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Sammanfattning 

I Sverige står hushållen för en stor del av den slutliga elanvändningen och deras konsumtionsmönster bidrar 

till att skapa höga förbrukningstoppar, särskilt under vintermånaderna när elbehovet är som störst. Om 

hushållen kunde tänka sig att vara mer flexibla i när de använder el skulle förbrukningstoppar kunna dämpas 

avsevärt och balansen mellan elproduktion och elanvändning bli lättare att upprätthålla.  

Idag utnyttjas inte efterfrågeflexibilitet i någon större utsträckning, förutom den från vissa elintensiva industrier. 

Den flexibla kapacitet enskilda hushåll skulle kunna bidra med är naturligtvis lägre än hos industrier, men 

sammanslaget skulle hushållskunders flexibilitet kunna ge en substantiell inverkan på elsystemet. Vid låga 

utetemperaturer finns det en uppskattad potential att genomföra effektjusteringar om cirka 1 400 – 3 100 MW 

om värmelasten hos drygt hälften av samtliga eluppvärmda hus i Sverige omdisponeras till andra tidpunkter, 

och ytterligare några hundra MW om drygt hälften av samtliga hushåll i Sverige vore flexibla i när de använder 

hushållsel. Enligt en studie av Broberg m.fl. (2016) skulle drygt hälften av hushållen i Sverige kunna tänka sig 

att vara flexibla, beroende på vad flexibel innebär.  

Hushåll som använder el för uppvärmning kan vara flexibla genom att tillfälligt öka eller minska 

inomhustemperaturen, eller om de använder el i kombination med något annat uppvärmningssätt – genom att 

byta energikälla. Justeringen kan även ske automatiskt om uppvärmningssystemet är utrustat med central 

styrutrustning. Om ett stort antal kunders flexibla laster samlas ihop av en marknadsaktör skulle den totala 

flexibla lasten kunna säljas som kapacitet på grossistmarknaden för el eller erbjudas som upp- eller 

nedregleringsbud på reglermarknaden. Studien av Broberg m.fl. (2014) har även analyserat hur stor ekonomisk 

kompensation hushåll vill ha i utbyte mot att vara flexibla. Sett till den flexibla kapacitet hushållskunders 

efterfrågeflexibilitet bedöms motsvara, cirka 1 400 – 3 100 MW, är kompensationskraven legitimerade, 

åtminstone om den flexibla kapaciteten erbjuds på någon marknadsplats för elhandel. Styrtjänster som innebär 

att elanvändningen automatiskt optimeras efter elpriset kan dock vara dyra idag, vilket innebär att det främst 

tros vara hushåll med hög elförbrukning som utnyttjar dem och de bör därför subventioneras. 

En annan form av flexibilitet är att anpassa elanvändningen efter det timvarierande elhandelspriset. Den enda 

förutsättningen för att konsumenten ska tjäna på en sådan anpassning är att elförbrukningen mäts och debiteras 

på timbasis, vilket är fallet för de relativt få kunder som har valt att teckna timprisavtal. På grund av att 

konsumentpriset på el inte varierar särskilt mycket saknas incitament för att kunder ska vilja anpassa sin 

användning efter priset. Det behövs därför en mer effektiv prissättning som exempelvis förstärker volatiliteten 

eller gör det dyrare eller billigare att använda el vid vissa tidpunkter. 

Nyckelord: Efterfrågeflexibilitet, elkonsumenter, efterfrågeflexibilitetstjänster, prissignaler, effektjustering, effektreduktion 
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Abstract 

In Sweden, residential consumers account for a large share of the final electricity consumption. Their 

consumption patterns pose great impact on the network power peaks, especially during the winter. If residential 

consumers were more flexible in their consumption, peaks would be alleviated considerably and the balance 

between electricity supply and demand would more easily be maintained.  

Today, demand side flexibility is not utilized to any greater extent, except the one from energy intensive 

industries. De flexible capacity a single household could contribute with is of course less than within industries, 

but if flexible capacity from a large number of households were bundled up it would provide a considerable 

impact on the electricity system. At low outdoor temperatures there is an estimated potential to reach power 

adjustments in the size of 1 400 – 3 100 MW if the heat load in just over half of the electric heated houses in 

Sweden were displaced, and a few hundred more if residential consumers were flexible in their consumption of 

domestic electricity. According to a study by Broberg et al (2016) approximately half the population would 

consider to be flexible in their electricity consumption under the right circumstances.   

Households that use electricity for heating can be flexible through temporarily adjust the indoor temperature, 

or – if they heat their homes with electricity in combination with another heat source – by switching heat 

source. The adjustment can also be automatic if the heating system is equipped with a central control unit. If 

flexible capacity from a large number of households is bundled up into grid worthy demand response by a 

market actor, the capacity could be offered as bids on organized electricity markets. The study by Broberg et al 

(2014) also analysed how much compensation households require in exchange for being flexible. The 

compensation levels are justified with regard to the flexible capacity that can be gathered form households, 

1 400 – 3 100 MW, at least as long as the capacity is sold in an organized electricity market. Services for 

automatic control of heating systems, where the power output is optimized after the varying electricity price, 

can be expensive today, which indicates that mainly households with a high electricity consumption utilize them 

today. Hence, they need to be subsidized. 

Demand side flexibility can also be to manually change consumption patterns in response to price signals. The 

only precondition is that the electricity consumption is measured and billed on an hourly basis, which is the 

case for the relatively few consumers with hourly rate agreements. The volatility of the electricity price is 

however subdued due to the large share of fixed surcharges, which means there is lack of incentive for 

consumers to adapt their consumption in response to price variations. Hence, the volatility needs to be 

amplified through efficient pricing.  

Key words: Demand side flexibility, residential consumers, demand response programs, price signals, load control, load reductions 
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1 Inledning 

År 1992 enades nästan alla länder i världen om FN:s klimatkonvention (UNFCCC), en konvention om 

åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Åtagandet innebär att länderna har lovat att arbeta för att den 

globala uppvärmningen inte ska öka med mer än 2 grader C jämfört med innan industrialiseringen. För att 

nå målet måste de globala växtgasutsläppen sluta att öka senast år 2020 och vara 60 procent lägre år 2050 

jämfört med 2010 års nivåer (EC, 2016a).  

För att dämpa den globala uppvärmningen och de resulterande klimatförändringarna har världens länder 

enats om ett flertal strategier och mål. Kyotoprotokollet, som undertecknades 1997 och trädde i kraft 2005, 

är det juridiskt bindande avtal som styr hur stora kvoter av växtgasutsläpp som är tillåtna. Kyotoprotokollet 

har ratificerats av 195 parter, därav 194 länder och Europeiska Unionen (EU) (Naturvårdsverket, 2015a). 

Vid FN:s klimatmöte som hölls i Paris i december 2015, COP21, enades medlemsstaterna om det första 

verkligt globala klimatavtalet någonsin, Parisavtalet. I maj 2016 hade totalt 189 länder, som tillsammans står 

för 95.7 procent av de globala växtgasutsläppen, åtagit sig att uppfylla Parisavtalets klimatmål. 

Kyotoprotokollet har visserligen ratificerats av fler parter, men parterna står endast för cirka 12 procent av 

de globala utsläppen. Parisavtalet kommer att träda i kraft år 2020 och ersätter därmed Kyotoprotokollet 

(EC, 2016b), (UN, 2016). 

För att se till att klimatkonventionens krav uppfylls har EU:s medlemsländer enats om ett flertal direktiv. 

Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG), elektricitets-

direktivet (2009/72/EC) och direktivet om handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG) är 

några av de direktiv som har författats för att nå klimatmålen. Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att 

implementera EU:s direktiv i lagstiftningen och följa de förordningar EU beslutar om har direktiven en stor 

inverkan på hur medlemsstaterna utformar sin klimat- och energipolitik. I direktiven ställs krav på högre 

energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och mer förnybar energi. Efterfrågeflexibilitet lyfts 

tillsammans med energieffektivisering fram som viktiga medel för att nå klimatmålen. Medan 

energieffektivisering främst syftar till att minska energianvändningen handlar efterfrågeflexibilitet om att 

flytta användningen till andra tidpunkter. Efterfrågeflexibilitet kan leda till en ökad energieffektivisering 

genom att människor blir mer medvetna om sina konsumtionsmönster (NEPP, 2014). En ökad 

energieffektivisering leder i sin tur till minskade växtgasutsläpp. 

Efterfrågeflexibilitet innebär att elanvändare automatiskt eller manuellt flyttar, minskar eller ökar sin 

elanvändning.  En manuell justering kan innebära att elanvändaren reagerar på en signal om högt eller lågt 

elpris. En automatisk justering kan genomföras av en extern part, antingen ett nätföretag, en elhandlare eller 

ett energitjänsteföretag. Den aktör som indirekt eller direkt genomför styrningen kan under förutsättning 

att den har en tillräckligt stor kundbas aggregera den styrbara lasten och buda in den som en kapacitetsresurs 

på balans- eller grossistmarknaden för el. En aktör som aggregerar last brukar kallas för aggregator 

(Eurelectric, 2015).  

I elektricitetsdirektivet föreslås medlemsstater att de vid utformningen av elmarknader tar hänsyn till 

möjligheten att fler aktörer önskar delta på marknaden. Att göra det är viktigt ur försörjningstrygghets-, 

energieffektivitets- och efterfrågeflexibilitetssynpunkt och för att uppnå energi- och klimatmål: 

“In relation to security of supply, energy efficiency/demand-side management and for the fulfilment of environmental 
goals and goals for energy from renewable sources, [...] Member States may introduce the implementation of long-term 
planning, taking into account the possibility of third parties seeking access to the system.”  

(Artikel 3.2, Direktiv 2009/72/EC)  

I energieffektiviseringsdirektivet ställs explicita krav att medlemsstaterna ska utveckla ramverk och skapa 

tekniska förutsättningar för att det ska vara möjligt att delta med efterfrågeflexibilitet på balans- och 

grossistmarknader för elhandel:  
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”Member States shall ensure that national energy regulatory authorities encourage demand side resources, such as 
demand response, to participate alongside supply in wholesale and retail markets. [...], Member States shall promote 
access to and participation of demand response in balancing, reserve and other system services markets, inter alia by 
requiring national energy regulatory authorities or, where their national regulatory systems so require, transmission 
system operators and distribution system operators in close cooperation with demand service providers and consumers, to 
define technical modalities for participation in these markets on the basis of the technical requirements of these markets 
and the capabilities of demand response. [...]”  

(Artikel 15.8, Direktiv 2012/27/EU) 

Eftersom Sverige är medlem i EU utgör direktiven en viktig grund för Sveriges mål och lagar inom el- och 

energianvändning. EU:s och Sveriges klimat- och energimål fram till år 2050 sammanfattas i Tabell 1. År 

2013 kom 52 procent, eller 208 TWh, av den slutliga energianvändningen från förnybara energikällor, vilket 

innebär att Sverige har nått målet om att minst 50 procent av den slutliga energianvändningen ska komma 

från förnybara källor (Energimyndigheten, 2015c). Sverige kommer troligtvis även nå utsläppsmålet för år 

2020, medan osäkerheten kring energieffektiviseringsmålet är större (Energimyndigheten, 2014a). 

Tabell 1. Sveriges och EU:s energieffektiviseringsmål, förnybarhetsmål och utsläppsmål 
(Riksrevisionen, 2013) (EU, 2016). 

 

 

Energieffektiviseringsmål Förnybarhetsmål Utsläppsmål 

SV EU SV EU SV EU 

2016 9 procent lägre 
energiintensitet i 
slutanvändningen 
av energi, jämfört 
med genomsnittet 
2001-2005. 

9 procent lägre 
energiintensitet i 
slutanvändningen 
av energi, jämfört 
med genomsnittet 
2001-2005. 

    

2020 

20 procent lägre 
energiintensitet 
jämfört med 2008 
(kWh/BNP i fasta 
priser 2009). 

20 procent högre 
energieffektivitet i 
tillförd energi. 

Minst 50 procent 
av den totala 
energi-
användningen ska 
komma från 
förnybara 
energikällor.1 

Andelen förnybar 
energi ska vara 
minst 10 procent i 
transportsektorn. 

Minst 20 procent 
av den slutliga 
energi-
användningen ska 
komma från 
förnybara 
energikällor. 

Andelen förnybar 
energi ska vara 
minst 10 procent i 
transportsektorn. 

Minst 17 
procent lägre 
växtgasutsläpp 
jämfört med 
nivåerna 2005 
samt 40 procent 
lägre än nivåerna 
1990. 

Minst 20 procent 
lägre 
växtgasutsläpp än 
1990. 

20 procent lägre 
energiintensitet i 
byggnader jämfört 
med 1995 (kWh 
per uppvärmd m2). 

 

Förnybar 
elproduktion ska 
byggas ut med 25 
TWh jämfört med 
2002. 

 

2030  27-30 procent 
högre 
energieffektivitet. 

 Minst 27 procent 
av den slutliga 
energi-
användningen ska 
vara förnybar 
energi. 

 Minst 40 procent 
lägre 
växtgasutsläpp än 
1990. 

2050 50 procent lägre 
energiintensitet i 
byggnader jämfört 
med 1995. 

    80-95 procent lägre 
växtgasutsläpp än 
1990 i 
industrialiserade 
länder, eller 50 
procent lägre 
globalt. 

                                                      
1 Svenskt mål, enligt förnybarhetsdirektivet ska minst 49 procent av den slutliga energianvändningen komma från förnybara källor. 
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För att nå klimatmålen för år 2050 menar EU-kommissionen att el som energikälla kommer att få en allt 

större betydelse och att andelen förnybara energikällor kommer att öka markant (EC, 2011). 

1.1 Behovet av flexibla resurser kommer att öka 

Efterfrågeflexibilitet ses som en del av lösningen på framtida utmaningar att minska risken för effektbrist 

och att hantera en större andel förnybar elproduktion. I Sverige har den förnybara elproduktionen ökat 

kraftigt de senaste tio åren. Det beror bland annat på energibeskattningen på energi, koldioxid och svavel. 

Energibeskattningen har lett till att biobränslen har blivit mer konkurrenskraftiga i förhållande till fossila 

bränslen. Dessutom har elcertifikatsystemet, ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar elproduktion som 

infördes år 2003, lett till en ökad produktion av förnybar el, framförallt produktion från biobränslen och 

vindkraft (Energimyndigheten, 2015c). 

Figur 1 visar hur produktionsmixen har förändrats mellan år 2004 och 2013.  

 

Figur 1. Elproduktion från olika kraftslag (Energimyndigheten, 2015h). 

Av den energi som användes för elproduktion år 2013 var cirka 62 procent, 88 TWh, förnybar. Vattenkraft 

stod för ungefär 77 procent, vindkraft för 10 procent och kraftvärme för 11 procent av den totala andelen 

förnybar energi (Energimyndigheten, 2015c). Även solkraftsel har ökat från att ha varit nära 0 TWh år 2011 

till cirka 0.04 TWh år 2013. Idag är solkraftsproduktion ännu vanligare, vilket delvis beror på att samtliga 

aktörer, även privatpersoner, sedan år 2015 erbjuds ett statligt investeringsstöd för installation av solceller 

genom Energimyndighetens Solelprogram (Energimyndigheten, 2015d). 

Elproduktion från förnybara energikällor är fördelaktigt ur miljösynpunkt, men ställer högre krav på 

kraftsystemet. För att kraftsystemet inte ska kollapsa krävs en momentan balans mellan inmatning och 

utmatning av el. Idag används främst vattenkraft som reglerkraft för att balansera produktionen när 

elanvändningen varierar. Förnybar el som produceras från exempelvis sol- eller vindkraft tillför en annan 

typ av variabilitet i och med att själva produktionen är oförutsägbar. En sådan elproduktion sker inte 

synkroniserat med elanvändningen, utan när solen skiner eller när vinden blåser, vilket innebär att balansen 

mellan produktion och användning blir svårare att upprätthålla (SvK, 2015a). 

När en större mängd förnybar el ska integreras i kraftsystemet kan leveranssäkerheten av el försämras, men 

med hjälp av olika former av flexibla resurser är det lättare att undvika obalanser och att säkerställa 

leveranssäkerheten. Flexibla resurser kan antingen användas för att upprätthålla balansen mellan 

förbrukning och produktion, för att förebygga flaskhalsar i elnätet eller för att lagra el. Efterfrågeflexibilitet 

hos hushåll anses vara en viktig resurs främst för att bidra till balansen på förbrukningssidan (SvK, 2015a). 

