, men också hur allvarlig skadan är eller hur allvarlig den skulle kunnat 

bli. För en ärendehanterare är detta viktig grundläggande kunskap eftersom det 

är viktigt att ett ärende placeras i rätt fack innan ärendet stängs. För en Basic 

user är det inte lika viktigt eftersom ärendet ändå måste hanteras i nästa steg. 

De olika rubrikerna som finns att välja på vid en rapportering i programmet är 

tillbud, positiv observation, negativ observation och olycksfall, se figur 8 där 

även definitioner ingår. Under rubrikerna tillbud och olycksfall ska en 

konsekvens läggas till, en konsekvens kan vara en personskada och då ska 

allvarlighetsgraden bedömas.  

 

 
Figur 8. Definitioner i Synergi (NCC, 2017)  
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4.1.3 Användare  
I verktyget finns det tre olika nivåer av användare. Varje nivå har tillgång och 

behörighet till olika delar av programmet eftersom olika yrkeskategorier har 

olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet. De tre användarnivåerna är Basic user, 

Limited case handler och Complete case handler. Nedan följer information för 

vilka arbetsuppgifter och vilken behörighet de olika rollerna har.  

 

Basic user 
En Basic user kan endast registrera ärenden och vyn i Synergi innehåller färre 

fält med information att fylla i. Endast vad som som hänt och vart det hänt kan 

fyllas i. De yrkeskategorier som har rollen Basic user är yrkesarbetare, 

skyddsombud och flertalet tjänstemän. Yrkesarbetarna har enbart tillgång till 

appen och kan endast registrera ärenden där. Flertalet skyddsombud och 

tjänstemän har även ett datoranvändarkonto och kan därmed använda Synergi 

både via appen och webben för att registrera ärenden. 

 

Limited case handler  
En Limited case handler registrerar och hanterar ärenden via webben. När en 

Basic user registrerat ett ärende är det den ansvariga Limited case handlerns 

ansvar att hantera och stänga ärendet. Vyn i Synergi för en Limited case 

handler innehåller fler fält med information att fylla i än för en Basic user. 

Denna information är bl.a. orsaker, personskador och åtgärder. Skulle 

personskadan vara av allvarlig karaktär skickas ärendet vidare till en Complete 

case handler. 

De yrkeskategorier som har rollen Limited case handler är platschef, KMA 

och entreprenadingenjör. För varje projekt finns det en ansvarig 

ärendehanterare som är någon av dessa yrkeskategorier. 

 

Complete case handler 
En Complete case handler kan vid behov stötta Limited case handler i 

ärendehanteringen. Det är endast dessa som kan stänga ärenden som klassas 

som allvarliga. En Complete case handler har i övrigt samma befogenheter 

som Limited case handler. 

Den yrkeskategori som har rollen Complete case handler är 

arbetsmiljöingenjörer. 

 

4.1.4 Hur ett ärende hanteras 
Figur 9 visar hur ett ärende hanteras och vilka befogenheter de olika rollerna 

har. Vilken befogenhet varje roll har kan man se i de olika färgade rutorna. 

Den visar även vilka uppgifter som måste fyllas i eller beskrivas för varje 

händelse för att till slut kunna stänga ärendet. 

När någon av de tre rollerna registrerar ett ärende får den ärendehanterande 

personen, som är en Limited case handler ett mail och ärendet är därmed redo 
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att hanteras. När ärendet ska hanteras behöver alltid var och vad vara 

fullständiga för alla kategorier, i övrigt skiljer det sig för vilken information 

som ska skrivas i 

 
 

Figur 9. Process när ett ärende hanteras i Synergi. Figur finns i större format 

i bilaga 7. 

 

Konsekvensen för ett tillbud eller olycksfall ska bedömas enligt en femgradig 

skala baserat på hur stor personskadan har blivit eller hade kunnat bli. Denna 

skala visas i figur 10. Skalan är uppbyggd som ett trafikljus där de röda 

nivåerna är allvarliga. Dessa ärenden kan endast stängas av en Complete case 

handler. Den första och lindrigaste nivån innebär att endast första hjälpen 

behövdes och att arbetstagaren sedan kan arbeta igen. Andra nivån är för en 

skada som kräver sjukvård, tredje nivån är för en personskada med frånvaro, 

fjärde nivån innebär en mycket allvarlig personskada och den sista och femte 

nivån innebär en dödsolycka.   

 

 Figur 10.  Allvarlighetsgrad (Synergi) 
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Tillbud  
För tillbud börjar man med att fylla i den potentiella förlusten, alltså hur stor 

konsekvensen hade kunnat bli i värsta fall. Om den potentiella förlusten 

klassas med allvarlighetsgrad 1 eller 2, alltså dödsfall eller allvarlig skada, kan 

endast en arbetsmiljöingenjör stänga ärendet. Om den klassas som nivå 3 till 

5, alltså från personskada med minst en dags frånvaro och lindrigare kan 

ärendehanteraren själv stänga den. Nästa steg blir att fylla i minst en direkt 

orsak till varför tillbudet kunde ske och därefter ska man föreslå en åtgärd så 

det inte händer igen. När problemet är åtgärdat kan den ärendehanterande 

personen stänga ärendet.   

 

Positiv observation 
Tillsammans med den negativa observationen är det den positiva 

observationen som kräver minst hantering. Var och vad ska vara komplett 

ifyllt och därefter kan ärendehanteraren stänga ärendet direkt.   

 

Negativ observation  
Samma som positiv observation 

 

Olycksfall 
Processen för ett olycksfall liknar den för tillbud, men det tillkommer att man 

måste skriva in en konsekvens och lägga till en bakomliggande orsak utöver 

en direkt orsak. Den potentiella förlusten kan som lägst vara den nivå som 

konsekvensen är d.v.s. om konsekvensen är en 1:a eller 2:a kan alltså den 

potentiella förlusten endast vara en 1:a eller 2:a. I ett olycksfall är 

konsekvensen en personskada och därmed måste även en beskrivning av 

personskadan göras för den anställde.  

 

4.1.5 Att stänga ärenden  
I Synergi är det viktigt att stänga ärenden, detta är något som användarna 

verkar ha dålig koll på då många ärenden ligger kvar i systemet som inte är 

stängda. Oavsett om ärenden är stänga eller inte så kommer de med i 

statistiken, men det kan bli problematiskt eftersom uppgifter till viss del kan 

saknas eller inte stämma. För de olika statusarna, registrerad, pågår, godkänd 

och stängd så blir mer och mer uppgifter obligatoriska. Detta kan till exempel 

vara hur många frånvarodagar som det faktiskt blivit av en olycka, i statusen 

godkänd behöver inte denna uppgift fyllas i men i status stängd måste den det.  

Företaget kan därmed inte fullt lita på de uppgifter som finns om ett ärende 

inte blivit stängt, vilket är ett problem. En annan aspekt är även att när ett 

ärende har blivit stängt kan endast få personer gå in och ändra uppgifterna.  
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4.1.6 Nuvarande arbetsrutiner med rapporteringen  
 

 

 
 

 

 

 

Figur 11.  Arbetsrutiner i NCC för Synergi. Finns i större format i bilaga 8. 

 

Figur 12 visar den arbetsrutin NCC Sydväst använder sig av med Synergi. De 

vita boxarna representerar de yrkeskategorier som berör respektive steg i 

processen med registrering och hantering av ärenden. De olika stegen 

symboliseras av blå pilar och beskriver det moment som genomförs av 

respektive yrkeskategori. Processen slutar med den gröna boxen, dvs. en 

rapport. Slutligen illustreras en blå pil som visar vart rapporten skickas. 

Vid en olycka, ett tillbud, negativ observation eller positiv observation 

registreras ett ärende. Detta kan göras av alla NCC anställda. Detta ärende 

skickas till en platschef eller arbetsmiljöingenjör som stänger ärendet. 

Projektledare/projektchef får tillgång till de stängda ärendena via Synergi där 

de plockar ut en rapport, detta görs månadsvis. Denna rapport skickas sedan ut 

till respektive platschef med tanken att återföra information om åtgärder- och 

medvetenhet kring risker. 

 

4.2 Projektportalen  

Projektportalen är den plattform som NCC bland annat använder för 

skyddsronder och arbetsberedningar vilket är relaterat till arbetsmiljö.  

Projektportalen är NCC:s gemensamma arbetsyta där man tillsammans med 

kund och underentreprenörer kan arbeta tillsammans. Med hjälp av den 

gemensamma plattformen kan alla följa verksamhetssystemen och de beslut 

som fattas. Detta förenklar samverkan mellan projektets interna och externa 

projektmedlemmar och överlämningen från anbud till produktion blir betydligt 

enklare.  

I projektportalen finns bland annat funktioner som att skriva dagbok, 

kontroller som skyddsrond kan utföras och redovisas, ritningar och dokument 

kan hanteras, uppgifter från produktionstidplanen kan hämtas och tillgång till 

APD-planen finns.   

 

Erfarenhetsåterföring 
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4.3 Intervjuer  

En sammanställning har gjorts utifrån de intervjuer som utförts med olika 

användare i Synergi för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som 

fungerar och vad som inte fungerar.  

 

4.3.1 Intervju Platschef (8 stycken) 
Platscheferna är den viktigaste yrkeskategorin att ta i beaktning för att få 

Synergi att fungera och användas. Det är dessa som ska och kommer utföra 

mest arbete i verktyget och därför har intervjuer genomförts med dessa för att 

samla deras tankar och idéer på bästa sätt. Totalt har åtta platschefer 

intervjuats som är stationerade på olika byggarbetsplatser med olika typer av 

uppdrag såsom nybyggnad, service och stamrenoveringar inom NCC. 

Intervjuerna har varit anonyma och personerna kommer nämnas som 

respondenter. Åldern varierar från 28 till 62 år med en genomsnittlig ålder på 

40 år.  Intervjuformuläret som använts under intervjuerna finns i bilaga 1. 

 

Fråga 1: Varför tror du att byggbranschen är en så pass olycksdrabbad 

bransch?  

På frågan om varför respondenterna tror att byggbranschen är en så pass 

olycksdrabbad bransch finns det ett antal olika genomgående trender i svaren. 

Respondent 1, 2, 7 och 8 menar att en byggarbetsplats inte är en industri. 

