
Till dig som är medarbetare 
i ett elinstallationsföretag

Egenkontroll-
programmet
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Vilka frågor ska du kunna besvara innan 
du påbörjar ett elinstallationsarbete?

Har du tagit del av egenkontroll-
programmet i ditt företag?

Har du koll på vilka elinstallations-
arbeten du får utföra?

Företagsledningen i ett elinstallationsföretag ansvarar för att hela verksamheten 
och dess medarbetare följer reglerna, bland annat genom att använda egen-

kontrollprogrammet. Men, du som är medarbetare i ett elinstallationsföretag och 
ingår i ett egenkontrollprogram har också ett ansvar. Du ska exempelvis ha koll 

på vilka arbeten som du faktiskt får utföra.

Vem kan ha nytta av vägledningen?
Den här vägledningen riktar sig främst till dig som är med-
arbetare i ett elinstallationsföretag. Du ingår då i ett egen-
kontrollprogram och har där en viktig roll i hur egenkontroll-
programmet används i verksamheten. Men, det är först när 
både företagsledning och medarbetare tillsammans arbetar 
aktivt med innehållet i egenkontrollprogrammet som största 
nytta uppstår. I denna vägledning ges övergripande exempel på 
hur du som medarbetare kan arbeta med olika frågeställningar 
med egenkontrollprogrammet som utgångspunkt innan du 
påbörjar ett elinstallationsarbete. Känner du dig osäker kring 
dessa frågeställningar ska du prata med din arbetsledning 
innan arbetet påbörjas.

Dina frågeställningar

Din kompetens och roll
• Har du och arbetsgivaren stämt av din roll i företagets 

egenkontrollprogram under det senaste året?
• Ingår det aktuella elinstallationsarbetet inom ramarna för 

din roll inom företaget?

Dina förberedelser
• Gäller det nyinstallation, mindre arbeten eller service? 
• Vet du hur befintlig anläggning är uppbyggd?
• Har du identifierat och inspekterat den del av anläggningen 

som omfattas av uppdraget? 
• Finns nödvändig dokumentation tillgänglig?

• Innebär arbetet en sådan förändring i befintlig anläggning att 
andra krav för utförandet ska uppfyllas än de ursprungliga?

• Enligt vilka utförandeföreskrifter ska elanläggningen 
utföras? (Det beror på svaren från övriga frågeställningar.)

Din kontroll under arbetet 
• Har rätt val av elmateriel gjorts och är det korrekt installerat? 
• Finns det synliga skador eller defekter som påverkar 

elsäkerheten? 
• Är ledares anslutningar korrekt utförda?

Dina kontroller innan anläggningen tas i bruk
• Har dokumentation över utfört arbete upprättats?
• Har märkning och eventuell varselmärkning utförts? 
• Är nödvändiga mätningar genomförda?

Din uppföljning
• Hur och till vem rapporteras fel som upptäcks 

vid kontrollen?
• Till vem ska du rapportera om rutinerna från 

egenkontrollprogrammet inte fungerar?

Är du osäker på vad som gäller så ska du inte 
utföra elinstallationsarbete. Du riskerar att 
begå ett brott!

KO N TA K T  V I D  F R ÅG O R

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information om egenkontrollprogram, 
www.elsakerhetsverket.se/egenkontrollprogram. 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

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
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