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Jan Siezing  |  VD  |  EIO

Därför valde vi att intervjua förskoleföre-
ståndare från norr till söder i privata såväl 
som kommunala förskolor för att få en bild 

enskilda fallet. 

Under arbetet med den här rapporten 
kontaktade vi också elsäkerhets ansvariga i 
Sveriges samtliga 290 kommuner. Frågorna vi 
sökte svar på gällde vilka rutiner man hade för 
kontrollen av elanläggningarna  
i kommunens förskolor. 

Det visade sig bli en större utmaning än vi 
kunnat föreställa oss. Inte nog med att det var 
svårt att få de elsäkerhetsansvariga att besvara 
enkäten. Många gånger var det dessutom 
oklart vem som bar ansvaret för elsäkerheten, 
trots att informationen hade hämtats från 
kommunens egen hemsida.

Vi på EIO hoppas att den här rapporten kan 
bidra till den pågående diskussionen om hur 
elsäkerheten i Sverige kan förbättras. Trots att 
undersökningen saknar svar från många kom-
muner ger resultatet av enkäten en bild av hur 
komplicerat det här med elsäkerhet kan vara. 

 
både kunskaperna och rutinerna alldeles för ofta. 

För min del har resultatet av undersökningen 
och de intervjuer vi gjort inför rapporten 

stärkt mig i min övertygelse om att arbetet 
med elsäkerhet är angeläget och långtifrån 
avklarat. 

Denna rapport har inte som syfte att peka ut 
någon som gör fel eller missförstått sitt ansvar, 
vi gör denna genomlysning för att förstå var 

att förbättra elsäkerheten i förskolan och på 
andra gemensamma platser i samhället.
 
Jan Siezing, VD, EIO

Oroväckande dåliga kunskaper 
och förvirrat ansvar

Elsäkerhet är en färskvara. Elinstallationer åldras och ansvaret för  

elanläggningar skiftar. För att försäkra sig om en god säkerhetsnivå krävs  

därför löpande kontroller och regelbundet underhåll. Det gäller privat-

bostäder men också i gemensamma lokaler. Till exempel i förskolor.
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Sammanfattning

Att ta professionell
hjälp är det bästa 
sättet att skaffa
en elsäker miljö för 
stora och små.

Sammanfattning

EIO:s medlemmar återkommer ofta från 
inspektioner av förskolor med exempel på in-
stallationer och situationer som är direkt livs-
farliga för både stora och små. Vi har i denna 
rapport valt att lyfta fram både vilka dessa 
faror kan vara och vad man bör tänka på när 
man är ansvarig för barn och elsäkerhet. 

I mer än hälften av kommunerna som be-
svarat frågorna i vår undersökning har man 
ingen policy för hur elsäkerheten i förskolan 
ska säkerställas. I en fjärdedel svarar man att 

om man installerat jordfelsbrytare i kom-
munens förskolor, en åtgärd som kan vara helt 
avgörande för att rädda liv, vet man i många 
fall inte om detta är gjort eller vem som 
skulle vara ansvarig för en sådan installation. 
Att installera petskydd och regelbundet kolla 
upp att de sitter där de ska är också en viktig 
säkerhetsåtgärd, en fjärdedel av de ansvariga 
visste inte om detta var standard i deras  
kommun.

Under oktober och november 2012 gick vi 
ut till alla personer som stod registrerade på 
kommunernas hemsidor som ansvariga för 
elsäkerheten i kommunen. 

Vi ställde frågor om vilka rutiner man har för 
kontrollen i förskolan och om man upprättat 
en skriftlig policy för detta. Vi frågade också 
om man har rutiner för installation av jord-
felsbrytare och för installation av petskydd i 
förskolor byggda innan detta blev standard. 
Vi ställde även frågor om olyckor och olycks-
tillbud. För att få en bild av hur ansvaret 
fördelades frågade vi också om policys och 
rutiner även gäller privata aktörer.  

Eftersom statistiska underlaget visade sig 
vara begränsat valde vi att också genomföra 
en rad intervjuer med förskoleföreståndare 
över hela landet om elsäkerhetsrutiner i deras 

ett stort arbete kvar att göra för att skapa 
trygga miljöer för barnen och för att bringa 
reda i ansvar och rutiner för elsäkerheten i 
förskolemiljön. 
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Undersökningsresultat

Resultat av undersökningen
hos kommunerna

Besvarade frågan (43) Besvarade inte frågan (1)

(Lagkrav ELSÄK-FS 2008:3 5 & 6 §)

Nej (51,2 %)

Vet ej
(20,9 %)

Ja (27,9 %)

Finns det 
dokumenterat 

hur elsäkerheten 
i kommunens 
förskolor ska 
säkerställas?