Leveranssäkerhet är i sin tur viktigt för att säkerställa en trygg energiförsörjning. Med försörjningstrygghet 

menas att elanvändarnas individuella och gemensamma behov ska tillgodoses, vilket i praktiken innebär att 

förebygga avbrott och att minimera avbrottens konsekvenser (Energimyndigheten, 2015).  

Efterfrågeflexibilitet skulle också kunna utnyttjas för att motverka effektbristsituationer som kan uppstå vid 

belastningstoppar under kalla vinterdagar, eller då elproduktionen av någon annan anledning inte räcker till. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total elproduktion fördelat på olika kraftslag, 
2004-2013

Vattenkraft Kärnkraft

Kraftvärme värmeverk Kraftvärme inom industrin

Övrig värmekraft Vindkraft

6,1

7,2

9,8

0 0,02 0,04
0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TW
h

Elproduktion från vind- & solkraft, 2004-
2013

Vindkraft Solkraft



-4- 
 

Idag är Svenska Kraftnät (SvK) i egenskap av systemoperatör för transmissionssystemet (TSO) enligt lagen 

om effektreserv (2003:436) skyldig att årligen upphandla en effektreserv att ha som beredskap för tillfällen 

då effektbristsituationer kan uppstå. Inför vintern 2014/2015 bestod effektreservens kapacitet av cirka 1500 

MW, varav 42 procent var avtal om effektreduktioner och 58 procent var produktionskapacitet (SvK, 

2015b). Effektreserven planeras att fasas ut till år 2025 (Regeringen, 2016), vilket innebär att behovet av att 

utnyttja flexibla resurser för att minska belastningstoppar troligtvis kommer att öka.   

Förbrukningstoppar uppstår till följd av att elanvändningen varierar över dygnet. Exakt när detta sker 

varierar över året och beror främst på tillgången till dagsljus och uppvärmningsbehovet. På vintern är 

förbrukningstoppen större på kvällen än på morgonen. På sommaren uppstår förbrukningstoppar främst 

på morgonen, medan förbrukningen på kvällen inte skiljer sig särskilt mycket från resten av dygnet. I Figur 

2 visas hur den totala slutliga elanvändningen i Sverige varierade under ett genomsnittligt dygn i februari, en 

månad med hög elförbrukning per dygn, och i juli, en månad med låg förbrukning per dygn, år 2015. 

 

Figur 2. Förbrukningsprofil i februari och juli 2015, SEtot2 (Nord Pool a).  

Förbrukningstopparnas storlek varierar mellan Sveriges olika nätområden, SE1-SE4. Graferna i Figur 3 visar 

hur förbrukningen varierade i SE1-SE4 under samma tidsspann som ovan. Notera att y-axeln i grafen som 

visar SE3 har samma skala som grafen i Figur 2, i resterande grafer har skalan anpassats efter 

förbrukningsnivåerna för att förbrukningstopparna tydligare ska framgå.  

 

Figur 3. Förbrukningsprofil i februari och juli 2015, SE1-SE43 (Nord Pool a).  

                                                      
2 Med SEtot menas den totala elförbrukningen i hela Sverige. 
3 Sverige är indelat i fyra nätområden, SE1-SE4, mellan vilka elförbrukningen varierar. 
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Elanvändningen i industriföretag har störst enskild inverkan på morgontoppen, medan bostäder med 

elvärme bidrar mest till eftermiddagstoppen (EFFLOCOM, 2003).  

1.2 Hushållskunder kan bidra till en ökad flexibilitet  

Hushållskunders elanvändning kan uppgå till cirka 7 000-8 000 MWh/h under vintern, vilket till stor del 

beror på att elanvändningen för uppvärmning ökar. Hushållens elanvändning utgör en betydande andel av 

den totala elanvändningen i Sverige, som vanligtvis varierar mellan cirka 8 500 och 25 000 MWh/h (IVA, 

2016a). Om hushållskunder kunde tänka sig att inte använda el när belastningen på elnätet är som högst 

skulle belastningstopparna minska.   

År 2013 uppstod belastningstoppar över 20 000 MW under cirka 200 timmar (IVA, 2016a). Enligt Fritz, 

(2013) räcker det om ett par hundra MW är styrbara för att belastningstoppar helt ska kunna undvikas. Det 

innebär att en ökad flexibilitet i hushållens elanvändning troligtvis skulle bidra till minskade toppar, även 

om endast en del hushåll deltar.  

Svenska hushållskunder använder ovanligt mycket el för belysning och olika hushållsapparater jämfört med 

hushållskunder i andra Europeiska länder. I Figur 4 visas de tio länder i Europa med högst elkonsumtion 

per hushåll år 2013, samt hur mycket energi hushållen använde totalt. Svenska hushåll använde i genomsnitt 

drygt 5 700 kWh hushållsel, vilket var mest i Europa. De utmärker sig även med en hushållselsförbrukning 

som utgör hela 29 procent av den totala energianvändningen, vilket kan jämföras med grannlandet Finland, 

där motsvarande siffra är 13 procent.  

 

Figur 4. El- och energikonsumtion i svenska och europeiska hushåll (Odyssee-Mure, 2013). 

Svenska hushållskunders elförbrukning är även ovanligt hög i förhållande till den årliga medianinkomsten 

och det pris hushållen betalar per kWh el, se Figur 5.  

 

Figur 5. Hushållens elförbrukning (Odyssee-Mure, 2013), i förhållande till inkomst och debiterat  
elpris per kWh (Eurostat, 2015). 
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Med tanke på hur mycket el svenska hushållskunder använder finns det ett behov för olika former av 

energieffektiviseringsåtgärder och eftersom hushåll i Sverige använder mer el i förhållande till hushåll i andra 

länder bör det var möjligt att minska elanvändningen. Efterfrågeflexibilitet kan bidra till att elanvändningen 

sjunker överlag eftersom medvetenheten kring den egna elkonsumtionen ökar. 

Vår hypotes är att det finns en betydande potential för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder. 

Potentialens omfattning, hur den skulle kunna realiseras och vilka effekter ett realiserande skulle kunna få 

diskuteras i rapporten.  

1.3 Definition av efterfrågeflexibilitet 

Det förekommer olika definitioner av vad efterfrågeflexibilitet innebär. Nedan följer den definition som 

härefter används. 

Council of European Energy Regulators (CEER) har definierat efterfrågeflexibilitet (demand-side flexibility) 

som möjligheten hos slutkonsumenter att ändra sina nuvarande konsumtionsmönster av el utifrån 

marknadssignaler, såsom tidsdifferentierade elpriser eller ekonomiska incitament, samt genom att kunders 

efterfrågeflexibilitet, i enskild eller aggregerad form, kan accepteras som upp- eller nedregleringsbud på 

organiserade elmarknader (CEER, 2014). 

När elkundens förbrukning styrs av en extern aktör med syftet att bidra till en effektiv nätdrift kan begreppet 

direkt laststyrning användas. Direkt laststyrning kan antingen ske via hård bortkoppling – att elleveransen 

avbryts, eller via mjuk bortkoppling – att elleveransen begränsas. När kunden själv anpassar sin 

elförbrukning utifrån elpriset, information eller regelverk brukar det kallas för indirekt laststyrning (Ei, 

2016a). 

1.3.1 Implicit efterfrågeflexibilitet 

Implicit efterfrågeflexibilitet kallas ibland för prisbaserad efterfrågeflexibilitet eftersom den avser den typ av 

efterfrågeflexibilitet där elkunder justerar sin förbrukning efter varierande elpris- eller elnätssignaler (EG3, 

2015). Genom att flytta sin förbrukning från tidpunkter när det är dyrt att använda el till tidpunkter när det 

är billigare kan kunden minska sina elkostnader.  

Signalerna kan baseras på olika typer av varierande pristariffer, som tidsdifferentierade tariffer (time-of-use 

tariffs), realtidsprisättning (real-time pricing) eller att det blir dyrare att använda el när belastningen på elnätet 

är hög (critical peak pricing) (EG3, 2015). 

Implicit efterfrågeflexibilitet kan vara reaktiv eller proaktiv. Proaktiv efterfrågeflexibilitet innebär att den 

balansansvarige, den aktör som ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elutbud och elförbrukning på 

elnätet, gör en bedömning av hur elkunderna förväntas bete sig vid olika prisnivåer. Reaktiv 

efterfrågeflexibilitet innebär att kunden reagerar efter att priset blivit känt, vilket till skillnad från proaktiv 

efterfrågeflexibilitet inte påverkar prisbildningen på el (Ei, 2016a). 

1.3.2 Explicit efterfrågeflexibilitet 

Explicit efterfrågeflexibilitet refereras ibland till som incitamentsbaserad efterfrågeflexibilitet och innebär 

att den flexibla kapaciteten kan säljas på organiserade marknader för elhandel. Elkunder blir då 

kompenserade i utbyte mot att manuellt eller automatiskt öka eller minska sin elförbrukning på begäran.  

Ett behov för att elkunder ska ändra sin förbrukning kan uppstå när belastningen på elnätet är hög, för att 

upprätthålla balansen mellan elutbud och elförbrukning eller när det finns risk för att flaskhalsar i elnätet 

ska uppstå. 

Större elkunder kan erbjuda sin flexibilitet direkt på någon marknadsplats för elhandel eller ingå i ett avtal 

med en extern aktör som samlar ihop, aggregerar, tillgängliga resurser från ett stort antal kunder och i sin 

tur säljer kapaciteten (EG3, 2015).  
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För mindre elkunder, som exempelvis hushållskunder, är det vanligare att erbjuda sin flexibilitet till en extern 

aktör som tillhandahåller specifika tjänster för efterfrågeflexibilitet, exempelvis ett energitjänsteföretag, ett 

elhandelsföretag eller ett elnätsföretag. 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att utreda potentialen för efterfrågeflexibilitet hos elkonsumenter i Sverige.  

Enligt 11 kap. 1 § Ellagen (1997:857) är en konsument ”[…] en fysisk person till vilken el överförs eller levereras 

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.”  En elkonsument är alltså en elanvändare som 

förbrukar el i privat syfte, det vill säga i sitt hem eller för andra privata ändamål. 

Att utreda potentialen för efterfrågeflexibilitet innebär att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns, 

både ur ett konsumentperspektiv – när och i vilket syfte konsumenter använder el samt vilken inställning de 

har till efterfrågeflexibilitet, och ur ett systemperspektiv – vilka yttre faktorer som påverkar konsumenters 

möjligheter att vara flexibla.  

Konsumentperspektivet är viktigt eftersom det syftar till att uppskatta hur stora effektreduktioner eller 

effektökningar som är möjliga att genomföra och systemperspektivet är viktigt eftersom det handlar om hur 

väl konsumenternas flexibilitet kan tillvaratas via olika tjänster. Om konsumenternas flexibla elanvändning 

kan utnyttjas för att till exempel balansera elnätet eller minska förbrukningstoppar uppstår det en 

samhällsnytta med flexibiliteten. Det motiverar i sin tur efterfrågeflexibilitetsfrämjande åtgärder riktade till 

konsumenten. Sådana åtgärder, som informationskampanjer, ekonomiska incitament eller liknande, kan i 

sin tur motivera konsumenten att vara mer flexibel i sin elanvändning. Sambandet illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6. Illustration av hur elkonsumenters efterfrågeflexibilitet kan tillvaratas för att öka 
samhällsnyttan. 

Syftet med att uppskatta hur stora effektreduktioner eller effektökningar som skulle kunna erhållas genom 

att styra hushållskunders elanvändning är att undersöka i vilken omfattning detta skulle kunna bidra till att 

minska effekttoppar eller att upprätthålla balansen mellan elproduktion och elanvändning. Syftet med att 

undersöka hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet är att kvantifiera hur stor del av potentialen 

som skulle kunna realiseras. Om exempelvis hälften av hushållen tros vara positivt inställda till 

efterfrågeflexibilitet blir den sanna potentialen närmare hälften av vad som vore tekniskt möjligt. 

North European Power Perspectives (NEPP, 2016a) har tidigare uppskattat att det finns möjlighet att 

genomföra effektreduktioner i storleksordningen 2 000 MW hos eluppvärmda hushåll. Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA, 2016b) har uppskattat siffran till 2 000-2 400 MW hos samma 

kundgrupp. Effektreduktionerna sägs kunna genomföras genom att omdisponera värmelasten med hjälp av 

moderna styrsystem. 
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är bra för elsystemet
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motiverar åtgärder 

riktade mot 
hushållskunder
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Tidigare studier har också undersökt elkunders inställning till efterfrågeflexibilitet från olika synvinklar. 

Samordningsrådet för smarta elnät (2014) har undersökt incitamentsstrukturer och kunders påverkan på 

elmarknaden. Bartusch m.fl. (2014) har undersökt motivationsfaktorer för en flexibel elanvändning hos 

hushållskunder. Svenska Kraftnät (SvK, 2002) analyserade industriföretags möjligheter att ändra 

elförbrukningen efter höga spotpriser. Inom ramen för ett forskningsprojekt som genomfördes av Broberg 

m.fl. (2014) undersöktes hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet och hur stor kompensation de 

önskar i utbyte mot att vara flexibla. NEPP (2013) har kartlagt olika förutsättningar och motivationsfaktorer 

för olika typer av elanvändare att förändra sina konsumtionsmönster. 

Energimarknadsinspektionen ska på uppdrag av regeringen (M2015/2387/Ee) föreslå åtgärder för att öka 

efterfrågeflexibiliteten i Sverige. För att ge stöd för åtgärderna är det därför viktigt att utreda vilka 

möjligheter elkonsumenter har att vara flexibla, vilka hinder som finns idag och vad som motiverar dem att 

ändra sina konsumtionsmönster.  

Trots att det redan har genomförts ett antal studier om efterfrågeflexibilitet saknas studier som 

sammanlänkar kunders inställning till efterfrågeflexibilitet med effektreduktioner eller effektökningar, vilket 

behövs för att ge stöd för åtgärdsförslagen. Tidigare studier har inte heller i den mån vi har upptäckt 

undersökt potentialen att genomföra effektreduceringar eller ökningar av hushållselsförbrukningen, det vill 

säga all el som används i hushåll i andra syften än för uppvärmning, eller hur potentialen varierar med olika 

utetemperaturer. 

Resultatet av examensarbetet är tänkt att användas som underlag för de efterfrågeflexibilitetsfrämjande 

åtgärder Energimarknadsinspektionen ska föreslå, samt förhoppningsvis ge en mer sann bild av potentialen 

för efterfrågeflexibilitet hos svenska hushållskunder, jämfört med tidigare uppskattningar. Syftet är även att 

från ett konsumentperspektiv belysa hinder för att efterfrågeflexibiliteten ska öka på sikt. 

För att utreda potentialen för efterfrågeflexibilitet hos hushållskunder ska frågan ”Vad är potentialen för 

efterfrågeflexibilitet hos elkonsumenter i Sverige idag och i framtiden?” besvaras. 

För att besvara frågan ska följande delfrågor besvaras: 

I. Hur ser förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet ut idag?  

II. Vilka möjligheter har hushållskunder att vara flexibla i sina konsumtionsmönster? 

III. Vad motiverar hushållskunder till att vara flexibla? 

IV. Hur stora effektreduktioner/ökningar kan hushållskunders efterfrågeflexibilitet bidra med? 

V. Kommer incitamenten för efterfrågeflexibilitet att öka i framtiden? 

1.5 Avgränsningar 

Energimyndighetens statistik över hur den slutliga elanvändningen ser ut i Sverige presenteras ofta 

sektorsvis, fördelat mellan sektorerna industri, transport samt bostäder och service. Sektorn bostäder och 

service inkluderar hushåll, offentlig verksamhet, jord- och skogsbruk, fiske, byggverksamhet och övrig 

serviceverksamhet. I sektorn industri ingår både elintensiv industri och övrig industri. Kategorin hushåll 

innefattar småhus, lägenheter, fritidshus och övriga bostäder.  

Examensarbetet har främst fokuserat på hushåll, dels eftersom hushållskunders elanvändning har störst 

enskild inverkan på förbrukningstoppar och dels eftersom det tros finnas en betydande potential för 

efterfrågeflexibilitet inom den kundgruppen. Inom kategorin hushåll har fokus främst legat på småhus och 

lägenheter. Det beror på att de studier som har mätt elförbrukningen i hushåll och undersökt 

hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet framförallt har undersökt dessa boendeformer. Syftet var 

att få ett så representativt resultat som möjligt samt att undvika antaganden som inte stöds av tidigare studier.  

Elanvändningen i transport- och industrisektorerna är relativt jämnt fördelad över året, medan 

elanvändningen i hushåll varierar stort.  Variationerna beror till stor del på hur mycket el hushållskunder 

använder för att värma sina hem och förbrukningen är därför som högst på vintern. Den månadsvisa 

elanvändningen inom sektorerna år 2015 och den årliga elanvändningen 1990-2015 visas i Figur 7. 
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Figur 7. Elanvändning inom industri, transport och bostäder och service år 2015 (SCB, 2016a) och 
1990-2013 (Energimyndigheten, 2016). 

