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Guide till SSG Access High – med SSG Supplier 

Grundfunktioner i SSG Access 
Det här är en guide för dig som är administratör med personlig inloggning i SSG Access och 
även använder SSG Supplier för leverantörsbedömning. 
 
Som administratör för SSG Access High har du utökad behörighet och i gränssnittet har du 
fler flikar än andra användare.  
 
Dessa är:  
Sök – Används för att söka om egen personal eller om entreprenörer har gått lokala 
anpassade kurser. 
Statistik – Se alla slagningar som gjorts i tillträdeskontrollen samt hitta vilka tillträdeskrav 
anläggningen ställer för olika grupper.  
Projekt – Skapa projekt och bemanna dem, även med information från leverantörs-
bedömning i SSG Supplier. 
Personalliggare– Granska in- och utcheckning på respektive projekt, datum och 
arbetsgivare. 

Logga in 
1. Gå till www.ssg.se i webbläsaren. 
2. Klicka på Logga in, uppe till höger  
3. Välj Andra SSG-tjänster  
4. Logga in med ditt personliga användarnamn och lösenord. Dina användaruppgifter är 

samma som vid tilldelning av webbkurser. 
5. Välj sedan SSG Access 
6. Klicka på ditt namn till höger och välj anläggningen som det avser. 
7. Din vy bör vara som bilden nedan, med ditt namn och aktuellt företagsnamn. 

 

 
  

https://www.ssg.se/
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Att göra tillträdeskontroll 
Tillträdeskontroll genom användning av gränssnittet: 

• Fyll i födelsedata eller accesskortsnummer och klicka på Sök. 
 
Tillträdeskontroll genom användning av kortläsare: 

• Ändra menyvalet från Födelsedata/Accesskortsnummer till Mifare.  
• Lägg Accesskortet mot kortläsaren, klicka på Sök. 

 
Tillträdesstatus kommer ändras till något av följande status: 

• Tillträde beviljas  
• Tillträde nekas  
• Tillträde nekas (Företaget är ej registrerat i SSG Supplier) 
• Mer information krävs 

 

 
Användaren uppfyller både kurs- och företagskraven. 
 

 
Användaren uppfyller inte anläggningens tillträdeskrav. Antingen uppfyller användaren inte 
kraven på kurser eller så uppfyller företaget inte kraven på leverantörer. 
  

• Under Tillträdeskrav visas vilken eller vilka kurser som saknas samt status och 
giltighetstid för respektive kurs. 
 

• Under Projekt/företag visas vilket eller vilka projekt användaren är bemannad på och 
på vilket eller vilka företag användaren är registrerad. Här visas också om 
företaget/företagen uppfyller leverantörskraven i SSG Supplier.  

 
Det här svaret betyder att entreprenörensföretaget inte finns med i tjänsten SSG Supplier och 
då inte uppfyller anläggningens tillträdeskrav. 
 

 
Visas ”Mer information krävs…” betyder det att behövs mer information för att kunna avgöra 
om användaren är behörig att komma in på anläggningen. Det kan uppstå när personen 
antingen är bemannad på flera projekt och/eller registrerad på flera företag. 
  
I det här fallet behöver ansvarig för tillträdet fråga om entreprenören ska in på 
ett särskilt projekt eller för löpande arbete kopplat till ett visst företag.  
 
Företagskraven kan skilja mellan olika projekt. Det kan också vara olika entreprenörer som 
får komma in och jobba och registrera sin tid i personalliggaren. Se exempel nedan.  
 
Fyll i vilket projekt eller företag som entreprenören ska arbeta för. 
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Efter att ha gjort de här valen visas status för tillträde till Tillträde beviljas eller Tillträde 
nekas. 
 

  
 
Användaren i exemplet ovan är bemannad på projektet ”Projekt 1 ” som underentreprenör för 
Ahlsell Sverige AB och anställd av SSG Testföretag KC.  
 
Ahlsell AB är godkänd leverantör men SSG Testföretag KC är underkänd som leverantör.  
 
Resultat i det här fallet blir att tillträde nekas på grund av att den anställde jobbar på ett 
företag som inte uppfyller företagskraven för det specifika projektet eller att företaget inte är 
med i  eller uppfyller kraven i tjänsten SSG Supplier 
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Med utökad behörighet har du möjlighet att på söka användare genom dennes namn. Det 
görs under fliken Sök.  
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Sök 
I sökfliken kan man söka på egen personal eller entreprenörer som har gått eller blivit 
tilldelad den aktuella anläggningens lokala kurs.  
 
Här finns också möjlighet att ta ut en lista i Excel eller pdf över användare och dess status. 
Notera att man enbart kan lista användare som har gått er lokala kurs.  
 
För tillträdeskontroll av enskilda personer görs sökning på personnummer eller 
accesskortnummer i fliken Tillträdeskontroll. 
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Statistik 
Under fliken Statistik kan man se alla slagningar som har gjorts för att kontrollera tillträde. 
Resultatet visas filtrerade efter ett datumintervall som skrivs in i datumfälten.  
 
Observera att samtliga slagningar kommer att visas, inklusive eventuella felslagningar, t ex 
om ett felaktigt kort- eller personnummer har skrivits in vid manuell registrering. Detta 
undviks enkelt genom att istället använda beröringsfri kortläsare som finns att beställas från 
SSG.  
 
Resultatet visar hur många användares är som uppfyller grundkraven fått tillträde beviljat. 
Här finns även funktion för att exportera listor till Excel eller pdf. 
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Inställningar 
Under fliken Inställningar visas de tillträdeskrav som ställs för anläggningen, både för 
entreprenörer och egen personal. 
 
