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Förord 

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att göra en 

uppföljning av elhandlarnas anvisningsavtal på elmarknaden. Uppdraget innebär 

att Ei ska utreda vilka avtalsformer som erbjuds på elmarknaden, vilka 

prisskillnader och andra skillnader mellan anvisningsavtal och andra avtal som 

förekommer bland elhandlarna.  

Syftet med uppdraget är att uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader 

som finns mellan olika elhandlares anvisningsavtal, samt mellan anvisningsavtal 

och andra avtalsformer. Ei har också fått i uppdrag att undersöka om svenska 

elhandlare efterlever rekommendationen om information och enhetlig terminologi 

gällande anvisningsavtal som utformats av branschorganisationen Svensk Energi. 

Ei överlämnar härmed rapporten Avtal och information till anvisade kunder – en 

uppföljning- till regeringen. I rapporten lämnar Ei en övergripande bild av 

anvisningsavtalens utveckling. Dessutom redogörs för vilka åtgärder som 

branschen genomfört för att förbättra terminologin och informationen till anvisade 

kunder. 

Eskilstuna, oktober 2014 

 

 

 

Anne Vadasz Nilsson 

Generaldirektör 

Johan Nilsson 

Projektledare 



 

Sammanfattning 

Andelen kunder med anvisningsavtal minskar  

Sedan Ei:s tidigare uppföljning från 2013 har andelen kunder med anvisningsavtal 

sjunkit med 1,6 procentenheter till 15,5 procent. Trots den positiva utvecklingen är 

fortfarande cirka 700 000 kunder passiva genom att de har anvisningsavtal. De 

flesta kunder hamnar på sådana avtal i samband med flytt och ungefär hälften av 

dessa stannar längre än ett år på sådana avtal. 

Prisskillnaderna mellan anvisningsavtal och 

andra avtal är fortsatt stora 

I genomsnitt får anvisade kunder betala cirka 25 procent mer per kWh än kunder 

med ett avtal om rörligt pris och cirka 20 procent mer per kWh än kunder med 1- 

eller 3-årigt fastprisavtal. Prisskillnaderna är oförändrade jämfört med Ei:s 

mätning från 2013. Ei anser att det är viktigt att anvisade kunder inte debiteras ett 

pris som är onödigt högt i förhållande till övriga avtal på marknaden samt att 

kunderna snabbt kan byta till mer förmånliga avtal.  

Fler elhandlare använder avtal om rörligt pris 

Något fler elhandlare än tidigare anvisar kunder på ett ordinarie avtal om rörligt 

pris med samma påslag som för övriga kunder. Eftersom det går att anvisa på 

avtal om rörligt pris kan inte Ei se att anvisade kunder skulle medföra väsentligt 

högre kostnader, vilket hävdas av många elhandlare. Det är dock vanligast att de 

anvisade elhandlarna använder ett särskilt pris för anvisade kunder som är högre 

än andra elhandelsavtal. Ei anser att det inte spelar någon roll vilket avtal som 

används vid anvisningen, det viktiga är att priset inte är oskäligt.  

Anvisade elhandlare får konkurrensfördelar 

Anvisningsavtal med priser som ligger väsentligt högre än genomsnittet ger 

anvisade elhandlare en möjlighet att öka sina intäkter på bekostnad av passiva 

kunder. Eftersom anvisningsavtal inte är konkurrensutsatta på samma villkor som 

andra avtal kan anvisade elhandlare göra ekonomiska vinster genom att 

överprissätta anvisningsavtal. Det ger anvisade elhandlare konkurrensfördelar 

vilket elhandlare som inte är anvisade saknar och det kan påverka konkurrensen 

på elmarknaden.  

Elhandlarna följer inte Svensk Energis rekommendation 

Branschorganisationerna Svensk Energi har utformat rekommendationer om 

särskild text som ska finnas på fakturorna för kunder som har anvisningsavtal eller 

som har avtal som är på väg att löpa ut. Även Oberoende Elhandlare har ställt sig 

bakom rekommendationerna som började gälla i slutet av februari 2014.  



 

Ei kan konstatera att många elhandlare inte följer rekommendationerna. Ungefär 

32 procent av de tillfrågade elhandlarna har ingen text alls om anvisningsavtal på 

fakturan. Endast 20 procent av elhandlarna använder den rekommenderade texten 

i sin helhet.  

Det är stora skillnader på informationen mellan elhandlarna och det finns ingen 

enhetlighet i hur anvisade kunder informeras. Många anvisade elhandlare har 

övergått till ett begrepp som innehåller orden anvisat eller anvisad men flera 

använder fortfarande andra benämningar. Därmed möts anvisade kunder 

fortfarande av olika begrepp beroende på vilken elhandlare de anvisats. 

Rekommendationen från Svensk Energi har inte fått avsedd effekt och syftet med 

denna har inte uppnåtts.  

Förslag på åtgärder 

Även om andelen anvisade kunder har gått ner sedan förra undersökningen 2013 

är det fortfarande relativt många kunder som har anvisningsavtal. Detta är ett 

problem eftersom merparten av dessa betalar ett väsentligt högre pris än övriga 

kunder på elmarknaden.  

De flesta kunder med anvisningsavtal hamnar i sådana avtal vid flytt. Om 

flyttprocessen gjordes elhandlarcentrisk skulle kunderna vara tvungna att 

kontakta en elhandlare och samtidigt teckna elhandelsavtal för att få el levererad. 

En elhandlarcentrisk flyttprocess medför därför en minskning av andelen kunder 

med anvisningsavtal. Ei har tidigare lämnat förslag till regeringen att en sådan 

process ska införas.  

Det är väldigt viktigt att alla anvisade kunder får samma information om 

anvisningen. Det ska inte spela någon roll var kunden bor eller till vilken 

elhandlare kunden anvisats. Många företag följer inte Svensk Energis 

rekommendationer om information om anvisade avtal. Bindande regler bör därför 

införas för att säkerställa att alla kunder som anvisas får samma grundläggande 

information. Ei har tidigare lämnat förslag till regeringen att sådana bindande 

regler ska införas.  
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1 Inledning 

Systemet med anvisade elhandlare infördes när den svenska elmarknaden 

avreglerades fullt ut 1999 vilket innebar att svenska elkunder fick möjlighet att 

välja elhandlare. För de kunder som inte valde en ny elhandlare infördes systemet 

med anvisade elhandlare (8 kap. 8 § ellagen 1997:857). Syftet med bestämmelsen 

var att garantera att alla kunder fick el levererad och ansvaret för det fick 

elnätsföretagen som blev skyldig att anvisa kunden en elhandlare. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har följt upp systemet med anvisade elhandlare 

två gånger sedan 2012. Andelen kunder med anvisningsavtal har sedan den första 

utredningen minskat från 21,2 procent till 15,5 procent september 2014. 

Förändringen visar att fler kunder väljer att vara aktiva på elmarknaden och väljer 

bort anvisningsavtal för mer fördelaktiga elhandelsavtal. Den ökade 

kundaktiviteten är en trend som hållit i sig sedan 2004 då 55 procent av elkunderna 

hade anvisningsavtal. 

1.1 Uppdraget 

Ei har i 2014 års regleringsbrev fått i uppdrag att följa upp vilka avtalsformer som 

erbjuds på elmarknaden, vilka skillnader vad gäller pris och annat som 

förekommer mellan anvisningsavtal och andra avtal. Syftet med uppdraget är att 

uppmärksamma konsumenter på de prisskillnader som finns mellan olika 

elhandlares anvisningsavtal samt mellan anvisningsavtal och andra avtalsformer. 

Tillgång till information är en förutsättning för att konsumenter ska kunna vara 

aktiv på elmarknaden och göra rationella val. Branschföreningarna Svensk Energi 

och Oberoende Elhandlare har vid dialog med Regeringskansliet åtagit sig att 

förbättra informationen och använda en konsekvent terminologi vid 

kommunikation med kunderna. I Ei:s uppdrag ingår att undersöka hur de 

gemensamma åtagandena efterlevs. 

1.2 Genomförande 

Rapporten bygger på information och statistik från Statistiska Centralbyrån, Ei:s 

prisjämförelsesajt Elpriskollen, en webbaserad enkätundersökning och intervjuer 

med anvisade elhandlare.  

1.2.1 Nulägesanalys 

Ei har analyserat andelen kunder med anvisningsavtal på elmarknaden samt 

genomfört prisjämförelser mellan anvisningsavtal, fastprisavtal och avtal om 

rörligt pris. Samtliga beräkningar och prisjämförelser är baserade på statistik från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Ei:s prisjämförelsesajt Elpriskollen.  

1.2.2 Enkätundersökning 

Under augusti 2014 genomförde Ei en enkätundersökning där anvisade elhandlare 

uppmanades att svara på frågor om anvisningsavtal. Syftet med enkäten var att 
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kartlägga hur branschöverenskommelsen efterlevs samt följa upp villkoren för 

anvisade kunder. Enkäten skickades ut till samtliga cirka 95 anvisade elhandlare 

varav 71 svarade. Detta ger en svarsfrekvens på cirka 75 procent. Det motsvarar 

ungefär 76 procent av alla kunder på elmarknaden. Enkätfrågorna återfinns i 

Bilaga 1 i slutet av rapporten.  