Transportsektorn står för en liten andel av den totala elanvändningen i Sverige, vilket gör att potentialen för 

efterfrågeflexibilitet inom sektorn uppskattas vara relativt liten. Däremot står transportsektorn för en stor 

del av utsläppen av växthusgaser i Sverige, 17.7 miljoner ton av totalt 54.4 ton koldioxidekvivalenter år 2014 

(Naturvårdsverket, 2015b), vilket innebär att det finns ett stort behov av att minska energianvändningen 

generellt, samt av att öka andelen förnybar energi.  

Elanvändningen i servicesektorn kan delas upp mellan fastighetsel och verksamhetsel. Fastighetsel är den el 

som används i fasta installationer och system i byggnader och verksamhetsel är den el som används för den 

verksamhet som bedrivs i byggnaderna (IVA, 2016a). ÅF-Process (2006) har tidigare undersökt möjligheten 

att styra användningen av fastighetsel (ÅF-Process, 2006). Potentiella effektreduktioner i storleksordningen 

200 MW uppskattades vara möjliga att genomföra genom att omdisponera drifttiden av kringsystem, 

framförallt ventilation och komfortkyla. Servicesektorn inkluderar många olika verksamhetsområden, som 

restauranger, skolor, sjukhus och idrottsanläggningar, vilket innebär att det är svårt att göra en helhetlig 

uppskattning av möjligheten att styra användningen av verksamhetsel.  

Industriföretag vore intressanta att undersöka ur efterfrågeflexibilitetssynpunkt, men exkluderades för att 

begränsa omfattningen av studien. Svenska Kraftnät (SvK, 2002) har uppskattat att det finns en styrbar 

effekt om cirka 1 600 MW hos elintensiva industriföretag och Lindskoug (2005) har uppskattat potentialen 

hos andra industriföretag till cirka 300 MW. Hos industrier är potentialen främst kopplad till värmetröga 

produktionsprocesser och möjligheten att styra om dessa är i många fall konjunkturberoende.  

För att begränsa omfattningen av studien undersöktes potentialen för efterfrågeflexibilitet uteslutande för 

den svenska elmarknaden, under antagandet att en eventuell efterfrågeflexibilitet i kringliggande länder 

varken påverkar eller påverkas av en efterfrågeflexibilitet i Sverige. Den svenska elmarknaden är 

sammanlänkad med andra nordiska länder genom den internationella elmarknaden Nord Pool, där 

spotpriset på el sätts i samverkan mellan utbud och efterfrågan. En ökad flexibilitet i det svenska elsystemet 

skulle således med stor sannolikhet både påverka och påverkas av elhandeln och elproduktionen i Sveriges 

grannländer.  
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1.6 Metod  

Arbetsprocessen kan delas in i sex huvudsakliga steg, se Figur 8. I figuren illustreras även vilka delar som 

genomförts med kvantitativa respektive kvalitativa metoder, samt i vilka steg delfrågorna I-V besvaras. 

 

Figur 8. Översikt över arbetsprocessen. 

Steg 1, 2 och 3 innefattar en kvantitativ litteraturstudie, med tre olika fokusområden. Syftet med 

litteraturstudien var att kartlägga relevant bakgrundsinformation, öka förståelsen för ämnet och identifiera 

möjligheter för efterfrågeflexibilitet ur ett konsument- respektive systemperspektiv. På uppdrag av 

Energimarknadsinspektionen innefattade litteraturstudien även en kartläggning av tidigare studier som 

undersökt potentialen för efterfrågeflexibilitet i andra kundsegment än hushåll: elintensiv industri, annan än 

elintensiv industri, lokaler och serviceverksamhet. Den del av kunskapsinventeringen som handlar om andra 

kundsegment än hushåll bifogas i bilaga 1. 

Genom sökningar utifrån nyckelord som efterfrågeflexibilitet, elkonsumenter, elmarknader, tjänster för 

efterfrågeflexibilitet, en elmarknad i förändring, förnybar elproduktion, elavtalsformer, uppvärmningssystem och klimatmål 

via sökmotorer som KTHB:s Primo, Science Direct med flera, påträffades ytterligare nationella och 

internationella studier. Examensarbetet har i största möjliga mån använt vedertagna källor, exempelvis 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska 

Kraftnät, Statistiska Centralbyrån, EU-kommissionen samt rapporter som publicerats i journaler eller i 

samarbete med Elforsk. Eftersom lagstiftningar och målsättningar inom el- och energiområdet ständigt 

utvecklas har nyare studier prioriterats.  

I steg 1 kartlades möjligheter och hinder för efterfrågeflexibilitet ur ett systemperspektiv, med utgångspunkt 

i hur den svenska elmarknaden är uppbyggd och hur olika aktörer på elmarknaden kan bidra till att skapa 

möjligheter för efterfrågeflexibilitet. Dessutom studerades två internationella elmarknader där 

efterfrågeflexibilitet idag utnyttjas i större utsträckning än i Sverige, Finlands och Kaliforniens. I steg 1 

besvarades delfråga I, Hur ser förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet ut idag? 

I steg 2 studerades hushållens elanvändning och konsumtionsmönster, samt vilka förutsättningar som krävs 

för att hushållskunder ska kunna vara flexibla. Statistik över elanvändningen kommer primärt från 
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Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån samt från tidigare studier som har undersökt 

konsumtionsmönster i hushåll. Syftet med att undersöka hushållskunders konsumtionsmönster var att ta 

reda på i vilket syfte och vid vilka tidpunkter de använder el, samt hur mycket el de förbrukar. I steg 2 

besvarades delfråga II – Vilka möjligheter har hushållskunder att vara flexibla i sina konsumtionsmönster? 

Steg 3 fokuserar på elkunders inställning till efterfrågeflexibilitet, det vill säga vad som motiverar dem att 

vara flexibla, samt resultat från tidigare pilotprojekt som har testat hur kunder reagerar på olika typer av 

efterfrågeflexibilitet, som prissignaler och avtalad effekt- eller laststyrning. I steg 3 besvarades delfråga III – 

Vad motiverar hushållskunder till att vara flexibla? 

Steg 4 bygger på de tre första stegen. Genom att analysera hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet 

tillsammans med deras konsumtionsmönster uppskattades potentiella effektreduktioner på en aggregerad 

nivå i Sverige. Genom att jämföra den kompensation hushållskunder önskar för att vara flexibla med de 

potentiella effektreduktionerna och den last som uppskattas vara styrbar, beräknades en ”kostnad” per 

styrbar MWh. Kostnaden jämfördes därefter med upp- och nedregleringspriser på reglermarknaden för att 

ta reda på om kompensationskraven är rimliga i förhållande till den flexibla kapacitet deras 

efterfrågeflexibilitet motsvarar. I steg 4 besvarades delfråga IV – Hur stora effektreduktioner/ökningar kan 

hushållskunders efterfrågeflexibilitet bidra med? 

Inom ramen för steg 4 anordnades ett seminarium i samarbete med Energimarknadsinspektionen. På 

seminariet, som genomfördes den 22 mars 2016, deltog ett fyrtiotal representanter från olika kundsegment 

samt el- och energiföretag. Syftet med seminariet var att presentera preliminära resultat rörande 

hushållskunders och andra kundsegments efterfrågeflexibilitet och att samla in åsikter kring resultaten och 

testa dess rimlighet. Vi presenterade våra preliminära resultat och olika talare berättade om pågående projekt 

kring efterfrågeflexibilitet idag. Ytterligare en presentation av de preliminära resultaten gjordes på 

Energimarknadsinspektionens hearing den 4 april 2016. På hearingen deltog cirka 100 personer inom el- 

och energibranschen. Det huvudsakliga syftet med hearingen var för Energimarknadsinspektionen att 

presentera ett urval av sina åtgärdsförslag. Deltagarna på seminariet och hearingen framförde dessvärre inte 

någon återkoppling eller kritik rörande våra preliminära resultat, vilket innebär att vi inte kunde dra några 

direkta slutsatser kring resultatens rimlighet. Detta skulle antingen kunna bero på att de inte hade några 

specifika invändningar, att de ansåg att resultaten verkade rimliga, eller att de helt enkelt valde att inte yttra 

sig om saken. Att presentera våra preliminära resultat vid två tillfällen var ändå givande i den mening att vi 

genom att lyssna till andra talare fick en fördjupad förståelse för vilka yttre hinder och möjligheter som finns 

för en ökad efterfrågeflexibilitet idag. 

I steg 5 utfördes simuleringar av den uppskattade potentialen med hjälp av optimeringsverktyget Apollo, 

som utvecklats av Sweco. Syftet med simuleringen var att studera vilken inverkan hushållskunders 

efterfrågeflexibilitet skulle kunna ha på elmarknaden idag och i olika framtidsscenarier. Genom att skapa tre 

olika scenarier och simulera efterfrågeflexibiliteten kunde efterfrågeflexibilitetens inverkan på faktorer som 

spotprisets volatilitet och elproduktion analyseras. Resultaten från simuleringen kan indikera om 

incitamenten för efterfrågeflexibilitet kommer att öka i framtiden. I steg 5 besvarades delfråga V – Kommer 

incitamenten för efterfrågeflexibilitet att öka i framtiden?  

I steg 6 diskuteras resultaten från steg 4 och steg 5, med hänsyn till samtliga föregående steg och slutsatser 

gällande potentialen för hushållskunders efterfrågeflexibilitet idag och i framtiden kunde dras. 
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1.7 Rapportstruktur 

I Figur 9 visas rapportens disposition.  

 

Figur 9. Rapportens disposition. 
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2 Sveriges elmarknad och efterfrågeflexibilitet 

Vissa aktörer som verkar på elmarknaden kan bidra till en ökad efterfrågeflexibilitet genom att erbjuda 

kunder olika former av efterfrågeflexibilitetstjänster, antingen där kunden ges incitament att själv ändra sin 

förbrukning, där kunden ingår i avtal om att ändra sin elförbrukning vid behov eller där kunden tillåter en 

extern part att styra delar av elförbrukningen. Ett syfte med att erbjuda sådana tjänster kan vara att samla 

ihop kunders aggregerade last och erbjuda den som upp- eller nedregleringsbud på någon marknadsplats 

för elhandel, vilket i sin tur kan bidra till att upprätthålla balansen i elnätet eller till att minska 

förbrukningstoppar. Elhandelsföretag skulle även kunna anpassa sin elhandel efter prognoser över kunders 

förmodade flexibilitet.  

Kapitlet består av tre avsnitt. I avsnitt 2.1 beskrivs i vilket stadium Sverige befinner sig när det gäller att 

införa efterfrågeflexibilitet på marknaden. I avsnitt 2.2 beskrivs olika aktörers roller och möjligheter att bidra 

till en ökad efterfrågeflexibilitet. I avsnitt 2.3 beskrivs vilka marknadsplatser för elhandel som finns och var 

det är möjligt att erbjuda flexibla resurser idag. 

2.1 Sveriges elmarknad är delvis öppen för 

efterfrågeflexibilitet 

Smart Energy Demand Coalition (SEDC, 2015) har granskat hur väl sexton europeiska länder har lyckats 

införa efterfrågeflexibilitet och rankat införandet utifrån fyra kriterier. Tabell 2 listar kriterierna och Sveriges 

rankning. 

Tabell 2. SEDC:s bedömning av hur väl Sverige har lyckats införa efterfrågeflexibilitet (SEDC, 
2015).  

Kriterier Beskrivning Rankning av Sverige 

Konsumenters tillträde och 
aggregering  
Consumer access and aggregation 

Detta område omfattar grundläggande förutsättningar för att 
efterfrågeflexibilitet ska kunna existera. Det inkluderar bland annat i vilken 
omfattning efterfrågeflexibilitet accepteras som en resurs på olika 
nationella marknadsplatser för el. 

 

Programbeskrivning och krav  
Programme description and requirements 

Kriteriet utvärderar kraven för att delta i olika program, i form av minsta 
budstorlek, antalet aktiveringar av efterfrågeflexibilitetsresurser, samt med 
vilken framförhållning och under hur lång tid sådana resurser aktiveras. 

 

Mätning och verifiering  
Measurement and verification 

Området bedöms utifrån hur standardiserade och transparenta 
regelverken är gällande hur efterfrågeflexibilitetsaktiviteter bör mätas och 
värderas. 

 

Finansiering och påföljder  
Finance and penalties 

Det fjärde kriteriet utvärderar huruvida de ersättningar som erbjuds för att 
delta med efterfrågeflexibilitetsresurser är rättvisa samt om eventuella 
påföljder för utebliven leverans av åtagna reduktioner avskräcker kunden 
från att delta. 

 

Baserat på hur väl länderna bedömdes uppfylla de olika kriterierna tilldelades de en övergripande status som 

speglar i vilken fas de ansågs befinna sig i, antingen kommersiellt aktivt, delvis öppen, påbörjad utveckling eller 

stängd. Sverige ansågs vara i fasen delvis öppen. 

Motiveringen bakom Sveriges tilldelade status är att konsumenternas tillträde till elmarknaden behöver 

förbättras och att marknaden behöver öppnas upp för efterfrågeflexibilitet i större utsträckning. I Sverige är 

det juridiskt möjligt att delta med flexibla resurser på elmarknader, men deltagandets omfattning är relativt 

begränsat. Ett ökat deltagande skulle kunna åstadkommas genom att tydligare definiera aktörers roller och 

skyldigheter samt att förbättra programbeskrivningar och standardisera krav för flexibilitetstjänster och 

program. Detta för att ge att konsumenterna möjlighet att fritt välja en tjänsteleverantör som tillhandahåller 

en efterfrågeflexibilitetstjänst, samtidigt som marknadsaktörernas individuella intressen hörsammas (SEDC, 

2015). 
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2.2 Elmarknadens aktörer 

Elkunden är den mest centrala aktören när det kommer till efterfrågeflexibilitet eftersom konceptet bygger 

på att elkunden är flexibel i sin elanvändning. Elkundens möjlighet att vara flexibel beror i sin tur på hur 

andra marknadsaktörer samverkar. Aktörernas roller och hur de kan bidra till en ökad efterfrågeflexibilitet 

beskrivs i Tabell 3. 

Tabell 3. Elmarknadens huvudsakliga aktörer och möjligheter att bidra till en ökad 
efterfrågeflexibilitet. 

Aktör Roll (SvK, 2015c) Möjlighet att bidra till en ökad 

efterfrågeflexibilitet 

Elproducent Producerar och matar in el i elnätet.  

Elnätsföretag Ansvarar för att mäta hur mycket el som matas in respektive 

tas ut från elnätet och att se till att elen når slutanvändarna. 

Olika nätföretag äger stam-, region- och lokalnäten i Sverige. 

Totalt finns det 174 nätföretag i Sverige idag. 

De kan utforma avtal eller tjänster som gör det 

intressant för elanvändare att ändra sin 

elanvändning utifrån nätsignaler. De kan även 

skapa förutsättningar genom att mäta 

elanvändningen på timbasis eller oftare.  

Elhandelsföretag Köper el från elproducenter och säljer till elanvändare. 

Försäljningen sker direkt via bilaterala avtal eller via elbörsen. 

Elhandlare har ett balansansvar, vilket innebär att de är 

ansvariga för att balansera nätet, antingen själva eller genom att 

anlita ett företag som utför tjänsten åt dem.  

De kan utforma avtal eller tjänster som gör det 

intressant för elanvändare att ändra sin 

elanvändning utifrån prissignaler eller tjänster 

som innebär att kundens förbrukning kan styras 

vid behov. Som balansansvariga agerar de även 

som ombud mellan elkunder och elmarknaden. 

Elbörsen Nord Pool Nordisk grossistmarknad för el där marknadspriset på el sätts, 

baserat på utbud och efterfrågan. Det elpris som sätts på Nord 

Pool är ett referenspris för hela elmarknaden och utgör basen i 

det elpris som elkunderna betalar. Nord Pool ägs av de 

nordiska stamnätsoperatörerna. 

Genom att se över regler angående exempelvis 

minsta budvolym går det att öppna upp 

möjligheten för fler aktörer att bidra med flexibla 

resurser, vilket kan trigga utvecklingen av 

efterfrågeflexibilitetstjänster. 

Svenska Kraftnät 

(SvK) 

SvK är en statlig myndighet som förvaltar stamnätet 

(stamnätsoperatör) och ansvarar för alla utlandsförbindelser. 