Byggarbetsplatsen är en konstant föränderlig miljö vilket främjar risken att 

utsättas för en olycka. Stress nämns även som en bidragande faktor av 

respondent 1, 4, 5 och 8. Det är främst vetskapen om att tid är pengar som 

skapar stressen, skapas stress i platsledningen förs den vidare ut på 

arbetsplatsen och olyckor händer. Byggnadsarbetare är även vanemänniskor 

säger respondent 4. Respondent 3, 5 och 8 är inne på samma spår och säger att 

personer på ett bygge tappar fokus efter att ha utfört ett arbetsmoment för 

många gånger. När tankarna är på annat håll inträffar olyckan. 

 

“Byggnadsarbetare är vanemänniskor, när man har gjort saker tio gånger så 

tänker man inte på vad man gör, utan då står man och tänker på den resan 

eller något annat. Håller man på med cirkelsågen utan att tänka på vad man 

gör så händer olyckor.” (Respondent 4) 

 

Något som också nämns är den höga omsättningen av människor från olika 

företag. Olika syn på arbetsmiljöarbetet råder på olika företag och att vi nu är i 

en högkonjunktur bidrar till ökad arbetskraft från utlandet som leder till 

språkförbristningar och kulturkrockar. Respondent 3 och 6 menar även att 

många i branschen har ett ökat risktagande och tendenser till en machokultur 

råder på många byggarbetsplatser.  
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Fråga 2: Hur arbetar och prioriterar du arbetsmiljön?  

För att undvika olyckor på byggarbetsplatserna är samtliga platschefer överens 

om att arbetsmiljön har högsta prioritet. De olika platscheferna har däremot 

olika arbetsrutiner gällande arbetsmiljön för att säkerställa att alla deras 

medarbetare ska kunna komma hem hela och friska. Respondent 2, 3, 4, 6, 7 

och 8 säger sig arbeta aktivt med arbetsmiljön dagligen, upplysa samtliga på 

sin arbetsplats och försöker uppfylla alla de krav som ställs från NCC på 

arbetsmiljön. 

 

“Så det är ju de målsättningar och förutsättningar man ska ha när man går på 

jobbet, att man ska komma hem på kvällen” (Respondent 3) 

 

Respondent 1 och 5 sticker ut något och menar att arbetsmiljöarbetet inte får 

gå till överdrift utan rätt grundskydd, rätt verktyg och rätt hjälpmedel ska 

användas för att undvika skador och olyckor samtidigt som arbetsmomenten 

inte försvåras. I vissa fall anser man sig inte heller vara konkurrenskraftig i 

anbuden när stora resurser läggs på skyddsutrustning.  

 

“Sen är jag kanske inte superglad över alla detaljerna med handskar och 

skyddsglasögon eller hjälm när man sätter golvlister till exempel. De riktigt 

viktiga skydden samt rätt skydd vid rätt tillfälle, det är synd att inte sunt 

förnuft får finnas längre.” (Respondent 1) 

 

Fråga 3: Vilka hinder tycker du det finns med att införa ett sånt här 

verktyg?  

De vanligaste hindren som respondenterna nämnde var att om 

rapporteringsverktyget är för svårt eller krångligt att använda så använder 

ingen det, detta menade respondent 1, 2, 3, 6 och 7. Respondent 1 och 6 säger 

att det måste vara enklare att använda och det får absolut inte vara svårare än 

det var innan, respondent 2 och 7 tänker mer på andra och menar att det måste 

anpassas för användare som har det svårare med ny teknik och även för de 

som är “teknikrädda”. 

Det är även viktigt att få användarna att förstå de bakomliggande syften till 

varför man ska använda verktyget, säger respondent 5,6 och 8. Det är viktigt 

att inte känna att man rapporterar för sakens skull utan man behöver få 

användaren att känna nyttan av rapporteringen och att det ger någon utdelning 

i slutändan. 
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“Ett hinder är ju om folk känner att de bara rapporterar för rapporterandets 

skull och att det aldrig tjänar i någonting. Då blir det kanske att man kommer 

till inställningen att varför skall jag göra detta för? Jag tjänar ingenting på 

detta o.s.v. Om man inte själv ser vinningen med någonting så vill man inte 

göra det.” (Respondent 8) 

 

Respondent 5 nämner även branschens förmåga att framförallt i chefsled vara 

“världsmästare på att uppfinna hjulet” om och om igen. Att inte vilja dela med 

sig av lönsamma lösningar är en kultur som hängt med länge men som 

successivt håller på att försvinna.  
 

“Har man tjänat pengar på projektet så vill man att det ska stanna där, men 

det är en kultur som vi håller på att vända och det är jävligt bra, för du är 

aldrig starkare än den svagaste länken.” (Respondent 5) 

 

Behovet av utbildning vid införandet av ett nytt verktyg togs upp av 

respondent 3. Många tycker det är svårt att använda verktyget och därmed är 

avsaknaden av en utbildning ett hinder. Respondent 7 menar också att vid 

införandet av nya verktyg är det viktigt att tänka på grundorsaken och syftet 

till varför det införs.   

 

“Målet kan inte vara att det skall rapporteras in och kanske skall användas 

utan målet måste vara att man har en bra arbetsmiljö och det får liksom 

aldrig hamna i skymundan. Det tror jag är risken med när man lanserar nya 

program” (Respondent 7) 

 

Fråga 4: Vilka möjligheter ser du med ett sådant här verktyg?  

Däremot är de mer överens på frågan om vilka möjligheter ett sådant här 

verktyg kan ge, samtliga är inne på att det är bra att samla allting till en plats 

och de statistik- och analysmöjligheter som finns.  

 

“Vi har ett stort problem med att vi är utspridda överallt och Synergi är bra 

på så sätt att vi rapporterar på samma ställe och alla kan ta del av det på ett 

annat sätt” (Respondent 8) 

 

Respondent 7 ser också en potentiell vinst med ett sånt här verktyg att det i 

slutändan ska leda till insparad tid.  

 

“Uppgiften att arbeta operativt för en säker arbetsmiljö är ju lika stor innan 

Synergi som efter Synergi. Synergi är ju ett verktyg som är meningen att göra 

det lite lättare. Om man ser till att använda det på rätt sätt och är duktig på 

det så skall det ge mer tid till annat i slutändan.” (Respondent 7) 
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Fråga 5: Hur många inrapporteringar via Synergi har du gjort?  

Det finns en tydlig uppdelning mellan två grupper med avseende på hur 

många ärenden de har rapporterat. Respondent 1, 2, 3 och 5 har rapporterat 

färre än fyra ärenden medans övriga har gjort någonstans mellan 10–20 

inrapporteringar.  

 

Fråga 6: Vad tycker du i allmänhet om Synergi?  

Den generella uppfattningen hos användarna är att rapportering via appen är 

enkel men vid rapportering via webben är det omständligt och tidskrävande. 

Man tycker även att det är lätt att rapportera observationer medans det blir allt 

för svårt och tidskrävande vid tillbud och olyckor. Respondent 1, 2, 4, 6, 7 och 

8 tycker att användarvänligheten är dålig, man menar speciellt att det finns för 

många valmöjligheter och underkategorier som gör jobbet väldigt svårt och 

otydligt. Respondent 1 säger att alternativen inte är relevanta för 

byggbranschen och det tar för lång tid att genomföra en inrapportering, något 

som verktygets utformning också bidrar med.  

 

“Det behöver vara en modernare programmering som flyter. I jämförelse om 

man söker på Google så hittar man allt i hela världen på mindre än en 

sekund. I Synergi tar det en halv minut att hitta bara vad personen heter och 

då är det bara NCC:s lilla register vi ska söka i” (Respondent 1)  

 

Däremot ser Respondent 4 inget problem i typen av alternativ som erbjuds 

utan snarare att mängden alternativ gör det svårt att välja rätt. Detta 

kombinerat med att man sällan använder de funktioner i verktyget som kräver 

dessa alternativ gör att man har svårare att tolerera de brister man stöter på 

under registrering och hantering. 

Respondent 2 tycker att det är för mycket att fylla i vid en olycka eller ett 

tillbud. Man har störst problem med att välja rätt alternativ för vad som hänt 

samt de konsekvenser och bakomliggande orsaker som ska passa händelsen. 

  

“Det är de här klassificeringarna jag tycker är lite struliga. Att du verkligen 

måste gå in på minsta detalj där och det sista steget med yttre faktorer som 

påverkat, där har det varit jättesvårt att veta vad man skall välja” 

(Respondent 2) 

 

Respondent 6 är allmänt positiv till verktyget men tycker att det är onödigt 

bökigt i vissa steg när man hanterar ärendet. Bland annat säger respondenten 

att det är onödigt mycket information som behöver fyllas i för att kunna gå till 

nästa steg och detta gör att det blir svårt att stänga ärenden. Även respondent 7 

och 8 är positiva till verktyget. Respondent 7 tycker appen är enkel att 

använda men däremot har respondenten inte lika bra koll på webben. 

Samtidigt menar respondenten istället att man kan ta hjälp av en kunnig 
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person då det inte är av samma brådskande natur att hantera ärenden där. 

Respondent 8 tycker det är svårt att hitta rätt alternativ till de bakomliggande 

orsakerna och verktyget blir därmed lite ”tungrott”.  

I övrigt menar alla att analysdelen är bra och att verktyget kan leda till bra 

erfarenhetsåterföring och hjälp från kollegor. Respondent 5 ser också en 

vinning när man utnyttjar verktyget för både innovativa lösningar och 

arbetsmiljöarbetet 

 

“Det skall vara innovativt. Vi snackar verkligen synergi när vi både kan tjäna 

pengar och spara på våra gubbar, för det är dem vi lever av.” (Respondent 5) 
 

Fråga 7: Får du utskick av sammanställande rapporter från din 

projektchef och hur använder du dig av dem? Kan de förbättras? 

Alla respondenter säger att de får regelbundna utskick från sin projektchef 

med de senaste inrapporterade ärendena. Rapporterna ska gås igenom under 

platschefsmötena men respondent 3 säger att i hans produktionsgrupp gås dem 

inte igenom, han tycker att det skulle vara en stående punkt i dagordningen. 

Till vilken grad informationen i rapporterna utnyttjas i övrigt varierar mellan 

respondenterna men samtliga uppger att de ser över rapporten och använder 

sig av eventuell information som är relevant för just deras arbetsplats. 

Respondent 8 menar att rapporterna hade kunnat utnyttjas mer än vad de gör 

idag.  

