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Hur man får tillgång till IPS webb-utbildning 
Introduktion till processäkerhet! 
 

Åtgärd nr 1 – Registrera tillgång till utbildningen för din organisation 
 

1.1  Gå till www.ssg.se 

 

Om din organisation redan har konto hos SSG, logga in med de inloggningsuppgifter ni har 

sedan tidigare. Du kommer till ”Mina sidor”, här ska du inte fortsätta just nu, utan öppna 

istället ett nytt fönster och gå till www.ssg.se igen. 

 

1.2  Klicka på ”Registrera ditt företag”, sedan ”SSGs webbutbildningar” 

. 

 

http://www.ips.se/
http://www.ssg.se/
http://www.ssg.se/


IPS  Handledning 2017-01-11  
INTRESSENTFÖRENINGEN 
FÖR PROCESSÄKERHET 

 

  2 
 

Adress Tel E-post Hemsida 

IPS 0736-33 60 27 info@ips.se www.ips.se 
Rönngatan 12  
426 77 Västra Frölunda 

 
 

1.3 Välj företag i nästa bild, alternativt skola om du representerar en högskola vars elever ska 

gå utbildningen: 

 

 
 

1.4 Välj  ”IPS – Introduktion till processäkerhet” i listan över  SSGs olika utbildningar. 

 

1.5. Om ditt företag inte är registrerat hos SSG sedan tidigare kommer du behöva fylla i ett 

antal företagsuppgifter. Faktureringsuppgifter måste också fyllas i, men inga kostnader 

kommer faktureras för denna utbildning om företaget är medlem i IPS eller en högskola). 

 

1.6 Ange i sista steget 7 i registreringen i meddelanderaden om ditt företag är medlem i IPS 

eller är en högskoleutbildning. På så sätt sker ingen fakturering. Om du inte är medlem, och 

inte heller en högskola, kommer SSG att fakturera kostnaden för utbildningen.  

http://www.ips.se/
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Du får sedan mejl från SSG när ni fått tillgång till utbildningen, och inloggningsuppgifter om 

ni inte hade det sedan tidigare.  

 
 
Kontakta SSG support, se http://www.ssg.se/Support/ , om du behöver hjälp! 

http://www.ips.se/
http://www.ssg.se/Support/
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Åtgärd 2: Registrera de som ska gå utbildningen 
 

2.1 Logga in på SSG:s hemsida. 

 
 

 

Välj ”Hantera kompetenser och användare”, och ange inloggningsppgifter.  

 

(Ett företag/högskola kan ha flera administratörer som kan logga in med sina egna 

inloggningsuppgifter. Administratörer anmäler man från ”Hantera användare”, se nedan). 

  

2.2 Klicka på ”Hantera användare”. 

 

  
  

http://www.ips.se/
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2.3 Klicka på ”Lägg till användare” 

 

 
 

2.4 Välj ”Gå kurser” samt det egna företaget alternativt ”Högskola” i menyn nedan. Här kan 

du även tilldela administratörsrättighet om flera personer ska kunna registrera deltagare. 

 
  

http://www.ips.se/
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2.5 Ange kursdeltagarens personnummer och klicka på ”Kontrollera” 

 

Om man inte vill ange personnummer går det att välja ”Annat” och t.ex. personens 

mobiltelefonnummer. Läs dock den blå texten först. Har deltagaren gått SSG-utbildningar 

tidigare är registreringen redan gjord, även om det är på ett annat företag. 

 

 
 

2.6 Ange övriga personuppgifter. Som chef anger du dig själv eller den huvudansvarige för 

IPS webbutbildning i er organisation. 

 

 
 

På nästa bild klickar du på ”Skapa användare” (hoppa över uppladdning av foto). Du får en 

bekräftelse. Fortsätt lägga till fler kursdeltagare eller klicka på ”Tilldela utbildning”. 

 

http://www.ips.se/
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2.7 Tilldela kursen till en eller flera deltagare. 

 

 
 

 
 

När du bekräftat skickas ett automatiskt mejl till den som tilldelats kursen.  

 

Kontakta SSG support, se http://www.ssg.se/Support/, om du behöver hjälp! 

http://www.ips.se/
http://www.ssg.se/Support/
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Åtgärd 3 - Genomföra utbildningen 
 

Kursdeltagaren kommer få ett mail med en länk till utbildningen.  

 

 
 

 

Sedan är det bara att köra.  Med hjälp av kursdeltagarkoden går det att repetera utbildningen 

när som helst. 

http://www.ips.se/

