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Syfte

Vad är Elrätt?

Under året har vi lagt stort fokus på att introducera Elrätt och Idébanken till fastighets- 
ägare och slutkunder. Genom att lansera Idébanken publikt så får även de entrébiljett 
till att hitta smarta helhetslösningar för sina fastigheter. Men det är inte bara fastighets-
ägare som visat intresse för Elrätt. Yrkesskolorna i landet vill också ta del av Elrätt och vår 
prisbelönta webbutbildning Kundmötet. Och det är vi riktigt stolta över. 

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister  
SEG och Elrätt Leverantörerna. Elrätt erbjuder: 

 Tillgång till Elrätt Idébanken – ett arbetsredskap med fokus på kundnyttan  
för elinstallatörer och fastighetsägare. 

 Inspirerande seminarier med trendspaning i syfte att utveckla din verksamhet. 

 Webbutbildningar med fokus på kundmötet och att utveckla dina affärer. 

Syftet med Elrätt är att inspirera och visa  
möjligheterna med smart elteknik och att  
utveckla elbranschen. Med modern elteknik  
kan installatörerna erbjuda smarta, effektiva  
och trygga helhetslösningar till sina kunder.  
Allt är möjligt med smart elteknik. 

Några ord från projekt- 
ledaren för Elrätt 

 

821 installatörsföretag 
 
 

5 grossister32 leverantörer

Tarja Häggmark



  

Turnéplanen 2017
Orter     Datum
Umeå 14  februari 
Stockholm Norr 16  februari 
Jönköping 7  mars 
Örebro 8  mars 
Malmö 14  mars 
Stockholm Syd 17  mars 
Göteborg 28 mars 
Stockholm City 30  mars 
Visby 5  juli

Under våren gav Elrätt sig ut på  
turnén En smartare frukost, i  
samarbete med Elrätt grossisterna.  
Alla deltagare fick en lektion i hur  
man använder Idébanken, samt en  
Elrätt goodiebag att ta med sig hem.

 
En smartare 
frukost 



Grossist kickoff

Elrätt deltog på grossisternas  
kickoffer för att inspirera inför  
turnén – En smartare frukost.

Kampanj 
webbutbildning 
Som medlem i Elrätt har du möjlighet att gå den  
kostnads fria och prisbelönta webbutbildningen ”Kundmötet”. 

Den innehåller konkreta verktyg som du kan använda direkt  
i mötet med dina kunder, vilket ger dig ett roligare arbete  
med lönsammare affärer. 

Utbildningen består av 5 delar á 10 minuter och kan till och  
med göras i mobilen du har i fickan. När som helst, var som helst. 

Ta chansen och gör något för dig  
själv och ditt företag.

Elrätts webbutbildning  
- nu tillgänglig för alla  

installatörsföretag  
utan inlogg.  

Starta på elrätt.se 



  

Allt är möjligt med smart elteknik

Kom och se möjligheterna med smart elteknik!  
På Fastighetsmässan i Göteborg, 6-7 september, 
demonstrerar vi webbverktyget Elrätt Idébanken: 
idebanken.elratt.se/kund.  
Välkommen till Elrätts monter B05:04

elrätt.se

Elrätt är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister  
SEG och Elrätt Leverantörerna. Syftet är att inspirera och visa möjligheterna  
med smart elteknik.

Elrätt Idébanken – en sökmotor  
för smarta eltekniklösningar. 

Hur Elrätt är  din fastighet?

Fastighetskampanj - lansering  
Publika Idébanken mars 2017  

Allt är möjligt med smart elteknik

En stor satsning på annonsering i fastighetsmedia och sponsrade inlägg via  
Facebook och LinkedIn, samt deltagande på mässor. 

Annonsering

Banners

Quiz

Sociala medier



- Idébanken är verkligen ett bra intiativ, säger 
Sandra Wilhelmsson från Kungsbacka kommun 
som besöker Elrätt på Fastighetsmässan. 

Sandra har i uppgift att hitta helhetslösningar 
som kan underlätta för kommunen att energi- 
effektivisera sina fastigheter för att nå de  
politiska målen. 

Välkommen till Elrätt Idébanken Sandra!

Kistamässan 
Stockholm 15-16 mars 

Svenska Mässan 
Göteborg 6-7 september

Fastighetsmässor

Resultat: 75 kvalitativa leads



 

Möt den digitala elektrikern i Elrätts 
monter. Hämta dina VR-glasögon  
när du provar VR-tekniken i Elrätts 
virtuella elrum. 