SvK är också systemansvarig, vilket innebär att de ansvarar för 

att upprätthålla kraftbalansen (via balansmarknaden) och 

driftsäkerheten på nätet samt upphandla effektreserver. 

SvK beslutar om vilka regler som gäller för att 

delta på balansmarknaden. Att se över regler som 

minsta budvolym och aktiveringstid göra det 

möjligt för fler aktörer att delta med flexibla 

resurser, vilket kan trigga utvecklingen av 

efterfrågeflexibilitetstjänster.   

Elanvändare Konsumenter (hushåll) och näringsidkare (industrier och 

företag) som använder el från elnätet. 4 

Elanvändare kan bidra genom att ändra sin 

elförbrukning utifrån olika signaler eller i utbyte 

mot en incitamentsbaserad kompensation.   

Energimarknads-

inspektionen (Ei) 

Tillsynsmyndighet som i enlighet med förordning (2007:1118) 

övervakar utvecklingen på el-, naturgas- och 

fjärrvärmemarknaderna. Ei utfärdar även föreskrifter och 

beviljar nätkoncession, det vill säga tillstånd att bedriva 

nätverksamhet. 

Ei kan i egenskap av tillsynsmöjlighet se till att 

rådande lagar och regler följs, det vill säga att 

nätföretag inte ställer krav som försvårar för 

flexibla resurser att komma in på marknaden, om 

det inte är motiverat med hänsyn till nätets 

driftsäkerhet. 

Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå 

Besvarar kostnadsfritt elkonsumenters frågor kring 

elmarknaden. 

De kan upplysa elkunder om potentiella fördelar 

med en flexibel elanvändning. 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Definition enligt ellagen (1997:875). 
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Figur 10 visar hur aktörernas roller relaterar till varandra.  

 

 

Figur 10. Relationer mellan aktörer på elmarknaden (SvK, 2015c). 

Utöver de aktörer som beskrivs ovan finns även Elsäkerhetsverket, som ansvarar för tekniska 

säkerhetsfrågor, och Energimyndigheten, som bland annat ansvarar för att utforma villkor för en hållbar 

energianvändning och energiförsörjning. Det finns också olika former av energitjänsteföretag som erbjuder 

tjänster för att förbättra kunders energieffektivitet. Energitjänsteföretag har en viktig roll när det kommer 

till efterfrågeflexibilitet eftersom de genom att tillhandahålla vissa tjänster och utrustning kan styra kunders 

elanvändning (SvK, 2015c).  

2.3 Marknadsplatser för elhandel 

Sveriges elmarknad avreglerades den 1 januari 1996 med syftet att främja konkurrens för elhandel och 

elproduktion och är sedan samma år sammankopplad med elmarknader i ett stort antal europeiska länder 

genom den internationella marknadsplatsen Nord Pool. 

Elmarknaden är sedan den första november 2011 indelad i fyra budområden, SE1-SE4, i vilka priset tillåts 

att variera för att undvika flaskhalsar i transmissionssystemet. Budområdena kallas ofta för prisområden 

(Nord Pool b). Figur 11 visar hur de nordiska och baltiska prisområdena är uppdelade. 

 

Figur 11. Prisområden i Norden (Nord Pool b). 
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Elhandeln sker på grossistmarknaden, som i sin tur består av flera marknadsplatser för både finansiell och 

fysisk elhandel. Elen handlas mellan producenter, elhandlare och stora elkunder, som exempelvis elintensiva 

industrier. Den finansiella handeln sker på Nasdaq OMX Commodities och innefattar främst handel med 

långsiktiga kontrakt och andra finansiella instrument som tillåter stora elanvändare att prissäkra sig mot 

kommande prisvariationer. Den fysiska elhandeln sker i stor utsträckning på Nord Pool. Cirka 85 procent 

av elhandeln i Norden sker där och den resterande handeln sker via bilaterala avtal, det vill säga direkt mellan 

två parter (Ei, 2016b). 

Den fysiska elhandeln sker i första hand på dagen-föremarknaden, även kallad Elspot, och i andra hand på 

intradagmarknaden, även kallad Elbas, som båda är sammankopplade med Nord Pool. Dagen-

föremarknaden stänger klockan 12.00 varje dag och intradagmarknaden öppnar två timmar senare, klockan 

14.00. På dagen-föremarknaden handlas el för alla timmar nästkommande dygn. På intradagmarknaden kan 

handeln ske fram till en timme innan leveranstimmen, syftet är främst att justera eventuella fel i den handel 

som gjorts på dagen-föremarknaden (Ei, 2016a).  

Den justering som behövs efter att intradagmarknaden har stängt sker på balansmarknaden. För att 

elsystemet inte ska kollapsa måste in- och utmatningen av el hela tiden vara i jämvikt i varje elområde (SE1-

SE4), det vill säga att frekvensen vid normal drift aldrig får sjunka under 49.9 eller stiga över 50.1 Hz. 

Regleringen på balansmarknaden kan i sin tur ske på tre olika sätt; primärregleringen, sekundärregleringen 

och tertiärregleringen. I första hand används primärregleringen, Frequency Containment Reserve (FCR). 

Kapaciteten till FCR inhandlas en och två dagar i förväg och aktiveras sedan automatiskt. Alla deltagande 

reserver aktiveras samtidigt vid behov. Elproducenter kompenseras dels för att tillhandahålla en viss 

kapacitet (MW) åt effektreserven och dels för den energi (MWh) som aktiveras. År 2013 togs en ny 

marknadslösning fram som var tänkt att användas som sekundärreglering, Frequency Restoration Reserve 

(FRR-A). Kapaciteten till FRR-A inhandlades veckovis och aktiverades även den automatiskt, men för 

tillfället har användningen av FRR-A pausats och utformningen är under omarbetning (Ei, 2016a). Den 

momentana regleringen, tertiärregleringen, av kraftbalansen sker på reglerkraftmarknaden, FRR-M. Medan 

endast ett fåtal aktörer är aktiva på FCR är reglerkraftmarknaden öppen för fler. Elproducenter och större 

industriföretag som vill delta lägger upp- eller nedregleringsbud per timme, tidigast 14 dagar i förväg. 

Regleringen sker sedan manuellt genom avringning under själva leveranstimmen (SvK, 2016).  

Effektreserven är det sista alternativet och aktiveras endast i nödfall, till exempel när effektbristsituationer 

riskerar att uppstå på grund av att elproduktionen av någon anledning inte räcker till. 

I Tabell 4 ges en övergripande bild av de olika marknadsplatserna som hör till balansmarknaden samt 

effektreserven. Lägsta budvolym avser den lägsta tillåtna kapacitetsstorlek som aktörer kan erbjuda som 

upp- eller nedregleringsbud. Med aktiveringstid menas den tid aktörer har på sig att genomföra den 

effektjustering de åtagit sig att genomföra efter att deras bud avropats. Avropet kan som tabellens fjärde 

kolumn visar ske antingen automatiskt eller manuellt. I tabellens sista kolumn visas hur ofta bud från de 

olika marknadsplatserna aktiveras.    

Tabell 4. Marknadslösningar på balansmarknaden och effektreserven (SEDC, 2015).  

Marknadsplats Lägsta budvolym Aktiveringstid Avrop Aktivering 

FCR 

FCR-N 0.1 MW 
63 % inom 60 s 

100 % inom 3 min 

Automatiskt när 
frekvensen avviker med 
<0.1 Hz från 50 Hz 

Momentant 

FCR-D 1 MW 
50 % inom 5 s 

100 % inom 30 s 

Automatiskt när 
frekvensen sjunker 
under 49.9 Hz 

Ca 500 ggr/ år 

FRR-A (pausad) 5 MW 2 min Automatiskt Momentant 

FRR-M  
10 MW (SE1, SE2, SE3) 

5 MW (SE4) 
15 min 

Manuellt genom 
avringning 

Varje timme 

Effektreserv 5 MW 30 min Manuellt < 10 ggr/ år 
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2.3.1 Marknadsplatser för efterfrågeflexibilitet  

Enligt ellagen (1997:857), som utgör det svenska ramverket för vilka förutsättningar som gäller för aktörer 

på den svenska elmarknaden, får företag som bedriver nätverksamhet inte hindra eller försvåra för olika 

aktörer att erbjuda avtal som innebär att elkunder är flexibla, om det inte föreligger en risk för att nätdriften 

ska påverkas (Riksdagen, 1997).  

Handel med flexibla resurser skulle rent principiellt främst kunna ske på grossistmarknaden, där den lägsta 

tillåtna budvolymen är 0.1 MW och på reglerkraftsmarknaden, där den minsta budvolymen är 10 MW (SE1-

SE3) och 5 MW (SE4). Som strukturen ser ut idag är det inte möjligt att delta med efterfrågeflexibilitet i 

varken FCR eller FRR-A (Sweco, 2016).  

Effektreserven består av avtal om produktion och effektreduktioner, varav det senare kan ses som en form 

av efterfrågeflexibilitet. Det är främst elintensiva industriföretag som deltar med sådana resurser. För att 

delta i effektreserven måste aktören även kontinuerligt erbjuda flexibla resurser på balansmarknader och 

kapaciteten måste kunna styras under minst två timmar i sträck (Hammarstedt & Nilsson, 2014).  

Den som deltar med förbrukningsbud på reglerkraftmarknaden eller i effektreserven måste, förutom att 

uppfylla kraven angående minsta budvolym och aktiveringstid, vara balansansvarig själv eller genom att 

överlåta ansvaret till en annan aktör. De krav på lägsta budvolym som gäller för att delta i effektreserven, 5 

MW, gäller för samtliga ingående delar i att anbud, även för aggregerade bud (SvK, 2013).  
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3 Efterfrågeflexibilitet internationellt 

Vissa länder har kommit längre än Sverige med att implementera efterfrågeflexibilitet i elsystemet. I detta 

kapitel beskrivs den finska och den kaliforniska elmarknaden närmare och hur efterfrågeflexibilitet fungerar 

där. Finland undersöktes eftersom landet klassats som kommersiellt aktivt av SEDC (2015). Finlands 

elmarknad är dessutom uppbyggd på ett liknande sätt som den svenska elmarknaden och landets 

klimatmässiga förutsättningar påminner om Sveriges. Fokus låg på att beskriva hur hushållskunders 

efterfrågeflexibilitet utnyttjas där idag. Kalifornien beskrivs eftersom staten, precis som många andra 

amerikanska stater, har utnyttjat efterfrågeflexibilitet sedan en lång tid tillbaka och skulle kunna ses som ett 

föregångsexempel för hur efterfrågeflexibilitet kan användas för att balansera elnätet och minska 

effekttoppar. En anledning till statens framgångar med att utnyttja efterfrågeflexibilitet är att det finns tydliga 

mål och handlingsplaner för att öka efterfrågeflexibiliteten. I Kalifornien finns dessutom ett brett urval av 

efterfrågeflexibilitetsprogram som är anpassade efter olika typer av elkunder. 

3.1 Efterfrågeflexibilitet på den finska elmarknaden 

Finland har gjort stora framsteg när det gäller implementeringen av efterfrågeflexibilitet. Aktivt 

marknadsdeltagande av efterfrågeflexibilitet och aggregering är möjligt.  Centrala aktörer inom 

efterfrågeflexibilitet i Finland är elleverantörer, systemoperatörer för distributionssystem (DSO), 

systemoperatör för transmissionssystemet (Fingrid, TSO) aggregatorer och elkunder (Finnish Energy 

Industries, 2014).  

Aktörernas roller och ansvarsområden är väldefinierade.  Elleverantörerna verkar på en öppen elmarknad 

och kan erbjuda kunder olika former av efterfrågeflexibilitetsprogram. De är även balansansvariga och 

ansvarar för kunders efterfrågeflexibilitet.  

DSO:s uppgift är att skapa en naturlig plattform på elmarknaden, samtidigt som de erbjuder tjänster inom 

efterfrågeflexibilitet. Nätägarna är även ansvariga för mätningen och balansavräkningen. I Finland mäts 97 

procent av alla uttagspunkter per timme, vilket förenklar balansavräkningen.  

Fingrids ansvarar för att vid varje timme säkerställa balansen mellan elanvändning och elproduktion (Finnish 

Energy Industries, 2014). De har under en längre tid haft avtal med de största industrikonsumenterna och 

styrbara laster från stora industrier, som till exempel skogsbruk, metall- och kemiindustri fungerar som 

effektreserver. 

Samtliga försäljande DSO:s fungerar som aggregatorer, vilket innebär att de inom ramen för sitt 

balansansvar samlar in information om regional elkonsumtion och produktion. Aggregatorns uppgift är att 

kombinera småskalig elkonsumtion och elproduktion till en större enhet.  De aggregerade lasterna bjuds in 

på elmarknaden via DSO:s. Utöver detta är aggregatorernas uppgift att kartlägga konsumenters potential 

för efterfrågeflexibilitet, skapa tekniska möjligheter för efterfrågeflexibilitet, samt att installera teknik för 

kontroll och automation för att styra konsumenternas last efter behov. (Finnish Energy Industries, 2014). 

Konsumenternas småskaliga produktion kan liknas med efterfrågeflexibilitet, om den genom att reagera på 

marknadssituationen minskar elen som tas från nätet (Fingrid, 2016). 

Enligt SEDC (2015) deltar endast pilotprojekt på marknadsplatserna FRR-A och i FCR-N, medan 

aggregatorer tillåts att delta i FRR-M. Även industrier deltar i FRR-M genom avtalen med Fingrid (SEDC, 

2015). I Figur 12 visas hur mycket efterfrågeflexibiliteten som används på de olika marknadsplatserna. 
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Figur 12. Överblick av hur efterfrågeflexibilitet verkar på den finska elmarknaden (Fingrid, 2016). 

3.1.1 Potentialen för hushållskunders efterfrågeflexibilitet i Finland 

Kunder kan optimera sin användning fritt inom ramenför deras elavtal. I SEDC studie (2015) framgår det 

att elleverantörerna är skyldiga att tillhandahålla tariffer baserade på timpriser. Kunderna kan sänka sina 

elkostnader genom att reagera på prissignalerna och antigen flytta eller reducera sin elanvändning samtidigt 

som de har möjligheten att använda el vid billigare perioder. Eftersom kunderna accepterar en prisvolatilitet 

behöver inte elleverantörerna ta ut någon riskpremie, vilket i sin tur sänker försäljningspriset på el över en 

tid (SEDC, 2015).  

I en studie av Järventausta m.fl. (2015) gjordes en enkätundersökning som gick ut till alla finska elnätsföretag 

2014. Baserat på dem uppskattades det att cirka 1 800 MW, främst småhus med elvärme skulle kunna styras 

med smarta mätare (Järventausta m.fl, 2015). Över 90 procent av elkonsumenterna i Finland har smarta 

mätare installerade (Energy Authority, 2015). 

I en finsk studie av Annala m.fl. (2012) utreddes finska hushållskunders inställning till laststyrning genom 

en webbaserad enkätundersökning som gick ut i december 2011. Undersökningen visade att enbart 14 

procent av totalt 2103 respondenter inte skulle kunna tänka sig att tillåta laststyrning. 74 procent kunde 

tänka sig att tillåta laststyrning om deras elkostnader skulle minska. Miljömedvetenhet var vanligare hos de 

yngre respondenterna men i genomsnitt kunde 29 procent tänka sig att tillåta laststyrning om de skulle bidra 

till minskade utsläpp. 32 procent kunde tänka sig att tillåta laststyrning om de gavs möjligheten att styra sina 

apparater själva. Den årliga kompensation respondenterna ville ha i utbyta mot att tillåta laststyrning berodde 

på hur stor elförbrukning de hade, till exempel krävde ungefär hälften av respondenterna med en årlig 

konsumtion under 2 000 kWh en årlig ersättning på 0-50 euro och 64 procent av hushållen med en 

förbrukning på 2 000-4 999 kWh/år krävde mer än 50 euro per år (Annala m.fl, 2012). 

3.2 Efterfrågeflexibilitet på den kaliforniska elmarknaden 

I Kalifornien har efterfrågeflexibilitet utnyttjats för olika syften i över ett decennium. Kaliforniens 

utnyttjande av efterflexibilitetsresurser har bidragit till staten inte behövt investera i topplastkapacitet i lika 

stor utsträckning som de hade behövt annars. En stor del av elektriciteten produceras från förnybara 

energikällor som vind och sol, vilket gör att utbudskurvan ökar kraftigt under eftermiddagen, då framförallt 

tillgången till solkraft är mycket stor. Den intermittenta elproduktionen har lett till att CAISO (California 

Independent System Operator) tidigt insett behovet av att utnyttja efterfrågeflexibilitet, både på utbuds- och 

efterfrågesidan. I staten finns ett krav att minst fem procent av elnätets toppbelastning ska kunna täckas av 
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efterfrågeflexibilitet (Gtm, 2014), men trots ett långvarigt utnyttjande av flexibla resurser har staten sedan 

år 2010 inte lyckats uppnå målet.  

