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En annan del av Elrätt-projektet består i att åka runt och 
utbilda landets elektriker som är anslutna till Elrätt. Som 
medlem i Elrätt får man tillgång och en egen inloggning 
till Idébanken. I dagsläget är det 32 elleverantörer runt om 
i landet som deltar i Elrätt-projektet, vilket även innebär 
att de lägger in smarta eltekniklösningar i Idébanken så 
att den kontinuerligt fylls på:

– Vi har för närva-
rande 160 lösningar i 
Idébanken och varje 
månad stiger siffran. Vi 
försöker hitta en bredd i 
det material som vi läg-
ger in och gör ständiga 
förbättringar i sökfunk-
tionen. Ungefär hälften 
av de lösningar som 
finns i banken fungerar 
även mot privatkund. Vi 
försöker göra Idébanken 
så attraktiv som möjligt, 
så att elinstallatörerna 
väljer att gå in där.

– Det händer att vi får in tips från installatörer om så-
dant de tycker saknas i Idébanken. Senast vi var på ett 
seminarium så var det några som sade att det inte fanns 
någon bra lösning för nödbelysning. Då mejlade vi ut till 
leverantörer, och så fick vi på en gång in två som svarade 
att de hade lösningar som de kunde lägga in, berättar 
Tarja Häggmark.

Alla nya smarta eltekniklösningar som kommer in till 
Idébanken granskas och kvalitetssäkras innan de läggs ut 
på Idébanken.

På Elrätt Idébanken kan du söka efter eltekniklösningar 
både i fritext och efter olika kategorier. Du kan bland an-
nat välja vilken typ av lokal du vill använda eltekniklös-
ningen i och vilken typ av elteknik det gäller (t.ex belys-
ning, centraler, givare/vakter). ✖

DU SKA INSTALLERA belysning i ett svin-
stall, men hittar ingen färdig lösning an-
passad för denna krävande miljö. Istället 
för att googla, ringa runt eller kanske ge 
dig in och chatta med branschkollegor, 

så vill Elrätt att du ska gå in på elrätt.se 
för att få inspiration till smarta elteknik-
lösningar. 

Ovanstående låter kanske för bra för 
att vara sant, men är för en gång skull 

inte det. Det är istället 
branschorganisationen 
Installatörsföretagen som 
tillsammans med Sveriges 
Elgrossister (SEG) och 
några av de största elleve-
rantörerna som slagit sina 
kloka huvuden och resur-
ser ihop och byggt upp en 
webbplats där man samlat 
in massor av eltekniklös-
ningar från branschen. 
De har döpt den till Elrätt 
Idébanken, som rätt och 
slätt är en webbapplika-
tion som kan användas 
i smartphone, surfplatta 
eller vanlig dator. Tanken 
med Elrätt Idébanken är 
att den ska vara ett arbets-
redskap för platschefer 
och montörer på installa-
tionsföretag, men även för 
fastighetsägare att söka 
efter lösningar och Elrätta 
elektriker som kan hjälpa 
till med installationen.

– Vi vill göra elinstal-
latörens vardag smidigare och deras 
kunder nöjdare. Därför har vi tagit fram 
Idébanken, förklarar Tarja Häggmark, 
projektledare för samarbetsprojektet 
Elrätt.

ELRÄTT IDÉBANKEN
– elinstallatörens egen Google

FAKTA ELRÄTT
➔ Samarbetsprojekt i elbranschen som fi-
nansieras av tre parter – Installatörsföreta-
gen, Sveriges Elgrossister (SEG) och Elrätt 
Leverantörerna.

➔ För att gå med i Elrätt behöver företaget 
vara medlem i EIO.

Att leta inspiration och tips på lösningar på Google eller branschspecifika 

chattforum är vanligt. I elbranschen satsar man nu stenhårt på en enklare 

lösning – en webbaserade idébank framtagen av Elrätt. 

Tarja Häggmark, projektledare för 
samarbetsprojektet Elrätt.


