
Välj el aktivt – ofta billigast 
 
Det kan finnas tusenlappar att 
spara på att aktivt välja elleverantör, 
i synnerhet om du förbrukar mycket 
el. Världen idag ger dig råd inför  
val av elleverantör. 
 
© Anders Edström Frejman  
 
1996 avreglerades elmarknaden, men det var först 1999 som del blev praktiskt möjligt att byta 
leverantör, eftersom kravet på timvis extra elmätare slopades. I dag kan till exempel en 
norrlänning köpa el från Sydkraft och en skåning köpa el från norrländska Graninge. Det finns 
idag cirka 120 elleverantörer, de flesta säljer över hela landet. 
 
Den ökade konkurrensen är hälsosam för oss konsumenter och ofta lockar även leverantörerna 
med förmånliga telefoni- och bredbandstjänster för att vinna fler kunder.   
 
Nät och el 
En elfaktura består av två delar som var för sig består av en fast och rörlig del; nät och el. Du 
kan inte välja nätleverantör, eftersom det, liksom energiskatten(!), är geografiskt betingat, 
men däremot kan du aktivt aktivt leverantör av el. Det vill säga den del av fakturan som 
motsvarar den största andelen av totala elkostnaden. 
 
Väljer du att byta till en annan elleverantör än nätleverantörens förvalda kommer du med 
andra ord i fortsättningen få två separata fakturor; nät och el. 
 
Bundet pris 
Du kan grundläggande välja mellan att antingen binda elpriset en bestämd tid eller ha ett 
rörligt pris som följer marknadspriset. De olika alternativen har sina för och nackdelar, precis 
som bundna och rörliga bolåneräntor. Bundet pris är något högre, du men slipper 
prisändringar inom avtalsperioden. 
 
Som regel sett tjänar man på att aktivt välja elleverantör även om det råkar bli samma företag 
som nätägaren. De som inte valt betalar ett så kallat tillsvidarepris som i princip alltid är det 
dyraste alternativet, och det helt i onödan. 
 
”Flexipris” 
Det finns även elleverantörer som erbjuder ett fjärde alternativ utöver rörligt, fast och 
tillsvidarepris; nämligen flexipris. Det är en form av fastpris, men för en kortare period, t ex 
tre månader. Fördelen är att man kan utnyttja prissvängningarna på marknaden och samtidigt 
kunna budgetera kvartalsvis och eventuellt byta abonnemangsform vid behov. Nackdelen är 
att man måste bevaka marknaden.    
 
Invid artikeln finns en enkel prisjämförelse på bundet elpris för några stora och några lite 
mindre elleverantörer. Exemplet är en villa som förbrukar strax under 8000 kilowattimmar per 
år. Observera att jämförelsen inte inkluderar nätkostnader. Priserna jämförs med ett 
tillsvidarepris från en befintlig leverantör.  
 



Köpguide 
Denna enkla prisjämförelse visar att tillsvidarepriset är det dyraste alternativet. Det skall 
nämnas att jämförelsen inte nödvändigtvis visar de bästa marknadspriserna. Exakta och 
dagsaktuella priser måste du ta reda på själv hos leverantören. Konsumentverket har dock på 
sin hemsida en köpguide över elleverantörer där dessa kontinuerligt uppdaterar sina priser. 
 
                       

  
Leverantör Tid Förbr 

kWh 
Elpris 

kr/kWh
El- 

kostnad
Avgift 

elcertifikat
Energi- 
skatt 

Fast 
avg Moms Totalt  

  Vattenfall 3 7879 0,353 2 782 kr 154 kr 1 789 kr 240 kr 1 241 kr 6 206 kr  
  Graninge 3 7879 0,359 2 829 kr 148 kr 1 789 kr 200 kr 1 241 kr 6 207 kr  
  Telge energi 3 7879 0,364 2 868 kr 151 kr 1 789 kr 156 kr 1 241 kr 6 205 kr  
  Telge energi 2 7879 0,366 2 884 kr 151 kr 1 789 kr 156 kr 1 245 kr 6 225 kr  
  Vattenfall 2 7879 0,363 2 860 kr 154 kr 1 789 kr 240 kr 1 261 kr 6 305 kr  
  Graninge 2 7879 0,369 2 907 kr 148 kr 1 789 kr 200 kr 1 261 kr 6 305 kr  
  Sevab 3 7879 0,364 2 868 kr 151 kr 1 789 kr 288 kr 1 274 kr 6 370 kr  
  Sydkraft 3 7879 0,370 2 915 kr 126 kr 1 789 kr 292 kr 1 281 kr 6 403 kr  
  Telge energi 1 7879 0,389 3 065 kr 151 kr 1 789 kr 156 kr 1 290 kr 6 451 kr  
  Sydkraft 2 7879 0,380 2 994 kr 126 kr 1 789 kr 292 kr 1 300 kr 6 501 kr  
  Vattenfall 1 7879 0,383 3 018 kr 154 kr 1 789 kr 240 kr 1 300 kr 6 502 kr  
  Sevab 1,5 7879 0,385 3 033 kr 151 kr 1 789 kr 288 kr 1 315 kr 6 577 kr  
  Graninge 1 7879 0,399 3 144 kr 148 kr 1 789 kr 200 kr 1 320 kr 6 601 kr  
  Sydkraft 1 7879 0,399 3 144 kr 126 kr 1 789 kr 292 kr 1 338 kr 6 688 kr  
  Tillsvidarepris  - 7879 0,436 3 435 kr 154 kr 1 789 kr 317 kr 1 424 kr 7 119 kr  
                       
 
 
FAKTA / Här kan du läsa mer 
www.elradgivningsbyran.se 
www.konsumentverket.se 
www.energimyndigheten.se 
www.svenskenergi.se 
 
FAKTA / El-fakturans olika delar 
Om du är nyinflyttad, inte valt elleverantör eller inte bytt abonnemang får du troligtvis en 
gemensam faktura som består av två delar; el och nät. Båda dessa delar har en fast och en 
rörlig del. Förbrukningen räknas i öre/kWh och på denna läggs energiskatt samt det så kallade 
elcertifikatet, en avgift för att främja förnyelsebara energikällor. Elleverantörerna tar 
dessutom ut en fast årlig avgift. Moms tillkommer på såväl el- som nätdelen av fakturan. 
(Källa: Elrådgivningsbyrån) 
 
FAKTA / Att tänka på 
Ju mer del du använder desto viktigare är det att du ser över ditt val av elleverantör. En 
eluppvärmd villa kan förbruka över 20 000 kWh el per år, en villa utan eluppvärmning 5000 
kWh och en lägenhet kanske runt 2 000 kWh.  
 
 


