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till obehörigt elarbete
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Key insights
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

ERFARENHET

Det är vanligt att göra eget 
elarbete i hemmet och de flesta 
köper någon gång elmateriel.

Elarbeten som inte kräver 
behörighet är vanligast men 
många göra också elarbeten som 
kräver behörighet.

KUNSKAP

De flesta vet vilka elarbeten som 
kräver behörighet men 
okunskapen är större kring de 
elarbeten som inte kräver 
behörighet.

Det finns en riskmedvetenhet/ 
kunskap om risker med elarbeten i 
hemmet. 

ATTITYD

Det finns en viss okunskap bland 
de som utför obehörigt elarbete 
men vissa elarbeten görs trots
kännedom om behörighetskrav. 

Information om behörighetskrav i 
samband med köp av elmateriel 
skulle ha störst effekt på de som 
är okunniga om 
behörighetskraven.
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Om projektet
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Elsäkerhetsverket ska utreda behovet av informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter 
som kräver behörighet och föreslå hur sådana eventuella krav ska utformas. Utredningen ska klargöra olika 
aktörers ansvar och brister samt där behov föreligger ge rekommendationer till möjliga åtgärder. Uppdraget 
ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017. 

Inom ramen för detta uppdrag har Elsäkerhetsverket låtit genomföra en undersökning bland målgruppen 
konsumenter. Konsumentmålgruppen utgjordes av personer som äger sitt eget boende. 

Undersökningen genomfördes med syfte att kartlägga bostadsägares kunskap, erfarenhet och attityder till 
elarbeten i det hemmet. 

Följande frågeställningar besvarades via undersökningen: Hur vanligt är det att konsumenter själva gör 
elarbeten i hemmet? Vilken typ av elarbeten görs? Känner konsumenter till vilka behörighetskrav som finns 
gällande elarbeten? Görs obehöriga elarbeten på grund av okunskap eller finns det andra bakomliggande 
orsaker? Finns det något som skulle kunna få konsumenten att avstå från att själv utföra obehöriga 
elarbeten?

Undersökningen genomfördes online via 
en slumpmässigt rekryterad panel. 
Målgruppen är personer över 25 år eller 
äldre som äger sitt eget boende. Totalt 
deltog 1 001 personer i undersökningen. 

Datamaterialet har viktats efter kön, 
ålder och geografi samt bostadstyp 
(bostadsrätt eller hus/villa).

Projektets målsättning Metod och målgrupp

Fältperiod

Fältarbetet pågick under perioden 5 –
13 april 2017.
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Elarbeten i hemmet
• Knappt 3 av 10 (33 procent) uppger att de gjort elarbeten i hemmet. De som gör elarbeten i hemmet är nästan uteslutande 

män (91 procent), de bor i hus/villor snarare än lägenheter och har bott i bostaden längre än 10 år.

Vilka elarbeten görs i 
hemmet? 

• Det vanligaste elarbetet som gör i hemmet är att sätta lamppropp på lampa (72 procent) och att göra egen skarvsladd (61 
procent). Det vanligaste arbete som görs i hemmet som kräver behörighet är att installera nya strömbrytare eller vägguttag 
(32 procent) samt fast anslutning av lampa till elanläggning (32 procent).

Elmateriel
• Knappt 4 av 10 (37 procent) uppger att hushållet har köpt elmateriel under det senaste året.
• Det är vanligast att handla sitt elmateriel på byggmarknad (65 procent) eller i fackhandel (50 procent).

Information 
• Av de som köpte elmateriel är den vanligaste källan till information inför köp av elmateriel att fråga i butiken (42 procent). Det 

är lika vanligt att fråga en elinstallatör/elektriker (31 procent) som att söka information på internet (30 procent).

Behörighet

• Överlag är de arbeten som kräver behörighet de arbeten som respondenterna i störst utsträckning också tror kräver 
behörighet. Det elarbete som flest tror att det krävs behörighet för, är att installera nya strömbrytare eller vägguttag (79
procent). Det elarbete som flest tror att det inte krävs behörighet för, är att sätta lamppropp på sladd till en lampa (72 
procent). 