Vi har genom att gå in och på kommunernas  
hemsidor sökt upp den person som står som  
ansvarig för elsäkerhetsfrågorna. Dessa per-
soner har vi kontaktat och bett om svar på 
elva frågor om rutiner för kontroll av elsäker-
heten på kommunens förskolor. Frågorna berör 
ansvarsfördelning, rutiner kring kontroll av 
elsäkerheten, kunskap om faktiska förhållanden 
ute på förskolorna och om elolyckor och tillbud.

Av de 290 kommuner som fått enkäten har 
endast 44 svarat, deras svar är viktiga och 
intressanta men kan på grund av sitt antal inte 
användas som statistiskt underlag utan endast 
som en indikation på en problembild som 
blir tydlig i de intervjuer vi gjort med enskilda 
förskoleföreståndare. 
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Undersökningsresultat

Nej 
(20,6 %)

Ja (38,2 %)

Policy saknas
(41,2 %)

Om en 

omfattas även förskolor 
av denna policy?

Genomför 
kommunen 

regelbundna kontroller 
på plats av elsäkerheten 

i förskolorna i 
kommunen?

Ja, mer sällan. 
(43,2 %)

Nej
(11,4 %)

Ja, årligen 
eller oftare 

(45,5 %)

Om kommunen 
genomför kontroller 
regelbundet: omfattar 
dessa kontroller även 

privata förskolor 
i kommunen?

Ja (24,4 %)

Nej (75,6 %)

Inga olyckor eller 
risksituationer 

(88,6 %)

Ja, olyckor där 
barn har skadats (0 %)

Ja, olyckor där personal har skadats (0 %)
 

Har det 
förekommit 

elrelaterade olyckor 
på förskolor i 
kommunen 
under 2012?

Inga 
olyckor, 

men 
situationer 

med risk 
för olycka 

(11,4 %)

(0 %)

som standard 
på alla förskolor 

(40,9 %)

(31,8 %)

på vissa 
förskolor
(22,7 %)

Vet ej
(4,5 %)

Finns 
jordfelsbrytare 
på förskolorna 
i kommunen?

Finns petskydd 
i eluttag på 

förskolorna i 
kommunen?

(72,7 %)

förskolor
(15,9 %)

inte på några 
förskolor

(2,3 %)

Vet ej (4,5 %)

på vissa 
förskolor

(4,5 %)

Kommuner som  
har svarat på EIO:s 
enkätundersökning  
om elsäkerhet i 
förskolor 2012:

Aneby

Arjeplog

Arvidsjaur

Bollebygd

Botkyrka

Burlöv

Essunga

Grästorp

Hallstahammar

Härnösand

Hörby

Karlsborg

Karlshamn

Karlstad

Leksand

Lerum

Lessebo

Markaryd

Mellerud

Motala

Munkedal

Munkfors

Norsjö

Nynäshamn

Oskarshamn

Salem

Sandviken

Skellefteå

Smedjebacken

Sollentuna

Stockholm

Strömstad

Säter

Umeå

Uppsala

Vallentuna

Varberg

Vimmerby

Vingåker

Åtvidaberg

Älmhult

Älvsbyn

Ängelholm

Örebro

Besvarade frågan (44) Besvarade inte frågan (0)

Besvarade frågan (44) Besvarade inte frågan (0)

Besvarade frågan (44) Besvarade inte frågan (0)

(Lagkrav på nya och ombyggda elanläggningar sedan 2008)

Besvarade frågan (34) Besvarade inte frågan (10)

Besvarade frågan (44) Besvarade inte frågan (0)

(Lagkrav ELSÄK-FS 2008:3 5 & 6 §)

Besvarade frågan (41) Besvarade inte frågan (3)
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Lagstiftning om elsäkerhet

Lagstiftning om elsäkerhet –  
en översikt

Det svenska regelverket om elsäkerhet utgår 
från 9 kap. ellagen (1997:857). Med stöd av 
lagen har sedan regeringen meddelat bestäm-
melser om elsäkerhet vid starkströmsanlägg-
ningar, om elmateriel och om behörighet för 
elinstallatörer. 

