
Att ansöka om...

Auktorisation 
som elinstallatör
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Hur ansöker jag om auktorisation som elinstallatör? Vad är skillnaden mellan A, AL och B?

Behöver jag ha både utbildning och praktisk erfarenhet?

Elinstallatör är ett reglerat yrke i Sverige. Det innebär att det i svensk 
lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket. För att bli 

elinstallatör krävs det att man får en auktorisation, vilket man ansöker om 
hos Elsäkerhetsverket. För att få en auktorisation måste man uppfylla ett 

utbildningskrav och ett krav om praktisk erfarenhet.

Vem kan ha nytta av vägledningen?
Den här vägledningen är tänkt att vara ett stöd för dig som 
planerar att ansöka om auktorisation som elinstallatör. Men  
också till dig som undervisar eller yrkesvägleder inom elområdet  
för att du ska kunna sprida kunskap till våra blivande 
elinstallatörer. På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer  
om kraven och om hur man ansöker om auktorisation. Där finns 
också ett utbildningsmaterial att ladda ner kostnadsfritt.

Att tänka på
Olika auktorisationstyper

Det finns tre olika auktorisationstyper att ansöka om och  
de omfattar olika typer av elinstallationsarbete.

•  A, Fullständig auktorisation. Omfattar alla 
elinstallationsarbeten.

• AL, Auktorisation lågspänning. Omfattar alla 
elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

• B, Begränsad auktorisation. Omfattar elinstallationsarbeten 
på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig 
gruppledning som innebär:

 1 att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare  
 och uttag med tillhörande kablar,

 2 att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el  
 med tillhörande don samt förläggning och anslutning 

  av kablar som tillhör donen, samt
 3 att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el  

 med tillhörande don och kablar.
För att få en auktorisation som elinstallatör ställs ett 
utbildningskrav och ett krav om praktisk erfarenhet. Kraven skiljer 
sig åt beroende på vilken typ av auktorisation du ansöker om. 

Utbildning

För att uppfylla utbildningskravet måste du med godkänt 
resultat ha genomfört en elutbildning som är relevant för den 
auktorisationstyp som du ansöker om. Vad en utbildning 
ska innehålla regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
om auktorisation. En utbildning kan genomföras i olika 
utbildningsformer. Från gymnasieskolan (för begränsad 
auktorisation), yrkeshögskolan, högskola/universitet, till  
bransch- och privata utbildningsföretag.

Praktisk erfarenhet

Hur lång tid och i vilken omfattning du behöver ha jobbat 
med el skiljer sig åt, mellan 2 och 4 år, beroende på vilken 
auktorisationstyp du söker. Minst halva tiden måste vara 
elinstallationsarbete. Du får också delvis tillgodoräkna dig 
annat arbete med el. Exempel på annat arbete med el kan 
vara konstruktion, dimensionering, felsökning eller kontroll. 
Praktisk erfarenhet ska intygas på blanketter som fastställts 
av Elsäkerhetsverket. Observera att det finns olika blanketter 
beroende på om elinstallationsarbetet är genomfört före eller efter 
1 juli 2017, liksom om arbetet avser annat arbete med el.

Ansökan

Du måste personligen ansöka om auktorisation hos 
Elsäkerhetsverket. Med din ansökan ska du bifoga:

• Ansökan (blankett eller via e-tjänst)
• Kopia på utbildningsintyg/betyg
• Intyg om praktisk erfarenhet (på blankett som   
 fastställts av Elsäkerhetsverket). 
Du behöver också betala en ansökningsavgift. 

Ta reda på vilka krav som ställs innan du skickar in en ansökan. 

Information och blanketter finns på www.elsakerhetsverket.se

P O S TA D R E S S  Box 4, 681 21 Kristinehamn
T E L   010-168 05 00
E - P O S T   registrator@elsakerhetsverket.se
W E B B   www.elsakerhetsverket.se
FAC E B O O K  facebook.com/Elsakerhetsverket
L I N K E D I N  linkedin.com/company/elsäkerhetsverket
T W I T T E R    twitter.com/elsakerhet

KO N TA K T  V I D  F R ÅG O R

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns information om din elsäkerhet,  
www.elsakerhetsverket.se. Där kan du också ställa en fråga via vår  
e-tjänst Frågor & Svar. Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns att fritt  
ladda ner från vår webbplats.

E -TJ Ä N S T E N  KO L L A  E L F Ö R E TAG E T 

Ska du beställa eller köpa elinstallationstjänster? Kolla upp att  
företaget som du planerar att anlita finns med i Elsäkerhetsverkets  
register: www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget
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