För att nå målet behöver Kalifornien bli bättre på att identifiera vilken efterfrågeflexibilitet som finns och 

vad den kan bidra till, för att sedan kunna göra tillförlitliga prognoser. Ett långsiktigt mål är att CAISO ska 

kunna ta tillvara på vitt spridda flexibla resurser från elbolag, aggregatorer, energitjänsteföretag och 

privatkunder (Gtm, 2015).  

Med flexibla resurser menas styrbara laster som kan användas för att täcka kontinuerliga 

belastningsvariationer över dagen (continuous ramping), regleras efter förväntad belastning för nästkommande 

timme ned på 5-minuters nivå (load following) eller för att upprätthålla systemfrekvensen genom att svara på 

styrsignaler som skickas med 4 sekunders intervall från CAISO (regulating). CAISO kommer att inrätta ett 

åliggande för samtliga aktörer på dess marknader att tillhandahålla en viss mängd flexibel kapacitet.  

Hur Kalifornien ska gå tillväga för effektivisera utnyttjandet av efterfrågeflexibilitetspotentialen beskrivs i 

CAISOs Demand Response and Energy Efficiency Roadmap: Maximizing Preferred Resources (CAISO, 2013). Visionen 

består av fyra huvudområden, som i sin tur består av ett antal underkategorier: 

1. Load reshaping path 

a. Advance energy efficiency programs & incentives 

b. Evolve demand forecasting 

c. Align with grid connections 

d. Conservation messaging 

2. Resource sufficiency path 

a. Define resource attributes 

b. Coordinate planning and procurement processes 

c. Develop capability procurement mechanisms 

3. Operations path 

a. Implement Enabling Policy 

b. Refine processes 

c. Leverage technology 

4. Monitoring path 

a. Track demand response (DR) and energy efficiency (EE) program development 

b. Verify DR and EE program performance 

Kortfattat syftar den första delen till att kartlägga var tillgängliga resurser finns på användarsidan, den andra 

att kartlägga var och när behovet finns på utbudssidan, den tredje att optimera utnyttjandet och den fjärde 

att systematiskt säkerställa att de andra tre delarna fungerar effektivt.  

Regelförändringen år 2014 har resulterat i två konkreta förslag, som förväntas förändra 

grundförutsättningarna för hur efterfrågeflexibilitet fungerar i staten. Förslagen är: 

1. Direct participation: Using smart meters and utility platforms to expand demand response 

Syftet är att skapa nya möjligheter för utomstående elleverantörer att delta direkt på olika 
marknadsplatser, från vilka dessa tidigare har varit exkluderade. Detta är ett första steg i en 
långsiktig plan att öppna upp större marknader för företag som kan bunta ihop ett stort antal 
kunder i form av block av aggregerad efterfrågeflexibilitet. 

2. A new Demand Response Auction Mechanism (DRAM) 

Syftet är att ge aktörer som deltar i efterfrågeflexibilitetsprogram möjlighet att få betalt redan idag 
för en förbrukningsminskning de förbinder sig att genomföra nästkommande år. Detta påminner 
om de kapacitetsauktioner som öppnat upp efterfrågeflexibilitetsmarknader i andra delar av landet 
och innebär att spridda resurser tillåts budas in på CAISOs existerande marknader.  
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Det är med andra ord tillåtet för en aktör som tillhandahåller flexibla resurser att buda in efterfrågeflexibilitet 

direkt på CAISOs grossistmarknad. Detta kan ske genom marknadsmekanismerna Proxy Demand Resource 

(PDR), Reliability Demand Response Resource (RDDR), Non-generator resource (NGR) eller, den tidigaste varianten, 

Participating load. Vilken modell elhandlaren eller aggregatorn väljer eller tilldelas beror på vilken typ av 

efterflexibilitetsresurs de har att erbjuda (CAISO, 2016). 

3.2.1 I Kalifornien finns ett brett utbud av tjänster för 

efterfrågeflexibilitet 

För att öka sitt utbud av flexibla resurser erbjuder elhandlare och aggregatorer olika typer av 

efterfrågeflexibilitetsprogram till elkunderna. I USA finns fyra varianter av sådana program: Emergency, Price 

Response, Reserve och Regulation. På den Kaliforniska marknaden erbjuds de två första. De flesta 

efterfrågeflexibilitetsprogram hanteras av lokala elhandelsbolag. De största elhandelsbolagen i Kalifornien 

är Pacific Gas & Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE) och San Diego Gas & Electric 

(SDG&E) (Building Efficiency Initiative, 2016). 

Samtliga efterfrågeflexibilitetsprogram går ut på att elkonsumenten kompenseras för att vara flexibel i sin 

elförbrukning. Detta kan ske på olika sätt, beroende på typ av konsument – kommersiell eller icke-

kommersiell, effektuttag och konsumentens egna förutsättningar och preferenser.  

SCE erbjuder bland annat programmet Automated Demand Response (Auto-DR). Inom ramen för programmet 

erbjuds kunder som installerat teknik som medger en automatisk minskning av elförbrukningen en 

ersättning på upp till $300 per reducerad kW. Kunden anger själv hur stora effektreduktioner som får 

genomföras, baserat på byggnadens behov. Vid en effektbristsituation eller liknande aktiveras programmet 

automatiskt, men kunden har möjlighet att när som helst avbryta styrningen och återfå kontrollen över sitt 

system.  

Demand Bidding Program (DBP) erbjuds till kommersiella aktörer och innebär att kunden uppmanas att lämna 

ett bud på tillgänglig efterfrågeflexibilitet, högst 1 kW per timme. Kunden meddelas med ett dygns 

framförhållning att ett behov förväntas uppstå nästkommande dygn och kompenseras i efterhand, beroende 

på hur väl kunden lyckas genomföra reduktionen (50-200 procent). Deltagare i programmet betalar halva 

det ordinarie kW-priset för den last som minskats. 

Ett annat program som erbjuds av SCE är Agricultural and Pumping Interruptible Program (AP-I). Programmet 

riktar sig främst mot jordbruksföretag med ett effektbehov på 37 kW eller mer och innebär att eltillförseln 

avbryts helt vid en effektbristsituation. Ett avbrott kan inträffa när som helst under året, men högst 6 timmar 

per gång och 25 gånger per kalenderår. Kunden får en ersättning mellan $1.27 och $16.27 per månad (SCE, 

2016). 

Förutom ovan nämnda program erbjuds en rad andra varianter, anpassade efter olika typer av konsumenter 

och behov. Liknande program erbjuds också av de andra elhandelsbolagen. Tack vare det breda utbudet av 

efterfrågeflexibilitetsprogram har elhandlarna skapat sig förutsättningar att handla med 

efterfrågeflexibilitetsresurser på samma sätt som elhandlare i andra länder främst gör med 

produktionsresurser. I Kaliforniern satsas det i nuläget mer på att utveckla system som bygger på 

efterfrågeflexibilitet än på produktionskapacitet för att täcka topplasten, trots att elbehovet spås att öka. 

Detta visar att potentialen för efterfrågeflexibilitet anses vara större än den som utnyttjas idag och att sådana 

resurser kommer att spela en fortsatt viktig roll även i framtiden. 

Utöver olika efterfrågeflexibilitetsprogram används en mekanism som går under namnet Flex Alert, vilket är 

en typ av nödsignal som administreras av CAISO. En Flex Alert utlyses vid akuta effektbristsituationer och 

vädjar till samtliga elanvändare att omedelbart minska sin förbrukning. Nödsignalen meddelas främst genom 

olika mediekanaler (Flex Alert, 2016). 
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4  Elanvändning och konsumtionsmönster 

I Sverige är elförbrukningen högst på vintern, eftersom behovet av uppvärmning och belysning då är som 

störst. Allra mest el används i februari, som vanligtvis är den kallaste månaden. Figur 13 visar den totala 

månatliga elanvändningen i sektorn bostäder och service samt elanvändningen under en genomsnittlig dag. 

De tio streckade linjerna visar hur förbrukningen har varierat mellan år 2005 och 2015 och den heldragna 

linjen visar den genomsnittliga förbrukningen. Elanvändningen har varken ökat eller minskat de senaste tio 

åren utan varierar från år till år, vilket är anledningen till att samtliga streckade linjer gavs samma färg. Mellan 

2005 och 2015 var år 2010 det år då mest el förbrukades, medan minst el förbrukades år 2015. 

      

Figur 13. Månatlig elanvändning (T.V) och elanvändning per genomsnittlig dag (T.H) i sektorn 
bostäder och service (SCB, 2016e).  

Hushåll ingår som tidigare nämnts i sektorn bostäder och service. Insamling av elanvändningsstatistik 

genomförs mestadels sektorsvis, utan någon indelning mellan underkategorierna. Offentlig statistik över 

den årliga elanvändningen finns per underkategori, medan månatlig statistik enbart finns för hela sektorn. 

Statistik över hur mycket el som förbrukas per timme innefattar Sveriges totala elanvändning och publiceras 

inte alls fördelat mellan sektorerna. Det innebär att det är svårt att säga exakt hur elförbrukningen ser ut i 

hushåll. Syftet med det här kapitlet är att ge en så precis bild som möjligt, baserat på den statistik som finns 

tillgänglig och tidigare studier inom vilka förbrukningen i olika typer av hushåll har mätts.  

Elanvändningen i sektorn bostäder och service består av hushållsel, elvärme och driftel. Den genomsnittliga 

årliga elanvändningen mellan år 2004 och 2014 är 70.8 TWh, varav elanvändningen i småhus och lägenheter 

utgör cirka 40 procent (Energimyndigheten, 2016). Den genomsnittliga fördelningen mellan elvärme, driftel 

och hushållsel visas i Figur 14.  

 

Figur 14. Genomsnittlig fördelning mellan driftel, elvärme och hushållsel i sektorn bostäder och 
service (Energimyndigheten, 2016).  

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har definierat vad som menas med hushållsel, elvärme och 

driftel, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Definition av hushållsel, elvärme och driftel (IVA, 2016a).  

IVA:s definition av hushållsel  IVA:s definition av elvärme  IVA:s definition av driftel 

”Med hushållsel avses den el som används av 

hushållen i bostäderna, exempelvis för elapparater 

som TV, belysning, kylskåp och så vidare. För ett 

flerbostadshus är hushållselen den el som används i 

lägenheterna medan den el som används för 

trapphusbelysning, fläktar, pumpar etcetera beskrivs 

som fastighetsel och återfinns i statistiken för 

driftel.”  

”Elvärme är ett samlingsnamn för 

uppvärmningssystem som använder el. Dessa system 

kan vara av olika typer, till exempel direktverkande 

eller värmepumpsbaserade. Distributionen av värmen i 

byggnaden kan också den ske på olika sätt, till 

exempel i form av direktverkande elradiatorer, 

elektrisk golvvärme, vattenburen golvvärme, 

vattenburet radiatorsystem och värme via tilluften.” 

”Driftel är en sammanslagning av fastighets- och 

verksamhetsel, där fastighetsel är den el som 

används i fasta installationer och system i byggnader 

som till exempel ventilation, hissar, rulltrappor och 

allmän belysning. Verksamhetsel är den el som 

används för verksamhet som bedrivs i byggnader, till 

exempel datorer, apparater och belysning över 

skrivbord och andra arbetsplatser.” 

*) I Energimyndighetens statistik ingår både el för uppvärmning och el till varmvattenberedare i kategorin elvärme (Energimyndigheten, 2015a). 

4.1 Hushållens elanvändning och konsumtionsmönster 

I rapportens inledning konstaterades det att hushållskunder i Sverige använder ovanligt mycket el i 

förhållande till hushåll i andra Europeiska länder. I följande två avsnitt, 4.1.1 och 4.1.2, kommer det att 

framgå att elvärme även utgör en betydande andel av den totala energin som går åt till uppvärmning, 

framförallt i småhus. I småhus utgör elvärme även den största andelen av den totala elanvändningen, medan 

lägenhetshushåll främst använder el i andra syften. Därefter följer ett avsnitt, 4.1.3, om hushållens timvisa 

konsumtionsmönster vid låga utetemperaturer. Syftet med det sista avsnittet är att ge en bild av hur mycket 

hushållskunders elanvändning bidrar till ett skapa effekttoppar. 

Hushållens årliga elanvändning har varit relativt oförändrad de senaste tio åren, med undantag för år 2010. 

Det året var vintern ovanligt kall, vilket ledde till att elförbrukningen för uppvärmning ökade. I Figur 15 

visas hur elanvändningen i småhus och lägenheter har förändrats mellan år 2004 och 2014. Den el som inte 

räknas som elvärme bör i småhus klassas som hushållsel. För flerbostadshus skulle den el som i den officiella 

statistiken inte går under benämningen elvärme kunna vara antingen hushållsel eller driftel. 

 

Figur 15. Elanvändning i småhus och lägenheter, 2004 till 2014. Statistik över årlig elanvändning 

kommer från SCB (2016d) och statistik över elvärmeanvändning kommer från 

Energimyndigheten (2016). 

Totalt konsumerades 23.7 TWh el i småhus och 6.0 TWh i flerbostadshus år 2014, vilket kan jämföras med 

genomsnittet för år 2004-2014, som är 25.5 TWh i småhus och 6.1 TWh i lägenheter. Att förbrukningen år 

2014 var lägre än genomsnittet beror på att det året var ovanligt varmt (SCB, 2016d).  

4.1.1 El- och energianvändning för uppvärmning 

Totalt uppgick energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus till 30.6 TWh år 2014. Energi 

i form av elvärme utgjorde cirka 45 procent, eller 13.8 TWh, av den totala energianvändningen och eldning 

av biobränslen utgjorde drygt 33 procent. Samma år uppgick energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten till totalt 25.7 TWh i flerbostadshus, varav fjärrvärme, som stod för 91 procent av 

energianvändningen, var det dominerande uppvärmningssättet. Elvärme, som var det näst vanligaste 

uppvärmningssättet, stod för drygt 6 procent, eller 1.65 TWh.  I Figur 16 visas energianvändningen i småhus 

och lägenheter mellan år 2006 och år 2014, fördelat mellan olika uppvärmningssätt. 
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Figur 16. Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus (Energimyndigheten, 
2015a) och lägenheter (Energimyndigheten, 2015b). 

Energianvändning från övriga energikällor, som natur- och stadsgas samt närvärme, utgör en marginell del 

av energianvändningen i både småhus och lägenheter och inkluderades därför inte i graferna.  

Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten har varit relativt konstant sedan 2006, medan 

fördelningen mellan uppvärmningssätt har förändrats. I Figur 17 visas den relativa energianvändningen 

fördelat mellan olika uppvärmningssätt i småhus och lägenheter. 

     

Figur 17. Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus (Energimyndigheten, 
2015a) och lägenheter (Energimyndigheten, 2015b), procentuellt fördelat mellan olika 

uppvärmningssätt. 

Hur stor elförbrukningen är per hushåll beror bland annat på vilket typ av uppvärmningssystem som 

används. Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är enbart elvärme. År 2014 värmdes cirka 600 000 

småhus på det sättet, av totalt cirka 2 miljoner småhus. I Energimyndighetens officiella statistik delas 

kategorin enbart elvärme upp mellan direktverkande och vattenburen elvärme. Direktverkande el kommer 

direkt in i värmegolvet eller radiatorerna, medan vattenburen elvärme innebär att en elpanna eller elpatron 

värmer upp vatten som levererar värme till fastighetens vattenburna värmesystem, som vattenburen 

golvvärme eller radiatorer.  

Direktverkande och vattenburna elvärmesystem kan kompletteras med någon form av värmepump. Hushåll 

med luftvärmepumpar ingår antingen i kategorin vattenburen elvärme eller i kategorin direktverkande 

elvärme i Energimyndighetens statistik. Andra uppvärmningssystem som också förbrukar el är olika former 

av berg-, jord-, eller sjövärmepumpar, som genom att ta tillvara på lagrad solenergin kan leverera värme till 

vattenburna värmesystem. Nästan 1 miljon småhus använde någon form av värmepump år 2014. Syftet med 

att komplettera uppvärmningssystemet med en värmepump är att minska elförbrukningen. Tack vare att 

pumpen utnyttjar andra energikällor, som lagrad solvärme eller värmen i utomhusluften, kan 

elförbrukningen minskas med mellan 50 och 80 procent jämfört med om fastigheten värms med enbart 

elvärme. 