• Hos de som har gjort elarbeten som kräver behörighet är kännedomen generellt hög om vilka behörighetskrav som finns. 71 
procent av de som uppger att de har installerat nya strömbrytare eller vägguttag uppger att de tror att ett sådant arbete 
kräver behörighet.

Attityder till obehörigt 
elarbete

• Det finns en medvetenhet bland de som har gjort obehöriga elarbeten i hemmet att det är förknippat med vissa risker.         
• Enbart 15 procent som gjort obehörigt elarbete uppger att de gör egna elarbeten i hemmet för att det är svårt att hitta 

duktiga elektriker eller elinstallatörer. 

Sammanfattning
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET
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ERFARENHET
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET
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De allra flesta har någon gång införskaffat elmateriel - och så många som 
hälften handlar elmateriel åtminstone en gång per år

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

10

12

28

14

17

20

Vet ej

Aldrig

Längre tillbaka i tiden än
två år

Under den senaste två-
årsperioden

Under det senaste året

Under det senaste
halvåret

Tidpunkt för senaste inköp av elmateriel

2

2

39

41

16

Vet ej

Aldrig

Mer sällan än en gång per år

Någon enstaka gång per år

Flera gånger per år

5

8

9

50

65

På annat sätt

Via internet

Hos grossist

I fackhandel

På byggmarknad

Var elmateriel vanligen handlasHur ofta hushållet handlar elmateriel

F6: När köpte du eller någon i hushållet senast elmateriel?  Med elmateriel menar vi till exempel utelampa, anslutningsdosa, kopplingsdosa, kabelskyddsrör, elkabel etc. 
Bas: Samtliga n=1001
F7: Hur ofta köper du eller någon i hushållet elmateriel? Bas: Har köpt elmateriel n=781
F8: Var handlar du eller någon annan i hushållet vanligtvis elmateriel? Bas: Har köpt elmateriel n=781



9

1

45

24

22

11

Vet ej

Ingen av ovanstående

Någon annan i hushållet har utfört
elarbeten i hemmet

Jag har själv utfört elarbeten i hemmet vid
enstaka tillfällen

Jag har själv utfört elarbeten i hemmet flera
gånger

3 av 10 har själva utfört elarbeten i hemmet och 1 av 4 uppger 
att någon annan i hushållet utfört elarbete

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

• Den vanligaste hemmafixaren är i medelåldern (45 
procent i åldern 40-59 år), mindre vanligt är att man är 
under 39 år (19 procent). 

• 58 procent har bott i sin nuvarande bostad i över 10 år. 
16 procent har bott i bostaden 6-10 år och 27 procent 
har bott i bostaden fem år eller kortare.

PROFIL
De som uppger att de själva har 
utfört elarbeten i hemmet

Erfarenhet av elarbete i hemmet

F2: Vad stämmer bäst in på din erfarenhet av elarbete i hemmet? 
Bas: Samtliga n=1001

91% män

• 25 procent bor i en bostadsrätt och 75 
procent i hus eller villa.

• 30 procent bor i storstäderna, 30 procent 
i större städer och 40 procent i övriga 
kommuntyper. 
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För de elarbeten som mest frekvent utförs krävs ingen behörighet – men 
många har också gjort/låtit utföra obehörigt elarbete 

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

3

6

15

17

17

21

25

32

32

45

54

61

72

Annat

Inget av ovanstående

*Lägga kabel i mark i trädgården till friggebod

Sätta stickpropp på sladd till tvättmaskin

Installera elrör och dosor

Fast anslutning av tvättmaskin till dosa

Dra kabel i elrör och dosor

Fast anslutning av lampa till elanläggningen

Installera nya strömbrytare eller vägguttag

Byta ut fast ansluten lampa i torrt bostadsrum

Byta ut befintliga strömbrytare och vägguttag

Göra egen skarvsladd

Sätta lamppropp på sladd till en lampa

Kräver behörighet

Kräver ej behörighet

Elarbeten som har utförts i hemmet (av de själva eller någon annan i hushållet)

F3: Vilken typ av elarbeten har utförts i hemmet av dig eller någon i hushållet? Observera att vi inte avser elarbeten som har gjorts av elektriker eller elinstallatör.  
Bas: Elarbeten har gjorts i hemmet n=525
*Fullständigt svarsalternativ Lägga kabel i mark i trädgården till friggebod eller liknande.