 

“Som det är nu så får vi rapporterna presenterade för oss och där är lite röda 

ljus och lite gröna ljus, men det är aldrig riktigt någon som har tagit tag att 

sammanställa och förklara att nu har vi jätteproblem med detta och behöver 

ge ut mer information om de här grejerna.” (Respondent 8) 

 

De övriga respondenterna har kommit med förbättringsförslag kring 

rapporterna. Något som respondent 1, 6 och 8 reagerat på är avsaknaden av de 

bilder som bifogats vid inrapporteringen. Många gånger baseras rapporten på 

just en bild med kompletterande text där rapporten blir meningslös då bilden 

inte syns. Alternativt säger respondent 6 att mer utförlig text bör fyllas i vid 

inrapportering. Som ett tillägg till rapporten uppger respondent 7 att länkar bör 

kopplas till respektive ärende för att vidare kunna få mer detaljerad 

information om ärendet i Synergi. 

 

Fråga 8: Tycker du att du har den tid som krävs för att använda Synergi?  

Majoriteten av respondenterna säger sig ha den tid som krävs för att göra bra 

rapporteringar, de menar att det handlar om prioriteringar och att uppfylla de 

krav som NCC ställer. Respondent 1,2 och 5 sticker ut och säger sig inte ha 

den tid som krävs. Respondent 2 menar att det beror lite på arbetssituationen 

men anser att det är mest rimligt att uppgiften ligger hos platschefen. 
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Respondent 1 och 5 sticker ut och anser att det är en orimlig arbetsbelastning 

för platscheferna att utföra uppgiften och arbetet skulle därmed ligga på någon 

annan. Respondent 5 menar även att det kan hämma inrapporteringen eftersom 

det kan leda till för omfattande arbete.  

 

“Trycker du där och det blir en allvarlig grej så helt plötsligt så kommer 

arbetsmiljöingenjören upp och vi ska göra en bedömning och det ska utredas 

så det går en dag på det och den dagen har du kanske inte över många 

gånger” (Respondent 5) 

 

Fråga 9: Har du fått en utbildning i verktyget via NCC? Är det något som 

hade behövts?  

Ingen av de tillfrågade respondenterna säger att de har fått en utbildning i 

verktyget. Respondent 1, 2 och 7 anser sig inte heller behöva någon 

utbildning. Respondent 7 utvecklar vidare att utbildning inte behövs då 

Synergiappen är ett av NCC:s enklare system. Övriga respondenter tycker att 

det hade varit bra med en utbildning för att få mer förståelse och kunskap. 

Varför de tycker sig behöva mer utbildning varierar. Respondent 3, 5 och 6 

vill ha en utbildning för att få en mer allmän förståelse och kunskap för att 

kunna använda verktyget fullt ut. Respondent 4 och 8 tycker inte att verktyget 

är svårt att använda men hade behövt mer kunskap i hur ärenden ska hanteras 

och kategoriseras så de förs in på rätt sätt.  
 

Fråga 10: Hur ska användningen av Synergi öka?  

På frågan om hur användandet av verktyget ska ökas svarar respondent 1, 2, 3, 

4, 6 och 8 att användare behöver bli mer involverade. Det är viktigt att man ser 

vad som händer med sitt inrapporterade ärende och att man sedan får feedback 

när det avslutats för att bli motiverade till att göra det igen. 

 

“Att vara delaktig är ju en förutsättning, annars känns det rätt meningslöst. 

Gör man något som sedan inte finns så gör man inte det igen.” (Respondent 6) 

 

“Jag tror att man ska involvera folk, ju fler folk man involverar desto större 

ansvar tar den gemene mannen och kommer och berättar saker.” (Respondent 

3) 

Respondent 2 och 4 menar att man hade kunnat öka användningen om fler fick 

tillgång till att själva rapportera, antingen genom mobiltelefoner eller en padda 

som fanns i personalbodarna. Respondent 4 utvecklar och tycker inte 

yrkesarbetarna ska behöva komma till honom för att rapportera något, man ska 

inte heller behöva belasta skyddsombuden med att fylla i de. Det är trots allt 

den personens uppgifter som råkat ut för olyckan man vill ha.  

Respondent 2 föreslår att yrkesarbetarna, istället för att skriva sina löner på 



 
 

39 

papper, gör det digitalt i mobilen. På samma ställe hade 

arbetsmiljörapporteringen kunnat ligga för att på så sätt öka yrkesarbetarnas 

involvering och tillgänglighet. Man hade även kunnat öka användandet genom 

att på något sätt ha en light variant för mindre tillbud där man inte behöver 

fylla i lika mycket. 

 

“Sen är det väldigt många grejer att fylla i när det är mindre grejer, är det 

någon liten olycka som att någon har skurit sig lite grann i ett finger så är det 

väldigt jobbigt att behöva gå igenom alla stegen. Det skulle kanske kunnat 

varit någon ändring där så det finns någon light variant för tillbud.” 

(Respondent 2) 

 

Respondent 5 och 7 menar att istället för faktiska förändringar så kommer det 

till slut bli en ökning. Respondent 5 belyser generationsfrågan och säger att 

den nya generationen kommer genom mer vana till digitala verktyg att 

använda det mer. Respondent 7 säger att det är tjat som behövs och när allt 

fler använder verktyget så kan man få ut mer av det och då ser man syftet 

tydligare. Dessutom så skulle fler se att verktyget egentligen inte är så svårt att 

använda som vissa säger.  

Antalet ärenden kan även ökas genom att man kopplar Synergi till 

skyddsronderna menar respondent 3 och 4. Respondent 4 fortsätter att 

utveckla och säger att om man skulle använda de negativa- och positiva 

observationerna som man ser på en skyddsrond skulle ökningen bli markant 

och man skulle då få nytta av de båda grejerna på ett helt annat sätt. Denna 

fråga fanns från början i intervjuformuläret och ställdes därmed även till de 

övriga respondenterna. 

 

Fråga 11: Tycker du att det hade varit bra att sammankoppla Synergi till 

skyddsronder, arbetsberedningar m.m.? 

Frågan baserades på de moduler som är tillgängliga för Synergi gällande 

skyddsronder och arbetsberedningar som kan kopplas till 

arbetsmiljörapporteringen. Respondent 3, 4, 5, 6, 7 och 8 menar att detta 

skulle vara en positiv sak. På NCC finns det mängder av olika verktyg och 

program och det hade varit bra att samla så mycket som möjligt på ett och 

samma ställe tycker respondenterna. Respondent 1 tycker dock att man i så 

fall måste använda en läsplatta istället för mobilen för att inte bli avbruten av 

samtal eller andra notiser.  

 

“Det är på skyddsronderna man observerar och upptäcker saker och ting som 

händer och sker.” (Respondent 7) 
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Däremot så tycker de flesta att man i så fall ska koppla Synergi till det 

befintliga systemet för skyddsronder i Projektportalen eftersom 

Projektportalen har blivit en så integrerad plattform redan.  

 

“Det vi kände när projektportalen lanserades och det man hade då var att 

man skulle ha allt på ett och samma ställe och det var ju väldigt bra! För då 

har man all informationen samlad i samma databas på något vis. Det hade jag 

gärna sett, att man hanterade det på något sätt via samma app och likadant 

det att när vi går våra skyddsronder att vi kan få nytta av våra rapporteringar 

från våra skyddsronder i synergi.” (Respondent 8) 

 

4.3.2 Intervju arbetsmiljöingenjör (1 styck) 
 

De personer som lägger mest tid och fått mest utbildning i verktyget Synergi 

inom NCC är arbetsmiljöingenjörerna, därför har vi intervjuat Mikael 

Engström som är arbetsmiljöingenjör inom NCC Sydväst. Totalt har han 140 

platschefer att hålla koll på. I arbetsuppgifterna ingår det att vara behjälplig 

och sakkunnig i arbetsmiljöfrågor och vid olyckor som inträffar på NCC:s 

arbetsplatser. Han ska även underrätta organisationen med allt nytt gällande 

lagar och förändringar i rutiner från myndigheter samt att applicera dessa inom 

organisationen. Han gör även rena revisioner på arbetsplatser för att 

kontrollera att allt från dokumentation till att säkerheten är bra. Om en brist 

uppenbarar sig så har han till viss del bemyndigande att stoppa arbetet tills 

dess att bristen är åtgärdad.  

 

Fråga 1: Vilka hinder ser du med att införa ett verktyg som Synergi? 

Han ser inga större hinder med att införa ett sådant här verktyg mer än att det 

måste vara användarvänligt för att arbetarna ska använda det. 

Generationsfrågan spelar också roll och menar att de som är 55 år eller äldre 

kan ha svårt för ett system som detta. 

  

Fråga 2: Vilka möjligheter ser du med ett verktyg som Synergi? 

Synergi möjliggör bra analyser och ger snygga grafer som ger förutsättningar 

att leda ett bättre arbetsmiljöarbete. 

  

Fråga 3: Hur- och varför valde man Synergi? 

Beslutet att införskaffa Synergi togs 2015 av arbetsmiljödirektören Lars 

Gunnar Larsson. Tidigare användes ett annat digitalt verktyg men det var svårt 

att söka i och göra analyser med. I och med att NCC i Norge hade använt 

Synergi i ett antal år och fått det att fungera bra valde man att införa det i hela 

Norden.  
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Fråga 4: Hur arbetar du som arbetsmiljöingenjör med Synergi? 

Som arbetsmiljöingenjör använder Mikael verktyget på så sätt att han går in i 

Synergi i princip varje morgon för att kolla om det blivit några nya 

inrapporteringar. Beroende på vad som har hänt så kontaktar han 

arbetsplatsen, om det skett en olycka med frånvaro så åker han alltid ut till 

arbetsplatsen för att hjälpa platschefen göra ärendehanteringen korrekt.  

  

Fråga 5: Hur tycker du det är att arbeta i Synergi? 

Ju mer man använder verktyget desto bättre blir det menar Mikael, men tycker 

att valet av vissa frågeställningar gör det svårt, detta bidrar till att färre 

använder det. Det är ett lite för omständligt system med för många steg. Det 

går fort för mig att rapportera men jag har också gjort det mängder av gånger 

säger Mikael. Speciellt när det har skett en allvarlig händelse eller tillbud blir 

det för många frågor som ska fyllas i. De bakomliggande orsakerna med yttre 

faktorer blir konstiga vilket gör att man väljer första bästa, detta är inte 

meningen och det kan skapa fel resultat i analyserna.   