Det näst vanligaste uppvärmningssättet i småhus är elvärme i kombination med biobränsle, det vill säga 

pellets, flis eller ved, och användes i cirka 377 000 småhus år 2014. Elvärme användes även i kombination 
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med oljeeldning i cirka 8 000 småhus (Energimyndigheten, 2015a). Totalt värmdes uppskattningsvis nästan 

1.4 miljoner småhus helt eller delvis med elvärme år 2014.  

De flesta lägenheter, nästan 2 av totalt 2.5 miljoner, var anslutna till fjärrvärmenätet år 2014, vilket gör 

fjärrvärme till det överlägset vanligaste uppvärmningssättet. Näst vanligast är olika kombinationssystem med 

elvärme och på tredje plats kommer enbart elvärme och kombinationer med berg-, sjö- och 

jordvärmepumpar. Totalt fanns cirka 27 000 värmepumpar installerade i flerbostadshus år 2014 

(Energimyndigheten, 2015b).  

Figur 18 visar hur många småhus respektive lägenheter som använde olika typer av uppvärmningssystem år 
2014. Det framgår inte hur stor andel av ”övriga uppvärmningssätt” som är elvärmebaserade i den officiella 
statistiken. 

 

Figur 18. Använda uppvärmningssätt i småhus (Energimyndigheten, 2015a) samt flerbostadshus 
(Energimyndigheten, 2015b), år 2014.  

Elvärmda småhus som använde en kombination av olja, el och biobränslen förbrukade i genomsnitt 22.4 

MWh elvärme och hushållsel år 2014, medan småhus som använde en kombination av el och biobränslen 

endast förbrukade 13.9 MWh elvärme och hushållsel. Hushållsel utgör ungefär 5.9 MWh av den totala 

elanvändningen (Energimyndigheten, 2015a).   

Genom att anta att samtliga småhus, oavsett uppvärmningsform, förbrukade 5.9 MWh hushållsel, kunde 

elvärmeförbrukningen för småhus med olika uppvärmningssätt uppskattas. I Tabell 6 visas hur stor den 

totala elförbrukningen var per genomsnittligt småhus år 2014 (Energimyndigheten, 2015a) och den 

uppskattade fördelningen mellan elvärme och hushållsel. 

Tabell 6. Elanvändning per hushåll i småhus med olika uppvärmningssätt (Energimyndigheten, 
2015a). 

Använt uppvärmningssätt i 
småhus, år 2014 

Elförbrukning per småhus, 
elvärme & hushållsel [MWh] 

Uppskattad förbrukning av 
hushållsel per småhus [MWh] 

Uppskattad förbrukning av 
elvärme per småhus [MWh] 

Enbart direktverkande el 15.6 ± 0.6 5.9 9.7 

Enbart vattenburen el 17.1 ± 0.6 5.9 11.2 

Olja, el & biobränslen 22.4 ± 4.6 5.9 16.5 

Olja & el 15.3 ± 4.5 5.9 9.4 

El och biobränslen 13.9 ± 0.5 5.9 8.0 

Berg-/jord-/sjövärmepump 16.0 ± 0.6 5.9 10.1 

Övriga kombinationer med el 14.0 ± 0.8 5.9 8.1 

Motsvarande uppdelning finns inte i Energimyndighetens statistik över energianvändningen i flerbostadshus 

(2015b), däremot redovisas den totala elanvändningen fördelad mellan olika uppvärmningssätt. Eftersom 
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antalet lägenheter per använt uppvärmningssätt också ingår i statistiken går det att uppskatta 

elförbrukningen per lägenhet, se Tabell 7. Energimyndighetens statistik över elanvändningen i 

flerbostadshus presenterar även total uppvärmd area per uppvärmningssätt och total förbrukning per 

uppvärmningssätt, vilket gör att den specifika förbrukningen (kWh/m2) kunde uppskattas. Förbrukningen 

av hushållsel ingår inte i tabellen eftersom den inte redovisas i den officiella statistiken. 

Tabell 7. Uppskattad elanvändning per lägenhet med olika uppvärmningssätt 
(Energimyndigheten, 2015b).  

Använt 
uppvärmningssätt i 
lägenheter, år 2014 

Total elförbrukning 
per uppvärmnings-

sätt [GWh] 

Uppvärmd area per 
uppvärmningssätt 

[106 m2] 

Antal lägenheter 
per uppvärmnings-

sätt 

Uppskattad 
elförbrukning per 
lägenhet [MWh] 

Uppskattad 
specifik 

förbrukning 
[kWh/ m2] 

Enbart 
direktverkande el 

289 2.6 40 000 7.2 111  

Enbart vattenburen el 211  1.7 25 000 8.4 124 

Olja & el 49 0.9 12 000 4.1 54 

Fjärrvärme & berg-/ 
jord-/sjövärmepump 

69 1.2 15 000 4.6 58 

Övr. kombinationer 
med berg-/jord-/ 
sjövärmepump 

389 6.1 76 000 5.1 64 

Biobränsle & el 12 0.8 12 000 1.0 15 

Olja & berg-/jord-/ 
sjövärmepump 

92 1.5 20 000 4.6 61 

Övr. kombinationer 
med el 

544 20.1 252 000 2.2 27 

Som Tabell 7 visar är den specifika elförbrukningen ungefär hälften så stor i lägenheter som använder 

elvärme i kombination med något annat uppvärmningssätt eller värmepumpar jämfört med enbart 

direktverkande eller vattenburen el. Enligt Tabell 6 är elförbrukningen per småhus är ungefär lika stor 

oavsett uppvärmningssätt. Det kan bero på att husens genomsnittliga storlek och värmebehov varierar, det 

vill säga att de som väljer att installera en värmepump vanligtvis bor i större hus. 

4.1.2 Användning av hushållsel 

Den årliga användningen av hushållsel i småhus har ökat från cirka 3.8 MWh år 1970 till 5.9 MWh år 2014 

(Energimyndigheten, 2015a). Motsvarande statistik har inte påträffats för lägenheter, men enligt 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå (2016b) används cirka 2-4 MWh hushållsel varje år i lägenheter.  

I en studie som genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten (Zimmermann, 2009) kartlades 

elanvändningen i cirka 400 hushåll, därav 51 procent villahushåll och 49 procent lägenhetshushåll. 

Hushållens elanvändning mättes ned på apparatnivå, med syftet att kartlägga hur, när och i vilket syfte 

människor använder el. Studien visade att den största andelen hushållsel används för belysning, därefter 

följer el för kyl och frys, matlagning, samt datorer med tillbehör. I Figur 19 visas hur användningen av 

hushållsel är fördelad mellan olika användningsområden. Fördelningen har uppskattats av Svensk Energi 

(2015a), baserat på Zimmermanns studie (2009). Enligt Borgqvist, m.fl. (2013) kan hushållsapparaterna disk- 

och tvättmaskiner samt torktumlare betraktas som styrbara, medan exempelvis kylskåp och frys inte bör 

styras ur hälsosynpunkt. 
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Figur 19. Fördelning av hushållsel mellan olika användningsområden (Svensk Energi, 2015a). 

Studien genomfördes år 2009, vilket innebär att fördelningen skulle kunna se annorlunda ut idag. 

Exempelvis kan elanvändningen för belysning ha minskat eftersom det har blivit vanligare med energisnåla 

glödlampor. 

Att elanvändningen är högre inom vissa användningsområden beror både på hur ofta apparaten används 

och på apparatens effektbehov. För att maximera ekonomiska besparingar genom att anpassa 

elförbrukningen efter varierande priser är det bättre att till exempel låta bli att dammsuga eller använda tvätt- 

och diskmaskiner än att undvika att använda datorer eller TV-apparater, då de apparaterna har ett högre 

effektbehov.  

4.1.3 Hushållens konsumtionsmönster vid låga utetemperaturer 

I hushåll används mer av både elvärme och hushållsel under vintermånaderna. Att förbrukningen av 

hushållsel ökar beror främst på ett ökat behov av belysning, men eftersom fler spenderar mer tid inomhus 

på vintern kan det ökade behovet även bero på att olika apparater används oftare.  

I en studie av Larsson m.fl. (2006) analyserades samband mellan hushållskunders elanvändning och olika 

utetemperaturer, med fokus på låga temperaturer. Inom ramen för studien togs temperaturberoende typiska 

förbrukningsprofiler fram för småhus med olika uppvärmningssystem. Förbrukningsprofilerna visar hur 

elanvändningen varierar över dygnet och mellan olika uppvärmningssystem och användes i den här studien 

för att utreda vid vilka tidpunkter förbrukningstoppar uppstår och hur stort effektbehovet är under 

förbrukningstopparna. Effektbehovet användes sedan i kapitel 7 för att uppskatta hur stora 

effektreduktioner som vore möjliga att genomföra genom att indirekt eller direkt styra elkonsumenters 

elförbrukning. 

Eftersom boendeytan varierade mellan de hus som ingick i studien av Larson m.fl. (2006) gjordes egna 

beräkningar för att uppskatta den specifika elförbrukningen, det vill säga förbrukningen per kvadratmeter. 

Förbrukningsprofiler för utetemperaturerna -15, -5 och +5 grader visas i Figur 20 och den specifika 

förbrukningen visas i Figur 21.  

Ej uppmätt 7%

Kyl och frys 20%

Belysning 25%

Matlagning 10%

Diskmaskin 6%

Tvätt och tork 6%

Stereo 2%

TV 5%

DVD, VCR, mm 3%

Dator med tillbehör 9%

Övrigt 7%

Fördelning av hushållsel mellan olika användningsområden
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Figur 20. Förbrukningsprofiler, elvärmeförbrukning i småhus med olika uppvärmningssystem 
och förbrukning av hushållsel. 

Som graferna visar uppstår förbrukningstoppar av elvärmeförbrukningen runt klockan 7-9 och klockan 18-

20. Förbrukningen av hushållsel är som högst på kvällen.  Tidpunkterna när topparna infaller skiljer sig 

något från de totala topparna i Sverige (Figur 2), vilket skulle kunna förklaras av att ovanstående 

förbrukningskurvor avser en genomsnittlig vardag och de totala topparna är framtagna för en genomsnittlig 

dag per månad, utan hänsyn till andelen vardagar/helgdagar. 

  

  

Figur 21. Specifik förbrukningsprofil, småhus med olika uppvärmningssystem. 

Direktverkande elvärme och elpannor förbrukar generellt mer el i förhållande till byggnadens 

uppvärmningsbehov, jämfört med värmepumpar. Värmepumpars effektivitet, eller ”värmefaktor”, brukar 

beskrivas i termer av COP-värden, vilket är förhållandet mellan levererad och förbrukad el. Värmefaktorn 

beror bland annat på byggnadens värmekapacitet (isolering), den externa värmekällans temperatur 

(utomhus- eller frånluften, sjöbottnen, berggrunden eller jordytan) och den temperatur som värmen ska 
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avges med (Larsson m.fl., 2006). Enligt Figur 21 är förbrukningen lägre i hushåll som har någon typ av 

värmepump installerad vid -5 och +5 grader. När temperaturen sjunker till -15 grader är förbrukningen 

högre i system med luft-vatten och jord- eller bergvärmepumpar. Det kan bero på att pumpen inte är 

dimensionerad för att klara av så låga temperaturer. Då aktiveras vanligtvis en inbyggd elpatron, vilket gör 

att förbrukningen blir högre.  

Den genomsnittliga förbrukningen under morgon- respektive kvällstoppen visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Genomsnittlig förbrukning vid förbrukningstoppar. 

Genomsnittlig elförbrukning 
[kWh/h] 

– 15 °C – 5 °C + 5 °C 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Elvärme  

Direktel 5.21 5.55 4.20 4.63 2.96 3.49 

Elpanna  6.40 6.59 5.19 5.61 3.89 4.32 

Luft-luftvärmepump 5.35 5.59 4.18 4.54 2.82 3.14 

Luft-vattenvärmepump 8.66 7.99 4.10 4.65 2.64 3.37 

Jord-/ bergvärmepump 8.53 7.49 5.10 5.46 3.15 3.63 

Medelvärde samtliga system 6.83 6.64 4.55 4.98 3.09 3.59 

Hushållsel 1.40 1.90 1.05 1.59 0.76 1.28 

Enligt Fritz m.fl. (2009) är behovet av hushållsel cirka 1.2 kWh/h under vinterkvällar. Det är något lägre än 

den beräknade genomsnittliga användningen av hushållsel som visas i Tabell 8, som baseras på mätningar 

utförda av Larsson m.fl. (2006). Att de två studierna ända uppskattat behovet någorlunda lika skulle kunna 

indikera att uppskattningen är rimlig. 

Som tidigare nämnts uppskattas cirka 1.4 miljoner småhus i Sverige använda el för uppvärmning, medan 

samtliga 2 miljoner småhus använder hushållsel. Eftersom elvärmeförbrukningen är relativt jämnstor i 

småhus med olika uppvärmningssätt (se årlig förbrukning, Tabell 6 och timvis förbrukning, Figur 20) antogs 

den genomsnittliga timvisa elvärmeförbrukningen i graferna 1-5 i Figur 20 kunna motsvara en 

förbrukningsprofil för ett genomsnittligt småhus med någon form av elvärme i Sverige. Utifrån det 

antagandet multiplicerades den genomsnittliga timvisa elvärmeförbrukningen med 1.4 miljoner för att 

illustrera hur stora förbrukningstoppar samtliga småhus med elvärme uppskattningsvis bidrar till vid 

utetemperaturer runt -15, -5 och +5 grader. Förbrukningskurvan för hushållsel multiplicerades med 2 

miljoner. Slutligen summerades elvärme- och hushållselsförbrukningen för att illustrera småhusens totala 

uppskattade elförbrukning. Resultatet visas i Figur 22. 

 

Figur 22. Uppskattad total förbrukning av elvärme och hushållsel i samtliga småhus i Sverige. 
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Med hänsyn till en tidigare studie (IVA, 2016a), som menar att hushållens elanvändning uppgår till cirka 

8 000 MWh/h på vintern, skulle den uppskattade elförbrukningen vid -15 grader kunna vara något 

överskattad. 

I Tabell 9 sammanfattas hur många småhus per uppvärmningssätt vars elförbrukning mättes av Larsson 

m.fl. (2006), bostädernas genomsnittliga yta (m2) och genomsnittliga årsförbrukning av el (kWh). 

Tabell 9. Antal småhus med olika uppvärmningssystem som ingick i studien av Larsson m.fl. 
(2006). 

 Södra Sverige  Mellersta Sverige Norra Sverige 

 Antal m2 kWh/år Antal m2 kWh/år Antal m2 kWh/år 

Direktel 25 127 20 286 232 137 20 695 4 183 25 035 

Elpanna 19 163 27 220 15 147 21 715 1 200 20 262 

Luft-luftvärmepump 14 150 21 015 60 143 19 325 0 - - 

Luft-vattenvärmepump 12 177 19 951 1 85 - 0 - - 

Jord-/bergvärmepump 24 182 21 445 8 159 22 890 7 255 35 422 

Hushållsel 14 158 7 563 5 108 6 448 1 192 3 365 

Enligt Larsson m.fl. behövs minst tio hushåll per kategori för att uppfylla vedertagna statistiska krav (2006 

s. 7). De förbrukningsprofiler som visades i Figur 20 och Figur 21 baseras på de kategorier som inkluderade 

minst 10 hushåll, kategorierna har gulmarkerats i Tabell 9. I de fall där hushåll från både södra och mellersta 

Sverige ingick beräknades ett genomsnitt. 

Notera även att samtliga småhus naturligtvis inte använder lika mycket hushållsel och att alla hus som värms 

med el inte använder lika mycket elvärme i verkligheten. De småhus vars förbrukning av hushållsel mättes 

av Larsson m.fl. (2006) använde i genomsnitt cirka 7 600 kWh på ett år, vilket kan jämföras med den officiella 

statistiken, enligt vilken den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel i småhus var cirka 5 900 kWh år 

2014 (Energimyndigheten, 2015a). Det innebär att den totala uppskattade hushållselsförbrukningen som 

visas i Figur 22 kan vara något överskattad. 

Den genomsnittliga förbrukningen hos småhus med en årlig förbrukning över 10 000 kWh var strax under 

19 000 kWh år 2014 och drygt 20 300 kWh år 2013 (Energimyndigheten, 2015f). De småhus vars 

elvärmeförbrukning mättes av Larsson m.fl. hade en genomsnittlig årsförbrukning på drygt 20 800 kWh, 

vilket är i samma storleksordning. 