-
strömsförordningen (2009:22), förordningen 
(1993:1068) om elektrisk materiel och elinstal-
latörsförordningen (1990:806). Starkströms-
förordningen trädde i kraft den 1 mars 2009 
och ersatte då förordningen (1957:601) om 
elektriska starkströmsanläggningar.

Med stöd av dessa förordningar har i sin tur 
Elsäkerhetsverket beslutat sina föreskrifter. 
Lagen innehåller inte några detaljbestämmelser  
om elsäkerhet. Utan i huvudsak endast en 
övergripande bestämmelse som innebär att 
elektriska anläggningar, elektriska anordningar 
avsedda att anslutas till sådana anläggningar, 
elektrisk materiel och elektriska installationer 
ska vara så beskaffade och placerade samt 
brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet 
ges mot person- eller sakskada eller störning 
i driften vid den egna anläggningen eller vid 
andra elektriska anläggningar, 9 kap. 1 § första 
stycket. 

för regeringen att meddela vidare föreskrifter.
Förordningarna är inte heller så detaljerade 
utan detaljföreskrifterna har regeringen över-
låtit åt Elsäkerhetsverket att besluta.

Det är med stöd av förordningen (1957:601) 
om elektriska starkströmsanläggningar, den så 
kallade (gamla) starkströmsförordningen som 
Elsäkerhetsverket har beslutat föreskrifterna 
om Utförande av elektriska starkströmsanlägg-
ningar (ELSÄK-FS 2008:1), Varselmärkning vid 
elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 
2008:2), Innehavarens kontroll av elektriska 
starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:3) 
samt Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verk-
samhet (ELSÄK-FS 2006:1). Dessa föreskrifter 
brukar sammanfattningsvis benämnas
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
Förordningen om starkströmsanläggningar från 
1957 ersattes som ovan nämnts med stark-
strömsförordningen (2009:22). Under arbetet 
med 2008 års nya myndighetsföreskrifter har 
Elsäkerhetsverket följt regeringens arbete med 
den nya förordningen och anpassat föreskrif-
terna till denna. Några stora sakliga skillnader 

avser elsäkerhet. I ett par fall har hänvisningar 
gjorts till paragrafer i gamla förordningen. 
Dessa har nu ändrats, vilket kommer att kom-
menteras i det följande.
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Lagstiftning om elsäkerhet

Myndigheternas kontroll 
Vid återkommande tillsyn i kommuner runt om 
i Sverige har Elsäkerhetsverket uppmärksam-
mat att det förekommer eluttag i skolor som 
inte är försedda med petskydd.

tionerna är gjorda med hängande uttag. Enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1, 
senast ändrade genom ELSÄK-FS 2010:1, ska 
nätanslutna uttag ha petskydd eller vara place-
rade så att risken för barnolycksfall begränsas. 
Dessa föreskrifter gäller dock inte för anlägg-
ningar som tagits i bruk före ikraftträdandet.

anläggningar ska uppfylla kraven som gällde då 
anläggningen utfördes. Om en sådan anlägg-
nings användning eller förutsättningar ändras 
på ett sätt som har väsentlig betydelse för 
elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna 
tillämpas. Vid ombyggnad eller utvidgning av 
en anläggning ska, oavsett när anläggningen ur-
sprungligen togs i bruk, de nya bestämmelserna 
tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen.

Petskydd minskar risken för barnolycksfall
Elsäkerhetsverket rekommenderar att uttag 
som saknar petskydd byts ut samt att anlägg-
ningen förses med jordfelsbrytare så att risken 
för barnolycksfall begränsas. Elsäkerhetsverket  

vill också påminna om att grenuttag, skarv-
sladdar och dylikt främst är avsedda att användas  
för tillfälligt bruk. Måttlig användning av gren-
uttag är inte särskilt farligt, även om det är 

bör en elinstallatör installera kompletterande, 
fast installerade uttag.
 

”Vid återkommande 
tillsyn i kommuner  
runt om i Sverige har  
Elsäkerhetsverket  
uppmärksammat att 
det förekommer  
eluttag i skolor som 
inte är försedda 
med petskydd.”
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Ansvarsfördelningen för 
elsäkerheten i förskolan

Vem som tar ansvaret och sköter tillsynen  
av elsäkerheten i förskolorna är inte alltid  
lätt att reda ut, det visar vår undersökning.  
Ofta hamnar uppgiften mellan stolarna,  
hos ”någon annan”. 

