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SUCCESS STORY 

 

Handledarutbildning för införande av nya 

säkerhetsrutiner 

 
När Svensk Energi införde en ny säkerhetsanvisning för säkert  

arbete i vattenvägar ingick krav på att endast godkända 

handledare skulle få utbilda i säkerhetsanvisningen. I samarbete 

med Peritum utformades ett utbildningskoncept för handledare. 

Under första året utbildades ett 50-tal handledare som i sin tur 

har utbildat över 1 000 personer i säkerhetsanvisningen ESA  

Vattenvägar – Kraftverk.   
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Utmaningen  

Svensk Energi är en branschförening för företag som jobbar med produktion, distribution, handel eller 

försäljning av el. I deras säkerhetsanvisning ”ESA Vattenvägar – Kraftverk”, finns krav på att endast 

godkända handledare får genomföra utbildning för berörd personal i branschen. I samband med lansering 

av den nya säkerhetsanvisningen hade Svensk Energi därför behov av att ta fram en handledarutbildning 

och tillhörande handledarmaterial. Peritum fick i uppdrag av Svensk Energis projektledare Torgny Ericsson 

att ta fram och genomföra handledarutbildningen för ESA Vattenvägar – Kraftverk. 

Lösningen 

Det övergripande syftet med handledarutbildningen var att höja kvaliteten på hur innehållet i ESA 

Vattenvägar – Kraftverk förmedlas. Vår utgångspunkt var att genom att ge färdigheter och tillhandahålla 

underlag för att genomföra en handledarutbildning kan innehållet förmedlas på ett 

korrekt sätt. 

Handledarutbildningen byggdes kring:  

 Förberedande e-kurs  
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Den förberedande e-kursen gjorde att kursdeltagarna var väl pålästa inför själva utbildningen 

 Lärarunderlag  

Vi tog fram ett omfattande lärarunderlag som på ett pedagogiskt sätt beskriver all information i 

säkerhetsanvisningen. Materialet var uppbyggt i ett antal kunskapsblock som bestod av teori, exempel och 

övningar.  

För att handledarna ska kunna godkänna kursdeltagare togs ett frågebatteri till ett avslutande 

kunskapstest fram.  

 Handledarutbildning - 2 dagar  

Vi lade mycket energi på att säkerställa att kursdeltagarna förstod vad som var viktigt att lära ut i ESA 

Vattenvägar – Kraftverk. Vi satsade också på att ge dem praktisk förståelse för hur de själva kan utforma 

och genomföra sina utbildningar med hjälp av lärarunderlaget.  
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Resultatet 

Under 2012 har ett 50-tal handledare utbildats som i sin tur utbildat över 1000 kursdeltagare (både fast 

personal och entreprenörer) i hur man jobbar enligt ESA Vattenvägar – Kraftverk. 

Kursdeltagarna gav handledarutbildningen ett väldigt högt betyg. Just att kursen skapat en tydlig ordning 

för vad och hur en blivande handledare ska tänka och agera för att uppnå samsyn kring risk och 

säkerhetstänk har fått mycket positiv feedback. E-kursen har också fått lovord då deltagarna känt sig väl 

förberedda när de kommit till den avslutande workshopen. 

Torgny Ericsson berättar: "Effekten blev mycket bättre än väntat. Att vrida pedagogiken till att handledaren 

skall lära sig att hålla och skapa en utbildning var en stor inlärningsmässig finess mot förr. Typexempel är 

att vi tidigare gett handledare ett färdigt underlag att ta med hem. Nu tvingas de tänka till och själva skapa 

kurser som fungerar lokalt. Med tanke på effekten av denna handledarutbildning är jag övertygad om att 

upplägget kommer att fungera som modell för utformning av framtida handledarutbildningar." 

"Peritum är en driven och flexibel kreatör som har mycket idéer på hur man pedagogiskt utformar ett utbildningskoncept för 

att nå stor effekt." 

TORGNY ERIKCSSON 

PROJEKTLEDARE, SVENSK ENERGI 
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