Användarna verkar inte heller ha full koll på definitionerna gällande vad som 

är tillbud och negativa observationer. Detta är inte bra då ingen åtgärd blir 

presenterad i ärendet. Det borde även skrivas mer i ärendena med mer 

förtydligande texter och bilder så man verkligen förstår vad som har hänt eller 

vad som är fel.  

  

Fråga 6: Hur mycket tid har du att lägga på Synergi? 

Rent tidsmässigt hade Mikael även velat ha mer tid till att åka ut till fler 

personer och hjälpa dem, men med 140 platschefer så kan man inte åka ut till 

alla.  

  

Fråga 7: Har det erbjudits utbildning? 

Ett betydande ämne som diskuterades under intervjun var utbildning. Vid 

införandet av verktyget berättade Mikael att man satsade mycket på 

utbildning. Varje månad fanns det 4–5 utbildningstillfällen och det var på eget 

ansvar om man ville vara med eller inte. Upplägget på utbildningen var att 

man kunde sitta tillsammans med en större grupp om 50–60 personer som är 

uppkopplade med skärmdelning eller att man kunde boka in kunnig personal 

från Stockholm för en riktig presentation. Resultatet blev inte vad man 

förväntade sig och det var inte många som anmälde sig till utbildningarna. 

Mikael menar att det är en väldigt stor volym man behöver utbilda och då 

krävs liknande lösningar. Men något behöver ändras och alla måste förstå 

grunden till varför man ska använda verktyget.  

 

“Grunden är fortfarande att man måste förstå varför man ska rapportera. Vill 

man inte anamma det, så är det kört med hela systemet.” 
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Fråga 8: Finns det behov av utbildning? 

Mikael tycker att en utbildning för arbetsledare och uppåt, inklusive 

entreprenadingenjörer hade varit bra. Då hade det blivit ett helt annat 

användande. Man skulle kunnat ha en handledd datorutbildning med cirka 10 

personer där man har med sin egen dator. Alternativt att man åkt ut med en 

handledare till byggarbetsplatserna för att åtgå ännu mer handledning, men det 

är samtidigt en kostnadsfråga.  

  

Fråga 9: Hur får man ett ökat användande av programmet? 

Om man vill öka användandet hade man kunnat satsa på utbildning, men det 

Mikael framförallt tror på är att man ska ge det lite mer tid och att man ska 

tjata för att få fram budskapet. Mikael menar även att det är viktigt att alla 

förstår syftet, kan man få alla att kunna se säkerhetstriangeln som grundar sig 

på Frank E. bird Jr studie så hade det använts mer. Det gäller att få igång en 

tillbudsrapportering menar han för att vidare kunna minska de allvarliga 

händelserna.  

Man hade även kunnat samköra det med skyddsronderna för att få ett ökat 

användande, men han ser en problematik med att samköra med det nuvarande 

systemet Projektportalen där skyddsronderna ligger idag. Projektportalen är ett 

verktyg för produktionen medan Synergi är nischat helt och hållet på 

arbetsmiljö, det går inte att kräva att man skall rapportera samma sak parallellt 

till båda programmen.  

  
Fråga 10: Vad är dina framtidsvisioner med verktyget? 

Intervjun avslutas med att Micke berättar att det finns en nyare version 

tillgänglig för Synergi, på frågan om han tycker att NCC ska köpa in den 

tycker han att det i så fall borde vara en stor layoutförändring för att öka 

användarvänligheten. Analysdelen är bra och behöver egentligen inte ändras.  

  
“Består uppdateringen i sig av en layout förändring som gör det lättare för 

dig att förstå är det helt glasklart. Faktiskt” 

 

4.3.3 Intervju Affärschef  
För att ta reda på vad ledningen vill få ut av Synergi gjordes en intervju med 

affärs- och produktionschefen inom NCC Helsingborg, Jessica Snygg. Som 

affärschef är det yttersta ansvarsområdet att se till att avdelningen hela tiden 

får nya jobb som passar deras portfölj och att man håller budgeten.  

I arbetsuppgifterna ingår det att ständigt ställa kontrollfrågor och se till att rätt 

mängd resurser finns tillgängliga. Detta gäller alla sorters arbete och därmed 

också arbetsmiljön. 
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Fråga 1: Hur arbetar du som affärschef med arbetsmiljön? 

Som affärschef gör hon chefsuppföljningar och arbetsplatsbesök där varje 

projekt bedöms bland annat med tanke på arbetsmiljö. Om en brist i 

arbetsmiljön uppenbarar sig i de arbetsplatsbesök som görs menar hon att man 

aldrig får gå förbi den och den tysta acceptansen är aldrig godkänd. Hon 

fortsätter och menar även att företaget skulle jobba mer proaktivt, att man i det 

tidiga skedet skulle titta mer på APD-planen för att kunna säkerställa 

arbetsmiljön. 

  

Fråga 2: Hur använder du Synergi och vad använder du informationen 

till? 

Som affärs- och projektchef ligger väldigt många arbetsuppgifter på bordet 

och har som följd inte rapporterat in så många ärenden, detta gör att inga 

tekniska frågor runt verktyget ställdes. Istället jobbar Jessica med de analyser 

som verktyget kan generera, bland annat så gås de senaste Synergirapporterna 

igenom var 14:e dag på de utökade ledningsmötena.  

  

Fråga 3: Vilka hinder ser du med att införa ett verktyg som Synergi? 

Det stora hindret som Jessica ser med att införa ett sådant här verktyg är att 

man måste få sina medarbetare att förstå syftet till varför det ska användas. 

För ser inte personen att den får något tillbaka kommer den inte heller att 

använda det.  

 
“Om människan av natur har en mängd olika arbetsuppgifter och inte får 

något tillbaka så prioriterar de inte det” 
 

Tillgängligheten kan också vara ett hinder menar Jessica, detta har de försökt 

eliminera genom att ge skyddsombuden en telefon som de kan rapportera med, 

dock har införandet inte fallit ut väl då antalet ärenden inte ökat bland dessa. 

Ytterligare ett hinder är huruvida ett sådant här verktyg införs, Jessica är 

självkritisk och tycker inte att införandet av Synergi utfördes på rätt sätt. Man 

publicerade verktyget utan att tydligt säga vad syftet var vilket gjorde att man 

redan från början byggde upp en generell skepsis.  

  

Fråga 4: Vilka möjligheter ser du med Synergi? 

Möjligheterna som Jessica ser med programmet är att det är ett bra analys- och 

erfarenhetsåterföringsverktyg. Hon ser särskilt ljust på de positiva 

observationerna som ger möjligheten att dela med sig av idéer istället för att 

tjuvhålla på dem för att få en mer effektiv produktion.  
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Fråga 5: Ser du Synergi som ett konkurrensmedel? 

Som affärschef kan även Jessica använda sig av Synergi som ett 

försäljningsargument då de har ett bra system som de jobbar utifrån vilket kan 

generera bättre projekt.  

  

Fråga 6: Hur skall man öka användandet av Synergi? 

Inom en femårsperiod är ledningens yttersta mål att öka användningen av 

Synergi. Det är ett kortsiktigt mål och varje år bedöms avdelningarna på hur 

många ärenden som har gjorts utefter de uppsatta målen. Detta mål är såklart 

viktigt att uppnå men det får inte vara den ledande drivkraften till varför man 

gör det, säger Jessica. Det ska vara en lärande process där man drar nytta av 

varandra och kan se de fördelarna som verktyget i sig kan medföra. För att det 

ska bli en lärande process krävs det att många ärenden rapporteras för att 

bygga upp en bank och då krävs det rätt kunskap om programmet hos alla 

medarbetare.  

 

Fråga 7: Finns det behov av utbildning? 

Uttrycket “Synergi Superuser” myntas under intervjun. Bristen på kunskap 

inom olika områden i Synergi behöver avhjälpas och som svar på frågan 

gällande behov av utbildning har Jessica ett önskemål om en ny tjänst. Denna 

tjänst skulle ha i huvuduppgift att aktivt arbeta ute med platscheferna som stöd 

vid användandet av Synergi, erbjuda en form av personlig utbildning på plats 

för att ge respektive användare det stöd och den hjälp den behöver. Detta 

skulle också ge arbetsmiljöingenjören större möjligheter att kunna arbeta mer 

proaktivt med arbetsmiljö istället för att agera då olyckan redan skett. En trend 

som tycks råda i branschen är att mycket information skall samlas in och 

analyseras utan någon egentlig tanke på att i samma omfattning återföra 

informationen till användarna. För att få en ökad inrapportering menar Jessica 

att det är viktigt att man ser vad det blir av informationen.  

  

Fråga 8: Vad tycker du om de rapporter som skickas ut? 

I rapportutskicken ser Jessica stor förbättringspotential. Man hade kunnat sålla 

i rapporterna och plocka ut de ärenden som är bra och sammanställa de 

uppdelade mellan olyckor, tillbud och observationer. På så sätt blir det 

enklare, roligare och mer användbart att titta på rapporterna. Rapporterna 

behöver även synas bättre utåt, gör det till en grej och gör det mer säljande. 

Förslag som tas upp är exempelvis “Månadens observation” eller “Månadens 

rapport”. På så sätt hoppas Jessica att man får igång ett snack mellan 

platscheferna på arbetsplatserna och på så vis sprida det vidare ner till övriga 

medarbetare.  
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Fråga 9: Hur ser du på det framtida användandet av Synergi? 

“Jag tror på Synergi” säger Jessica när vi pratar om verktyget i allmänhet, för 

att kunna öka användningen ytterligare bör man undvika att ha flera parallella 

system. Skyddsrond och chefsuppföljningar tas upp som önskvärda exempel, 

något som hon hoppas skall införas till verktyget i framtiden. 

 

“Man skulle stoppa in mer under paraplyet och det tror jag blir bra för att 

man inte skall ha ett system till en grej. Kan vi samköra det så tror jag att det 

också ökar.” 

4.3.4 Önskemål från intervjuer  
Samtliga önskemål och förbättringar som har uppdagats under intervjuerna 

presenteras i tabell 5.  

 

Tabell 5.  Önskemål och förbättringar kring Synergi 

Allmänna förslag till Synergi  
 

Förslag Antal 
respondenter 

  

Tillsätt en person som har overhead kontroll över Synergi på 

avdelningen som ger stöttning och utbildar på alla 

arbetsplatser.  