Förskoleverksamheten är enligt Arbetsmiljö-
lagen alltid ansvarig för arbetsmiljön och  
”innehavaren av elanläggningen”, oftast fastig-
hets ägaren, är enligt Ellagen ansvarig för  
el säkerheten, men det ansvaret kan ha över-
låtits i t ex ett hyreskontrakt eller delegerats. 

Det är viktigt att uppmärksamma frågan om  
elsäkerhet och reda ut vem som är ansvarig i 
varje enskilt fall och vad det innebär i prak-
tiken i. EIO bistår gärna med information  
om hur man kontrollerar elsäkerheten.

Med EIO Egenkontroll och EIO Elkontroll 
kan du skapa en säkrare miljö och reda ut 
ansvaresfrågan. Läs mer på www.eio.se.

ARBETSMILJÖLAGEN

Arbetsmiljölagen (AML) gäller för 
verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete för arbetsgivares 
räkning.

Arbetsmiljölagen 2 kap. 4§
Betryggande skyddsåtgärder skall 
vidtagas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström 
eller liknande.

Arbetsplatsens utformning  
2009:2 35§ med tillägg
Elektriska system skall utformas så 
att de inte orsakar skada eller ger 
upphov till ohälsa.

Tillsynsmyndighet: 
Arbetsmiljöverket 

ELSÄKERHET (ELLAGEN)

Ellag (1997:857) 9 kap 1§ 
Elektriska anläggningar, elektriska 
anordningar avsedda att anslutas 
till sådana anläggningar, elektrisk 
materiel och elektriska installa-
tioner skall vara så beskaffade och 
placerade samt brukas på sådant 
sätt att betryggande säkerhet ges 
mot person- eller sakskada eller 
störning i driften vid den egna an-
läggningen eller vid andra elektriska 
anläggningar.

Starkströmsförordningen 
SFS 2009:22 4§
Innehavaren av en starkströms-
anläggningen eller anord ning  
ska fortlöpande kontrollera att 
anläggningen eller anordningen  
ger betryggande säkerhet mot 
person- eller sakskada

SFS 2009:22 5§ 
Innehavaren av en starkströms-
anläggning eller anord ning ska se 
till att arbete som utförs på eller 
i anslutning till anläggningen eller 
anordningen sker på ett sådant sätt 
och utförs av, eller under ledning 
av, personer med sådana kunskaper 
och färdigheter att betryggande 
säkerhet ges mot person eller 
sakskada.

ELSÄK-FS 2008:3 5 & 6 § 
I anläggningar i utrymmen där  
många människor samlas ska  
särskild kontroll utföras med  
tidsintervall som beslutas av  
anläggningens innehavare

Tillsynsmyndighet: 
Elsäkerhetsverket 

Ansvarsfördelningen för elsäkerheten i förskolan
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Ansvarsfördelningen för 
elsäkerheten i förskolan

 FÖRSKOLE-
 VERKSAMHET

VD (endast privat)

 KOMMUN

 

Verksamheten ansvarar
för arbetsmiljön

ARBETSMILJÖLAGEN

Innehavare av elanläggning 
ansvar för elsäkerheten

ELSÄKERHET (ELLAGEN)

Vem ansvarar för säkerheten 
på din förskola?

 FASTIGHETS   
 FÖRVALTNING

  fastighetsbolag 

Innehav av elanläggning, och därmed också
ansvaret för elsäkerheten, kan överlåtas, 
t ex genom hyresavtal eller annat avtal.
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Kaptielnamn
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Ingalill, förskoleföreståndare, Stockholm:

”Nu har ju alla nya kontakter inbyggda petskydd”

Intervju: Förskoleföreståndare

Vet du vem som är ansvarig för elsäkerheten 
i era lokaler?
– Nej inte vem som är ansvarig juridiskt, 
eller det är väl jag förstås men det borde 
också vara fastighetsägaren tror jag. Vi är ett 
helt nytt dagis med nya lokaler så vi känner 
oss trygga med att elen också är nydragen 
och därför fungerar som den ska. Allt är ju 
kontrollerat och besiktigat ganska nyligen. Vi 
har sex förskolor i det här området och här är 
ju allting nybyggt. Det är ju mitt, det vill säga 
utövarens ansvar att se till att barnen inte 
utsätts för fara. Nu har ju alla nya kontakter 
inbygga petskydd sånt som vi behövde ordna 
med själva tidigare och det är en säkerhet i sig.

