
Rapportera HMSK-avvikelser i ENIA 

via app eller webblänk

Arbetsmiljö, Elsäkerhet, Miljö, Kvalitet och 
Egendom/Säkerhet



Vad är ENIA?

> ENIA är Svenska kraftnäts avvikelsehanteringssystem för rapportering och uppföljning 

av avvikelser inom områdena;

> Arbetsmiljö

> Elsäkerhet

> Miljö

> Kvalitet 

> Egendom/Säkerhet



Det finns två sätt att rapportera HMSK-avvikelser i ENIA

1.Smartphone/IA-app 2. Webbformulär



Rapportera via IA- appen i din 

smartphone



Steg 1a: Ladda ner IA-app

> Gå in på Google Play (Android) eller App Store (iPhone)
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Steg 1b: Ladda ner IA-app

> Sök på Afa Försäkring eller 

IA

> Ladda ner IA – Avvikelser i 

arbetsmiljön



Steg 1c: Ladda ner IA-app

> När nedladdningen är klar 

har du en ny ikon i din 

smartphone ”IA”.



Steg 2: Logga in i IA-app

Så här loggar du in i IA- appen: 

> Du behöver först skicka en beställning 

till enia@svk.se för att få tillgång till 

inloggningsuppgifter till IA- appen.

> I mailet från ENIA- supporten framgår 

användarnamn och lösenord till IA-

appen som du fyller i.

> Klicka därefter på Logga in.
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Steg 3a: Inställningar i IA-app

Skriv in:

> Namn

> E-post

> Anställningsenhet (se nästa bild)

> Anställningsform

Klicka på Klar.



Steg 3b: Inställningar i IA-app- Anställningsenhet

> Välj Anställningsenhet (Svk-

anställda och resurskonsulter) eller 

Entreprenörsnamn. 

> Använd sökfunktionen för att snabbt 

hitta rätt enhet.

> Kontakta ENIA- supporten om det 

saknas något entreprenörsnamn i 

listan så lägger vi till det!



Steg 4a: Rapportera i IA-app

> Klicka på ikonen med pennan längst 

upp i högra hörnet för att rapportera 

en avvikelse.

> Klicka därefter på Ny Händelse.



Steg 4b: Rapportera i IA-app
Fyll i samtliga fält: 

> Klicka på Var (enhet)? Välj platsen där 

händelsen inträffat. Här kan du välja mellan 

Svk-enhet, Underhållsområde 

(station/ledning/kabel) eller Projekt.

> Klicka på Vad? Välj en Händelsetyp (ett 

HMSK-område). 

> Klicka på kameran och bifoga eventuellt en 

bild.

> Klicka på När? för att ange datum när 

händelsen inträffade.

Se nästkommande bilder för beskrivning av de 

olika fälten.



Steg 4c: Rapportera i IA-app

> Klicka på Var? och välj Enhet. 

Här kan du välja mellan Svk-enhet, 

Underhållsområde 

(station/ledning/kabel) eller Projekt.

> Tips! För att snabbt hitta projekt, 

littera eller anläggning skriv in 

namn eller nummer så blir listan 

kortare. 

> Klicka på vald Enhet.



Steg 4d: Rapportera i IA-app
Klicka på Vad? Välj en Händelsetyp:

> Arbetsmiljö, Riskobservation - när man upptäcker ett fel, 

en risk eller en brist som skulle kunna leda till olycksfall 

eller tillbud. (AHA!)

> Arbetsmiljö,  Tillbud - en händelse som kunde ha lett till 

skada på människa. (OJ!)

> Arbetsmiljö,  Olycksfall - en händelse som har orsakat 

skada på människa. (AJ!)

> Arbetsmiljö,  Färdolycksfall - olycka som inträffar på väg 

till eller från arbetet.

> Miljö - en händelse som lett eller kunnat leda till skada för 

miljön.

> Kvalitet - en avvikelse mot lagkrav, kontrakt, avtal, rutiner, 

normer eller standarder.

> Egendom/Säkerhet - materiell skada eller elstörning som 

skadar Svk:s eller annans egendom. Oönskade händelser 

eller angrepp som kan skada information, lokaler, 

utrustning etc.



Steg 4e: Rapportera i IA-app

> Händelseförlopp: beskriv vad som 

inträffat. 

> Orsak & Åtgärd: Beroende på 

vilken händelsetyp som du angett, 

kommer du att få välja;

Skaderisk (Riskobservation och 

Tillbud)

Skadeorsak (Olycka och 

Färdolycksfall) 

Avvikelsetyp (Kvalitet, Miljö och 

Egendom/Säkerhet)



Steg 4f: Rapportera i IA-app

> Skriv in din Uppfattning om orsak

samt Åtgärdsförslag. 

> Lägg inte in personnamn!

> Klicka på Skicka.



Steg 4g: Rapportera i IA-app

> Avvikelsen är nu registrerad. 

> Du kan inte öppna en avvikelse som 

registrerats. Behöver du komplettera eller 

har frågor om ditt ärende kontaktar du ENIA 

support och hänvisar till Löpnr. 

Kontakta ENIA- supporten på ENIA@svk.se

eller ring 010-475 86 00.

> Logga inte ut när du är klar! Om du loggar 

ut måste du ange användarnamn och 

lösenord för att kunna logga in igen. Annars 

räcker det med att endast öppna appen 

nästa gång du vill rapportera.
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Rapportera via ett 

webbformulär i din dator



Steg 1: Öppna webbformulär

> Du öppnar webbformuläret genom 

att använda den webblänk som du 

har blivit tilldelad.

 Om du inte har blivit tilldelad en 

webblänk kontaktar du ENIA-

supporten för hjälp.



Steg 2: Rapportera i webbformulär

Fyll i samtliga fält: 

> Klicka på När? Ange datum för när händelsen inträffade.

> Klicka på Var? Välj platsen där händelsen inträffat. Här kan du välja mellan 

Svk-enhet, Underhållsområde (station/ledning/kabel) eller Projekt.

> Klicka på Vad? Välj en Händelsetyp.

> Nu öppnas formuläret i sin helhet: Se nästkommande bild.



För dig som är Rapportör är dessa fält 

också obligatoriska att fylla i;

• Anställningsform (ifylles automatiskt men 

går att ändra manuellt)

• Anställningsenhet

• Händelserubrik

• Händelseförlopp

• Skaderisk (riskobservation och tillbud)

• Skadeorsak (olycksfall och färdolycksfall)

• Avvikelsetyp (miljö, kvalitet, 

egendom/säkerhet)

Glöm inte att klicka på "Spara" när du är 

klar.



Kontakta ENIA- supporten vid frågor:

Telefon: 010-475 86 00 

E-post: ENIA@svk.se

Tack för att Du rapporterar!

Rapportering och hantering av HMSK-avvikelser ska leda till 

systematiska förbättringar inom HMSK-området för en 

säkrare och effektivare arbetsplats!
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