2 

Utbildning för att ge grundläggande och till viss del 

fördjupad kunskap för att kunna använda verktyget rätt. 

3 

Utbildning för att veta hur ärenden ska kategoriseras och 

hanteras. 

4 

En handledd datorutbildning med cirka 10 personer där man 

har med sin egen dator 
1 

Koppla skyddsronder till Synergi.  8 

Skapa en lightversion för snabbare och enklare rapportering 

av lättare tillbud och skador. 

1 

Ge yrkesarbetarna en telefon för att kunna rapportera mer 

självständigt. 

1 

Ha en läsplatta i personalbod där alla kan rapportera.  2  

Inför digital lönerapportering för yrkesarbetarna på samma 

plattform där man kan göra arbetsmiljörapportering.  

1 

Få underentreprenörer att använda Synergi på NCC:s 

arbetsplatser eller i bästa fall få dem att använda synergi i 

deras företag som kopplas till NCC. 

1 

Hanteringen bör ligga på någon annan än platscheferna.   1 

Rapportering bör ske med pappersblankett likt tidigare 

arbetssätt. 

1 
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Tekniska förbättringar i Synergi   
  
Färre alternativ att välja på. 4 

Anpassa alternativen mer till byggbranschen. 1 

Färre och mindre omständliga frågor. 2 

Modernare programmering.   1 

Ska gå snabbare när man söker på innehåll via Synergi.  1 

Frågan om yttre faktorer vid konsekvenser borde vara 

tydligare eller enklare. 

3 

Frågan om bakomliggande- och direkta orsaker borde vara 

tydligare eller enklare.   

3 

Funktion för att registrera ärenden där tredje man har varit 

inblandad. 

1 

Kunna göra mer i Synergiappen, som att stänga ärenden. 

Dock inte ersätta webbversionen. 

2 

  
Rapporter från Synergi  
  
Bilder ska synas i de utskrivna rapporterna.  4 

Mer utförlig text på beskrivningarna. 3 

Länkar till varje ärende i Synergi.  1 

Uppdelning efter typ av skada eller händelse.  1 

Stående punkt på dagordningen vid platschefsmötena då man 

kollar igenom rapporterna.  

1 

  
Övrigt  

  
Önskemål om ett forum där man kan ställa frågor om 

arbetsmiljön inför varje platschefsmöte så de hamnar på 

dagordningen.  

1 

Talet som visar olycksstatistiken är missvisande och bör 

göras om. 

1 

Vid införandet av nya arbetsmetoder bör företaget göra detta 

smidigare så alla förstår och är med på banan, dessutom tar 

det ofta för lång tid att genomföra.   

1 

Nyare version om den innefattar en total layout förändring  1 



 
 

47 

4.4 Enkäter  

En sammanställning har gjorts utifrån de enkäter som har delats ut till olika 

användare i Synergi för att få en så tydlig bild som möjligt på vad de tycker 

om bland annat arbetsmiljö och Synergi.  

 

4.4.1 Enkäter yrkesarbetare  
Gruppen yrkesarbetare innefattas av snickare, betongare och murare. Dessa är 

de yrkeskategorier som utsätts för olyckor på arbetsplatsen och som ser större 

delen av de olyckor och tillbud samt de problem och lösningar som inträffar 

på arbetsplatsen. Därför ansåg vi att det var mycket viktigt att sammanställa 

deras tankar och åsikter om arbetsmiljö, rapportering och Synergi. Totalt 

deltog 18 yrkesarbetare och åldern varierade mellan 20–59 år med en 

medelålder på 33 år, erfarenheten i branschen varierar mellan 1–35 år med ett 

snitt på 14 år.  

Majoriteten av svaren indikerar på att arbetsmiljön är högt prioriterad i det 

dagliga arbetet, även ett relativt stort antal uppger att de aktivt arbetar med att 

förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. När det kommer till rapportering av 

arbetsmiljöärenden varierar prioriteringsgraden beroende på vilken typ av 

rapport som görs. Tveklöst viktigast är det att rapportera olyckor, 

tillbudsrapporteringen ligger strax därefter. När det däremot ställts frågor om 

observationer, både om positiva- och negativa observationer är inställningen 

inte fullt så positiv. Här uppger hälften av de som svarat att de är viktigt att 

rapportera observationer, den andra hälften ser inte samma syfte i att göra det. 

I övrigt tycker yrkesarbetarna att arbetsmiljöarbetet på NCC blir bättre och 

bättre med åren. Frågor gällande Synergi Life ställdes i den omfattning som 

ansågs rimlig för yrkesgruppen.  

 

 

 
 

 
Figur 12.  Kännedom Synergi                                Figur 13.  Tillgänglighet 

Ja 
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Känner du till rapporteringsverktyget 

Synergi för arbetsmiljö? 

Hade du själv velat ha möjligheten att 

rapportera olyckor, tillbud eller 

observationer via Synergi? 
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Endast Hälften av yrkesarbetarna har hört talas om Synergi Life, figur 12. 

Enbart 15% av tillfrågade uppger att de någon gång varit i kontakt med 

verktyget. Däremot uppger 60%, figur 13, att de själva vill ha möjlighet att 

rapportera i Synergi trots att samtliga har möjlighet att rapportera via sitt 

skyddsombud, arbetsledare eller platschef. 

Åsikter kring Synergi har också sammanställts där flera tycker att det 

framförallt var för mycket information att fylla i och det tar för lång tid att 

genomföra en rapportering. Sedan ser många inte meningen med att rapportera 

den mängd som efterfrågas, man önskar bättre respons från ledningen och vill 

se något resultat av det som skickas in. Uppfattningen nu är att rapporteringen 

görs för att samla statistik åt de som är högre upp i hierarkin utan att få något 

direkt tillbaka. Fler sätt att få ett ökat användande sägs bl.a. vara att ha tillgång 

till en gemensam dator eller läsplatta för rapportering samt att erbjudas 

utbildning inom området. 

 

4.4.2 Enkäter skyddsombud  
Skyddsombuden är de som ska hålla koll på arbetsmiljön ute på 

byggarbetsplatsen och vara en länk mellan yrkesarbetare och platsledning. De 

är med och genomför skyddsronder och ska ha fått egna arbetstelefoner för att 

just kunna rapportera in direkt till Synergi istället för att behöva få hjälp med 

detta. Därför försökte vi samla deras tankar genom att låta de få svara på en 

enkät. Tyvärr har endast tre skyddsombud svarat.  

Samtliga tre skyddsombud har appen Synergi installerade på sina telefoner 

och känner till verktyget, men endast ett skyddsombud har registrerat ett 

ärende. Denna person tyckte verktyget var logiskt och lätt att använda. Två av 

tre säger sig ha fått en utbildning, den personen som inte har fått en utbildning 

menar att det hade fått honom göra fler inrapporteringar.    

 

4.4.3 Enkäter arbetsledare  
Även arbetsledarna är mycket ute på arbetsplatsen och ser eventuella brister i 

arbetsmiljön, tillbud eller olyckor som sker. Dessa har både en arbetsdator och 

en arbetstelefon som gör att de har tillgång till Synergi både via webben och 

appen. Därför försökte vi samla deras tankar genom att få svar på en enkät, 

endast fem arbetsledare svarade och lämnade in enkäten. 

Samtliga arbetsledare tycker det är viktigt att i den dagliga verksamheten 

tänka på arbetsmiljön och tycker sig själv arbeta aktivt på sin arbetsplats med 

det. Alla tycker det är viktigt att rapportera olyckor och tillbud medan de visar 

en tendens att inte tycka det är lika viktigt att rapportera positiva eller negativa 

observationer.  

Alla känner till verktyget, tre stycken har det installerat på arbetstelefonen och 

endast två av fem har gjort en inrapportering antingen via appen eller webben.  

Av tre som har svarat om de föredrar appen eller webben så har alla kryssat i 
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appen eftersom att den alltid är med och det är bra att man kan göra en 

inrapportering direkt när man ser en brist. För att öka användningen så har en 

respondent svarat att han skulle behövt mer tid överlag, när det är stressigt så 

får inte tillbud och observationer högsta prioritet. En annan menar att det är 

svårt att hitta rätt alternativ och om utformningen varit enklare och modernare 

hade användningen ökat. För att öka användningen handlar det också om att 

komma in en rutin i vardagen så den används ofta och regelbundet, skriver en 

tredje respondent. Denna menar även att det känns onödigt att rapportera 

observationer eftersom om man ser en brist så åtgärdar man den istället för att 

springa och rapportera. Ett förbättringsförslag sägs vara att man hade kunnat 

ha en allmän observation där man istället kan beskriva problemet man haft och 

sen hur man har löst det.  

 

4.4.4 Önskemål från enkäter 
 

Tabell 6. Önskemål från enkäter 

Yrkesarbetare  

Förslag eller åsikter 

Kunna rapportera mer själva via mobil, läsplatta eller gemensam 

dator.  

Vill få mer respons tillbaka om man ska rapportera mer. 

Få en utbildning i verktyget.   

För mycket att fylla i när man registrerar.  

Tar för lång tid att registrera ett ärende.  

 

Skyddsombud 

Få en utbildning i verktyget. 

 

Arbetsledare  

Bra att appen finns då telefonen alltid är med.  

Har för lite tid till att rapportera via Synergi. 

Utformningen av verktyget skulle vara enklare och modernare. 

Utforma en ny funktion som heter allmän observation.  

Svårt att hitta rätt alternativ.  
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5. Analys och diskussion  

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som sammanställts 

från intervjuer och enkäter med anställda på NCC. Olika huvudrubriker 

diskuteras som sedan ligger till grund för slutsatsen.  

 

 

5.1 Analys av intervju  

Analysen grundar sig på vad platschefer, affärschef och arbetsmiljöingenjören 

har sagt samtidigt som det till viss del kopplas till teoriavsnittet.  

 

5.1.1 Användarvänligheten  
Precis som Osvalder och Ulfvengren (2011) säger så är användarvänligheten 

en viktig förutsättning för att ett digitalt verktyg ska brukas på rätt sätt och 

uppfylla sitt syfte. Enligt användarna är det speciellt användarvänligheten som 

är den stora huvudorsaken till att verktyget inte används mer än vad det gör 

idag. Man menar främst att det är för tidskrävande och omständligt att 

rapportera ett ärende då det finns för många alternativ och underkategorier 

som ska fyllas i. En orsak till att användarna har svårt med de underkategorier 

och alternativ som finns är att då NCC implementerade Synergi i Sverige 

använde man sig till stor del av de alternativ som fanns i Norge och Finland. 