Gör ni regelbundna kontroller av elen?
– Ja vi gör en så kallad barnskyddsrond en 

gång om året tillsammans med kommunens 
ansvariga. Men jag tror inte det är någon be-
hörig elektriker med som egentligen kan kolla 
om någonting är felkopplat eller så. Det är en 
rond där man kollar en massa saker inte bara 

   
Har ni haft några olyckor eller olyckstillbud 
med el någon gång?
– Nej det har vi inte haft. Det är en fråga som 
vi ofta får från föräldrar som oroar sig för just 
stickkontakter och att barnen ska använda el 
i våtrummen. Vi är noga med att alla föräldrar 
ska känna sig trygga med att vi har koll på elen.
   
Vet du om ni har jordfelsbrytare i lokalen?
– Nej det har jag ingen aning om faktiskt, jag 
kan inte så mycket om el.
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Intervju: Förskoleföreståndare

Vet du vem som är ansvarig för elsäkerheten 
i era lokaler?
– Ja det borde väl vara fastighetsägaren eller 
kommunen. Jag är ansvarig för barnens och 
personalens säkerhet så jag har också ett an-
svar men jag tror inte det är för det eltekniska 
direkt. Vi har varit i gång några år och känner 
oss väl etablerade som en förskola med god 
kvalitet i verksamheten och i personalgruppen.  
Vi tar allvarligt på barnens säkerhet men jag 
kan inte säga att vi har något speciellt uttalat 
om just elsäkerheten.

Gör ni regelbundna kontroller av elen?
– Nej det tror jag inte, jag vet att vi går säker-

hetsrundor och tittar på klämskydd och annat 
men eftersom vi har ganska nya lokaler har vi 
nog utgått från att elen är ny och håller god 
standard.

Har ni haft olyckor eller olyckstillbud  
med el någon gång?
– Nej det har vi inte haft, vi hade en förälder 
här som var elektriker och han såg till att byta 
ut en del saker som tydligen var dåliga enligt 
honom.

Har ni jordfelsbrytar till elen i era lokaler?
– Ja det tror jag, det ska man väl ha enligt lag.

Gunnar, förskoleföreståndare, Skellefteå:

”Elen är ny och håller god standard”
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Intervju: Förskoleföreståndare

Vet du vem som är ansvarig för elsäkerheten 
i era lokaler?
– Det är jag som föreståndare, händer någon-
ting är det jag som får ta konsekvenserna.  
Vår förskola är en av de äldsta och mest 
etablerade här i området och vi har jobbat 
med bland annat Reggio Emilia pedagogik och 
sätter fokus på rörelse. Verksamheten förläggs 
mycket utomhus och vi jobbar med miljö och 
natur. Våra lokaler ligger i en gammal fastighet 
och jag har oroat mig en del för elen och vi 

hjälp med att det ibland blir överbelastat och 
proppar går hela tiden.

Gör ni regelbundna kontroller av elen?
– Vi gör en säkerhetsrond i lokalerna en gång 
om året tillsammans med en person från kom-
munen. Vi tittar på utomhusmiljön, gungor, 
klätterställningar och så. Vi har nog tittat på 
elen någon gång också men jag tror inte vi 
gjorde det den senaste gången.

Har ni haft olyckor eller olyckstillbud  
med el någon gång?
– Ja vi har haft en olycka för några år sedan 
då vi klädde en gran och när vi skulle tända 
belysningen så höll ett av barnen i ett ljus som 

och gjorde illa sig i handen. Vi utredde olyckan 
och rapporterade den till kommunen. Våra 
eluttag är gamla och vi går runt och kollar att 

månaden men det händer då och då att dom 
trillat ut eller någon har tagit bort en lampa 
och glömt att sätta tillbaka skyddet.  Det här 
är inte bra och vi borde nog få alltihop om-
gjort egentligen, men det är ju så dyrt så det 
får vi nog inte med oss styrelsen på är jag rädd.

Har ni jordfelsbrytare till era lokaler?
– Ja, det har vi. Elektrikerna som varit här har 
förklarat hur viktigt det är speciellt när man 
har gamla ledningar och lite skakig el.

