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Elmarknaden just nu: Guldläge för 
elkunderna 

 

De rekordlåga elpriserna fortsätter och nu är det guldläge för elkunderna oavsett 
om man tecknar rörligt elpris eller väljer att säkra elpriset för en längre period 
enligt Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning. 
 

Gynnsamma temperaturer i kombination med god tillgång på såväl vattenkraft som vindkraft och 

kärnkraft har gjort att de låga elpriserna ligger stabilt och förväntas göra det under en tid framåt. 

 

– För bara några år sedan var det nog få som kunde föreställa sig att elpriserna skulle kunna ligga på 

de stabilt låga prisnivåer som vi har just nu. Det är verkligen ett guldläge för elkunderna för 

närvarande. Oavsett om man tecknar ett rörligt elpris eller vill säkra sitt elpris under en längre period, 

kan man vara trygg med att man utifrån dagens marknadsläge har gjort ett bra val, säger Jonas 

Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning. 

 

En titt i statistiken historiskt visar att ettårsavtalen i maj 2011 låg på över 60 öre per kWh. I dag köper 

man motsvarande kilowattimme för under 40 öre vilket betyder en besparing med minst 6 000 kr för 

ett normalt villahushåll per år. 

 

- Det finns inga tecken på annat än marginella förändringar den kommande perioden. Det goda 

kraftläget för närvarande gör elkunderna till vinnare, menar Jonas Stenbeck. 

 

http://www.vattenfall.se/sv/elmarknaden-just-nu.htm 
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