Observera att information som tas bort genom funktionen ”Rensa historik över statistik” inte 
kan återskapas. 
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Projekt 
Klicka på fliken Projekt, då öppnas innehållet i ett nytt fönster i webbläsaren. Här visas de 
projekt som finns, samt funktioner för att skapa upp nya och avsluta projekt.  
 
Listan över aktiva projekt visar en överblick över status, datum, och hur många som är 
bemannade på respektive projekt. Möjlighet finns att filtrera på projektnamn. 
 

 
 
Välj det projektet du vill titta på genom att klicka på raden.  

Skapa nytt projekt 
För att skapa ett nytt projekt, klicka på Registrera nytt projekt. Fyll i uppgifter om 

• Projektnamn 
• Eventuell beskrivning av projektet 
• Skatteverks identifikationsnummer 
• Om projektet ska ha andra tillträdeskrav än vad som normalt används för 

anläggningen i sin helhet, fyll i kryssrutan för  Externt projekt 
• Start- och slutdatum 
• Namn och kontaktuppgifter för den som är ansvarig för projektet  

 
Klicka på Spara för att skapa upp projektet. Uppgifterna går att redigera senare under 
Projektinställningar. 
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Tillträdeskrav 
Under fliken Tillträdeskrav fyller du i vilka tillträdeskrav som gäller för aktuellt projekt. 
Exempel på tillträdeskrav kan vara:   

• SSG Entre Grundkurs: gäller hela anläggningen för både extern personal 
(entreprenörer) och intern personal (egen personal). 

• SSG Entre Domsjö Fabriker: gäller hela anläggningen för både extern personal 
(entreprenörer) och intern personal (egen personal). 

• SSG Entre Södra Skogsägarna för transportörer: gäller hela anläggningen, för 
externpersonal (entreprenörer) och Transportörer.  

Här kan även fyllas på med krav ytterligare som enbart gäller för det valda projektet men inte 
för resten av anläggningen.  

 
 

Kopplade företag 
Fliken Kopplade företag används för att visa de företag som är kopplade till ett visst projekt 
och kommer att utföra arbete där.  
 
För att koppla till ett företag går det att söka på företagsnamn eller organisationsnummer.   
 
Genom att klicka på Bemanning i tidigare projekt går det att återanvända samma 
entreprenörer som i ett annat projekt. I det här exemplet har vi valt att söka på ”ABB”. 
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Samtliga företag som börjar med ABB och som finns registrerade hos SSG kommer att visas. 
 

 
 
Välj det av företagen som är anlitat i det aktuella projektet, så kopplas de personer som är 
anställda där och finns med i SSGs system till projektet.  
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Vi väljer ABB AB/Malmö och får då upp följande ruta:  

 
 
Fyll i namn och kontaktuppgifter för ansvarig person på företaget. Om det valda företaget 
själva ska själva bemanna projektet låter man den kryssrutan vara ifylld. Det går även att 
skriva ett meddelande till mottagaren i meddelanderutan. 
 
Genom att klicka på ”Koppla företag” skickas ett mejl till den ifyllda e-postadressen med 
information om vilka tillträdeskrav som gäller för projektet samt en länk för att bemanna det 
från det valda företagets sida. Entreprenören kan enbart bemanna i systemet via den här 
bemanningslänken. 
 
Företaget kommer att byta status och läggas till under Kopplade företag i listan på höger 
sida. 
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Genom att klicka på företagsnamnet visas information om vem som är ansvarig 
kontaktperson och till vilken e-postadress som bemanningslänken har skickats.  
 
Vid behov går det att byta kontaktperson, e-postadress till företaget eller att skicka ut en 
påminnelse.  
 
Redigera uppgifter genom att klicka på pennan för att redigera kontaktperson. Byte av 
kontaktperson innebär automatiskt att en påminnelse skickas ut, utan det behöver vid behov 
göras separat genom att klicka på Skicka påminnelse. Under knappen visas när senaste 
påminnelsen skickades.  
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Leverantörsstatus 
I anslutning till företagsnamnet för kopplade företag finns en status som visar om bolaget 
uppfyller anläggningens krav på leverantörer. Ett företag kan antingen vara godkänd, 
ansluten eller underkänd.  
 

 Leverantören uppfyller företagskraven i tjänsten SSG Supplier.  
 Leverantören är registrerad men inte bedömd i tjänsten SSG Supplier. 

 Leverantören uppfyller inte företagskraven i tjänsten SSG Supplier.  
 
Leverantörer som inte har något status i anslutning till företagsnamnet, som t ex ABB AB i 
exemplet nedan, finns inte registrerade i tjänsten SSG Supplier. 
 

 
 

Bemanning 
Under fliken Bemanning visas en överblick över projektet 
 

 
 
I bemanningslistan visas vilka personer som är bemannade i projektet, deras arbetsgivare, 
vem som har bemannat projektet och om personen uppfyller tillträdeskravet. Här kan man 
även ta bort användare som inte längre ska vara bemannade i projektet, till exempel om 
någon har gjort klart sitt jobb i projektet. 
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Listan kan sorteras genom att klicka på respektive rubrik. Det går även att exportera 
bemanningslistan till Excel. 
  
Om det görs förändringar i bemanningen kommer systemet att visa en banner som påminner 
om att uppdatera så att ändringarna aktiveras i tillträdeskontrollen. Glöm inte att klicka på 
Uppdatera så uppdateringarna slår igenom i tillträdeskontrollen i SSG Access. 
 

 

Projektinställningar 
Under fliken Projektinställningar visas aktuella inställningar för projektet. Här går det även 
att ändra uppgifter som projektnamn, beskrivning, Skatteverkets identifikationsnummer, 
start- och slutdatum samt ansvarig person för projektet.  
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