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En kvarts miljon medlemmar  
ger kraft att förhandla

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA  WWW.KUNDKRAFT.SE

Varje år låter Kundkraft elbolagen buda om att ge lägsta elpris för sina medlemmar. 
Chansen att vinna det stora antalet kunder gör att elbolagen anstränger sig för att  

erbjuda attraktiva avtal. Något som en enskild konsument knappast kan åstadkomma.

Anders Kaijser är VD på Kundkraft, 
som han beskriver som en folkrörelse:

–Ja, med drygt 250 000 medlemmar 
så får vi ju fördelaktiga avtal och elpris-
er, utan att det kostar medlemmarna 
någonting. Vi som förhandlar åt alla 

får ut vårt arvode från elbolagen, så medlemskapet är 
gratis för konsumenterna. 

Medlemmarna ingår årligen i en auktion som alla 
elleverantörer inbjuds till, och den elleverantör som 
kan erbjuda lägst pris får medlemmarna som kunder. 
På så sätt får medlemmarna ett nytt konkurrenskraftigt 
avtal varje år, utan att lyfta ett finger själva.

ANTALET ÄR STYRKAN
Visst är det möjligt för en ensam kund att själv leta 
fram elbolagens olika priser men det skulle ta mycket 
tid. Dessutom är avtalen svåra att jämföra, eftersom 
de kan innehålla många olika faktorer, tidsbegrän-
sade kampanjerbjudanden, olika bindningstider samt 
fasta och rörliga priser.

–Kampanjer som erbjuds konsumenter har oftast 
kortsiktiga fördelar, men på längre sikt blir det ofta en 
dyr affär. Vissa elleverantörer lägger på en fast avgift 

efter en viss tid. Andra binder in kunden på långa avtal-
stider, vilket gör att man som kund inte kan byta avtal 
när elpriset går ner. Via kundkraft får man istället ett 
konkurrenskraftigt elavtal varje år utan fasta kostnad-
er, förklarar Anders.

MÅNGA SPARAR TUSENLAPPAR
Anders förklarar vidare att kundkraft lyckas avtala 
bort alla fasta avgifter och även alla fakturaavgifter. 
I snitt sparade medlemmarna 3 600 kr förra året om 
man jämför med de priser som de hade anvisats till 
som enskilda konsumenter. Det är inte illa för ett 
medlemskap som är gratis och bara tar några minuter 
att ansöka, intygar Villanytt.

–Många medlemmar sätter också stort värde på att 
våra avtal ger dem grön el, från förnyelsebara en-
ergikällor, tillägger Anders Kaijser.

På frågan om han själv är medlem och om hans 
elavtal har förhandlats fram av Kundkraft, svarar han:

–Absolut. Den enorma tid det skulle ta att jäm-
föra själv, söka efter erbjudanden och inte ha någon 
förhandlingskraft, lägger jag hellre på att umgås med 
familjen.

Medan du tänker på 

  ,                  ,

så pressar vi elpriset 
åt dig.
Vi låter Sveriges alla elbolag tävla om dig
– lägst pris vinner.

Gå med idag på Kundkraft.se 

Slipp förhandla med elbolagen själv.
Ny upphandling varje år. 
Inga fasta avgifter och bara grön el.