30

70

Andelen hem där obehörigt elarbete
förekommit

Andelen hem där obehörigt elarbete
ej förekommit

Bas: Totalt n=1001
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Män, boende i villa och åldersgruppen 40-59 år har oftare gjort 
(eller låtit göra) elarbete som kräver behörighet i hemmet

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

30

70

Kvinna

Man

23

48

29

25-39

40-59

60-75

Kön Boende

20

80

Bostadsrätt

Hus/Villa

Ålder

37

31

32

Övriga

Större städer

Storstäder

Kommuntyp

24

17

59

0-5 år

6-10 år

Över 10 år

Hur länge man bott i bostaden

Bas: Har uppgett att ett elarbete gjorts i hemmet som kräver behörighet n=302
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Det är lika vanligt att anlita elektriker/elinstallatör bland de 
som har gjort obehörigt elarbete som bland övriga

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

77

78

76

21

20

23

2

2

2

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalt

Har ej gjort obehörigt elarbete

Har gjort obehörigt elarbete

Har anlitat Har ej anlitat Vet ej

Andel som har anlitat elektriker/elinstallatör för att göra elarbete i hemmet

F13: Har du anlitat en elektriker/elinstallatör för att göra elarbete i hemmet?
Bas: Totalt n=1001, Har ej gjort obehörigt elarbete n=748, Har gjort obehöriga elarbeten (exklusive elektriker/elinstallatörer) n=253
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KUNSKAP
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET
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79

73

69

61

60

65

48

45

29

19

8

11

14

11

17

17

10

20

13

16

17

20

10

13

20

22

24

25

33

42

55

64

72

% 20% 40% 60% 80% 100%

Installera nya strömbrytare eller vägguttag

Fast anslutning av tvättmaskin till dosa

Installera elrör och dosor

Fast anslutning av lampa till elanläggningen

Lägga kabel i mark i trädgården till friggebod eller liknande

Dra kabel i elrör och dosor

Sätta stickpropp på sladd till tvättmaskin

Byta ut befintliga strömbrytare och vägguttag

Byta ut fast ansluten lampa i torrt bostadsrum

Göra egen skarvsladd

Sätta lamppropp på sladd till en lampa

Krävs behörighet Vet ej/osäker Krävs ingen behörighet

Kunskapen är relativt god om vilka elarbeten som kräver behörighet och 
vilka som inte gör det – framförallt när det gäller vilka elarbeten som kräver 
behörighet 

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET
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F16: För vilka typer av elarbeten tror du att det krävs behörighet, dvs att du som lekman inte själv får göra elarbetet?
Bas: Samtliga n=1001
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3 av 10 tror att det kan börja brinna om man gör elarbeten i hemmet som 
man saknar behörighet för. Försäkringsproblem nämns också som en 
tänkbar konsekvens

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

23

8

10

11

27

32

Vet ej

Annat

Olyckor/skador/risker

Kortslutning/stötar

Försäkringen gäller ej/problem med försäkring

Brand/eld

Saker som kan hända om man gör elarbeten i hemmet som man saknar behörighet för

F17: Vad tror du kan hända om man gör elarbeten i hemmet som man saknar behörighet för? 
Bas: Samtliga n=1001  (öppna svar, multikodade)

Respondenternas svar inkodade i 
svarskategorier, svaren har multikodats, 
därav summerar inte procentsatserna till 
100 procent i diagrammet
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Butikspersonal, elinstallatörer/elektriker samt internet är viktiga 
informationskällor inför köp av elmaterial. Dock är information om krav på 
behörighet relativt sett mindre viktig än produkt/funktionalitetsinformation 