VR glasögon  
(DR utskick)

På Elscenen (Hans Nyblom, Installatörsföretagen):  
Den digitaliserade elektrikern

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Bransch  
efter bransch digitaliseras och förändras i grunden. 

Står vi på tur? Modern teknik och nya affärsmodeller  
skapar nya möjligheter. Med Elrätt Idébanken möter  
du kundernas behov och dina nya utmaningar på  
ett enkelt sätt. Elrätt idébanken - Elektrikerns bästa  
verktyg – alltid tillgängligt i din ficka!

Den Digitaliserade Elektrikern gästade Elfack 2017,  
Göteborg 9-12 maj.



Spelet om Elrätt  
(DR utskick)
Branschen förändras. Du hänger väl 
med? Det handlar om både utveck-
ling och inspiration som gör ditt jobb 
roligare. Och dina kunder nöjdare. 

Spela spelet om den digitaliserade 
elektrikern på fikarasten och se  
vem som är mest Elrätt. 

Elmässan 18-19 oktober
Under Elmässan fick alla Elrätta leverantörer och grossister varsin Elrätt  
representant till sin monter. Man fick också möjlighet att besöka Elrätts  
VR-rum, samt prova på Idébanken. 



Elrätt Idébanken

Vid årsskiftet 2017/2018 finns det mer än  
170 smarta helhetslösningar i Idébanken, 
tack vare engagemanget från våra leveran-
törer - energismarta bidrag som solceller, 
elbilar, närvarostyrda lösningar och appar. 

Vi har också flera installatörsföretag  
som jobbar med Elrätta projekt - där hela  
företaget ska utbildas i Idébanken. 

Elrätt Branschmöten
Engagerade projektaktörer uppdaterades på vad som gjorts,  
pågår och komma skall i Elrätt projektet. 

Branschmöten 2017
Clarion 9 mars 

Lundkvist & Lindkvist  
4 oktober

Den publika Idébanken lanserades i mars 2017 vilket innebär 
att även fastighetsägare nu kan besöka Idébanken utan login. 
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sista trycket som miljonprogrammet innebar ge-
nom en långt gången och rationaliserad process. 
Den lärdomen använder vi oss inte av i dag och 
det är en av riskerna som jag vill varna för.

I dag har vi byggt mycket i så kallade a-lägen, 
alltså attraktiva lägen med stor avkastning. Samti-
digt har vi inte haft full kontroll över den tekniska 
kvaliteten på byggandet, menar Erik Stenberg: 

–Ibland har det gjorts lite snabba lösningar 
och man har inte tänkt så mycket på underhåll 
och en förändrad bostadsmarknad över tid. Vi 
måste tänka på hur behovet ser ut om 20 eller 
50 år. Att skala upp nuvarande brister vore för 
framtiden olyckligt.

Ett problem som riskerar att uppkomma när 
det ska byggas mycket på en relativt kort tid, är 
att lösningar kopieras istället för att anpassas 
efter behoven:

–Om man kan lösa ett problem i Norra 
Djurgårdsstaden med att bygga stora mängder 
små lägenheter är det kanske inte lösningen om 

man ska bygga fyra nya Malmö. Det är också en 
kritik som går att rikta mot miljonprogrammet. 
Där tog man fram en lösning och sedan repet-
erade man den.

Samtidigt, menar Erik Stenberg, var en av 
miljonprogrammets stora fördelar den enkelhet 
med vilken bostäderna kunde och kan mod-
ifieras - och att det är ett tänk som bör tas i 
övervägande när nya bostäder planeras: 

–Det befintliga beståndet utgör ändå 99 
procent av det vi har. Det är de bostäderna vi 
kommer kunna använda för att snabbt möta 
bostadsbehovet genom att bygga om, omstruk-
turera, och omfördela boendet.

Ett sunt samhälle 
Erik Stenberg menar att vi i dag bygger ett för 
stort bestånd av mindre lägenheter, vilket på 
sikt skapar oreda på marknaden: 

–Långsiktigheten är den stora bristen. Vi säljer 
något dyrare än vad det är värt, delvis på grund 
av billiga lån och en urbaniseringshets. Plan-
lösningarna är i dag lite sämre än de var vid 
miljonprogrammets uppförande. De bygger på 
samma undersökningar som gjordes då men är 
sämre utformade. Vi bygger väldigt många ettor 
och tvåor. Den samhällsekonomiska effekten är 
att vi får en hög grad av genomströmning och 
kanske även trångboddhet på sikt.