1.2.3 Intervjuer 

Mellan maj och september 2014 genomförde Ei intervjuer med sju anvisade 

elhandlare: Bixia, DinEl, E.ON, Skellefteåkraft, Telge Energi, Uddevalla Energi och 

Vattenfall. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för elhandlarnas 

hantering av anvisade kunder och hur de betraktar systemet med anvisade 

elhandlare. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2 i slutet av rapporten.  

1.2.4 Projektorganisation 

Projektgruppen har bestått av Johan Nilsson (projektledare) och Elin Brodin 

(projektmedlem). 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs systemet med anvisade elhandlare och Ei:s tidigare 

uppföljningar och förslag till åtgärder för att minska andelen kunder med 

anvisningsavtal.  

2.1 Systemet med anvisade elhandlare 

Det svenska regelverket anger att alla kunder har rätt att få el levererad trots att 

kunden inte tecknat ett elhandelsavtal med en elhandlare (8 kap. 8 § ellagen). 

Bestämmelsen blir aktuell när en kund som flyttar in i en bostad börjar konsumera 

el utan att teckna ett elhandelsavtal. Det ursprungliga syftet var att bestämmelsen 

skulle göra övergången från en reglerad till en konkurrensutsatt marknad enklare 

för kunder som inte tecknade elhandelsavtal och som annars skulle riskera att stå 

utan el. När systemet infördes 1999 hade en majoritet av de svenska elkunderna ett 

anvisat elavtal.  

Bestämmelsen innebär att elnätsföretagen är skyldiga att anvisa kunden en 

elhandlare. För att kunna fullgöra skyldigheten ska elnätsföretag teckna avtal med 

en elhandlare som åtar sig att leverera el till samtliga kunder inom elnätsföretagens 

nätområde. En sådan elhandlare kallas för anvisad elhandlare.1 I regelverket finns 

inga bestämmelser om hur elnätsföretagen ska utse den anvisade elhandlaren. Om 

det finns en elhandlare inom koncernen anvisar elnätsföretagen vanligtvis 

kunderna till den elhandlaren. Ungefär 88 procent av de anvisade kunderna utgörs 

av privatkunder och resterande utgör företagskunder.2 

2.1.1 Olika avtalstyper används som anvisningsavtal 

I ellagen föreskrivs vem som är skyldig att anvisa kunden en elhandlare men 

bestämmelser saknas om vilket begrepp eller avtal som ska användas vid 

anvisningen. Det är upp till den anvisade elhandlaren att avgöra vilket 

elhandelsavtal som ska användas och hur det ska benämnas. De flesta elhandlare 

kallar avtalet för anvisningsavtal, men andra begrepp som tillsvidarepris, 

normalpris med mera förekommer också. Det anvisade priset som de flesta 

anvisade elhandlare använder liknar ett normalt rörligt pris men är mer 

trögrörligt. Priset justeras normalt cirka fyra gånger per år och är ofta cirka 20 till 

25 procent dyrare än andra elhandelsavtal. Det förekommer också att elhandlare 

anvisar kunder på ett avtal om rörligt pris med ett påslag och/eller fast årsavgift 

som antingen är högre eller samma som för övriga kunder.  

Systemet med anvisade elhandlare finns för att tillförsäkra alla kunder el. Det 

innebär att kunder som anvisas en elhandlare blir en del av systemet och benämns 

anvisade kunder. Oavsett på vilken avtalstyp eller pris kunden blivit anvisad är 

kunder som inte väljer elhandlare anvisade. Det innebär att även om anvisade 

kunder exempelvis får ett avtal om rörligt pris med samma pris som för övriga 

                                                           
1 I lagtexten används begreppet anvisad elleverantör.  
2 Ei rapport Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling R2013:17 
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kunder är dessa anvisade kunder. Det är viktigt att dessa kunder uppmärksammas 

på att de blivit anvisade, det vill säga att de blivit hänvisad till en elhandlare som 

valt avtal åt kunden. 

2.1.2 Kunder hamnar i anvisningsavtal vid flytt 

Enligt Ei:s rapport Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling (R2013:17) är 

elhandlarnas samstämmiga bild att de flesta av de anvisade kunderna hamnar i 

anvisningsavtal vid flytt till ny bostad. Ett annat skäl är att kunder får 

anvisningsavtal i situationer när elhandelsavtalet löpt ut och kunden inte aktivt 

tecknar ett nytt elhandelsavtal. Elhandlaren har i dessa fall leveransplikt och en 

skyldighet att fortsätta leverera el till kunden (8 kap. 5 § ellagen).  

En annan mer ovanlig anledning till att kunder anvisas en elhandlare är när 

kundens nuvarande elhandlare går i konkurs. Elnätsföretagen i kundens 

nätområde blir då skyldig att anvisa kunden en ny elhandlare för att garantera 

elleveransen. 

2.2 Tidigare utredningar 

Ei har sedan 2012 gjort två uppföljningar om systemet med anvisade elhandlare. I 

detta avsnitt presenteras sammanfattningar av dessa samt två rapporter som berör 

anvisningssystemet och anvisningsavtal.  

2.2.1 Systemet med anvisade elhandlare – översyn och förslag till åtgärder  

Under våren 2012 publicerade Ei en rapport3 som baserades på ett 

regeringsuppdrag att utreda systemet med anvisningsavtal på elmarknaden. Ei 

konstaterade i rapporten att systemet med anvisade elhandlare leder till oönskade 

effekter som att inaktiva kunder betalar omotiverat höga priser jämfört med 

kunder som aktivt tecknat ett elhandelsavtal. Dessutom konstaterades att systemet 

med anvisade elhandlare riskerar att snedvrida konkurrensen mellan elhandlarna 

när elnätsföretagen utser den anvisade elhandlaren från samma koncern. 

För att råda bot på detta föreslog Ei att elhandlaren skulle bli skyldig att med 

jämna mellanrum uppmärksamma kunden på avtalsvillkoren för 

anvisningsavtalet och kWh-priser för andra elhandelsavtal. Dessutom föreslogs, i 

syfte att minska begreppsförvirring, att elhandlarna skulle använda benämningen 

anvisningsavtal på fakturan och i övrig kommunikation med kunden. Ei föreslog 

även att elnätsföretagen skulle utse den anvisade elhandlaren på ett öppet, icke-

diskriminerande och marknadsorienterat sätt.  

För att lösa problemet med att kunder får anvisningsavtal när deras tidsbestämda 

avtal löpt ut uppmanade Ei branschen att komma överens om att förlänga det 

utgångna avtalet med andra elhandelsavtal.  

2.2.2 Elhandlarcentrisk modell 

I oktober 2009 beslutade de nordiska energiministrarna i det nordiska 

ministerrådet att länderna skulle arbeta för att skapa en gemensam 

slutkundsmarknad för el. För att möjliggöra denna förändring har de nordiska 

                                                           
3 Ei R2012:07 Systemet med anvisade elhandlare – översyn och förslag till åtgärder 
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tillsynsmyndigheterna inom samarbetsorganisationen NordREG tagit fram en rad 

förslag för harmonisering av regelverken inom Norden som ska underlätta för en 

gemensam nordisk slutkundsmarknad. Ei har som ett led i detta arbete föreslagit i 

rapporten Enklare för kunden (R2013:09) att en elhandlarcentrisk modell ska införas 

i Sverige. Förslaget innebär att elhandlaren ska vara kundens huvudsakliga 

kontaktpunkt vid frågor om nätavtal och elhandelsavtal.  

Förslaget får konsekvenser för olika processer på elmarknaden som idag hanteras 

av elhandlare eller elnätsägare. Förslagets påverkan på flyttprocessen kommer att 

innebära att kunden vid flytt endast kontaktar sin elhandlare som i sin tur sköter 

all kontakt med övriga aktörer. Elnätsägaren får en mindre roll jämfört med 

dagens process där kunden först kontaktar elnätsägaren vid flytt. Det får 

konsekvenser för systemet med anvisade elhandlare eftersom elnätsföretagen 

endast behöver anvisa kunder när en elhandlare har gått i konkurs. Övriga 

anvisningar försvinner genom att kunden kontaktar elhandlaren direkt.  

2.2.3 Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling 

Under hösten 2013 publicerade Ei rapporten Anvisade elavtal – nuläget och framtida 

utveckling (Ei R2013:17) som baserades på ett regeringsuppdrag om att följa upp 

anvisningsavtal på elmarknaden. Uppdraget innebar att utreda vilka avtalsformer 

som erbjuds och vilka skillnader i form av pris och avtalsvillkor som förekommer 

mellan anvisningsavtal och andra avtal. 

Ei konstaterade i rapporten att andelen kunder med anvisningsavtal minskat, från 

21,2 procent till 17,1 procent jämfört med Ei:s tidigare rapport från 2012. 

Prisskillnaderna mellan anvisningsavtal och rörliga avtal var dock fortsatt stora. 

Priset för anvisningsavtal var mellan 20-30 procent högre jämfört med andra 

elhandelsavtal. Enligt Ei:s beräkningar fanns det stora besparingsmöjligheter för 

kunder som väljer bort anvisningsavtal till förmån för andra elhandelsavtal. I 

rapporten gör Ei bedömningen att prisreglering inte skulle vara en lämplig åtgärd 

för att komma tillrätta med prisskillnaderna. 