Eftersom olika länder har olika kulturer och olika förutsättningar kan 

alternativen lätt bli missanpassade.  

Eftersom så många har klagat på användarvänligheten så är det ett stort 

problem med Synergi. Arbetsmiljöingenjören, som fått flertalet utbildningar 

och lagt många timmar i verktyget, menar att han tyckte verktyget var 

omständligt i början men tycker succesivt det blivit bättre och bättre. 

Analysdelen anses vara bra men i övrigt är det lite för svårt. Eftersom 

platscheferna har så pass många olika arbetsuppgifter att utföra för att uppfylla 

alla krav och regler som ställs har de inte tid till att lägga många timmar vid 

flera olika tillfällen för att lära sig ett verktyg. Därför bör utformningen ändras 

och en modernare programmering införas med lättare frågor och mindre 

svarsalternativ som är nödvändigt för att öka både förståelse och användande. 

Nyare versioner av synergi än den som NCC för tillfället har finns tillgängliga. 

Skulle någon av de nyare versionerna innehålla en stor layout förändring som 

skulle öka användarvänligheten är det en investering som företaget bör se 

över.  

Att platscheferna klagar på att det är dålig användarvänlighet beror till största 

del av verktyget, men det skulle även kunna härledas till de kunskapsluckor 

som råder.   
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5.1.2 Utbildning  
När man inför ett nytt verktyg, vare sig det är digitalt eller inte så måste alla 

som ska använda det förstå hur det fungerar och varför man ska använda det. 

Med införandet av Synergi verkar det ha brustit i båda dessa fall.  

 

Vid införandet av Synergi erbjöd företaget utbildningar till samtliga 

tjänstemän. Trots att flera utbildningstillfällen erbjöds var deltagandet väldigt 

lågt, enligt arbetsmiljöingenjören.  

Trots att utbildningar har erbjudits säger platscheferna att de inte har blivit 

utbildade i verktyget.  

Som första reaktion kring behov av utbildning ansåg majoriteten att detta inte 

var nödvändigt då de tyckte sig ha tillräcklig kunskap. Vid frågor kring 

verktyget upptäcktes flera kunskapsluckor och tanken kring 

utbildningsbehovet ändrades. Kunskapsluckorna innefattar dels hur 

webbversionen är uppbyggd och skillnad på de olika funktionerna men även 

hur ett ärende ska rapporteras. Svårigheter med att skilja på olycka, tillbud och 

observation har uppstått i vissa fall och syftet med observationer är oklart. Vid 

ärendehanteringen är det svårt med de klassificeringar som behöver göras på 

orsaker och konsekvenser där det finns för många alternativ och som ibland 

även saknar relevans. Det visade sig även att okunskap gällde kring syftet med 

att stänga ärenden och hur detta gjordes.  

Flera av de som inte ansåg sig behöva mer kunskap tycker sig nu behöva en 

utbildning för att kunna arbeta med verktyget på rätt sätt, de som fortfarande 

inte såg behovet hade samma typ av kunskapsluckor som de övriga.  

Det utbildningsupplägg man använde sig av vid införandet av verktyget var 

troligtvis inte rätt väg att gå. Utbildningar med stora grupper där 

kunskapsnivåerna skiljer sig mycket kan lätt bidra till att “många trillar mellan 

stolarna”. När det dessutom är ett eget ansvar att anmäla sig till tillfällena och 

man inte anser sig behöva en utbildning blir deltagandet lågt. De webbaserade 

utbildningarna som finns innehåller bra information men når inte ut till 

platscheferna då det inte passar i deras arbetsmiljö där man ofta blir avbruten. 

Samtidigt saknar många av platscheferna självinsikt i att man behöver ny 

kunskap när nya verktyg införs och att det även krävs en vilja till att förstå 

varför och hur det ska användas.  

Utefter önskemål skulle utbildningstillfällen kunna erbjudas i mindre 

handledda grupper med max 10 personer. Alternativt hade en mer personlig 

utbildning kunnat erbjudas utav någon som besöker användarna på 

arbetsplatsen och ge en grundlig genomgång samt erbjuda möjligheten att få 

anpassat stöd. 
 

5.1.3 Tid  
De flesta platscheferna tycker sig ha den tid som krävs för att göra bra 

inrapporteringar. Att registrera och hantera ett ärende brukar i genomsnitt ta 
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15–20 minuter, vilket de tycker sig ha tid till. Att göra en observation går 

snabbt men det tar längre tid att göra ett tillbud eller olycka. Om det tar för 

lång tid kan användarna dra sig från att rapportera nya ärenden, vilket inte får 

ske. För att minimera detta bör användarvänligheten bli bättre, 

kunskapsluckorna färre och inställningen till programmet bli bättre.  

Den person som inte tycker sig ha tillräckligt med tid är 

arbetsmiljöingenjören, vid varje olycka ska platschefen få stöd men eftersom 

han har upp emot 140 platschefer att stötta är det inte möjligt att hinna med. 

En olycka händer inte så ofta och därmed är chansen inte så stor att en och 

samma platschef behöver använda sig av denna sortens inrapportering, detta 

gör att kunskap som platscheferna en gång lärt sig lätt glöms bort till nästa 

gång. Därför är det bra att arbetsmiljöingenjören har som mål att alltid besöka 

platschefen så fort en olycka med frånvaro har inträffat för att ge support och 

stöd. Med 140 platschefer att ta hand om är detta inte möjligt, en ändring av 

upplägget borde därför ses över om man vill erbjuda rätt support och stöd för 

att användningen av verktyget ska falla ut väl.  

 

5.1.4 Sammanställande rapporter 
För att skapa en lärande organisation behöver man ha ett aktivt 

erfarenhetsåterföringsarbete. De rapporter som sammanställs har i syfte att 

återföra information om incidenter som skall användas i det förebyggande 

arbete organisationen eftersträvar. Idag tycks inget strukturerat arbete utföras 

kring rapporterna och hur informationen tillslut tillämpas varierar beroende på 

person. Idag finns inga fasta rutiner i hur informationen skall föras vidare eller 

hur den skall tillämpas, ofta tycks den lätt försvinna i det led då platscheferna 

får utskicken. En lärande organisation kräver att man, likt i Single- and 

Double Loop Learning, återför informationen till organisationens kärnvärden 

och ändrar det sätt man arbetar på över hela organisationen för att inte begå 

samma misstag igen på någon annan plats. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 14.  Erfarenhetsåterföring likt Double Loop Learning. Finns i större 

format i bilaga 9.  
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Figur 14 visar hur det mest optimala arbetssättet bör vara med rapporterna från 

Synergi. Ju fler ärenden som skapas desto bättre blir de sammanställda 

rapporterna. För att få full användning av rapporterna krävs det att alla 

platschefer får tillgång till dessa, på mötena ska de diskuteras och både 

positiva och negativa ärenden ska granskas. Därefter behöver de ändra sina 

kärnvärden och hur de jobbar med arbetsmiljön för att samma misstag inte ska 

återupprepas. De sammanställda rapporterna och de ändringar i 

arbetsmiljöarbetet som gjorts borde även vidarebefordras till samtliga 

yrkesarbetare på arbetsplatserna. Detta kan göras genom att de läggs ut i 

bodarna eller att man tar upp det på veckomötena där alla är samlade. På så vis 

ökar tillgängligheten för alla och kännedomen om verktyget skulle öka. De får 

även veta vad som hänt och vilka positiva saker som andra arbetsplatser har 

gjort för att åstadkomma en god arbetsmiljö.    

För att alla platschefer ska kunna se och titta på rapporterna borde det vara en 

fast punkt på dagordningen under de platschefsmöten som regelbundet 

genomförs. Genom att alla ges samma förutsättningar och samma 

medvetenhet kring organisationens arbetsmiljöarbete främjas möjligheterna 

till det förebyggande arbete som skall genomsyra hela organisationen. 

Dock så tycks inte rapporterna tillfredsställa de behov man har och för att 

erfarenhetsåterföringen ska fungera behöver rapporten ändras för att möta 

behoven. Rapporterna anses vara ostrukturerade och saknaden av viss 

information är stor. Det är främst avsaknaden av bilder som är störst, många 

använder en bild för att beskriva ett problem och om denna saknas blir ärendet 

helt meningslöst. Det tycks även saknas mer utförliga beskrivningar för att 

man verkligen ska förstå vad som hänt och vilka åtgärder som har gjorts. 

Sådan här problematik förhindrar läroprocessen som är vital för att det 

organisatoriska lärandet skall gå att genomföra.  

De borde även vara utformade på ett annat sätt för att skapa ett intresse. 

Rapporterna skulle vara mer säljande, belysa de ärenden som anses extra 

viktiga och ha en snyggare layout. När antalet rapporteringar, speciellt 

negativa- och positiva observationer har ökat så skulle man även kunna 

förändra upplägget så att dessa belyses extra mycket och att använda sig av 

“månadens ärende” eller “månadens tips” är ett bra förslag. Alla dessa 

ändringar skulle få intresset för att läsa rapporterna att öka och därmed öka 

motivationen till att göra fler rapporteringar.  

 

5.1.5 Tillgänglighet  
Flera av platscheferna menade att yrkesarbetarna skulle få större tillgång till 

att själv rapportera in ärenden. Möjligheten finns i och med att alla kan ladda 

ner Synergiappen, men problemet som finns idag är att yrkesarbetarna inte vill 

använda sina privata mobiler till arbetsrelaterade uppgifter. Från företagets 

sida vill man inte heller att arbetarna ska använda mobiler ute på arbetsplatsen 

på grund av säkerhetsrisker. Däremot har alla skyddsombud fått egna 
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arbetstelefoner för att själv kunna rapportera fler ärenden, detta har tyvärr inte 

gett en ökning. Några platschefer menade att man kunde ge ut fler 

arbetstelefoner till yrkesarbetare, men detta är ingen bra lösning eftersom det 

troligtvis skulle resultera i en liknande effekt. Däremot skulle en gemensam 

läsplatta i personalbodarna ge en större tillgänglighet och alla, även 

underentreprenörer skulle själva kunna rapportera ärenden.  