Johanna, förskoleföreståndare, Göteborg:

”Vi har nog tittat på elen någon gång”
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Kuddrum:
Undvik att täcka elradiatorer (element) 

med t.ex. madrasser. Om radiatorerna inte är 
lågtempererade (har begränsad yttemperatur) 

så bör de bytas ut.

Torkrum och toa:
El och vatten är en dålig kombination. 

Undvik att använda handhållna apparater här.

Kök:
Spis ska förses med tippskydd och 

styras via spisvakt eller timer. Här är slitaget 
på elinstallationen och elapparaterna relativt 
högt och du behöver vara uppmärksam på 
skador på installationen och apparaterna.
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Utomhus:
Lämna aldrig skarvsladdar eller 

elapparater kvar utomhus utan uppsikt. 
Rådfråga yrkesfolk före du ansluter 

ljusslingor utomhus.

Verkstad:

så att användning av skarvsladdar begränsas. 
Här är det också viktigt med en bra och säkert 
installerad platsbelysning. Ljusarmaturer med 
s.k. klämfäste bör undvikas. Om de används 

ska de inte lämnas tända utan uppsikt.

Generellt:
Undvik sladdhärvor. Om du behöver 

använda många skarvsladdar och grenuttag 

Ha koll på att den fasta installationen och 
elapparaterna inte har synliga skador, t.ex. 
sprucken plast på strömbrytare och uttag. 

Se till att jordfelsbrytare skyddar 
installationen.
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Vad säger experten om  
elsäkerheten i förskolan?

Michael Steen är en av Sveriges mest rutinerade och anlitade 

elexperter. Han är besiktningsingenjör och brandutredare, vilket bland 

annat innebär att han kallas in när polisen misstänker att elfel orsakat 

en eldsvåda. Men han gör också besiktningar runt om på skolor, 

förskolor, sjukhus för att kontrollera att lokalerna är elsäkra för 

barn och vuxna att vistas i.

medvetenheten om de faror som är för-
knippade med el är ganska begränsad. Jag har 

föreställande till exempel Musse pigg börjat 
brinna sedan barnen pulat in sockiplast i dem. 

förtjusta i lampslingor, ofta inköpa till en billig 
peng på något lågprisvaruhus.

för barnen, men kombinationen av dålig 
kvalitet och det slitage som förekommer på 
en förskola gör lampslingorna till en riktig 
elsäkerhetsrisk. Vid jul förvärras riskerna när 
slingorna viras runt elljusstakar och upp i  
gardinstängerna.

När Michael Steen och hans kollegor besöker 
förskolor är det mycket vanligt att jordfels-
brytare saknas. Det gäller i princip alla för-
skolor som är byggda före 1996. 

olycksfall där barn kommit åt ställen som varit 
strömförande och på grund av det skadats 
svårt. Det är väldigt viktigt att man anlitar en 
elinstallatör och att det är tydligt för alla vem 
som bär ansvaret för att elen kontrolleras. 
Det går inte att som i några fall jag stött på 
anlita en förälder på dagiset som råkar vara 

Felaktiga elinstallationer är en vanlig förkla ring 
till att elsäkerhetsrisker uppstår i en lokal.  
Som besiktningsman stöter Michael också på 
mängder av felaktiga installationer där någon 
olycka tack och lov ännu inte inträffat. 

Det kan handla om allt ifrån spänningsförande 
stövelvärmare till felmonterade strömbrytare 
som sitter på en höjd där små barn lätt kan 
komma åt installationen. Michael Steen ser 

många förskolor.

Experten: Elsäkerheten i förskolan

MICHAEL STEEN
Besiktningsingenjör 
Brandutredare
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Experten: Elsäkerheten i förskolan

– Många har dålig koll på hur el fungerar. Man 
förstår inte riskerna och att felen är osynliga. 
Man kollar kanske petskydd och att el inte kom-
mer i kontakt med vatten, men inte mycket mer.

Enligt Michael Steen beror den bristande el-
säkerheten också på att många elanläggningar 
är gamla och att återkommande kontroller 
inte görs. Michael Steen har ett enkelt råd.

och små jobb. Se också till att göra regel-
bundna kontroller av elsäkerheten. Det skadar 
dessutom inte att prata om el och de risker 
som är förknippade med bland annat stick-
proppar, uttag och olika elinstallationer. De 
man lär sig i unga år har en förmåga att sitta 
fast hela livet.