En av rapportens slutsatser var att majoriteten av kunderna får anvisningsavtal när 

de flyttar till ny bostad. Ei konstaterade att om en elhandlarcentrisk modell införs i 

Sverige skulle andelen kunder med anvisningsavtal minska genom att 

flytthanteringen av kunder skulle förändras. Kunden skulle då kontakta en 

elhandlare vid flytt istället för elnätsföretagen som idag är skyldig att anvisa 

kunden. Systemet med anvisade elhandlare skulle därmed minska i betydelse när 

elnätsföretagens roll vid flytt försvinner. Samtidigt skulle sannolikheten öka att 

kunder väljer att teckna ett elhandelsavtal vid flytt när den huvudsakliga 

kontakten är elhandlaren. 

Ei uppmanade branschen att ta ansvar för en tydligare kommunikation med 

kunden om det elhandelsavtal kunden får vid anvisningen eller när ett 

tidsbegränsat avtal löper ut. Branschen borde enligt Ei använda samma begrepp 

som är enkla att förstå och som möjliggör jämförelse med andra avtal. De kunder 

som fortsatt skulle bli anvisade föreslogs få tydlig, riktad information minst var 

tredje månad samt få information om anvisningsavtalet på sin faktura.  
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2.2.4 Enklare faktura 

Idag är kundens faktura huvudsakligen ett debiteringsunderlag för elkostnader. 

Utöver det används fakturan även som informationskanal till elkunder. När 

kunden får sin faktura är kunden som mest angelägen om att agera på marknaden. 

Viljan att agera är beroende av faktorer som kostnader och elens ursprung med 

mera. Därför är det viktigt att den information som lämnas på fakturan gör det 

enkelt för kunden att agera.  

Under arbetet med Ei:s rapport Enklare faktura (Ei R2014:13) granskades ett antal 

fakturor från olika elhandlare. Ei kunde konstatera att namnet på kundens 

elhandelsavtal inte alltid framgick på fakturorna på ett tydligt sätt. Utan denna 

information krävs en större arbetsinsats av kunden för att få grundläggande 

information om de villkor och priser som gäller för elhandelsavtalet. 

Namnet på kundens elhandelsavtal är väsentlig information som påverkar 

kundaktiviteten. Det finns idag ingen skyldighet för elhandlarna att ange denna 

information på fakturan. Därför har Ei föreslagit att elhandelsavtalets namn ska 

framgå på kundens faktura. Genom att elhandelsavtalets namn framgår finns 

större möjligheter för kunder att uppmärksamma att de har ett onödigt dyrt avtal. 

För att kunden dessutom inte ska förvirras av elhandlarnas olika benämningar för 

anvisningsavtalen ska avtalet benämnas anvisat avtal. 

Utöver elhandelsavtalets namn föreslog Ei att annan väsentlig information också 

ska framgå på fakturan och att Ei bör få ett bemyndigande att meddela närmare 

föreskrifter om vad som avses med väsentlig information. Sådan information kan 

till exempel vara anläggnings- och områdesidentitet, uppgifter om 

elhandelsavtalets bindningstid och uppsägningstid. Kunder med anvisningsavtal 

ska dessutom få särskild information om villkoren i elhandelsavtalet. 

2.3 Branschöverenskommelse 

Den 18 december 2013 höll dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt ett möte på 

Näringsdepartementet för att diskutera anvisningsavtal med företrädare från 

elbranschen och kundorganisationerna. Från branschen deltog Ale El, E.ON, 

Fortum, Skellefteå Kraft, Telge Energi, Vattenfall, Svensk Energi och Oberoende 

elhandlare. Från konsumentsidan deltog Sveriges konsumenter, Villaägarnas 

riksförbund och Konsumenternas Energimarknadsbyrå. 

Syftet med mötet var att diskutera hur branschen såg på situationen att cirka en 

femtedel av Sveriges elkunder har anvisningsavtal, att anvisade kunder i flesta fall 

betalar mer för sin el än andra kunder och vad elbranschen avsåg att göra för att 

förbättra situationen. Branschen uppmanades att vid ett senare tillfälle presentera 

förslag på åtgärder för att minska andelen anvisade kunder, få bort oskäliga 

prisskillnader mellan anvisat pris och andra avtal samt lämna förslag på hur 

informationen till kunderna kunde förbättras.  

Resultatet blev att branschorganisationen Svensk Energi utformade en 

rekommendation4 om anvisningsavtal och avtal som löper ut. Rekommendationen 

                                                           
4 http://www.svenskenergi.se/Global/Nyheter%20-

%20dokument/juridik/V%C3%83gledning%20om%20anvisningsavtal%20mm_slutlig.pdf, 2014-10-24 
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började gälla i slutet av februari 2014. Åtagandet är i huvudsak två 

rekommendationer som organisationens medlemmar uppmanas att följa. Även 

branschorganisationen Oberoende elhandlare ställde sig bakom 

rekommendationen. 

Elhandlarna i Sverige använder sig av olika begrepp för anvisningsavtal. Därför 

rekommenderar Svensk Energi att medlemsföretagen ska använda begreppet 

anvisat avtal med anvisat pris. Benämningen får endast användas i situationer när 

elnätsägaren anvisar kunden en elhandlare för att denne saknar elhandlare. 

Kunderna ska informeras om att de har ett anvisat avtal med anvisat pris och att 

de kan kontakta kundtjänst för att teckna ett avtal som skulle passa dem bättre. Det 

rekommenderas att en text lämnas på fakturan vid varje fakturering så länge 

kunden har ett anvisningsavtal med lydelsen: Du har ett anvisningsavtal och 

anvisningspris. Ta kontakt med vårt kundcenter, tfn xxx. För att förhoppningsvis finna ett 

avtal som passar bättre för dig. 

Den andra rekommendationen handlar om situationer när avtal löper ut och där 

kunden inte förlänger eller tecknar ett nytt elhandelsavtal. Utöver de 

informationskrav som ställs i ellagen är rekommendationen från Svensk Energi att 

elhandlarna ska använda en text på kundens faktura med lydelsen: Ditt avtal har 

löpt ut och du har nu fått antingen ett avtal med rörligt pris 1-årigt, 3-årigt eller annat 

tidsbundet avtal med fast pris. Kontakta gärna kundcenter, tfn xxxx, för att se om vi kan 

hitta ett avtal som passar bättre för dig. 

Den rekommenderade texten ska användas på fakturan i de fall kunden inte har 

avtalat om annat och anpassas efter hur elhandlaren väljer att förlänga avtalet. Det 

innebär att om det anges i det ursprungliga avtalet vad som händer när avtalet 

löper ut så behöver inte elhandlaren följa rekommendationen. Medlemsföretagen 

rekommenderas också att överge begreppet tillsvidareavtal för att göra det enklare 

och tydligare för kunden och samtidigt undvika onödig begreppsförvirring.  
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3 Nulägesbeskrivning 

I avsnittet presenteras en nulägesbeskrivning om anvisningsavtal på den svenska 

elmarknaden. Uppgifterna baseras på statistik från SCB och prisuppgifter från 

Elpriskollen5. Dessutom presenteras resultatet från Ei:s enkätundersökning som 

besvarats av 71 anvisade elhandlare och intervjuer med sju anvisade elhandlare. 

3.1 Andelen kunder med anvisat pris minskar 

Andelen kunder med anvisningsavtal har minskat för varje år sedan 2004 (Figur 1). 

Under juli 2014 hade 15,5 procent eller cirka 700 0006 av elkunderna ett 

anvisningsavtal vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med Ei:s 

tidigare mätning från 20137 

Figur 1 Andel kunder med anvisat pris 

Källa: SCB  

Majoriteten av de kunder som aktivt tecknat ett elhandelsavtal har valt antingen 

ett fastprisavtal eller ett avtal om rörligt pris (Figur 2). Under september 2014 hade 

41 procent av kunderna ett avtal om rörligt pris och 37 procent ett 1-, 2-, eller 3-

årigt fastprisavtal.  

                                                           
5 Elhandlare är skyldiga att rapportera in priser bl.a., se 8 kap 11§ ellagen, till Ei som sedan publiceras 

på Elpriskollen. Elpriskollen startade februari 2008. 
6 Beräknat på antalet uttagspunkter 2012 i kategorin Totalt hushåll. Källa: SCB 
7 Ei rapport Anvisade elavtal – nuläge och framtida utveckling Rapport nummer Ei R2013:17 
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Figur 2 Andel kunder per avtalstyp 

 

Källa: SCB  

Under tredje kvartalet 2014 använde 18 procent (17 stycken) av de anvisade 

elhandlarna avtal om rörligt pris som anvisningspris vilket är en ökning med 8 

procentenheter jämfört med 2013. Av de elhandlare som anvisar på rörligt pris har 

60 procent (10 stycken) ett högre påslag och/eller en fast årsavgift för anvisade 

kunder medan resterande elhandlare använder samma påslag som för ordinarie 

avtal8. 

Under de intervjuer som Ei genomfört har de anvisade elhandlarna framfört att det 

alltid kommer att finnas en andel kunder som har anvisningsavtal. Orsaken till det 

är att det alltid kommer att finnas en viss andel kunder som flyttar. Enligt 

elhandlarna är det viktigt att komma ihåg att det inte är samma kunder med 

anvisningsavtal som hela tiden förekommer i anvisningssystemet. Kundgruppen 

anvisade kunder omsätts hela tiden vilket resulterar i relativt oförändrade andelar 

anvisade kunder. 

