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• https://www.iasystemet.se

• iasupport@afaforsakring.se

Mer information

https://www.iasystemet.se/
mailto:iasupport@afaforsakring.se


• Webbaserat system som funnits sen 1997

• För rapportering och uppföljning av händelser 

och risker på arbetsplatser

• Kostnadsfritt för företag/organisationer som 

har våra arbetsskadeförsäkringar (TFA,TFA-

KR eller PSA)

• Ca 1,3 miljoner i Sverige arbetar på 

företag/organisationer som använder IA

• Branschanpassat

• Drift och utveckling sköts av Afa Försäkring 

• Kan användas internationellt, det finns stöd 

för flera språk

• Afa Trygghetsförsäkring är 

Personuppgiftsbiträde i förhållande till 

användarorganisationen som är 

personuppgiftsansvarig. 

Systemstödet IA



Integrationsmöjligheter

• Systemet kan integreras med andra system i 

er organisation

• Administrationen av organisationsstruktur 

och chefer kan automatiseras via importer

• Data från systemet kan hämtas via exporter

• Inloggning kan ske via Single sign-on (SSO)

Dokumentation finns i informationsportalen som ni når via 

hjälp-knappen i systemet 



Statistik - IA-totalt 2021
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Registreringar i IA
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IA - Antal registreringar per år (2022 prognos)



IA – Ett stöd i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM-hjulet)

Kontrollera att 

åtgärderna fick effekt

Gör en handlingsplan 

för hur, när

och av vem riskerna 

ska åtgärdas

Bedöm och 

prioritera riskerna

Kartlägg riskerna

Kontrollera

Åtgärda

Undersöka

Riskbedöma

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att ”undersöka, genomföra och 

följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”*.

* Arbetsmiljöverkets definition i AFS 2001:1



IA-systemets olika delar

3. Handlingsplan & rapporter 

2. Riskhantering (checklistor) 

1. Händelsehantering



Händelser som kan rapporteras

Olycksfall Tillbud Riskobservation Arbetssjukdom
Kränkningar/ 

Diskriminering
Färdolycksfall

För vissa branscher finns fler händelsetyper

Börja med några händelsetyper och bygg på allt eftersom

Förbättrings-

förslag
KvalitetMiljö

Säkerhets-

observation (BBS)

Övrig 

avvikelse
Egendom & 

Säkerhet

Andra avvikelser som också kan rapporteras



OSA - Organisatorisk och social 

arbetsmiljö   

Tänk på att IA-systemet är ett verktyg som erbjuder stöd vid hanteringen. Det 

ersätter inte interna rutiner och  ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4.

Arbetstidens förläggning
(hanteras i händelseflödet)

Arbetsbelastning
(hanteras i händelseflödet)

Kränkningar/Diskriminering 
(egen händelsetyp)

Arbetsmiljöverket har delat in OSA i tre delar:



Processen för händelsehantering

Mail till händelseansvarig

Något händer Rapportera
Bekräfta & 

komplettera

Åtgärda
Riskvärdera & 

utreda

Riskvärdera & 

följa upp



Startsidan –

Snabb och lättillgänglig överblick

Minskar 

olyckorna?

Minskar 

riskerna?

Hur fort tar vi 

hand om 

risker?

Hur mycket 

och vad 

rapporteras?

Vad ska jag 

göra?



IA-systemets olika delar

3. Handlingsplan & rapporter 

2. Riskhantering (checklistor) 

1. Händelsehantering



Riskhanteringstyper

Arbetsmiljörond Brandskyddsrond Miljöbesiktning

Riskanalys SkyddsgruppsmöteRevision med flera…

Personlig checklista

Skyddsrond



Processen för riskhantering

Skapa en mall eller 

checklista

Planera när riskhanteringen 

ska genomföras

Genomför 

riskhanteringen

Följ upp
Åtgärda de upptäckta 

bristerna

Eller välj bland de 

hundratals som 

finns i IA

Notiser till 

åtgärdsansvarig

T.ex. via läsplatta 

eller telefon 

Har riskerna 

minskat?

Kalenderbokningar 

går ut automatiskt



IA-systemets olika delar

3. Handlingsplan & rapporter

2. Riskhantering (checklistor) 

1. Händelsehantering



Handlingsplan



Rapporter



Rapporter
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Rapporter
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Vad gör vi framåt?

22

• Hela IA byggs om i ny teknik kopplat till ökad säkerhet, ökad kapacitet, ökad 

möjlighet till lösningar och ökad takt i utveckling. Första 

produktionssättningen är gjord (som inte märks) men det ”nya” och det 

”gamla” IA fungerar tillsammans

• I samband med ny teknik kommer vi också att jobba fram ett nytt modernt 

gränssnitt för IA med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet 

Generellt



Vad gör vi framåt?
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• Vi har under senare tid kraftigt utvecklat rapportfunktionen i IA. Vi kommer 

att slutföra det och i uppdraget ligger också att ta fram en utvecklad 

analysfunktion

• Riskhantering. Ett område med kontinuerligt ökad användning. Vi kommer 

att under hösten, tillsammans med riskhanteringsutskottet, se över 

funktioner och flöden och samtidigt bygga om i ny teknik

• Exporter. Ny export för händelser (den gamla kommer att finnas kvar), 

export för riskhanteringar

• Delade arbetsmiljöer. Hitta ett sätt att personuppgiftssäkert för flera 

organisationer att arbeta med IA i samma riskmiljö

Specifikt



Vilka från er ska projektleda 

implementeringen?

Behöver IT, HR eller andra 

personer vara delaktiga?

Hur ska ert organisationsträd se ut?

Antal nivåer i trädet är obegränsat men 

avgör hur ni kan lägga upp användare 

samt ta ut rapporter.

Ska ni börja 

med en pilot?

Hur vill ni använda IA?

Vad vill ni använda IA till?

Vad är ert mål med att använda IA?

Både för händelserapportering och 

riskhantering?

Vilka ska läggas upp i IA och vilken 

roll ska de ha?

Vilka ska vara superanvändare?

Vilka händelsetyper vill ni 

kunna rapportera in?

Kom överens med er 

kundansvariga från IA  gällande 

konfiguration/utbildning och 

börja bygga upp systemet

Ska ni logga in med SSO? 

Importera användare och 

organisation? 

Bra att tänka på

Fatta beslut 

och skicka 

in avtal



• Maila iasupport@afaforsakring.se för att 

presentation och/eller testkonto

• Läs mer på https://www.iasystemet.se

Kontakt

mailto:iasupport@afaforsakring.se
https://www.iasystemet.se/

