
Viktigt att tänka på innan du börjar med elarbeten! 
 
De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör. Vissa jobb får du dock göra själv, 
om du vet hur du ska gå tillväga. Är du det minsta osäker är det bättre att lämna över till ett proffs. 
Ett enda misstag kan få ödesdigra följder. 
 
Stäng alltid av strömmen först 
Börja med att stänga av strömmen, oavsett vilken typ av elarbete du ska utföra. Dra ut 
stickproppen om det är en apparat du ska arbeta med och ta ur propparna eller stäng av 
huvudströmbrytaren. Se till att ingen råkar sätta på strömmen medan du arbetar. 
 
Exempel på elarbeten du kan göra själv 
• Byta trasiga proppar eller återställa automatsäkringar. Men om säkringen går direkt igen är det 

något fel som en behörig installatör behöver titta på. 
• Byta glödlampor. Se till att lampan inte har högre effekt än den som anges på armaturen, 

t.ex. ”max 60 W”. 
• Montering av skarvsladdar. Om skarvsladden ska användas i ett jordat uttag måste alla delar 

till sladden vara i jordat utförande. Kontrollera att den grön-gula skyddsledaren sitter fast 
ordentligt och endast till den anslutningsskruv som är försedd med jordsymbol.  

 
• Du får ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag – men endast med samma slags material som 

tidigare.  
• Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag, dock högst 16 A. Skruva ur proppen eller slå 

av huvudströmbrytaren innan du börjar. Kontrollera att det är spänningslöst. 
• Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen. Bryt spänningen och 

kontrollera att det är spänningslöst. Se till att armaturen du sätter upp inte har några skador. 
Var noga med ansluta eventuell skyddsjord på ett korrekt sätt. 

 
Elarbeten som endast får utföras av elinstallatör 
• Fasta installationer. 
• Installering av golvvärme och värmekabel. 
• Byte av ojordat vägguttag mot jordat. 
• Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer. 
• Förläggning av kabel i mark. 
 
Kom ihåg! Är du det minsta osäker – kontakta en behörig elinstallatör. 
 
Här kan du läsa mer om elsäkerhet 
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/# 
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