3.1.1 Sveriges tre största elhandlare har flest anvisade kunder 

Ei har beräknat antalet kunder med anvisningsavtal hos de tretton största anvisade 

elhandlarna som svarat på Ei:s enkätundersökning (Figur 3).9 Deras 

marknadsandelar utgör totalt cirka 71 procent av alla elkunder i Sverige. 

                                                           
8 Enligt inrapporterade uppgifter till Elpriskollen per den 15 september 2014 
9 Baserat på uppgifter från Ei:s enkätundersökning och om totalt antal kunder (bilaga 2). Jämtkraft är 

inte med i beräkningen.  
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Figur 3 Antal och andel anvisade kunder hos de 13 största elhandlarna i enkäten 

Källa: Enkätundersökning 2014 och Rapport Ei R2013:17 

Figur 3 visar att andelen anvisade kunder varierar mellan elhandlarna (linjen i 

figuren) och sträcker sig från 3 procent till 39 procent. Staplarna i figuren visar 

antalet anvisade kunder hos respektive elhandlare. De elhandlare som har flest 

anvisade kunder är Vattenfall, E.ON och Fortum. De tre största elhandlarna har 

relativt låga andelar anvisade kunder på ungefär 10-18 procent men ett stort antal 

anvisade kunder på sammanlagt 325 000 vilka utgör cirka 47 procent10 av alla 

anvisade kunder på elmarknaden. De flesta av de 13 största anvisade elhandlarna 

har ett högt anvisat elpris jämfört med andra elhandelsavtal (Figur 4 linjen).  

Figur 4 Antal anvisade kunder och anvisningspris för de 13 största elhandlarna11 

Källa: Ei, Elpriskollen och beräkningar utifrån enkätundersökning 2014 och uppgifter i bilaga 2 

                                                           
10 Totalt antal anvisade kunder 690 000 dividerat på 325 000 antal anvisade kunder. 
11 Pris per den 15 september 2014 gällande till en lägenhetskund 2000 kWh/år och elområde 3 
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Majoriteten av de anvisade elhandlarna har ett pris mellan 130 och 140 öre per 

kWh (Figur 5). De tre största elhandlarna, Vattenfall, E.ON och Fortum har ett 

anvisat pris mellan 129,5 till 138 öre/kWh vilket ligger i nivå med majoriteten. 

Figur 5 Antal elhandlare inom olika prisintervall12 

Källa: Ei, Elpriskollen 

3.2 Stora prisskillnader mellan anvisat pris och andra avtal 

Det genomsnittliga priset som kunder med anvisningsavtal betalar har varit högre 

än andra elhandelsavtal i princip alla månader från februari 2008 fram till augusti 

2014 (Figur 6). I genomsnitt har de anvisade priserna varit 25 procent högre än 

avtal om rörligt pris under perioden och 20 procent högre än 1- och 3-årigt 

fastprisavtal. Nivåerna är oförändrade jämfört med i Ei:s tidigare uppföljning från 

2013.  

                                                           
12 Genomsnittspris för 2014 per elhandlare i elområde 3 
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Figur 6 Genomsnittligt pris för anvisat pris och andra avtalstyper13 

Källa: Ei, Elpriskollen 

Skillnaden mellan de högsta och lägsta priserna mellan elhandlarna uppgick till 58 

öre eller 60 procent för perioden mars 2008 till september 2014 (Figur 7). Samma 

prisskillnader finns även för avtal om rörligt pris.  

Figur 7 Skillnader mellan elhandlare för anvisat pris14 

Källa: Ei, Elpriskollen 

3.2.1 Elhandlarna använder olika modeller för prissättning 

Elhandlarnas prissättningsstrategier för anvisningsavtalen kan generellt delas in i 

tre olika varianter. Den vanligaste varianten är att elhandlaren har ett särskilt pris 

för anvisade kunder som är ett trögrörligt pris och oftast mycket högre än 

                                                           
13 Priserna i figuren gäller för typkund 2000 kWh/år i elområde 3. I elområde 1 och 2 har skillnaderna 

mellan anvisat pris och övriga avtal minskat något under 2014, se bilaga 4. 
14 Priserna gäller elområde 3 och en typkund som förbrukar 2 000 kWh/år. 
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elhandlarnas övriga elhandelsavtal. Den andra varianten är att elhandlare anvisar 

på ett avtal om rörligt pris med ett högre påslag och/eller en högre fast årsavgift 

jämfört med andra elhandelsavtal som elhandlare erbjuder. Den tredje varianten är 

att de anvisade kunderna får ett avtal om rörligt pris med samma påslag och fast 

årsavgift som övriga kunder.  

De elhandlare som Ei intervjuat och som anvisar på ett avtal om rörligt pris anger 

att företaget på detta sätt minskar sin risk genom att kunden istället tar den största 

risken. Det vill säga att svängningarna i spotpriset påverkar kundens pris direkt 

istället för elhandlaren, som inte behöver prissäkra elleveransen.  

Elhandlare som använder ett särskilt pris för anvisade kunder med mycket högre 

marginal än för övriga kunder motiverar det med att denna kundgrupp medför 

högre omkostnader än andra kunder. Orsaken till de högre kostnaderna enligt 

elhandlarna är:  

 Högre kundomsättning: Anvisade kunder är oftast lägenhetskunder som 

flyttar i högre utsträckning än andra kunder. Det uppstår en affärsrisk när 

elhandlaren vid dessa tillfällen kan förlora kunden.  

 Kort uppsägningstid: Anvisningsavtal har ofta en uppsägningstid på 14 

dagar. Det uppstår en affärsrisk genom att kunden relativt omgående kan 

byta avtal eller elhandlare.  

 Högre administrativa kostnader: Genom att elhandlarna bearbetar 

anvisade kunder mer än övriga kunder genom kundtjänst och riktad 

information har denna kundgrupp högre kostnader. 

 Betalningsförmåga: Anvisade kunder har en något sämre 

betalningsförmåga än andra kunder vilket leder till kreditrisker som 

elhandlarna tar höjd för i prissättningen.  

Elhandlarna anser att det särskilda priset till anvisade kunder är motiverat på 

grund av att de inte vill fördela kostnaderna för denna kundgrupp på övriga 

kunder som då skulle få högre priser. Vissa av de intervjuade elhandlarna som har 

ett högre pris för anvisade kunder anger att elhandel är en lågmarginalprodukt. 

Skulle det anvisade priset tas bort skulle de gå miste om intäkter vilket skulle leda 

till att de tvingas höja marginalerna på andra avtal för att inte gå miste om intäkter.  

3.3 Det är främst lägenhetskunder som har anvisningsavtal 

En viktig aspekt vad gäller anvisningsavtal är storleken på kundernas 

elförbrukning som direkt påverkar kundens totala elkostnad. I intervjuer som Ei 

gjort med elhandlare har det framkommit att anvisade kunder generellt har en låg 

elförbrukning. Den bilden bekräftas till viss del av de uppgifter som framkommit i 

Ei:s enkätundersökning. Ungefär 51 procent (Figur 8) av de anvisade kunderna har 

en elförbrukning upp till 2 000 kWh/år och 66 procent har en förbrukning upp till 

3 000 kWh/år. Det är främst kunder som bor i lägenhet med hushållsel som har en 

elförbrukning inom detta spann. Resterande 34 procent har en elförbrukning över 

3 000 och upp till och över 20 000 kWh/år, dessa är lägenhetskunder med hög 

elförbrukning och villakunder med eluppvärmda hus.  

Jämfört med svaren i Ei:s enkät från 2013 har endast en marginell förändring skett. 
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Figur 8 Andel anvisade kunder fördelat efter elförbrukning kWh/år 2014 

Källa: Enkätundersökning 2014 

3.4 Hälften har anvisningsavtal längre än ett år 

Anvisningsavtal har ofta en kort uppsägningstid på 14 dagar vilket gör det möjligt 

för kunden att relativt snabbt byta till annat avtal eller elhandlare. Det är därför 

intressant att studera hur lång tid anvisade kunder har anvisningsavtal. Hälften av 

de anvisade kunderna gör ett aktivt val genom att byta avtal inom de närmaste 

tolv månaderna från anvisningen och resterande kunder har anvisningsavtal 

längre än 12 månader (Figur 9). Ungefär 22 procent av kunderna byter avtal inom 

tre månader. Jämfört med Ei:s enkätundersökning från 2013 är fördelningen 

nästintill oförändrad.  

Figur 9 Andel anvisade kunder fördelat på hur lång tid de haft anvisningsavtal 

Källa: Enkät 2014 och Rapport Ei R2013:17 
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Att vissa kunder väljer att ha kvar anvisningsavtalet kan till viss del bero på att 

kunderna inte aktivt ser över sitt elhandelsavtal. I Ei:s enkätundersökning från 

2013 konstaterades att 80 procent av de anvisade kunderna får ett anvisningsavtal 

när de flyttar till ny bostad. Enligt de elhandlare som Ei intervjuat beror detta på 

att kunder glömmer bort att teckna ett elhandelsavtal när de flyttar på grund av 

andra flyttbestyr. När kunden senare har tid över tecknas ett elhandelsavtal.  

Flera elhandlare som Ei intervjuat samt elhandlare i Ei:s enkätundersökning har 

framfört att många kunder inte bryr sig om att de har anvisningsavtal. Eftersom de 

ofta har en låg elförbrukning blir den ekonomiska besparingen vid ett eventuellt 

byte av elavtal eller elhandlare liten ur kundens perspektiv. Kostnaden som 

kunden måste lägga på att sätta sig in i frågan och sedan ta ett beslut om att teckna 

ett elhandelsavtal överstiger den ekonomiska besparingen.  