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

1

39

51

61

63

Informationskanaler inför köp av elmateriel

Jag frågar personalen i butiken

Jag frågar en elinstallatör eller en 
elektriker

Jag söker information på 
internet 

Jag frågar vänner och bekanta

Jag söker inte/har inte behov 
av att söka information

Jag handlar inte själv elmateriel

Inget av ovanstående 3

9

16

17

30

31

42 Information om produkten (funktionalitet, 
användningsområden etc..)

Information om hur produkten ska 
användas/installeras

Information med avseende på 
säker hantering

Information om krav på behörighet 
för att få installera produkten

Annat

Information som anses vara speciellt viktig inför köp av elmateriel

F9: Hur söker du information inför köp av elmateriel? Bas: Har köpt elmateriel n=781
F10: Vilken typ av information är speciellt viktig inför köp av elmateriel? Bas: Har sökt information om elmateriel n=589
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Trots att flest uppger butikspersonalen som informationskälla inför köp av 
elmateriel var det få som frågade personal i butik om hur elarbetet skulle 
göras i samband med senaste köptillfälle

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Hur man tog reda på hur det senaste elarbetet i hemmet skulle göras

F12: Hur tog du reda på hur det senaste elarbetet i hemmet skulle göras?
Bas: Köpte själv elmateriel till det senaste elarbete i hemmet n=293

De flesta säger att de visste 
hur elarbetet skulle utföras.

1

6

8

14

16

18

72

Inget av ovanstående

Jag frågade vänner och bekanta

Jag frågade personalen i butiken där jag köpte elmateriel

Jag sökte information på internet

Jag är utbildad elinstallatör/elektriker

Jag frågade en elinstallatör eller en elektriker

Jag visste hur man skulle göra/har gjort det tidigare
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Referenser väger tungt vid valet av elektriker/elinstallatör och bara 
15 procent frågar efter behörighetsbevis

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

F14: Vad av följande tar du reda på innan du anlitar en elektriker/elinstallatör för elarbete? Bas: Har anlitat elektriker/elinstallatör n=769
F20: Har du i samband med köpet av din bostad eller i senare skede besiktigat eller i liknande omfattning kontrollera din elanläggnings skick? Bas: Samtliga n=1001
*I kategorin annat är ett vanligt svar att man använder den firma/elektriker man alltid använt. Ett annat är att man utgår från rekommendationer från vänner och bekanta 
eller en firma man tidigare har en relation till. Ytterligare svar är att man väljer en välkänd firma. 

7

13

22

7

15

22

47

Vet ej

Inget

*Annat

Kollar upp behörighet hos Elsäkerhetsverket

Ber att få se behörighetsbevis

F-skattsedel

Referenser

Vad man tar du reda på innan man anlitar en elektriker/elinstallatör för elarbete

10

45

45

Vet ej

Nej

Ja

Andel som i samband med köp av bostad eller i senare skede besiktigat 
eller i liknande omfattning kontrollerat elanläggningens skick
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Nästan hälften vet inte vilka typer av elarbeten de 
själva får göra

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

45

5

1

1

2

3

3

4

6

6

6

14

15

Vet ej

Annat

Det mesta

Dra kablar

Allt

Skarvsladd/sladdar

Det jag har kompetens för

Proppar/säkringar

Inget/väldigt få saker

Allt som inte är fasta installationer

Enkla grejer

Byta befintliga saker t.ex. eluttag/kontakter

Glödlampor/lampor

Vilka typer av elarbeten man tror att man själv får göra

F15: Vilka typer av elarbeten tror du att du själv får göra?
Bas: Samtliga n=1001  (öppna svar, multikodade)

Respondenternas svar inkodade i 
svarskategorier, svaren har multikodats, 
därav summerar inte procentsatserna till 
100 procent i diagrammet.
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ATTITYD OCH PÅVERKAN
BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET
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De som saknar erfarenhet av egna elarbeten kan inte heller tänka sig att 
utföra/låta någon i hushållet utföra elarbeten. I denna grupp avstår flest på 
grund av att de saknar kompetens och/eller för att det är farligt

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

8

80

11

Vet inte

Nej

Ja

Andelen som själv kan tänka sig att utföra elarbeten i hemmet 
eller låta någon i hushållet göra det

Anledningar till varför man inte kan tänka sig att själv utföra elarbeten 
i hemmet eller låta någon i hushållet göra det

F4: Kan du tänka dig att själv utföra elarbeten i hemmet eller låta någon i hushållet göra det? Bas: Elarbeten har ej gjorts i hemmet n=476
F5: Varför kan du inte tänka dig att själv utföra elarbeten i hemmet eller låta någon i hushållet göra det? Bas: Elarbeten har ej gjorts i hemmet n=476