Läsplattan skulle även kunna bidra till att göra yrkesarbetarnas 

lönerapportering digital och sammankoppla detta så rapportering till Synergi 

ligger på samma ställe. Detta är en bra ide eftersom pappersarbetet för 

platscheferna skulle minska och medvetenheten och engagemanget skulle öka 

då man själv kan rapportera in till Synergi.  

 

5.1.6 Ökad användning 
En stor bidragande faktor till det mörkertal som råder i byggbranschen kring 

arbetsplatsolyckor är avsaknaden av inrapporteringar. Okunskap tycks vara 

den särskilt största faktorn till att användandet är så lågt. Detta grundar sig 

både i praktiska kunskaper samt svårigheter med att se syftet med 

inrapporteringen. För att alla ska kunna se syftet krävs större delaktighet. De 

enkäter som har gjorts visar att många känner att man får för lite tillbaka från 

organisationen. Detta leder till att man inte ser nyttan med att rapportera och 

man drar sig därför från att göra det. De flesta människor vill ha respons på 

det arbete som utförs och om en inrapportering görs behöver de se vad som 

händer med den och får bekräftat när ärendet har blivit hanterat och stängt. 

Detta kan till exempel även bli bättre om de får se och höra om de 

sammanställda rapporterna, då kan de se att sina lösningar bidrar till bättre 

arbetsmiljö på andra ställen, vilket bidrar till att de känner ett ansvar och 

stolthet i de arbete de utfört.  

Om verktyget ska användas och användandet ska öka får inte heller några 

hinder förekomma. Hinder som existerar nu är att användarna tycker verktyget 

är för svårt att använda. För att minimera detta krävs utbildning och stöd för 

att ändra uppfattning och inställning för att inse att det ändå inte var så svårt 

som man först trodde.  

Enligt flera olycksfallsteorier som är presenterade i teoriavsnittet menar man 

att en olycka kan förhindras om olika riskbeteenden eller riskfyllda händelser 

elimineras, men även om antalet tillbud reduceras. Detta betyder att om man 

skapar en väl fungerande tillbudsrapportering så ökar medvetenheten om de 

faror som kan uppkomma och därmed kan fler arbetsolyckor förebyggas. 

Tyvärr ses tillbudsrapportering idag som en krånglig arbetsuppgift, speciellt 

om det bara är en mindre incident. En light-variant för lättare tillbud, likt 

rapportering av observationer, hade kunnat bidra till en ökad inrapportering. 

En annan åtgärd som fått antalet ärenden att öka är att sammankoppla Synergi 

till skyddsronderna. På en skyddsrond ser man flera positiva och negativa 

observationer i arbetsmiljön, dessa rapporteras endast in till projektportalen 
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idag eftersom platscheferna inte har tid att göra dubbeljobb och lägga in 

observationerna både i Projektportalen och Synergi. Detta leder till att man 

missar värdefull information för den lärande processen. Att ha så många 

funktioner som möjligt samlade på ett ställe ses även som något positivt och 

som hade underlättat arbetet.  

 

5.2 Analys av enkäter  

Analysen grundar sig på vad yrkesarbetare, skyddsombud och arbetsledare har 

svarat på enkäterna samtidigt som det till viss del kopplas till teoriavsnittet. 

 

5.2.1 Vetskapen om Synergi  
Trots att det var två år sedan Synergi infördes på NCC visas fortfarande en 

stor brist kring kännedom om verktyget bland yrkesarbetarna vilket är ett stort 

problem. Endast hälften av de 18 yrkesarbetare som svarat på enkäterna säger 

sig veta vad Synergi är och endast tre personer har varit i kontakt med det. 

Bland yrkeskategorierna skyddsombud och arbetsledare vet alla vad verktyget 

är, men endast 3 av 8 har rapporterat ett ärende.  

Detta är något som måste förbättras då det är viktigt att hela organisationen 

arbetar efter samma mål och visioner.  

 

5.2.2 Tillgänglighet  
Arbetsledare och skyddsombud har alltid tillgång till Synergi via appen i 

mobilen respektive webben i datorn, de har tillgodosetts med de verktyg som 

krävs för att kunna arbeta så effektivt som möjligt med Synergi.  

Yrkesarbetarnas möjligheter till rapportering är via skyddsombud, arbetsledare 

eller någon annan tjänsteman på arbetsplatsen. En del av tanken med 

rapporteringen är att den görs anonymt och gällande yrkesarbetarnas 

tillgänglighet att rapportera så uppgav över hälften att de själva vill ha 

möjlighet att kunna rapportera observationer, tillbud och olyckor. Att behöva 

vända sig till någon annan för att rapportera kan vara något som avskräcker 

många. Likt tidigare utförda studier (Pransky, Seegal & Englund. 1995) kan 

detta handla om att man själv är omedveten kring hur allvarlig en incident 

varit och om det då är skäligt att faktiskt göra en rapport eller att man drar sig 

från rapporteringen för att inte vara omständlig, i värsta fall kan det vara så illa 

att man är rädd för de eventuella konsekvenser man kan utsättas för från 

överordnade. Effekter av detta styrks av att arbeta med en No-blame kultur, 

undvik att skuldbelägga individen eller att få individen själv att känna skuld 

utan se det istället som en källa till erfarenhet. Ett önskemål hos 

yrkesarbetarna som hade ökat tillgängligheten är att erbjudas möjligheter för 

rapportering via en läsplatta som placeras i bodarna följt av att erbjudas någon 

form av utbildning eller introduktion till rapporteringen. En läsplatta hade 
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även bidragit till en No-blame kultur, det hade varit att lättare utföra 

rapporterna anonymt, undvika känslan av att man belastar sina överordnade 

med extra arbete samt att i övrigt sprida arbetsmiljöarbetet lägre ner i 

organisationen. Fördelaktigen hade enklare inrapporteringar kunnat göras av 

yrkesarbetare som exempelvis observationer och eventuellt rapporter vid 

lättare tillbud (om en light-variant införs), allvarligare tillbud och olyckor är 

något som platschefen fortfarande skall ansvara för. Problematiken med 

exempelvis en läsplatta kretsar kring hur införandet skall gå till och att det 

krävs resurser för att få det att fungera. 

 

5.2.3 Syftet med rapportering  
Syftet med rapporteringen är att främst genom observationer och tillbud men 

också inträffade olyckor kunna förutse och förebygga olyckor innan de 

inträffar. Krav ställs från NCC:s ledning med att ett visst antal rapporter skall 

utföras varje månad, man vill få in mer information och sammanställa 

tydligare statistik då det nu inte rapporteras in tillräckligt. Något som tydligt 

framgick i enkätsvaren var den brist i förståelse kring varför dessa antal 

rapporteringar måste göras, och framförallt gällde detta observationer men 

även mindre incidenter. Den största problematiken har visat sig vara bristen på 

återkoppling, vad händer med rapporterna och gör de någon nytta?  

En vilja att vara mer delaktig i arbetsmiljöarbetet har visats hos yrkesarbetarna 

och därmed bör de få mer inblick i processen kring rapporterna. För att man 

skall göra något, framförallt något nytt man inte tidigare gjort behöver man se 

resultat av sitt arbete för att vidare motiveras att göra det igen. För att 

återkoppla till Single- & double loop learning bör man i grunden förändra det 

arbete man har med arbetsmiljö och rapportering, att ställa ett krav på antal 

inrapporteringar gör att man inte når ner till grundproblematiken utan att man 

istället försöker hitta en snabb och kortsiktig lösning till problem man har i ett 

visst steg i processen. Att ge rätt förutsättningar till förståelse i 

inrapporteringen, veta hur den skall utföras och vilken skillnad den gör 

kommer troligtvis i längden ge en stabil och mer kvalitativ statistik än att 

kräva in rapporter från personer som varken har kunskap eller motivation till 

det. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel avrundas rapporten och de återstående frågeställningar som 

besvaras. Hinder och möjligheter tillsammans med rekommendationer blir 

också besvarade. Därefter ges förslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Möjligheter och hinder 

Möjligheter och hinder med ett digitalt rapporteringsverktyg som identifierats 

i denna studie presenteras i tabell 7.  

  

Tabell 7. Möjligheter och hinder  

Möjligheter Hinder 

Bra analyser.  Dålig användarvänlighet.  

Enkla och bra 

statistiksammanställningar.  

Kunskapsluckor när utbildning inte 

genomförs på rätt sätt.  

Konkurrensmedel.  Brist på motivation att rapportera 

arbetsmiljöproblem. 

Förebygga arbetsolyckor genom 

organisatoriskt lärande.  

Ser inte syftet att rapportera tillbud 

och observationer. 

Rutin för att uppfylla 

myndighetskrav. 

Vill inte rapportera för att minska 

eventuella bonussystem.  

Alla arbetsplatsers information är 

samlade på ett ställe.  

Skuldbeläggande organisation. 

Kan leda till insparad tid för 

rapportering och arbete med 

arbetsmiljö. 

”Teknikrädda” personer. 

 Dålig tillgänglighet att rapportera. 

 

6.2 Rekommendationer 

För att öka användningen krävs förbättringar med Synergi som 

rapporteringsverktyg samt i det arbete man utför kring Synergi. Involvering 

och engagemang av alla medarbetare är av största vikt för att man skall få en 

effektiv och trovärdig rapportering, erbjuder man rätt förutsättningar är detta 

ingen omöjlighet. De rekommendationer arbetet resulterat i presenteras i tabell 

8.  
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Tabell 8. Rekommendationer för ökat användande med Synergi 

Faktorer  Rekommendationer  

Funktioner & 
användarvänlighet 

• En lathund som beskriver hur ärenden skall 

kategoriseras utefter orsak och bakomliggande 

orsak.  

• Se över möjligheten att minska mängden alternativ 

vid val av orsaker och konsekvenser. 

• Se över möjligheter att kunna erbjuda ett 

modernare gränssnitt i Synergi. 

• Utveckla en funktion i programmet som kräver 

mindre arbete vid rapportering av mindre allvarliga 

tillbud, typ light-variant.  

• Utöka Synergi med modul för skyddsronder. 

 

Utbildning  • Förtydligande av syfte och innebörd av följande 

definitioner: 

o Positiv observation 

o Negativ observation 

o Tillbud 

o Olycka  

o Stänga ärende 

• Förståelse för rapporteringens innebörd. 

• Rutiner och standardisering vid registrering och 

hantering av ärenden. 