3.4.1 De tre största elhandlarna har kunder länge på anvisningsavtal 

Ei har brutit ner enkätsvaren från en total nivå för alla elhandlare till individuella 

svar för de fjorton största elhandlarna i Sverige. Resultatet visar att andelen kunder 

som har anvisningsavtal längre än 12 månader är högre (60 procent) för dessa 

elhandlare jämfört med snittet (Figur 9). Det innebär att de största elhandlarna har 

kunder en längre tid på anvisningsavtal än elhandlarna med färre kunder. 

När siffrorna bryts ner ännu mer till att endast gälla de tre största elhandlarna 

Vattenfall, E.ON och Fortum framgår att de flesta kunder har anvisningsavtal en 

längre tid (Figur 10). Över 70 procent av de anvisade kunderna hos Vattenfall och 

Fortum har anvisningsavtal längre än 12 månader. Majoriteten av de anvisade 

kunderna, cirka 55 procent, hos E.ON har anvisningsavtal i mellan 6 och 12 

månader och 36 procent i över ett år.  

Figur 10 Hur lång tid kunder haft anvisningsavtal hos de tre största elhandlarna 

Källa: Enkätundersökning 2014 
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3.5 Elhandlarna informerar anvisade kunder på olika sätt 

De elhandlare som besvarat Ei:s enkätundersökning kan delas in i tre olika 

grupper efter hur de informerar anvisade kunder (Figur 11). Den första gruppen är 

elhandlare som informerar kunden vid flytt till ny bostad (25 procent). I dessa fall 

måste kunden själv söka efter information och få en förståelse för att 

anvisningsavtal i många fall är ofördelaktigt. Elhandlarna inom denna grupp kan 

ibland anordna kampanjer där kunder med anvisningsavtal uppmanas att teckna 

annat avtal. Här ingår även elhandlare som inte anser att det är nödvändigt att 

informera kunden eftersom kunden anvisas på ett anvisat pris som är samma som 

övriga kunder får.  

Figur 11 Hur ofta anvisade elhandlare ger riktad information om anvisningsavtal 

Källa: Enkätundersökning 2014 

Den andra gruppen av elhandlare skickar riktad information till kunder från två 

till sex gånger per år (39 procent). Det sker med brevutskick eller genom att 

kunden kontaktas av elhandlarens kundtjänst. Det förekommer också att 

information om anvisningsavtal skickas tillsammans med fakturan som uppmanar 

kunden att se över sin avtalssituation. Denna grupp har en mer rutinmässig 

hantering av informationsspridningen för att kontinuerligt bearbeta kunder med 

anvisningsavtal.  

Den tredje gruppen elhandlare (32 procent) har i Ei:s enkätundersökning svarat 

”Övrigt” och hanterar informationen på ett annat sätt än de alternativ Ei 

specificerat. Elhandlarna i denna kategori skickar ingen riktad information till 

kunderna utan informerar istället via företagets kundtidning eller på deras 

hemsida. Elhandlarna försöker att få kunden att byta avtal när kunden kontaktar 

elhandlaren per telefon eller e-post.  

Jämfört med Ei:s enkätundersökning från 2013 har andelen elhandlare som 

informerar kunden om att teckna annat avtal fler än en gång per år ökat från 17 till 

39 procent.  
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3.5.1 Det är svårt att nå alla kunder med information 

De flesta av elhandlarna som Ei intervjuat har gjort särskilda insatser för att 

minska andelen anvisade kunder. Insatserna har exempelvis bestått av särskilda 

brevutskick, telefonsamtal och kampanjer. Elhandlarna som har genomfört dessa 

åtgärder påpekar att det har fått en viss effekt, men att det är svårt att nå alla 

kunder. Vissa kunder väljer att ha kvar anvisningsavtalet oavsett hur mycket 

elhandlaren informerar. Det kan bero på att kunderna inte förstår informationen 

eller att de tycker att elmarknaden är krånglig. Det finns kunder som anser att 

besparingen inte är tillräckligt hög för att byta till annat avtal. 

Förutom informationsinsatser så finns det exempel på andra åtgärder som 

elhandlarna genomfört för att försöka minska andelen kunder med 

anvisningsavtal. En sådan åtgärd är att elen stängs av när hyresgästen flyttar ut 

från bostaden. Den nya hyresgästen uppmärksammas då på att det krävs en åtgärd 

för att få elen påslagen i samband med en inflyttning. Det ökar chansen att kunden 

uppmärksammas på att hon eller han kan välja elhandlare och elavtal. Vissa 

elhandlare har dessutom fått ägardirektiv att minska andelen anvisningsavtal. 

3.6 Uppföljning av Svensk Energis rekommendation 

I Ei:s enkätundersökning som genomfördes under augusti 2014 frågade Ei 

elhandlarna om de följer rekommendationen om anvisningsavtal som Svensk 

Energi tog fram februari 2014.  

3.6.1 Fler elhandlare än tidigare använder begreppet anvisat 

Ei har granskat de anvisade elhandlarnas webbplatser (95 företag) för att se vilket 

begrepp de använder på sina anvisningsavtal. Under september 2014 använde 54 

procent av alla anvisade elhandlare någon av benämningarna anvisat pris, 

anvisningsavtal eller liknande på sin webbplats. Endast en elhandlare använder 

benämningen anvisningsavtal med anvisat pris som rekommenderas. 

De elhandlare som inte använder någon av ovanstående benämningar använder 

ofta benämningen Tillsvidarepris men även andra benämningar förekommer som 

exempelvis exempel Övergångspris, Baspris, Standardpris och Normalpris. Det är 

främst de minsta elhandlarna som använder sig av en annan benämning än anvisat 

pris eller anvisningsavtal.  

Under genomgången av elhandlarnas webbsidor tittade Ei även på hur många 

elhandlare som hade information om anvisning och anvisningsavtal på 

webbplatsen. Resultatet visade att 20 procent av de anvisade elhandlarna inte hade 

någon information om anvisningsavtal på sin webbplats. 

3.6.2 Få elhandlare efterlever rekommendationen om anvisningsavtal 

Svensk Energi rekommenderar att elhandlarna ska använda följande text på 

fakturan till anvisade kunder: ”Du har ett anvisningsavtal och anvisningspris. Ta 

kontakt med vårt kundercenter, tfn xxx, för att förhoppningsvis finna ett avtal som passar 

bättre för dig”.  

Ei:s enkätundersökning visar att 32 procent av elhandlarna inte har någon text alls 

på fakturan. Den vanligaste orsaken till det är begränsningar i elhandlarnas 
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faktureringssystem. Några elhandlare är på väg att byta faktureringssystem eller 

uppgradera systemet med ny funktionalitet vilket kommer göra det möjligt att 

utöka mängden information på fakturan. Andra elhandlare har meddelat att de 

börjat att se över fakturaspecifikationen för att enklare kunna arbeta med olika 

typer av informationstexter, vilket gjort att de ännu inte följer rekommendationen.  

Ungefär 24 procent av elhandlarna har endast avtalsnamnet på fakturan och ingen 

övrig information om anvisningsavtal. En lika stor grupp av elhandlare har en 

egen variant på information på fakturan eller en text som till viss del 

överensstämmer med rekommendationen. Nedan finns tre exempel på det. 

 Du har ett anvisningsavtal med anvisningspris eftersom du inte har gjort ett 

aktivt val av elavtal. Kontakta gärna vår kundservice för att hitta en avtalsform 

som passar dig. 

 Sänk din elkostnad – teckna avtal! Du som har Anvisningsavtal kan sänka din 

elkostnad genom att teckna något av våra övriga elavtal som oftast har ett lägre 

pris. Teckna avtal på Mina sidor, inloggningsuppgifter finns på fakturan, eller 

kontakta kundservice på tel X.  

 Du har förnärvarande inget elavtal därför har du vårt normalpris. Kontakta gärna 

vår Kundtjänst om du vill teckna ett avtal som passar dig bättre. Tel X eller 

kund@xxxx.se eller www.X.se. 

Enkätundersökningen visar dessutom att endast 20 procent av elhandlarna strikt 

använder den rekommenderade formuleringen.  

Ei frågade också elhandlarna om texten finns kvar på fakturan tills kunden byter 

avtal. En majoritet (51 procent) svarade att informationen finns kvar tills kunden 

väljer att teckna ett annat avtal.  

3.6.3 Få elhandlare följer rekommendationen om avtal som löpt ut 

Svensk Energi rekommenderar även sina medlemmar att använda en text på 

fakturan för de kunder vars avtal löpt ut. Den rekommenderade texten är ”Ditt 

avtal har löpt ut och du har nu fått antingen ett avtal med rörligt pris 1-årigt, 3-årigt eller 

annat tidsbundet avtal med fast pris. Kontakta gärna kundcenter, tfn xxxx, för att se om vi 

kan hitta avtal som passar bättre för dig”. Ungefär 15 procent av elhandlarna i Ei:s 

enkät uppger att de använder formuleringen. 

Majoriteten av elhandlarna har valt att inte använda den rekommenderade texten. 

