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ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga

entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- 

och säkerhet  

Genomförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB.

Bakgrund 

Brister i arbetsmiljökompetens hos de entreprenörer som ABB anlitar har lett till tillbud och

olyckor. 

ABB:s ansvar

ABB har som arbetsgivare och inköpare av tjänster från entreprenörer ansvar för att de har 

tillräcklig kompetens och att de arbetar på ett säkert sätt för att på så sätt förhindra olyckor. 

Syftet 

”Syftet med certifieringen är att entreprenörer och konsulter är lika viktiga för oss som våra 

medarbetare. Genom kravet på certifiering säkerställer vi att entreprenörer och konsulter har en bra

baskunskap om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor så vi tillsammans inom ABB kan samverka för att 

skapa en trygg och säker arbetsplats” säger Lena Westerholm, sammanhållande för 

arbetsmiljöfrågor inom ABB. 

ABB har därför valt att ingå ett avtal med SSG som på industrins uppdrag tillhandahåller 

säkerhetsutbildning för entreprenörer. SSG Entré är utformat för att öka säkerheten och minska 

antalet tillbud och olycksfall och är ett intyg på att entreprenören uppfyller industrins gemensamma 

skydds- och säkerhetskrav. 

Varje anläggning har också lokala föreskrifter för skydd, ordning och säkerhet. Dessa 

utbildningsavsnitt måste entreprenören också gå igenom innan arbete påbörjas. Detta sker muntligt 

på arbetsstället, genom besöksfilm eller på det sätt som anläggningen anser lämpligt. 

Viktigt är även att under vistelsen informera om risker och annat som behövs för att skapa en säker 

arbetsplats. 
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Certifieringen sker genom säkerhetsutbildningen SSG Entré 

SSG Entré är en grundutbildning som ger grundkunskap om industrigemensamma regler för 

arbetsmiljö, egendom och yttre förhållanden. Utbildningen genomförs individuellt i form av 

självstudier på webben, tar ca 2-3 timmar att genomföra och ger ett så kallat SSG-pass. 

Utbildningen finns tillgänglig på svenska, engelska, norska, tyska, finska, italienska och polska. 

SSG-passet är giltigt i 3 år och måste därefter förnyas. 

Vilka berörs och skall ha godkänt certifikat i SSG entré:

- Alla entreprenörer som ABB anlitar i Sverige. 

- Alla leverantörer som vi tar in och som självständigt utför tjänst i vår verksamhet utan 

ledsagare, annars behandlas dessa som besökare. 

- Konsulter (inhyrd personal under ABBs arbetsledning). 

o Alla som vi tar in i vår verksamhet som arbetar i produktion och farliga miljöer.

o Alla som vi tar in för kunds räkning som arbetar i produktion och farliga miljöer.

- Praktikanter/Sommarjobbare 

o Önskvärt är att alla går denna utbildning men den kan genomföras som en lokal utbildning.

- Besökare 

o Behöver inte SSG-entré, får säkerhetsinformation av värden som också har ansvar

för besökaren. Detta gäller även en entreprenör som bara kortvarig är inne på ett

arbete, ex montage av projektor, skall hanteras som besökare och ha ledsagare.

Tillträde till ABB:s lokaler

Styrning av vilka som ska ha tillträde till ABB:s lokaler sker via ABB:s passerkort, vid de orter där

ett sådant system finns, ex Karlskrona, Västerås, Ludvika. Innan utfärdande av ABB passerkort 

kontrolleras att entreprenör eller konsult har genomfört utbildningen. 

I de fall det inte existerar en reception eller passersystem skall kontaktpersonen (administratören) 

som är utsedd för den enheten/tekniken kontrollera i Academy Tool på ssg.se att godkänt certifikat 

finns för entreprenör och konsult innan denna genomför arbetet. Sökning sker genom 

personnummer alt ssg-kortnummer. 
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Kostnad och ansvar för utbildning 

Ansvar för Entreprenad och konsult 

Entreprenadföretaget/konsultfirman(konsulten) ansvarar för att säkerställa att anställda som skall 

utföra arbete i ABB:s lokaler eller på uppdrag av ABB externt hos kund har tagit del av innehållet

i de utbildningar som krävs innan tillträde ges. 

Entreprenadföretaget ska utföra följande innan arbete påbörjas: 

 Registrera sitt företag i SSG Entré.

 Registrera de anställda som skall gå SSG Entré-utbildningen och se till att

de får inloggningsuppgifter.

 Ge anställda en rimlig tid att genomföra grundutbildningen och den lokala

utbildningen om sådan finns.

 Säkerställa att de anställda genomgått utbildningen med godkänt resultat genom att

attestera detta i systemet.

 Se till att de anställda får sina personliga SSG Entré-pass för uppvisande på aktuell anläggning.

Entreprenader/konsulter utför utbildningen för cirka 850kr/person , (pris per 24/10-2013 som 
eventuellt kan komma att ändras). Utbildningen bekostas helt av entreprenören/konsulten.

Bemanningskonsulter 

För bemanningsföretag skall samtliga konsulter som har en anställning på 3 månader eller längre

och arbetar i produktion, farliga miljöer genomföra utbildningen. Dessa får möjligheten att 

genomföra utbildningen genom ABB och betalar då endast cirka 100kr/pers. 

Samtliga nyrekryteringar av bemanningskonsulter skall kontrolleras och inneha certifikat i SSG 

Entré innan anställning påbörjas. 
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Ansvar och struktur på ABB 

Linjechefen 

- Ansvarar för att alla entreprenörer, leverantörer och konsulter har den kompetens som 

behövs för att leva upp till ABB:s säkerhetskrav.

- Ansvarar för att entreprenören, leverantören och konsulten som vi anlitar har SSG Entré

- Ansvarar för att annan kravutbildning finns, t ex ELSA, Heta arbeten etc. 

Varje affärsenhet har en utsedd kontaktperson/administratör som sköter administrationen av SSG i

systemet Academy Tool för sin enhet. Detta kan också samordnas inom en division så att man har 

en kontaktperson för hela divisionen.  

Susanne Winterberg, projektledare på ABB Service, registrerar samtliga administratörer på ssg.se.

Då registrering är utförd får administratören ett användarnamn samt lösen som ger tillgång till 

SSG Academy Tool, där registrering av deltagare, attest av utförd utbildning (anställda och 

bemanningskonsulter), kontroll av certifikat etc kan genomföras. 

Återkoppla informationen till annica.hallberg@se.abb.com 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta 

Annica Hallberg
021-320227 

mailto:susanne.winterberg@se.abb.com
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