• Obligatorisk utbildning i ärendehantering utförd i 

mindre grupper, max 10 personer/tillfälle. 

• Komplettera med personlig stöttning vid 

registrering och hantering av ärenden utöver 

arbetsmiljöingenjören i form av en ny tjänst. 

 

Tillgänglighet • Test: Placera ut läsplattor för registrering av 

ärenden i bodar på mer omfattande projekt. 

• Uppmuntra inte användning av mobil på 

arbetsplats 

Rapporter • Bilder skall bifogas i rapporterna. 

• Mall för vilken information som bör bifogas vid 

rapportering av observationer. 

• Snyggare gränssnitt i rapporten för att öka intresset 

att vilja läsa den. 



 
 

61 

• Fast punkt i dagordning på platschefsmöten där 

rapporter gås igenom. 

• Aktivt arbete med feedback till yrkesarbetare och 

inte enbart till platschefer, även här exempelvis 

genom fast punkt på dagordning vid möten. 

Övrigt  • Kompletterande anställning för arbetet med 

arbetsmiljöfrågor som stöttar arbetsmiljöingenjören 

och kan därmed bidra till möjligheter för ett mer 

proaktivt arbete med arbetsmiljö. 

 

6.3 Fortsatta studier  

Detta examensarbete har fastställt den problematik som införande och 

användande av nya digitala rapporteringsverktyg för arbetsmiljö kan innebära. 

Vidare studier hade kunnat göras för att mer specificera hur 

förbättringsåtgärderna skall utformas. Det hade kunnat göras med hänsyn till 

ekonomiska aspekter eller psykologiska aspekter. En annan studie hade kunnat 

jämföra olika rapporteringsverktyg för arbetsmiljö som finns tillgängliga på 

marknaden, både inom byggbranschen samt andra branscher som har en hög 

statistik gällande arbetsolyckor som exempel tillverkningsindustrin, även hur 

dessa arbetar med de arbetsmiljöproblem som finns.   
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1, intervjumall platschefer 

 

 

Allmänt 

Tjänst? 

 

Ålder? 

  

Vilket projekt är du på? 

  

Vilken bakgrund har du? 

 

Arbetsmiljö 

Hur arbetar du som är platschef med arbetsmiljö? 

 

Varför tror du att byggbranschen är en så pass olycksdrabbad bransch? Vilken 

är den största orsaken till att olyckor händer? 

   

Hur prioriterar du arbetsmiljön i den dagliga verksamheten? 

  

Hur reagerar du när du ser brister i arbetsmiljön och vilka arbetsrutiner har du 

kring det? 

  

Hur fungerar rapporteringen av olyckor, tillbud eller observationer i 

arbetsmiljön? 

  

Synergi allmänt 

  

Har du registrerat eller hanterat ett ärende via Synergi Life någon gång? 

 

Vilken utbildning i programmet har du fått? 

 

Har du tillräcklig kunskap för att kunna använda programmet eller skulle du 

behöva mer utbildning? 

  

Tycker du att det är bra att ett verktyg som Synergi finns? 

  

Vilka hinder ser du med att införa och använda ett sådant här verktyg? 
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Hur mycket tid, utöver dina övriga arbetsuppgifter har du att lägga på synergi? 

  

Hur använder du dig av de rapporter som skickas ut och kan du lära dig något 

av de?   

  

  

Ärendehantering 

 

Hur tycker du det är att registrera och hantera ett ärende? 

- vi vill ha svar om det är lätt/svårt, tidsåtgång, hittar man det man behöver, 

förstår man allting, förbättringar 

  

Idag är det många ärenden som inte blivit helt stängda, vet du vad det innebär 

att stänga ett ärende? 

  

Hur gjorde ni förr i tiden när en olycka eller tillbud hände? Tycker du det var 

bättre eller sämre?   

  

 

Visioner 

  

Hur ska vi öka användningen av Synergi, både för dig och dina medarbetare 

  

Vad kan du se för möjligheter med ett sånt här program? 

- arbetsberedningar, skyddsronder m.m. 
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Bilaga 2, Intervjumall arbetsmiljöingenjör  

 

Allmänt 

 

Tjänst?  

 

Bakgrund? 

 

Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst?  

 

Vad har du för ansvar?  

 

Arbetsmiljö 

 

Vad tycker du om arbetsmiljön på NCC? 

 

Vad gör du för att säkerställa Arbetsmiljön inom NCC Sydväst? 

 

Gör du arbetsplatsbesök för att kontrollera arbetsmiljön? 

 

Hur reagerar du och hanterar när du ser en arbetsmiljöbrist? 

 

Synergi 

 

Vem har beslutat att Synergi skall användas? Är du nöjd med hur NCC har 

genomfört det? Skulle man gjort det på ett annat sätt? 

 

Vilka hinder ser du med att införa ett sånt här verktyg? 

 

Vad är syftet med verktyget? Vad vill ni/du/ledningen ha ut av verktyget? 

 

Finns det en plan med införandet av synergi? Har ni några tydliga mål med 

det?  

 

Hur arbetar du med synergi, vad använder du programmet/informationen till? 

 

Vad tycker du om Synergi i allmänhet?  

Bra/dåligt? Lätt/Svårt? Tillräckligt anpassat för byggbranschen? 

 

Hur mycket tid lägger du på programmet ? 

Är arbetsbelastningen rimlig för att göra ett bra arbete? 
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Tycker du att du har tillräcklig kunskap om programmet för att kunna använda 

det effektivt? 

 

Har du fått en utbildning? 

 

Finns utbildning? Har ni haft utbildning? 

 

Tror du det hade behövts en utbildning? (Platschef, Skyddsombud, 

Yrkesarbetare) 

Alt. Många säger att de inte fått någon utbildning. 

 

DNV GL erbjuder en utbildning för case handlers, vet du om det? 

 

Förbättringar? 

 

Visioner 

 

Hur ska vi få ett ökat användande?  

(Både i programmet och arbetet runt programmet) 

 

Det finns olika moduler att köpa till synergi (Skyddsrond, arbetsberedning 

osv.) Hade det varit användbart/nyttigt? Finns det planer på detta? 

 

Tror du att en nyare version av programmet hade behövts investeras i ? 

Varför? 

 

Övrigt 
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Bilaga 3, Intervjumall affärschef  

 

Allmänt 

Tjänst?  

 

Bakgrund? 

 

Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst?  

 

Vad har du för ansvar?  

 

Arbetsmiljö 

 

Vad tycker du om arbetsmiljön på NCC? 

 

Vad gör du för att säkerställa Arbetsmiljön inom NCC Sydväst? 

 

Hur reagerar du och hanterar när du ser en arbetsmiljöbrist? 

 

Synergi 

 

Hur arbetar du med synergi, vad använder du programmet/informationen till? 

 

Vad tycker du om Synergi i allmänhet? Har du registrerat/hanterat ärenden? 

Bra/dåligt? Lätt/Svårt? Tillräckligt anpassat för byggbranschen? 

 

Vad finns det för hinder med att införa ett sånt här verktyg?  

 

Vad vill ni i ledningen få ut av detta? 

 

Ser du som affärschef Synergi som ett konkurrensmedel? 

 

Är du nöjd med hur NCC har genomfört införandet av Synergi? Skulle man 

gjort det på ett annat sätt? 

 

Tror du det hade behövts en utbildning? (Platschef, Skyddsombud, 

Yrkesarbetare) 

 

Resurser? 

-Hur mycket är man beredd att lägga på arbetsmiljö, synergi osv. Hur villig är 

man? (Ej siffror) 

-Hur mycket lägger man? (Proportioner) 
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Ser du det som ett problem att så pass många ärenden inte är stängda? 

 

Det finns olika moduler att köpa till synergi (Skyddsrond, arbetsberedning 

osv.) Hade det varit användbart/nyttigt? Finns det planer på detta? 

Koppla på något sätt till projektportalen? 

 

Vad är projektportalen?  

 

Visioner  

Hur ska vi få ett ökat användande?  

(Både i programmet och arbetet runt programmet) 
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Bilaga 4, Enkät yrkesarbetare 
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2018- 04- 09 13*21Synergi Life, Yrkesarbetare

Sida 4  av 4ht tps:/ /docs.google.com/forms/d/12qm36P2fMCjQviCwsCFNykXv3UEqjoPBKwvgTtSTxp0/pr int form

Tillhandahålls av

12. 19. Vad hade fått dig att rapportera fler olyckor, tillbud och observationer via synergi?

 

 

 

 

 

13. 20. Har du något du vill tillägga till denna undersökning? Kan vara åsikter om Synergi
eller övrigt arbetsmiljöarbete som bedrivs på NCC.

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 5, Enkät skyddsombud  
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2018- 04- 09 13*32Synergi Life, Skyddsombud

Sida 4  av 4ht tps:/ /docs.google.com/forms/d/1qjuPabU8_w5E9rIFM_HUqLGjTw5SysOt45Lz3HoP7Do/print form

Tillhandahålls av

13. 17. Har du något du vill tillägga till denna undersökningen? Kan vara åsikter om
Synergi eller övrigt arbetsmiljöarbete som bedrivs på NCC.
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Bilaga 6, Enkät arbetsledare  

  



 
 

83 
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2018- 04 - 09 13*43Synergi Life, Arbetsledare

Sida 3 av 4ht tps:/ /docs.google.com/forms/d/1kiR1v1VGXyYKuVTYHJSHbLSuyJS0D9BMWwJ6csmHclQ/print form

Tillhandahålls av

10. 17. Har du några förslag på förbättringar?

 

 

 

 

 

11. 18. Föredrar du att registrera ett ärende via appen eller webben?

Markera endast en oval.

 Appen

 Webben

12. 19. Varför?

 

 

 

 

 

13. 20. Vad hade fått dig att rapportera fler olyckor, tillbud och observationer via Synergi?

 

 

 

 

 

14. 21. Har du något du vill tillägga till denna undersökningen? Kan vara åsikter om
Synergi eller övrigt arbetsmiljöarbete som bedrivs på NCC.
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Bilaga 7, Hur ett ärende hanteras  
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Bilaga 8, Arbetsrutiner i NCC för Synergi  
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Bilaga 9. Erfarenhetsåterföring likt Double Loop Learning 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E
rfaren

h
etsåterfö

rin
g

 

Ä
n

d
rin

g
 i 

arb
etsm

iljö
arb

ete 