Istället informeras kunderna om att avtalet snart löper ut genom ett separat 

brevutskick innehållande en offert och information om att kunden måste förnya 

sitt avtal. De kunder som låter avtalet löpa ut får ofta ett bekräftelsebrev från 

elhandlaren som informerar om det nya avtalet och när det trädde ikraft. Den text 

som kunden får i ett bekräftelsebrev kan se ut på följande vis:  

 Vi vill göra er uppmärksam på att ert elavtal som löpte ut [datum] blivit omlagt 

till bundet 1-års pris [kr] tom [datum] enligt de gällande särskilda 

avtalsvillkoren..." 
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Några elhandlare har även här problem att lägga till text på fakturan på grund av 

begränsningar i faktureringssystemen. Detta kommer att ordnas genom 

uppdatering av systemen. Det finns även elhandlare som har en egen text på 

fakturan när avtal löper ut. Det är en egen version av den rekommenderade texten 

eller en helt egen text. Nedan finns exempel på det. 

 Ditt avtal har löpt ut och du har nu fått ett rörligt elpris. Ta kontakt med vår 

kundtjänst, tfn 0500-433230 för att förhoppningsvis hitta ett avtal som du är nöjd 

med 

 Du har ett övergångsavtal med övergångspris eftersom du inte har gjort ett aktivt 

val av elavtal. Kontakta gärna vår kundservice för att hitta en avtalsform som 

passar dig.  

Fyra elhandlare har påpekat att de inte följer rekommendationen för att de 

förlänger alla sina avtal enligt avtalsvillkoren. I dessa fall menar elhandlarna att 

rekommendationen från Svensk Energi inte är tillämplig. 

3.6.4 Olika elhandelsavtal används vid förlängning 

Svensk Energi rekommenderar elhandlarna att överge begreppet tillsvidareavtal. 

Det är vanligast att avtal som löper ut förlängs med avtal om rörligt pris (Figur 12) 

men andra avtalsformer är nästan lika vanliga. Ungefär 18 procent av elhandlarna 

använder begreppet tillsvidareavtal vid förlängning.  

Figur 12 Hur förlänger ni kundens avtal när det löpt ut? 

Källa: Enkätundersökning 2014 

Ungefär 24 procent av elhandlarna förlänger avtalet som löpt ut med samma typ 

av avtal som kunden tidigare haft. Det vill säga att ett fastprisavtal förlängs med 

ett nytt fastprisavtal osv, så kallad automatisk förlängning. 

3.6.5 Elhandlarna anser att de följer rekommendationen 

Tidigare i avsnittet har det konstaterats att endast en minoritet av de anvisade 

elhandlarna helt följer rekommendationen från Svensk Energi. Trots det har 80 
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procent av elhandlarna svarat i Ei:s enkätundersökning att de infört 

rekommendationen. Ei tolkar detta som att elhandlarna anser att 

rekommendationen är uppfylld när fakturan innehåller någon typ av text som i 

stora drag har samma innebörd som den rekommenderade. 
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4 Sammanfattande analys, 

slutsatser och förslag  

I avsnittet presenteras en sammanfattande analys av nulägesbeskrivningen i 

avsnitt 3 samt slutsatser och förslag på åtgärder.  

4.1 Antalet kunder med anvisningsavtal minskar 

men prisskillnaderna är fortsatt stora 

Andelen kunder med anvisningsavtal minskar. Sedan Ei:s uppföljning från 2013 

har andelen sjunkit med 1,6 procentenheter till 15,5 procent. Möjliga förklaringar 

till förändringen är att kunderna blivit mer aktiva och i större utsträckning väljer 

mer förmånliga avtal, att elhandlarna har varit aktiva och lyckats få fler kunder att 

teckna andra elhandelsavtal eller att kunderna är mer förutseende och tecknar 

elhandelsavtal samtidigt som de flyttar in i en ny bostad. En annan bidragande 

orsak till minskningen kan vara att de företag som anvisar på ett avtal om rörligt 

pris inte rapporterar in sina uppgifter till SCB som beräknar andelen anvisade 

kunder.  

Trots den positiva utvecklingen har fortfarande cirka 700 000 kunder ett 

anvisningsavtal. Ungefär hälften av dessa har anvisningsavtal hos någon av de tre 

största elhandlarna Vattenfall, E.ON eller Fortum. De flesta kunder som har ett 

anvisningsavtal hamnar på ett sådant i samband med en flytt och ungefär hälften 

av alla anvisade kunder har anvisningsavtal längre än ett år. I genomsnitt får 

kunder med anvisningsavtal betala cirka 25 procent mer per kWh än kunder med 

avtal om rörligt pris och cirka 20 procent mer per kWh än kunder med 1- eller 2-

årigt fastprisavtal. Jämfört med Ei:s tidigare uppföljning från 2013 är 

prisskillnaderna oförändrade. Elhandlarna fortsätter därmed att debitera anvisade 

kunder mycket höga elpriser jämfört med andra elhandelsavtal.  

Något fler elhandlare än vid Ei:s tidigare undersökning anvisar kunder på 

ordinarie avtal om rörligt pris med samma påslag som för övriga kunder. Det är 

trots det fortfarande vanligast att de anvisade elhandlarna använder ett mycket 

högre pris för anvisade kunder. Det höga priset motiverar elhandlarna med att 

anvisade kunder medför högre kostnader än andra kunder på grund av ökad 

administration i form av brevutskick och telefonsamtal. Dessutom medför de 

anvisade kunderna enligt elhandlarna en ökad affärsrisk eftersom anvisningsavtal 

vanligtvis har en kort uppsägningstid jämfört med andra elhandelsavtal. Risken 

ligger i att elhandlaren kan förlora kunden på kort varsel på grund av att de snabbt 

kan byta elhandlare och elhandelsavtal.  

Det framhålls också att om anvisade kunder skulle få samma pris som övriga 

kunder skulle de ökade kostnaderna och affärsrisken behöva slås ut på alla 

kunder. Det skulle innebära höjda marginaler på alla elhandelsavtal med höjda 

elpriser på alla avtal som följd. Denna argumentation ifrågasätts av anvisade 

elhandlare som använder ett pris som är samma som för övriga kunder. De anser 
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att anvisade kunder inte medför någon högre affärsrisk eller en förhöjd 

administrativ kostnad.  

Ei kan konstatera att de anvisade elhandlarna har olika uppfattningar om anvisade 

kunder är mer kostsamma än andra kunder. Anvisade elhandlare som valt att 

anvisa kunder på avtal om rörligt pris med samma påslag som för övriga kunder 

visar dock att det är möjligt att ge anvisade kunder samma elpriser som till övriga 

kunder.  

Ei ser positivt på att andelen kunder med anvisningsavtal minskar något och att 

fler elhandlare använder anvisningsavtal med lägre pris jämfört med traditionella 

anvisningsavtal. Eftersom det går att anvisa på avtal med samma pris som till 

övriga kunder kan Ei inte se att anvisade kunder skulle medföra ökade kostnader 

som motiverar en prisskillnad på 20 till 25 procent i förhållande till övriga avtal. 

Vilket avtal som används vid anvisningen har ingen större betydelse. Det viktiga 

är att anvisade kunder inte debiteras ett pris som är oskäligt och att dessa kunder 

snabbt kan byta till mer förmånliga avtal.  

4.2 Anvisade elhandlare får konkurrensfördelar 

Anvisningsavtal med priser som ligger väsentligt högre än genomsnittet ger 

anvisade elhandlare en möjlighet att öka sina intäkter på bekostnad av passiva 

kunder. Eftersom anvisningsavtal inte är konkurrensutsatta på samma villkor som 

andra avtal kan anvisade elhandlare göra ekonomiska vinster genom att 

överprissätta anvisningsavtal. Det ger anvisade elhandlare konkurrensfördelar 

vilket elhandlare som inte är anvisade saknar. Resultatet kan bli att konkurrensen 

påverkas, till exempel genom att anvisade elhandlare har möjlighet att sänka sina 

marginaler på andra konkurrensutsatta elhandelsavtal eller helt enkelt genom att 

deras marginaler ökar. Den ekonomiska vinsten står i relation till antalet anvisade 

kunder. Anvisade elhandlare med ett stort antal anvisade kunder som samtidigt 

använder ett relativt högt anvisat pris har därför större konkurrensfördelar än 

elhandlare med det motsatta förhållandet.  

Ei kan konstatera att anvisade elhandlare får konkurrensfördelar genom att 

debitera anvisade kunder höga elpriser i förhållande till andra elhandelsavtal. 

Elhandlare som inte är anvisade elhandlare har inte samma möjligheter, vilket 

kan påverka konkurrensen på elmarknaden.  

4.3 Elhandlarna följer inte Svensk Energis rekommendation 

Svensk Energis rekommendation om information på fakturor om anvisningsavtal 

tillämpas inte av samtliga elhandlare. Ungefär 32 procent av de tillfrågade 

elhandlarna har ingen text om anvisningsavtal på fakturan. Endast 20 procent av 

elhandlarna använder den rekommenderade texten i sin helhet och 15 procent 

använder texten som rekommenderas när avtal löper ut.  

Orsakerna till varför texten om anvisningsavtal inte införts på fakturan varierar. 

De flesta elhandlare har antingen problem med att få plats med texten eller så har 

de valt att endast ha avtalsnamnet på fakturan. I dessa fall får inte kunderna någon 

information på fakturan om att de har ett oförmånligt avtal eller vart de kan vända 

sig för att teckna annat avtal. Skillnaden mellan hur elhandlarna informerar 
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kunden via fakturan visar på att det inte finns någon enhetlighet i hur anvisade 

kunder informeras. Majoriteten av de anvisade elhandlarna väljer att hantera 

anvisade kunder på sitt eget sätt vilket medför att anvisade kunder får olika 

information. 