Motsvarande analys kunde inte göras av elförbrukningen i lägenhetshushåll, eftersom de uppgifter som har 

påträffats är otillräckliga i och med att förbrukningen per timme och lägenhet inte framgår. 
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5 Förutsättningar för efterfrågeflexibilitet 

Som nämndes inledningsvis finns två huvudtyper av efterfrågeflexibilitet: implicit och explicit 

efterfrågeflexibilitet. Implicit efterfrågeflexibilitet innebär att kunden justerar sin förbrukning efter 

varierande elpris- eller elnätssignaler och explicit efterfrågeflexibilitet karaktäriseras av att kundens 

efterfrågeflexibilitet säljs på en organiserad marknadsplats för elhandel, som exempelvis upp- eller 

nedregleringsbud. Både implicit och explicit efterfrågeflexibilitet kan ses som samlingsnamn för olika sätt 

att vara flexibel. Förutsättningar för explicit efterfrågeflexibilitet beskrivs i avsnitt 5.1 och förutsättningar 

för implicit efterfrågeflexibilitet beskrivs i avsnitt 5.2. 

Förutom de förutsättningar som beskrivs i avsnitt 5.1 och 5.2 är följande faktorer viktiga för att säkerställa 

konsumentinflytandet och underlätta för kunders efterfrågeflexibilitet (EG3, 2015b): 

 Konsumenterna ska ha kontroll över optimeringen av sin elförbrukning och sina elkostnader. 

 Konsumenterna ska förstå vilka valmöjligheter de har och vilka fördelar som finns med en flexibel 

elanvändning. 

 Konsumenter ska få rätt ersättning för att delta. 

 Konsumenter ska få tillgång till nödvändiga verktyg och information om möjligheter med 

efterfrågeflexibilitet. 

 Konsumenter ska äga rätten till sitt mätdata och mätdatat bör behandlas som konfidentiella 

uppgifter.  

 Efterfrågeflexibilitetstjänster och produkter ska vara transparenta och lätta att förstå. 

5.1 Förutsättningar för explicit efterfrågeflexibilitet 

Den främsta förutsättningen för explicit efterfrågeflexibilitet är att kunders flexibla elanvändning ska kunna 

säljas på organiserade marknadsplatser för elhandel. För hushållskunder, som klassas som småförbrukare i 

förhållande till exempelvis elintensiva industriföretag, underlättas explicit efterfrågeflexibilitet av att olika 

aktörer erbjuder efterfrågeflexibilitetstjänster eller program, med syftet att samla ihop tillgänglig, ”flexibel”, 

kapacitet och i sin tur erbjuder resursen på någon marknadsplats. Tjänster för efterfrågeflexibilitet erbjuds 

av elnätsföretag, elhandelsföretag och energitjänsteföretag (Ei, 2015b). En grundläggande anledning till att 

hushållskunder, till skillnad från elintensiva industrier, inte kan erbjuda sin flexibilitet direkt på någon 

marknadsplats för elhandel är att deras enskilda effektjusteringar inte uppnår den lägsta budvolymen. 

Syftet med efterfrågeflexibilitetstjänster (demand response programs) är att ge elkunder möjlighet att delta på 

elmarknader och minska sina elkostnader genom att vara flexibla i sina konsumtionsmönster. Tjänsterna 

eller programmen kan därefter användas i syfte att utnyttja kunders flexibilitet för att balansera utbud och 

efterfrågan på el. En ökad explicit efterfrågeflexibilitet kan också resultera i att priset på el sjunker på 

grossistmarknaden, vilket i slutändan även gynnar elkunder som inte är flexibla (U.S. Department of Energy, 

2016). 

Kunden kan bli kompenserad av den aktör som tjänar på flexibiliteten, antingen proportionellt mot 

förflyttade kWh eller med en incitamentsbaserad ersättning. Om kunden flyttar sin förbrukning från 

tidpunkter med högt elpris till tidpunkter med lågt elpris minskar de rörliga elkostnaderna ytterligare. Andra 

sätt att kompensera kunden är att erbjuda rabatterade elhandelspriser eller elnätspriser. 

Enligt en sammanställning av Energimarknadsinspektionen (2015b) erbjuder drygt femton procent av 172 

tillfrågade elnätsföretag i Sverige olika former av program för att styra elkunders elförbrukning. Den 

vanligaste lösningen är att kunden har ett elavtal som baseras på effekttariffer, vilket innebär att kunden 

manuellt kan ändra sin elförbrukning som svar på signaler från nätföretagen. Fem nätföretag, ungefär en 

femtedel av de som uppgav att de erbjuder tjänster för att styra kundernas elförbrukning, erbjuder även 

avbrytbara tariffer till kunder som använder el för uppvärmning. Det innebär att kunden betalar en lägre 

nättariff i utbyte mot att nätföretaget ges rätten att avbryta elleveransen vid ansträngda situationer. Det kan 

antingen ske automatiskt, med kravet att uppvärmningssystemet är styrbart, eller manuellt, genom att 
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kunderna informeras när de måste stänga av lasten. Om kunderna då inte minskar sitt effektuttag påläggs 

de en överuttagsavgift.  

Det vanligaste alternativet hos de 42 elhandlare och 7 energitjänsteföretag som också ingick i 

Energimarknadsinspektionens studie är att erbjuda indirekta styrningstjänster, där kunderna själva ändrar 

sin elanvändning, medan direkt laststyrning är mer ovanligt (Ei, 2015b). 

I Tabell 10 beskrivs olika hinder som står i vägen för utvecklingen av efterfrågeflexibilitetstjänster. 

Tabell 10. Faktorer som hindrar utvecklingen av tjänster för efterfrågeflexibilitet (Ei, 2015b). 

Hinder Beskrivning 

Bristfällig mätdata 

över kunders 

elförbrukning 

Den komplicerade processen att få tillgång till kunders mätdata upplevs som ett hinder för nätföretag som vill 

erbjuda olika typer av efterfrågflexibilitetslösningar. Det mätdata som finns tillgängligt är ofta flera dagar gammal. 

Det innebär att det är svårt att ta fram tillförlitliga prognoser över kunders förväntade förbrukning, vilket kan 

krävas för olika efterfrågeflexibilitetsprogram. Lagstadgad timmätning och timavräkning skulle troligtvis minska 

problemet kring tillgång till mätdata (Ei, 2015b).  

Otydlig 

ansvarsfördelning 

mellan olika roller 

En otydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna på marknaden upplevs som ett hinder. Det är viktigt att aktörerna 

på elmarknaden har tydligt definierade roller för att de ska veta vilka skyldigheter och rättigheter de har gentemot 

sina motparter. Olika tjänsteföretag skulle, precis som elhandelsföretag och elnätsföretag, kunna lägga ihop den last 

elkunder åtar sig att förändra och sälja eller auktionera ut den på organiserade elmarknader. En aktör som 

tillhandahåller sådana tjänster brukar internationellt kallas för en aggregator. Idag är det inte tydligt definierat vilket 

ansvar aggregatorrollen innebär eller hur rollen ska definieras i Norden. Det är exempelvis oklart om 

aggregatorrollen kommer att innebära ett balansansvar. Om inte finns en risk att kunders elanvändning kan styras 

på ett sätt som är ofördelaktigt för nätdriften. Det finns även en ovisshet kring huruvida en elhandlarcentrisk 

modell5 kommer att ge utrymme för nätföretag att erbjuda styrning av kundens elanvändning (Ei, 2015b).  

Svårt att delta på 

marknadsplatser med 

flexibla resurser 

De höga minimikraven på budvolym och aktiveringstid som krävs för att få delta på elmarknader, samt avsaknaden 

av automatiskt avrop upplevs som hinder. Aktiveringstiden på balansmarknaden innebär att kunden vid aktivering 

måste anpassa sin förbrukning inom 15 minuter, vilket anses vara för kort framförhållning för vissa större 

elförbrukare, som däremot skulle kunna anpassa sig inom 30 minuter. Avsaknaden av automatiskt avrop innebär att 

aggregatorer i princip skulle behöva ett eget kontrollrum för att hantera handel med efterflexibilitetsresurser, vilket 

medför höga kostnader. Cirka tjugo procent av de nätföretag som hittills inte erbjuder någon form av 

efterfrågeflexibilitetsprogram uppgavs vara positiva till att införa sådana under förutsättning att villkoren förbättras, 

exempelvis genom att det finns en marknadsplats anpassad för just efterfrågeflexibilitetstjänster (Ei, 2015b).  

Lågt intresse för att 

erbjuda tjänster för 

efterfrågeflexibilitet 

Förutom de hinder som respondenterna i Energimarknadsinspektionens sammanställning nämnde kan det låga 
intresset för att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet vara ett hinder. Det skulle kunna bero på att aktörerna inte 
ser lönsamheten i sådana tjänster. Av de som inte erbjuder efterfrågeflexibilitetstjänster idag uppgav cirka hälften av 
nätföretagen att de inte heller har några planer på att börja med det som förutsättningarna ser ut idag (Ei, 2015b).  

Det finns överlag inga villkor eller krav för eatt delta i efterfrågeflexibilitetsprogram, förutom i de fall med 
avbrytbara tariffer – då krävs att hushållet värms med el. (Ei, 2015b). 

Den systemtjänst som innebär att kunden ingår i ett avtal om att minska eller öka sin last automatiskt eller 

manuellt vid ansträngda effektsituationer kallas ibland för laststyrning. För hushåll som helt eller delvis 

värms med el kan styrningen ske via hård eller mjuk bortkoppling. Hård bortkoppling innebär att 

elleveransen avbryts helt och kan vara nödvändigt vid effektbristsituationer, medan mjuk bortkoppling 

innebär att effekten reduceras. En mjuk bortkoppling innebär i praktiken att systemet manipuleras till att 

tro att utetemperaturen är högre eller lägre än vad den i själva verket är, vilket minskar eller ökar 

effektuttaget. För att uppvärmningssystemet ska kunna styras automatiskt krävs att det är utrustat med en 

central styrutrustning som är kopplad till ett smart styrsystem. Sådana system gör det möjligt för kunden att 

vara flexibel utan att den aktivt behöver ändra sitt konsumtionsmönster. En sådan tjänst kan kosta runt 

5000 kronor idag (Ngenic, 2016) och kan även leda till att kunden upplever en förbättrad inomhuskomfort. 

För att det ska finnas incitament för kunden att anpassa sin uppvärmningslast bör förbrukningen mätas och 

debiteras per hushåll. I lägenheter är individuell mätning och debitering (IMD) relativt ovanligt. Vanligast 

är att energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lägenheter mäts centralt och debiteras i form 

av ett fast påslag på hyran eller avgiften. Enligt Boverket (2008) var utrustning för individuell mätning av 

                                                      
5 En elhandlarcentrisk modell, där kunden endast behöver ha kontakt med ett elhandelsföretag i alla frågor som rör elavtalet, ska implementeras i 
Sverige (Ei, 2015c).  
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värme och varmvatten installerad i 29 000 lägenheter, eller cirka 1 procent av det totala lägenhetsbeståndet, 

år 2008 (Boverket, 2008). I energieffektiviseringsdirektivet (direktiv 2012/27/EU) ställs kravet att nybyggda 

eller renoverade flerbostadshus ska förses med sådan utrustning, vilket indikerar att antalet lägenheter med 

IMD har ökat, även om ingen senare statistik än den från 2008 har påträffats.  

5.2 Förutsättningar för implicit efterfrågeflexibilitet 

Implicit efterfrågeflexibilitet innebär att konsumenten aktivt förändrar sina konsumtionsmönster utifrån 

signaler eller genom att på eget initiativ följa prisvariationer via något verktyg. Ett exempel på ett sådant 

verktyg är EnergyWatch, som visualiserar elanvändningen i realtid och visar Nord Pools timpriser på el. 

EnergyWatch erbjuds till Vattenfalls elkunder för cirka 1 500 kronor (Vattenfall, 2016). Det finns även 

kostnadsfria alternativ som vem som helst kan införskaffa, till exempel smartphoneappen Elskling Live 

(Elskling, 2016).  

För att det ska finnas incitament för kunden att anpassa sin förbrukning efter ett varierande elpris behöver 

kundens elanvändning mätas och debiteras per timme, vilket är relativt ovanligt för hushåll. Idag har de 

flesta elkunder med anslutningsabonnemang 63 ampere eller högre timavläst elförbrukning och kunder med 

lägre abonnemang, det vill säga hushåll, har vanligtvis månadsavläst elförbrukning. För att hushåll ska ha 

rätt till timmätning behöver de teckna ett timprisavtal. Timprisavtal är i Sverige det enda elavtal som innebär 

att hushållskunder debiteras ett varierande timpris på el. Hushållskunder som önskar teckna ett sådant avtal 

har rätt att få nödvändig mätutrustning installerad utan kostnad. Avtalsformen har funnits i Sverige sedan 

år 2012, men fram till våren 2014 hade endast cirka 8 600 kunder valt att teckna sådana avtal (Ei, 2014).  

De vanligaste avtalsformerna kan delas in i fyra kategorier: bundet prisavtal, rörligt prisavtal, en kombination 

av bundet och rörligt prisavtal samt anskaffningsavtal, vilket innebär att konsumenten inte har gjort ett aktivt 

val utan har tilldelats ett avtal. Det som idag heter rörligt prisavtal innebär i själva verket att priset sätts 

månadsvis, vanligtvis baserat på det genomsnittliga spotpriset från föregående månad. Detta betyder att 

priset är rörligt i förhållande till ett bundet pris, som sätts på årsbasis, men inte i förhållande till spotpriset, 

som ändras varje timme (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016). 

I Figur 23 visas den procentuella fördelningen mellan antalet hushållskunder per elavtalsform i december 

2015. Med övriga avtal avses avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år, kombinationsavtal och 

timprisavtal. 

 

Figur 23. Fördelning av avtalstyper mellan hushållskunder, december 2015 (SCB, 2016b).  

Att få väljer att teckna timprisavtal kan bero på olika anledningar, som att incitamenten inte är tillräckligt 

stora, att de inte vet att avtalsformen existerar eller på en generell okunskap eller ointresse kring den egna 

elanvändningen. I en kundundersökning som genomfördes av Broberg m.fl. (2014) uppgav drygt 50 procent 

av respondenterna att de inte kände till att sådana avtal existerar och drygt 30 procent uppgav att de visste 

vad det var men att de antingen inte tagit ställning till om de var intresserade eller att de inte var intresserade. 

Spotpriset på el varierar inte särskilt mycket i Norden jämfört med i vissa andra länder. Den låga volatiliteten 

samt den relativt stora andelen fasta kostnadspåslag som inte varierar med elförbrukningen innebär att de 
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besparingar konsumenten kan göra genom att flytta sin elförbrukning är små, även om kunden väljer ett 

timprisavtal. I januari 2015 utgjordes 31 procent av elpriset av elhandelspris, 25 procent av elnätsavgift och 

44 procent var skatter, moms och elcertifikat, för en villa med elvärme (SvenskEnergi, 2015a). Enligt 

Broberg m.fl. (2014) kan en medianförbrukare spara cirka en krona om dagen genom att flytta hela sin 

förbrukningskurva sju timmar.  

Den låga volatiliteten beror främst på att en stor del av elen i Sverige produceras med antingen kärnkraft 

eller vattenkraft. Elproduktion från förnybara energikällor är som tidigare nämnts oförutsägbart och 

förutspås att öka, vilket innebär att även prisvariationerna och följaktligen incitamenten för en 

efterfrågeflexibilitet baserad på prisvariationer sannolikt också kommer att öka på sikt.  

Det är svårt att förutspå hur elkunder kommer att reagera på större prisvariationer men en risk är att fler 

snarare väljer att teckna ett avtal om bundna priser – just för att undvika variationer. De två främsta 

anledningarna till att kunder väljer att teckna ett bundet prisavtal är enligt Broberg m.fl. (2014) att de 

upplever sig ha fått ett fördelaktigt pris och att de vill undvika prisvariationer. 

Bundna prisavtal medför i själva verket sällan ett lägre elpris, utan snarare tvärtom. Priset per kWh är lägst 

för rörliga prisavtal och stiger med ökande avtalslängd, se Figur 24. 

 

Figur 24. Genomsnittligt elpris per kWh för olika hushållskunder och avtalsformer, år 2013 (SCB, 
2016c).  

Att binda elpriset kan vara lönsamt under vissa delar av året, men eftersom den kortaste avtalsformen 

sträcker sig över ett helt år blir det sällan lönsamt i längden. Mellan 2011 och 2014 var det rörliga priset 

dessutom lägre i förhållande till det bundna priset varje månad, se Figur 25. 