Många har 

dålig koll på 

hur el fungerar. 

Man förstår inte 

riskerna och 

felen är osynliga.

1: Felaktigt installerad och olämpligt placerad armatur. 2: Lampslingan på bilden har förbjudits av Elsäkerhetsverket då den är klassad som en farlig produkt.  

Att vira slingan runt rören och fästa den i sköbordet är också farligt. 3: Elcentral som har hål på undersidan som leder direkt in till spänningsförande delar.  

4: Små strykjärn som liknar leksaker men är matade med 230 V är lockande för barn att leka med men är avsedda för vuxna och får inte som här användas av barn. 

5: Upprullad skarvkabel som kan leda till spolverkan och vålla brand. Placeringen under ett akvarium är också farlig. 6: Grenuttag och förlängningskabel placerat  

farligt nära vatten och i en höjd där även riktigt små barn kan komma åt den.



20 EIO Elsäkerhet är ingen lek



21EIOElsäkerhet är ingen lek

Att skapa elsäkra miljöer

Elinstallationen och elapparaterna är ofta ut-
formade efter vuxna människors användning. 
Ibland kan barn ha egna idéer om hur exem-
pelvis eluttag och sladdar ska användas. 

Se till att eluttagen är petskyddade
Uttagen ska ha inbyggda petskydd. Saknas 
inbyggda petskydd kan dessa förses med 
täckplattor över kontakthylsorna när de inte 
används. Detta är inte en fullgod ersättning 
för inbyggda petskydd men ger en barriär 
så att det blir svårare att komma i beröring 
med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd 
som låses fast och hindrar barn att komma 
åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att 
kontaktskydda grenuttag och uttag på för-
längningssladdar.

Undvik sladdhärvor på golvet 
Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemot-
ståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen 
runtom sladden skadas, till exempel genom att 
barn klipper i den eller biter på den förvandlas  
sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd 
som delvis slitits loss ur en stickpropp eller  
apparat är också farlig. Ett sätt att undvika 
lösa, långa sladdar är att låta en elektriker 

Gör spisen mindre farlig 
Spisen, och det som sker där, brukar locka 

modernare spisar har barnskyddsutrustning 
som till exempel vredspärrar (så att barnet 
inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr 
på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd 
dessa skydd och komplettera helst med en s 
k spisvakt ifall barnen i ett obevakat ögonblick 
skulle lyckas sätta på spisens plattor, eller i 
andra hand med en timer. En spisvakt är en 

säkerhetsanordning för spisar som består av 
en brand- och kolmonoxidvarnare som bryter 
eltillförseln till spisen, när någon av varnarna 
larmar.

Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget 
Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir 

Undvik elapparater 
Tänk efter vad som kan vara lockande för  
ditt barn och var försiktig med att placera 
elapparater i rum där barn vistas.

Placera lampan säkert 
Tänk på att montera lampor och sladdar så  
att barnet inte kan riva ner dem i sömnen 
eller under lek.

Installera jordfelsbrytare 
Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot 
elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd 
eller apparat bryter den strömmen på bråk-
delen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper 
dock inte alltid. Om barnen till exempel skulle 
sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan 
olyckan ändå vara framme.

Undvik lampor som ser ut som leksaker 
När man inreder en förskola bör man undvika 
lampor som inbjuder till lek, detta gäller även 
så kallade nattlampor som sitter direkt i el-

eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Lär barnen elvett 
Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om 
den måste hela tiden föras ut till nya genera-
tioner elanvändare. Lär därför barnen tidigt 
att respektera elen och dess faror.

Att tänka på när man skapar 
miljöer för barn i förskoleåldern
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Slutsatser

EIO:s medlemmars erfarenheter från förskolor 
i landet visar att elsäkerheten ofta brister, både 
vad det gäller säkerheten i installationerna  
och i det sätt personal och barn handskas med 

 
behov av inspektion och att strukturerat  
arbeta med rutiner för bättre elsäkerhet.

Enligt ellagen vilar ansvaret för elsäkerheten i 
en byggnad på innehavaren till elanläggningen, 
vilket inte nödvändigtvis behöver vara den 
som äger fastigheten. När det gäller förskolor 
är det i praktiken ofta mycket oklart vem som 
tar detta ansvar. Verksamheten kan bedrivas 
i ett privat fastighetsbolags lokaler eller i ett 
fristående kommunalt bolag, och i praktiken är 
det ofta ingen som vet vem som är ansvarig.