Svensk Energi rekommenderar att begreppet anvisat avtal med anvisat pris 

används. Ei kan konstatera att många anvisade elhandlare har övergått till ett 

begrepp som innehåller orden anvisat eller anvisad. Flera anvisade elhandlare 

använder fortfarande benämningen tillsvidareavtal men andra begrepp som 

exempelvis övergångspris, baspris, standardpris och normalpris. Därmed möts 

anvisade kunder fortfarande av olika begrepp beroende på vilken elhandlare de 

anvisats. 

Elkunder blir vanligtvis anvisade till en elhandlare inom samma koncern som det 

lokala elnätsföretaget tillhör. Det innebär att kundens bostadsort spelar en stor roll 

för om kunden får adekvat information om anvisningen eller inte. Eftersom de 

flesta anvisade elhandlare inte följer Svensk Energis rekommendation blir 

konsekvensen att den information kunden får inte är enhetlig över hela landet. 

Syftet med rekommendationen försvinner och de anvisade kunderna drabbas 

genom att elhandlarna hanterar dem på olika sätt. Den slutsats Ei drar av 

elhandlarnas agerande är att syftet med rekommendationen, att förbättra 

informationen till anvisade kunder, inte uppnåtts fullt ut. 

Ei anser att rekommendationen från Svensk Energi inte har fått avsedd effekt. 

Syftet med rekommendationen att anvisade kunder ska mötas av enhetlig 

information oavsett bostadsort eller elhandlare har inte uppnåtts.  

4.4 Förslag på åtgärder 

Ei anser att det är ett problem att antalet anvisade kunder är många eftersom 

merparten av dessa betalar ett väsentligt högre pris än övriga kunder. De flesta 

kunderna hamnar i anvisningsavtal vid flytt och därför föreslår Ei att en 

elhandlarcentrisk flyttprocess införs i linje med förslagen i rapporten Enklare för 

kunden (Ei R2013:09). Det skulle innebära att kunderna måste kontakta en 

elhandlare vid flytt och samtidigt teckna elhandelsavtal för att få el levererad. Det 

är en förändring mot dagens system där kunden kan flytta in på ny adress och få el 

levererad utan att teckna ett elhandelsavtal. En elhandlarcentrisk flyttprocess 

medför en minskning av andelen kunder med anvisningsavtal. 

Trots ett införande av en elhandlarcentrisk flyttprocess kommer det förekomma att 

kunder blir anvisade i vissa situationer. Det är fortsatt viktigt att dessa kunder inte 

debiteras väsentligt högre priser jämfört med övriga avtal och att de snabbt kan 

byta till annat elhandelsavtal och elhandlare.  

Det är olyckligt att elhandlarna inte följer Svensk Energis rekommendation om 

anvisningsavtal. Det är väldigt viktigt att alla anvisade kunder på elmarknaden får 

samma information om anvisningen eftersom informationen ger dem möjlighet att 

vara aktiva på elmarknaden. Det ska inte spela någon roll var kunden bor eller till 

vilken elhandlare kunden anvisats, den grundläggande informationen bör vara 

enhetlig. Dessutom hanterar de anvisade elhandlarna kunderna på olika sätt. Vissa 

har ingen information på fakturan, några elhandlare bearbetar kunderna aktivt 
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flera gånger per år, medan andra inte informerar mer än vad som krävs enligt 

ellagen. Denna blandning visar på en avsaknad av enhetlighet om hur anvisade 

kunder ska informeras och en bristande vilja hos elhandlarna att förbättra 

informationsinsatserna.  

Ei har tidigare i rapporten Enklare Faktura (Ei R2014:13) lämnat förslag på åtgärder 

som skulle tvinga alla anvisade elhandlare att informera likartat. Ei föreslår att alla 

anvisade elhandlare ska använda begreppet anvisat avtal för det elhandelsavtal 

som kunden får vid anvisningen. Avtalets namn ska också tydligt framgå på 

kundens faktura. För att ytterligare förenkla och uppmuntra anvisade kunder att 

göra aktiva val vill Ei att övrig väsentlig information ska framgå på fakturan. För 

anvisningsavtal kan det handla om villkoren för det anvisade avtalet samt 

information om ellagens bestämmelser om byte. Dessa åtgärder skulle leda till en 

enhetlighet på marknaden och säkerställa att alla kunder som anvisas får samma 

grundläggande information oavsett bostadsort och elhandlare. Det är också viktigt 

att Ei ges möjlighet att utöva tillsyn över de informationskrav som ställs på 

elhandlarna. 

Ei bedömer att de förslag som tidigare lämnats till regeringen, särskilt förslaget 

om elhandlarcentrisk flyttprocess och förslagen i Enklare Faktura, kommer att 

minska antalet kunder med anvisningsavtal. Vidare bedömer Ei att det finns ett 

behov av ett bindande regelverk som ställer krav på de anvisade elhandlarnas 

information. Det är viktigt att de anvisade elhandlarna använder ett enhetligt 

begrepp och att de anvisade kunderna får återkommande information om villkoren 

för det anvisade avtalet.  
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Bilaga 1 Enkätundersökning 

Namn på företaget: 

1. Hur stor andel av era kunder är anvisade i dagsläget? Ange andelen i 

procent. 

2. Av de kunder som har anvisningsavtal idag, hur länge har dessa haft det 

anvisade avtalet? Fördela andelen kunder i procent efter respektive 

tidsintervall nedan. 

0-3 månader, 3-6 månader, 6-12 månader, Mer än 12 månader 

3. Av de kunder som har anvisningsavtal, fördela andelen kunder efter deras 

elförbrukning per år (%). 

0-1000 kWh/år, 1001-2000 kWh/år, 2001-3000 kWh/år, 3001-4000 kWh/år, 

4001-5000 kWh/år, 5001-10 000 kWh/år, 10 000-20 000 kWh/år, Mer än 20 

000 kWh/år 

4. Har ni infört branschöverenskommelsen vad gäller information om 

anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal?  

Ja, Nej 

5. Svensk Energi rekommenderar att följande text om anvisningsavtal ska 

finnas på kundens faktura: ”Du har ett anvisningsavtal och anvisningspris. 

Ta kontakt med vårt kundcenter, tfn xxx, för att förhoppningsvis finna ett 

avtal som passar bättre för dig”.  

Använder ni denna formulering? Ja, Nej. Om nej, skriv den text ni 

använder. 

6. Finns denna text på kundens faktura ända tills kunden byter till annat 

avtal?  

Ja, Nej, Vi använder ingen text på fakturan 

7. Utöver informationen på fakturan, hur ofta får kunden riktad information 

om anvisningsavtal och om möjligheten att teckna annat avtal? 

Ingen Gång, 1 gång vid inflyttning, 2-4 gånger per år, 4-6 gånger per år, 1 

gång i månaden, Övrigt, vänligen specificera nedan 

Kommentar till svaret "Övrigt" i fråga 8.  

8. Svensk Energi rekommenderar att följande text ska finnas på kundens 

faktura när ett tidsbestämt avtal löpt ut: ”Ditt avtal har löpt ut och du har 

nu fått antingen ett avtal med rörligt pris 1-årigt, 3-årigt eller annat 

tidsbundet avtal med fast..." 

Ja, Nej, Om nej, skriv den text ni använder 

9. Hur förlänger ni kundens avtal när det löpt ut? (denna fråga gäller 

samtliga era tidsbestämda elhandelsavtal).  
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Fastprisavtal, Rörligt pris, Anvisat/Tillsvidareavtal, Annat avtal, vänligen 

specificera nedan. Kommentar till svaret "Annat avtal" i fråga 10.  

10. Har ni några övriga synpunkter ni vill förmedla eller någon fråga ni vill få 

förtydligad eller kommentera? Skriv gärna dessa kommentarer här: 

Svarsfrekvens enkätundersökning 

Enkäten skickades ut till 95 anvisade elhandlare varav 71 svarade vilket ger en 

total svarsfrekvens på cirka 75 procent. I tabellen nedan presenteras 

svarsfrekvensen för respektive fråga.  

  Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 

Antal svar 71 59 58 71 71 71 71 71 71 

Svarsfrekvens 100 % 83 % 82 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Information 

1) Tidpunkt för första information till kund 

2) Hur ofta informeras kunden 

Systemet med anvisade elhandlare 

1) Vad anser ni om anvisningssystemet, fyller den sin funktion? 

2) Tror ni att antalet anvisade kunder blir färre med 

elhandlarcentriskmodell?  

a. Finns det andra sätt?  

b. Är en förutsättning att elen stängs av vid flytt?  

Branschöverenskommelsen 

1) Har ni implementerat den? 

2) Kan ni visa ett exempel på hur informationen presenteras på en 

kundfaktura? 

Prissättning 

1) Vilket pris debiterar ni kunden? 

a. Hur är det beräknat? 

b. Hur ofta justeras priset? 

Risker 

1) Vad i ligger risken med anvisade kunder? 

2) Hur stor andel av kunderna har anvisningsavtal? 

3) Förbrukningen 
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Bilaga 3 Marknadsandelar 

Nedan presenteras antalet kunder och marknadsandelar för Sveriges 20 största 

elhandlarna i Sverige. Marknadsandelarna är beräknade som antalet kunder 

dividerat på totalt antal kunder i Sverige som estimeras till cirka 5,1 miljoner.  

