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Utbildning inom EBR/EBR-ESA från 1 januari 2022 – detta gäller 

Från årsskiftet får endast utbildningsanordnare som har avtal med Energiföretagen 
Sverige driva utbildning inom EBR och EBR-ESA. Förändringen är en del av ett stärkt 
kvalitetsarbete som ska säkerställa att alla som går utbildningar inom EBR och EBR-ESA 
får av branschen kvalitetssäkrad och likvärdig kunskap samt rätt attityd till elsäkerhet, 
oavsett utbildningsanordnare. Deltagarna ska möta erfarna, kunniga och pedagogiska 
lärare och den som beställer utbildning ska vara säker på att utbildningsanordnaren som 
anlitas är seriös. 
 
Att säkerställa EBR och EBR-ESA utbildningarnas kvalitet runt om i landet är ett första steg i 
Energiföretagen Sveriges initiativ för att minska olyckor och skador i branschen – Wattityd. 
Du läser mer om initiativet och hur de olika delarna av koncepten för EBR- och EBR-ESA-
utbildningarna kvalitetssäkras, på www.wattityd.se. 
 
I dagsläget är cirka 40 utbildningsanordnare anslutna och närmare 180 godkända lärare 
står redo att utbilda branschens medarbetare när den nya ordningen träder i kraft den 1 
januari 2022. Du hittar redan idag godkända lärare och anslutna utbildningsanordnare i 
sökfunktionen på wattityd.se. Kontrollera gärna att de du anlitar för utbildning finns med 
där, så de inte missat att ansluta sig eller i värsta fall inte är seriösa aktörer. 
 
Viktigt att notera är att även företag som själva anlitar lärare för internutbildning inom EBR 
och EBR-ESA behöver ingå avtal som utbildningsanordnare i Wattityd eller börja anlita 
lärare via anslutna utbildningsanordnare istället. 

 

 
 

 

 

 

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2Febr%2Febr-meddelande%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7Cb1ca774c5a6b4c3214ca08d9d69903da%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637776774973556609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NsLk2kNT50QLTkgBhmDbXELsEwfbzlSccjXSYlV1sYA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwattityd.se%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7Cb1ca774c5a6b4c3214ca08d9d69903da%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637776774973556609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5SEh93SUmFJV4lMC9joVTRI%2BmddA72u2YmwDqmd9Su4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energiforetagen.se%2F&data=04%7C01%7Cjenny.akerberg%40energiforetagen.se%7Cb1ca774c5a6b4c3214ca08d9d69903da%7Cc3d9010e4d99486ab518f8d67aafc7d1%7C1%7C0%7C637776774973556609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qhYTRxOzkeAKe79RdbGISGYpWwz5CWQVGCwKAIoYQak%3D&reserved=0


 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra 
registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med 
Energiföretagen Sveriges tillåtelse. 
 

 

 

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. 

 
 

 

 

 

  

 

KONTAKTA OSS 

Energiföretagen Sverige 
101 53 Stockholm 
info@energiforetagen.se 
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