Många kommuner saknar ett strukturerat  
arbete för elsäkerhet i förskolor. Skriftliga  
policys för elsäkerhet saknas många gånger, och 
i andra fall täcker dessa policys inte in förskolor.

Regelbundna inspektioner av elsystemen på 
förskolor saknas eller sker alltför sällan i många 
kommuner. Elsäkerhet är en färskvara och in-
spektioner och fortbildning av personal måste 
göras återkommande.

Som ett första steg mot bättre elsäkerhet bör 
varje kommun utreda vem som har det for-
mella ansvaret för elsäkerheten i kommunens 
förskolor.

en förskola är eftersatt bör ett elteknikföretag 
med med elinstallatör kontaktas för att göra 
en statuskontroll av installationerna.

Slutsatser
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Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en 
opolitisk och oberoende bransch- och arbets -
givarorganisation för Sveriges el- och teleteknik-
företag. Vi har 2 600 medlemsföretag med  
sammanlagt 25 000 anställda som omsätter  
28 miljarder kronor.

95 procent av EIO-företagen har färre än 25 
anställda. Våra medlemsföretag jobbar inom hela 
näringslivet, till exempel med industri, byggverk-
samhet och tele, data och säkerhet. Konsument-
marknaden är ett annat intressant område.

Bravida, YIT, NEA-gruppen och Midroc Electro är 
några av de största medlemsföretagen.

dessutom elva distriktskontor – uppdelade i fyra 
regioner – på tio orter runt om i Sverige.

Sedan 1906 – alltså i över hundra år – har vi på 
EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens 
och elteknikbranschens konkurrenskraft. Det gör 
vi genom att driva frågor där EIO och medlems-
företagen gemensamt kan nå längre än vad en 
enskild medlem kan. EIO är remissinstans i viktiga 
frågor som rör branschen.

Som innehavare är du ansvarig för elanläg-
gningen. Även om du själv saknar nödvändiga 
kunskaper om volt, watt och ampere. Med 
”innehavare” menas en person som, genom  
t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut  
eller köp, disponerar över en egendom.
 
Genom att teckna ett serviceavtal, EIO 
Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du 
professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. 
Du hittar en elinstallatör via “Sök elektriker” i 
kolumnen här till höger.  En överenskommelse 
om regelbunden service resulterar dessutom 
i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre 
totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska 
fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.
 
Ditt avtal innehåller följande i en omfattning 
som du själv bestämmer:

  Här söker vi efter fel som kan orsaka skada 
på personer och egendom.

  Här kontrollerar vi att anläggningen fortsätter 
att uppfylla kraven för god elsäkerhets-
teknisk praxis.

  Här besiktigar vi eller din egen personal 
regelbundet installationerna och anmäler 
eventuella brister för åtgärd.

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga 
behov, innebär att du har någon som kan 
el anläggningen både utan och innan. Före-
byggande arbeten leder till färre fel och  
av brott i driften. Och till mindre irritation  
och utgifter för ”brandkårsutryckningar”.
 
Att installatören är medlem i EIO innebär 
extra trygghet. Det betyder att du alltid kan 
räkna med rätt behörighet och erfarenhet för 
varje jobb.
 
EIO är en oberoende bransch- och arbets-
givarorganisation för elinstallatörer. En av  
våra uppgifter är att utveckla branschen i  
fråga om kompetens. Vi arbetar också med 
frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö 
och kvalitet.

www.eioelkontroll.se

Vision
En attraktiv, stark och 
kompetent elteknik-
bransch.

Verksamhetsidé 
EIO:s uppdrag är 
att stärka medlem-
marnas förutsättnin-
gar för framgångsrikt 
företagande och med 
aktivt samhällsansvar 
utveckla elteknikbran-
schen.

Om EIO  |  EIO Eltest

Vill du vara säker? Gör EIOs Elkontroll!
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Vill du vara säker? 
Gör EIO Elkontroll! 
www.eioelkontroll.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

EIO Medlemsservice AB  Box 17537, 118 91 Stockholm
Telefon: 08-762 75 00 Fax: 08-668 86 17

E-post: info@eio.se Webb: www.eio.se