Företag Antal kunder Marknadsandel (%) 

Vattenfall AB 960 000 19 % 

E.ON Försäljning Sverige AB 676 000 13 % 

Fortum Markets AB 624 000 12 % 

Bixia AB 300 000 6 % 

Göteborg Energi DinEl AB 280 000 5 % 

Jämtkraft AB*** 235 840 5 % 

Telge Energi 170 000 3 % 

Kraftringen Försäljning / Lunds 

Energikoncernen 158 369 3 % 

Mälarenergi AB 147 000 3 % 

Energibolaget i Sverige** 135 000 3 % 

Skellefteå Kraft AB 125 000 2 % 

Öresundskraft Marknad AB** 125 000 2 % 

GodEl** 95 000 2 % 

Göta Energi AB 60 000 1 % 

Billinge Energi AB 53 200 1 % 

Nordic GreenEnergy (fd Kraft & 

Kultur)** 50 000 1 % 

Umeå Energi AB** 44 267 1 % 

Jönköping Energi 42 375 1 % 

Elverket Vallentuna El AB** 42 000 1 % 

Karlstad Energi 40 000 1 % 

Total 4 363 051 86 % 

 

Källa: Energi Online 2013-10-01 

**Elhandlaren har inte svarat på Ei:s enkätundersökning.  

***Uppgifter om antalet kunder som är unikt för elhandlaren finns inte tillgängligt.  
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Bilaga 4 Anvisat pris per elhandlare 

Elområde 1   

Elhandlare Avtal 2014-10-15 

Bodens Energi AB Anvisningsavtal med anvisningspris 142,25 

Jukkasjärvi Energi AB Tillsvidare Andelsägare, Elområde 1 138,50 

Jukkasjärvi Energi AB Tillsvidare Andelsägare, Elområde 1 137,88 

E.ON Anvisningsavtal 131,50 

Vattenfall AB Anvisningsel, Elområde 1 127,00 

Luleå Energi AB Månadspris 115,16 

PiteEnergi Handel AB Löpande Månadspris 108,20 

Skellefteå Kraft AB Rörligt elpris 106,61 

Töre Elförsäljning AB Tillsvidare 102,25 

 

 

Elområde 2   

Elhandlare Avtal 2014-10-15 

Övik Energi AB Anvisningsavtal 146,75 

Sundsvall Energi AB Rörligt - Tillsvidare 145,98 

Åsele Kraft AB Anvisningsavtal 144,12 

Gävle Energi AB Anvisat elpris 137,78 

Fortum Fortum Enkel 137,38 

E.ON Anvisningsavtal 131,5 

Umeå Energi Elhandel AB Anvisningsavtal område 2 128,39 

Vattenfall AB Anvisningsel, Elområde 2 127 

Fyrfasen Energi AB Anvisat pris för elområde 2 126,44 

AB Helsinge Elhandel Anvisat elprisavtal 124,7 

Ljusdal Energi Försäljning 
AB Anvisat elpris - elområde 2 123,88 

Hamra Kraft AB Anvisat prisavtal 104 

Jämtkraft AB Lokalpris 78,15 
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Elområde 3   

Elhandlare Avtal 
2014-10-
15 

Skyllbergskraft AB Normalpris 156,00 

Elitkraft Sverige AB Tillsvidarepris 151,62 

Hallstaviks Elverk AB Tillsvidare ELÖP 142,38 

Närkes Kils Energi AB Anvisat elpris 142,00 

Jönköping Energi AB Tillsvidareavtal 141,62 

Grästorp Energi AB Anvisat pris 141,62 

Telge Energi AB Anvisat pris lägenhet/villa 141,19 

Kraftringen Energi AB Anvisningspris SE3 141,12 

Habo Energi AB Anvisat pris 139,88 

Mälarenergi AB Tillsvidare 139,75 

Västerbergslagens Elförsäljning AB Tillsvidarepris "Avser elområde 3) 138,38 

Härryda Energi Elhandel AB Tillsvidare, förnybar energi, Elområde 3 138,00 

VALLEBYGDENS ENERGI MARKNAD AB Tillsvidarepris 137,88 

Gävle Energi AB Anvisat elpris 137,78 

Vaggeryds Energi Anvisningsavtal 137,75 

Fortum Fortum Enkel 137,38 

Gotlands Elförsäljning AB anvisat/ tillsvidare 137,25 

Upplands Energi AB Anvisningsavtal 137,25 

Bengtsfors Energi Handel AB Tillsvidare 134,80 

Linde Energi Försäljning AB Tillsvidare pris 134,75 

Göta Energi AB Anvisat pris 134,25 

Alingsås Energi AB Anvisat pris 133,62 

Karlskoga Energi & Miljö AB Tillfälligt Elpris 133,00 

Bixia AB Tillfälligt elpris 133,00 

Vetlanda Energi & Teknik AB Tillsvidarepris 133,00 

Hjo Energi Elhandel AB Anvisat pris 132,75 

Tibro Energi Försäljning AB Anvisningspris 132,75 

Borås Elhandel AB Tillsvidarepris anvisat 132,38 

Sjogerstads Energi AB Tillsvidarepris 132,25 

7H Kraft Anvisningsavtal 131,50 

Billinge Energi AB Anvisningspris 131,50 

Vattenfall AB Anvisningsel, Elområde 3 129,50 

E.ON Anvisningsavtal 129,00 

VänerEl AB Tillsvidarepris 128,00 

Dalakraft AB Övergångspris - SE3 127,88 

Karlstads Energi AB Anvisat pris 127,62 

Varbergsortens Elförsäljning AB Anvisat pris 127,62 

Eksjö Energi ELIT AB Anvisat pris 127,38 

Eskilstuna Energi och Miljö Anvisat pris 127,25 

Trollhättan Energi AB Tillsvidare pris 126,62 

Uddevalla Energi AB Tillsvidareavtal 126,58 
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Karlsborgs Energi Försäljnings AB Anvisat elpris 126,50 

Norrtälje Energi Försäljnings AB Anvisat pris  , elområde 3 125,34 

Ljusdal Energi Försäljning AB Anvisat elpris - elområde 3 123,88 

SEVAB Energiförsäljning AB Standardpris för elområde 3, Vattenel 123,00 

Gislaved Energiring AB Tillsvidarepris 122,75 

Boo Energi Tillsvidarepris 121,12 

Varberg Energimarknad AB VIVA Bas 120,38 

Kvänum Energi AB Kunder utan aktivt val 118,60 

Tranås Energi AB Tillsvidarepris 100% Vattenkraftsel 114,88 

Sala-Heby Energi AB Rörligt pris, förnybar el 112,75 

Vimmerby Energiförsäljning AB Pris för avtalslösa kunder 112,55 

BestEl Anvisningsleverans elområde 3 110,29 

Falu Energi & Vatten AB Falupris 109,00 

Mölndal Energi AB TvOmr3 108,51 

Nossebro Energi Anvisat pris elområde 3 108,28 

AB Borlänge Energi Förvaltad kraftportfölj 24 mån. 105,62 

Kungälv Närenergi AB Anvisat pris 103,92 

Ale El Elhandel AB Anvisad elleverans elområde 3 101,39 

Sollentuna Energi Handel AB Anvisat Elpris Tillsvidare. 100% Vattenkraft 100,12 

 

 

Elområde 4   

Elhandlare Avtal 2014-10-15 

Rödeby Energi AB Anvisat pris 153,12 

HEM Tillsvidarepris Vattenkraft EL 143,50 

Bromölla Elförsäljning Anvisningsavtal 141,12 

Elhandel i Landskrona Anvisningsavtal 141,12 

Kviinge El Energi Anvisningsavtal 141,12 

Skurupskraft Anvisningsavtal 141,12 

Ystad Elförsäljning Anvisningsavtal 141,12 

Kraftringen Energi AB Anvisningspris SE4 141,12 

Trelleborgs Energiförsäljning AB Anvisat pris 138,12 

Fortum Fortum Enkel 137,38 

Falkenberg Energi Anvisningsavtal 136,75 

Skånska Energi AB Anvisat elpris, förnybar el - Elområde 4 136,12 

Enkla Elbolaget AB Anvisat pris 135,50 

Kalmar Energi Försäljning AB Anvisat pris 135,25 

E.ON Anvisningsavtal 135,25 

Värnamo Energi AB Anvisat pris SE4 134,50 

Bixia AB Tillfälligt elpris 134,25 

Oskarshamn Energi AB Anvisat pris 127,62 

Österlens Kraft Försäljnings AB Anvisningspris 124,75 
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Sölvesborgs Energi AB Miljömärkt anvisningspris 121,75 

Öresundskraft Tillsvidarepris 121,12 

Rödeby Energi AB Baspris 120,18 

Mellanskånes Kraft AB Tillsvidarepris 116,88 

Affärsverken Energi Karlskrona AB Anvisat pris - Förnybar 114,62 

Höganäs Energi Handel AB Anvisatpris 108,36 

Karlshamn Energi Elförsäljning AB Tillsvidare Rörligt elpris elområde 4 100,86 
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Bilaga 5  

Prisutveckling per elområde 

Figur 13 Prisutveckling elområde 1 

 

Figur 14 Prisutveckling elområde 2 
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Figur 15 Prisutveckling elområde 3 

 

 

Figur 16 Prisutveckling elområde 4 
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Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se