Vanliga svar:

Saknar 
kunnande/ 
kompetens

För farligt/ 
för stora 
risker/ 
osäkert

Anlitar hellre 
en elektriker

Försäkrings 
problem 
med att göra 
saker själv
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71

71

50

50

50

47

8

10

11

13

4

6

21

19

39

37

46

47

% 20% 40% 60% 80% 100%

Fast anslutning av tvättmaskin till dosa

Installera nya strömbrytare eller vägguttag

Dra kabel i elrör och dosor

Fast anslutning av lampa till elanläggningen

Installera elrör och dosor

Lägga kabel i mark i trädgården till friggebod eller liknande

Krävs behörighet Vet ej/osäker Krävs ingen behörighet

För vissa typer av elarbeten är kunskapen om huruvida behörighet krävs 
eller ej splittrad men de flesta vet att man inte får installera nya 
strömbrytare/vägguttag eller göra en fast anslutning av tvättmaskin till dosa 

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

F16: För vilka typer av elarbeten tror du att det krävs behörighet, dvs att du som lekman inte själv får göra elarbetet?
Bas Har gjort elarbeten hemma: Fast anslutning av tvättmaskin till dosa n=109, Installera nya strömbrytare eller vägguttag n=168,
Dra kabel i elrör och dosor n=125, Fast anslutning av lampa till elanläggning n=167, Installera elrör och dosor n=91,  Lägga kabel i mark i 
trädgården till friggebod eller liknande n=78

Grafen visar om de som gjort ett specifikt elarbete som det 
krävs behörighet för kände till detta eller ej. Ex. så kände 71 
procent av de som gjort en fast anslutning  av tvättmaskin 
till dosa att det krävs behörighet för att göra detta. 



23

Det finns en medvetenhet bland de som har gjort obehöriga 
elarbeten i hemmet att det är förknippat med vissa risker

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

8

2

4

4

9

20

25

48

4

15

26

16

10

24

22

17

13

25

15

11

57

13

7

4

% 20% 40% 60% 80% 100%

Vet ej Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Varken eller Instämmer något Instämmer helt

Om jag/vi inte lyckas med ett elarbete i hemmet 
kontaktar jag/vi en elektriker/elinstallatör

Jag/vi gör egna elarbeten i hemmet för att det är för 
dyrt att anlita en elektriker/elinstallatör

Risken är låg för personskador när man gör egna 
elarbeten i hemmet

Jag/vi gör egna elarbeten i hemmet för att det är svårt 
att hitta duktiga elektriker/elinstallatör

F18: Du uppgav tidigare att egna elarbeten har utförts i hemmet.  Nedan följer ett antal påståenden. Markera i vilken grad du instämmer i respektive påstående. 
Bas: Har gjort elarbeten i hemmet som kräver behörighet, men är ej utbildad elinstallatör/elektriker n=246

T2B

70

38

22

15
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De som gjort obehörigt elarbete utan att känna till behörighetskraven 
uppger i större utsträckning att information i samband med köpet skulle få 
dem att tänka om

BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

6

22

33

39

11

6

21

62

Osäker/ Vet ej

Jag skulle ändå göra elarbetet själv

Jag skulle tveka om att göra elarbetet själv

Jag skulle avstå från att göra elarbetet själv

Har gjort minst ett behörighetskrävande
elarbete men respondenten trodde ej att
arbetet krävde behörighet

Har gjort minst ett behörighetskrävande
elarbete som respondenten tror kräver
behörighet

Om du i samband med köp av elmateriel får information om att det krävs behörighet för att installera - skulle det påverka ditt beslut att göra arbetet själv?

F19: Om du i samband med köp av elmateriel får information om att det krävs behörighet för att installera - skulle det påverka ditt beslut att göra arbetet själv? 
Bas: Har gjort minst ett behörighetskrävande elarbete som respondenten tror kräver behörighet n=135. Har gjort minst ett behörighetskrävande elarbete men 
respondenten trodde ej att arbetet krävde behörighet n=111