Frågan om hur ett sunt samhälle bör byggas 
är inte enkel att besvara och här kommer det 
krävas att olika aktörer möts över gränserna: 

–De flesta har god vilja men man måste inse kom-
plexiteten i frågan. Alla kanske måste göra avkall 
på sina mål för att vi tillsammans ska kunna nå 
ett lite större gemensamt mål. Det är det svåra 
i dag med social hållbarhet och miljöfrågor. Vi 
kanske måste bli lite mindre bekväma, tjäna lite 
mindre pengar och byta det mot att istället få ett 
lite bättre samhälle. Vi måste bli mer noggranna, 
ha en hög ambition och låta processerna ta den 
tid det tar. Då kan vi lämna över de bästa möjliga 
förutsättningarna till våra barnbarn.

Ett problem är att ingen i dag äger frågorna fullt 
ut. Ett nationellt centrum kan vara lösningen för 
att skapa hållbarhet i framtidens samhälle: 

–Vi har aktörer som kan jättemycket om kök, 
eller aktörer som kan mycket om badrum, men 
ingen har samlat all statistik och kunskap. Jag 
tror på att bygga ett nationellt bostadsforsk-
ningscentrum för att samla all erfarenhet. Det 
satsas mycket på samhällsbyggnadsforskning 
och att bygga ett hållbart samhälle. Med den 
magnitud som bostadsfrågan har borde man 
börja i den ändan, avslutar Erik Stenberg. 

Vad är Elrätt?

Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan: In-

stallatörsföretagen, Sveriges Elgrossister 

SEG samt Elrätta leverantörer, av oss 32 

utvalda elleverantörer i Sverige. Tillsam-

mans vill vi lyfta branschen och höja all 

den kunskap som landets elektriker besit-

ter. 

Varför behövs Elrätt? 

Vi presenterade under förra året Elrätts-

rapporten där 7 av 10 fastighetsägare 

säger att de har långt kvar till Sveriges 

energimål - men med våra verktyg kan vi 

hjälpa dem på traven. 

Hur kan Elrätt hjälpa fastighetsägare att 

nå de nya energimålen? 

Vi har bland annat tagit fram Elätt Idéban-

ken - ett unikt verktyg som vi är ensamma 

om i branschen. Där kan man söka efter 

moderna elteknikslösningar från våra El-

rätta leverantörer. Syftet är att hjälpa fas-

tighetsägarna att enkelt hitta smarta och 

moderna helhetslösningar men också att 

de Elrätta elektrikerna ska ha ett proffsigt 

presentationsverktyg när de är ute hos 

kunden. Via Idébanken kan man även kon-

takta en Elrätt elektriker för önskad offert. 

Vi ställde ut på Fastighetsmässan i mars 

och september och har fått god respons 

på projektet.  

Läs mer om Elrätt här: www. elratt.se

Tarja Häggmark, projektle-
dare för Elrätt – ett samar-
betsprojekt som vill inspir-
era och visa möjligheterna 
med modern elteknik.
Text Anna Bjur  Foto Elrätt

Hallå 

där...

Fakta

Det råder bostadsbrist i närmare 

250 av Sveriges kommuner – 

antalet bristkommuner har fördub-

blats på fem år och beskrivs som 

rekordstor. Orsaken är dels den 

förväntade befolkningsökningen, 

dels att byggandet de senaste 

åren varit allt för lågt för att svara 

mot behoven. Om bostadsmark-

naden ska kunna hålla jämna steg 

med den växande befolkningen 

i Sverige, uppskattar Boverket ett 

behov av 700 000 nya bostäder 

till år 2025. Det skulle innebära en 

nästan dubbelt så hög byggtakt 

som i dag.

DEN MODERNA HANTVERKAREN 
8 2017
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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.

Printannonsering i fastighetspress  
och Elinstallatören

Redaktionell text och artiklar om Elrätt

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev har gått ut till 
installatörer, leverantörer, 
grossister, fastighetsägare 
och yrkesskolor.



Sociala Medier

Grattis! Installatörsföretag som Ce-Ce El och Curator har fått tårta i år,  
tack vare alla klick som länkar till Elrätt.se från deras hemsida. 

Jimmy Wilhelmsson på Elektriker’n AB blev Elrätts 1000:e  
följare på Facebook och fick också en tårta. Grattis!

Inlägg på LinkedIn, Facebook och Instagram.



Som tack för ett bra 2017 låter vi nu alla installatörer  
få ta del av Elrätts webbutbildningar. Inloggningsfri  

länk hittar ni på elrätt.se. Välkomna!

God Jul & Gott Nytt År

önskar Elrätt



www.elrätt.se

Allt är möjligt med smart elteknik