 

Figur 25. Skillnader i elkostnader mellan avtal om 1 års bundet pris och avtal om rörligt pris för en 
kund i elområde SE3 med årsförbrukningen 20 000 kWh. (Figur 11, Status review; Retail price in 

the Swedish electricity retail market (Ei, 2015d)) 

Trots att timprisavtal är ovanligt idag så ökar antalet hushållskunder som omförhandlar eller byter elavtal, 

vilket tyder på en ökande medvetenhet kring den egna elanvändningen. År 2013 var enligt Svensk Energi 

(2015a) cirka 95 000 hushållskunder aktiva varje månad, vilket blir drygt 1.1 miljoner under ett år. År 2014 

var motsvarande siffra 1.6 miljoner. Trenden går mot att färre behåller sina anvisningsavtal och att fler väljer 

att teckna rörliga prisavtal. I mars 2016 hade 13.9 procent anvisningsavtal, jämfört med 14.9 procent vid 
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samma tidpunkt år 2015. Andelen hushåll med rörliga prisavtal ökade under samma period från 43.4 procent 

till 47.6 procent (SCB, 2016b).  

Det är viktigt att komma ihåg att antalet timprisavtal inte säger något om hur många som faktiskt är flexibla 

genom att anpassa sin elanvändning efter timpriset. Kunden kan ha valt avtalet av andra anledningar – som 

att det utan att kunden behöver förändra sina konsumtionsmönster minskat elkostnaderna. Det som går att 

säga är däremot att kunder som inte har timprisavtal inte kan minska sina elkostnader genom att optimera 

sin förbrukning efter timvisa prisvariationer. 
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6 Hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet 

och drivkrafter för en flexibel elanvändning 

Ett stort antal teorier har utvecklats för att försöka förklara varför människors miljömedvetenhet inte alltid 

speglas i deras handlingar. Kunskapen kring vilka positiva miljöeffekter vissa handlingar kan leda till skiljer 

sig ofta från vad människor faktiskt gör. Skillnaden mellan kunskap och handling kallas för ”the value-action 

gap” (Blake, 1999). Liknande beteendemönster har också påträffats i studier om hushållskunders 

efterfrågeflexibilitet. I en studie av Bartusch m.fl. (2014) uppvisade hushållskunder en positiv attityd till att 

förändra sina konsumtionsmönster utifrån varierande elnätstariffer, vilket tyvärr inte visade sig i deras 

handlingar (Bartusch, 2014). Det är därför viktigt att känna till vad som faktiskt motiverar människor att 

vara flexibla i sin elanvändning.  

Ett urval av tidigare studier där efterfrågeflexibilitet hos hushållskunder i Sverige studerats sammanfattas i 

Tabell 11. Studierna beskrivs därefter mer ingående i avsnitt 6.1, 6.2 och 6.3. Avslutningsvis sammanfattas 

viktiga slutsatser från tidigare studier i avsnitt 6.4. 

Tabell 11. Sammanställning av tidigare studier om hushållskunders efterfrågeflexibilitet. 

Studie Urval Fokus Plats Boendeform 
Typ av 

efterfrågeflexibilitet 

Erhållen flexibilitet 

per hushåll 

Lindskoug. 

(2005) 

A.93 

B.50 

A. Morgontoppar 

B. Morgontoppar 

A. Skåne & 

Vallentuna 

B. 

Jönköping 

A.B. Hus med 

elvärme 

A. Prissignaler, 3-10 

SEK/kWh 

B. Laststyrning, mjuk 

& hård bortkoppling 

A. 50 %  

B. 67 %  

/4-5 kW 

Lindskoug. 

(2006) 

75 Morgon- och 

kvällstoppar 

 Hus med 

elvärme 

Prissignaler, 3-10 

SEK/kWh 

< 50 %  

Fritz, m.fl. 

(2009) 

A.26 

B.22 

A, B. Morgon- och 

kvällstoppar 

A, B. 

Göteborg 

A, B. Hus 

med elvärme 

A. Pris-/nätsignaler, 

verkliga priser 

B. Laststyrning, mjuk 

bortkoppling 

A. Mycket små 

B.2 kW 

Berg, m.fl. 

(2012) 

- Övergripande om 

efterfrågeflexibilitet hos 

hushållskunder 

Vallentuna Hus med 

elvärme 

Laststyrning 15 kWh/dygn 

Bartusch m.fl. 

(2014) 

2855 Beteendeförändringar 

hos kunder med 

effekttariffer 

Sollentuna 

& Saltsjö-

Boo 

Hus och 

lägenheter 

Effekttariffer - 

Broberg m.fl. 

2014 

918 Inställning till 

efterfrågeflexibilitet 

Sverige Hus och 

lägenheter 

Laststyrning - 

Torstensson & 

Wallin. (2014) 

508 Inställning till 

efterfrågeflexibilitet 

Sala Hus och 

lägenheter 

Varierande elpris - 

6.1 Efterfrågeflexibilitet baserad på prissignaler 

Lindskoug (2005) har genom ett demonstrationsprojekt undersökt hushållskunders priskänslighet för 

pristoppar vid elpriser mellan 3-10 kronor per kWh, med syftet att ta reda på om deras förändrade 

konsumtionsmönster skulle kunna bidra till att minska förbrukningstoppar (Lindskoug, 2005). Eftersom 

förbrukningstoppar vanligtvis inträffar på vintern genomfördes försöken under kalla vinterdagar. Försöken 

genomfördes vintern 2004/2005 och inkluderade 53 elkunder i Skåne och 40 elkunder i Vallentuna.  

Studien visade att hushållen minskade sina effektuttag med i genomsnitt 50 procent. Resultatet visade även 

att effektreduktionerna inte ökade i någon större utsträckning när priset uppgick till 5 och 10 kronor per 

kWh, vilket ledde till slutsatsen att prisnivåer på 3 kronor per kWh är tillräckliga för att hushållskunder ska 

minska sin förbrukning. Flera av de hushåll som deltog i studien hade kombinerade uppvärmningssystem 

och minskade elvärmeförbrukningen genom att byta till en annan energikälla, efter att de aviserats om att 

pristoppar skulle infalla under nästkommande dygn. En förutsättning för studien var att kunderna 

informerades om att pristoppar inte skulle uppstå vid mer än 40 tillfällen per år och att deras elpris 

rabatterades under övriga timmar.  

När det gäller ersättningsnivåer uppgav flera deltagare i efterhand att de ville ha cirka 5 öre per kWh lägre 

elpris i utbyte mot att vara flexibla. Vidare erbjöds kunderna en ersättning på 1 400 kronor i det första 
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försöket och 1 000 kronor i det andra försöket om de lyckades med att minska effektuttaget med 75 procent 

under höglasttillfällena. En intressant slutsats från studien är att många kunder var positivt inställda till 

försöket, trots att de inte visste hur mycket de hade sparat. En annan intressant faktor är att ingen teknik 

behövde installeras hos kunderna för att uppnå resultatet.  

I ett fortsättningsprojekt som genomfördes året därpå (Lindskoug, 2006) utökades antalet deltagare med 50 

elkunder som använde värmepumpar för uppvärmning och försöket innefattade totalt 75 elkunder. 

Kontraktsutformningen modifierades något så att kundernas rabatt var proportionell mot antalet timmar 

med högt elpris. Syftet var att använda en mer verklighetstrogen modell. Deltagarna aviserades om högt 

elpris åtta gånger mellan klockan 7-10, en gång mellan klockan 8-10, en gång mellan klockan 16-19 och en 

gång mellan klockan 18-19. Under försöksperioden inföll dagar med lägre utetemperaturer än föregående 

år, -15 till -18 grader, vilket ledde till att effektreduktionerna ökade till följd av en ökad elförbrukning. Den 

procentuella effektminskningen var däremot något lägre, förmodligen för att fler hushåll använde 

energibesparande värmepumpar jämfört med föregående år. De låga utetemperaturerna verkar inte ha 

påverkat kundernas deltagande, vilket enligt författaren är den mest intressanta slutsatsen från försöket. 

Fritz m.fl. (2009) har studerat hur människor som bor småhus med elvärme reagerar på prissignaler. Studien 

innefattade både prissignaler baserade på en varierande elhandelstariff och en varierande elnätstariff och 

försöken genomfördes under vintrarna 2007/2008 och 2008/2009. 15 kunder deltog vid det första försöket 

och 11 vid det andra. Under försöksperioden varierade priset oftast mellan 3-30 öre per kWh och uppgick 

som högst till 80 öre per kWh, vilket innebär att incitamenten att flytta förbrukningen var små. Försöket 

föregicks av att kunderna fick tipset att inte använda el mellan klockan 7-9 och klockan 17-19 eftersom 

elpriset ofta är högre då. Resultatet visade ingen märkbar förändring i elförbrukningen på morgonen, men 

däremot försköts förbrukningskurvan på kvällen med cirka tre timmar. Det vanligaste sättet att minska 

elförbrukningen var att tillfälligt sänka inomhustemperaturen, elda i braskamin eller med pellets, samt att 

undvika att använda tvätt- och diskmaskiner. Få utförde åtgärder som påverkade hushållets dagliga rutiner. 

6.2 Efterfrågeflexibilitet baserad på avtalad effektjustering 

Fritz m.fl. (2009), som undersökte hushållskunders priskänslighet, har även testat att genomföra direkt 

styrning av vattenburna elvärmesystem och värmepumpar i småhus. Försöken genomfördes under vintrarna 

2007/2008 och 2008/2009, 10 hushåll deltog vid det första tillfället och 12 hushåll deltog vid det andra. 

Styrningen utfördes genom att simulera en högre utetemperatur till värmesystemets utegivare, vilket ledde 

till att uppvärmningssystemets effektuttag minskade. Baserat på de försök som genomfördes ansågs 

effektreduktioner i storleksordningen 2 kW teoretiskt vara möjliga att genomföra genom att förskjuta 

värmebehovet med +15 grader. 

I försöken uppstod inte problem med återvändande last och få deltagare upplevde en försämrad 

inomhuskomfort. Vidare visade resultatet att styrning under kvällen generellt ger en jämnare 

inomhustemperatur och mindre påverkan på inomhuskomforten. Inomhustemperaturen sjönk med ungefär 

en halv grad till följd av en effektstyrning som pågick under tre timmar på morgonen och mindre än en halv 

grad på kvällen. 

Inom ramen för Lindskougs (2005) demonstrationsprojekt, som nämndes i föregående avsnitt, undersöktes 

även direktstyrning av direktelvärme och varmvattenberedare. Det första försöket genomfördes vintern 

2003/2004 och inkluderade 50 småhus i Jönköping, som i utbyte mot en årlig kompensation på 300 kronor 

tillät effektstyrning av uppvärmningssystemet. Elvärmen sänktes med cirka 67 procent mellan klockan 8-10 

vid fem tillfällen, vilket ledde till genomsnittliga effektreduktioner i storleksordningen 4-5 kW per hushåll, 

vid utetemperaturer mellan -10 och -15 grader. Styrningen tros inte ha lett till en försämrad inomhuskomfort 

eftersom ingen av deltagarna hörde av sig med klagomål. 

Vid ett andra försök stängdes eltillförseln av helt, vilket ledde till en återvändande effekt som var upp till tre 

gånger så hög som den bortstyrda effekten vid utetemperaturer runt 0 grader. Att avbryta eltillförseln helt 

kan framförallt vara intressant vid effektbristsituationer (Lindskoug, 2005). 
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Berg m.fl. (2012) har uppskattat att värmelasten i småhus med elbaserade uppvärmningssystem kan flyttas 

med cirka 10-15 kWh per dygn utan att inomhustemperaturen sjunker med mer än 1.5 grad i en litet eller 

otätt hus och 0.75 grader i ett stort eller tätt hus, eller med 15-25 kWh utan att inomhustemperaturen sjunker 

mer än 2.5 grader respektive 1.25 grader.  

6.3 Drivkrafter för en flexibel elanvändning 

Enligt Samordningsrådet för smarta elnät (2014) är minskade kostnader på sikt en förutsättning för att 

elanvändare ska gå med på att förändra sina konsumtionsmönster. 

Broberg m.fl. (2014) har genom en kundundersökning som innefattade cirka 900 hushållskunder analyserat 

hur stor kompensation elkonsumenter önskar i utbyte mot att låta en extern aktör styra deras elförbrukning. 

Respondenterna ställdes inför sex olika valsituationer där de uppmanades att välja mellan att behålla sitt 

nuvarande elavtal eller att byta till ett hypotetiskt elavtal som innebar att ett företag tillåts styra delar av 

elförbrukningen i utbyte mot att kunden får en årlig kompensation. I varje valfråga kunde respondenten 

välja mellan två olika hypotetiska elavtal. Avtalsattributen och ersättningsnivåerna varierade mellan de olika 

frågorna och respondenternas kompensationskrav uppskattades baserat på hur de valde mellan avtalen. 

Respondenterna har med andra ord inte explicit uttryckt sina kompensationskrav.  

De uppskattade kompensationskraven varierade mellan olika tidpunkter och om styrningen avsåg hushållsel 

eller elvärme och sammanfattas i Tabell 12. I tabellen visas även den information om de olika attributen 

som presenterades för respondenterna. 

Tabell 12. Hushållskunders kompensationskrav för att låta en extern part styra delar av 
elförbrukningen, uppskattade av Broberg m.fl. (2014).  

 Tidsintervall Årlig kompensation 

Styrning av uppvärmning (vardagar) 

Ett företag kommer att fjärrstyra uppvärmningssystemet. Värmen stängs av men temperaturen 

sjunker aldrig mer än 2 grader och aldrig under 18 grader. 

7.00–10.00 0 SEK 

17.00–20.00 630 SEK 

Styrning av hushållsel (vardagar) 

Ett företag kommer att fjärrstyra/ begränsa delar av elanvändningen. Vid styrtillfällen kan inte 

diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare/skåp, elvärmda handdukstorkar eller komfortgolvvärme 

användas. 

7.00–10.00 829 SEK 

17.00–20.00 1 435 SEK 

Styrning vid extrema situationer, 3 tillfällen/år (alla dagar) 

Vissa dagar råder extrema förhållanden med exempelvis kyla eller lite elproduktion. Både 

uppvärmning och delar av hushållselen kommer då att styras kommande dag mellan 7-20. 

Styrningen innebär samma begränsningar som angavs för de ovanstående egenskaperna.  

7.00–20.00 132 SEK (44 SEK/ gång) 

Resultaten kan tolkas som att styrning av hushållsel upplevs som en större begränsning än styrning av 

elvärme och att styrning på kvällen upplevs som en större begränsning än styrning på morgonen. Utifrån 

hur respondenterna resonerade kring de olika hypotetiska elavtalen uppskattas upp till 57 procent kunna 

tänka sig att på något sätt vara flexibla, beroende på vad flexibel innebär (Broberg, 2016). 

Enligt Torstensson och Wallin (2014) varierar inställningen till efterfrågeflexibilitet mellan människor som 

bor i lägenheter och småhus. Enligt resultatet från deras kundundersökning, som innefattade 28 

lägenhetskunder och 479 villakunder, uppgav 61 procent av lägenhetskunderna och 69 procent av 

villakunderna att de var intresserade av att minska sina elkostnader genom att anpassa elanvändningen efter 

volatila priser. Siffrorna kan jämföras med det faktum att 60 procent av villakunderna och 41 procent av 

lägenhetskunderna uppgav sig vara intresserade av att minska sin energianvändning. För villakunder var 

ekonomiska besparingar den viktigaste anledningen och för lägenhetskunder var ekonomiska besparingar 

och miljöaspekter ungefär lika viktigt. Det skulle kunna bero på att villakunder generellt förbrukar mer el 

och har högre elkostnader. Ungefär 24 procent av respondenterna uppgav att de skulle kunna vara flexibla 

om det innebär att elkostnaderna minskas med 250 kronor per månad, vilket motsvarar 3 000 kronor per 

år. 
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En ersättning på 3 000 kronor per år är relativt hög, både sett till de kompensationskrav som uppskattades 

av Broberg m.fl (2014) och de möjliga besparingar kunden kan göra genom att anpassa sin förbrukning efter 

prissignaler (cirka 1 krona per dag, Broberg, m.fl., 2014), genom automatiserad styrning av värmepumpar 

(2 200-2 600 kronor per år, Berg, m.fl, 2012) och genom automatiserad styrning av elpannor (2 800-4 000 

kronor per år, Berg, m.fl., 2012). En automatisk styrning av elpannor och värmepumpar kräver ytterligare 

styrutrustning, som enligt ett exempel som gavs i avsnitt 5.1 kan kosta runt 5 000 kronor idag. 

Besparingsmöjligheterna är dessutom starkt kopplade till utetemperaturen och varierar således stort över 

året och från år till år.  

Det finns emellertid fler faktorer än just ekonomiska besparingar som kan motivera elkunder att vara 

flexibla. Vilka dessa faktorer är beror bland annat på konsumentens individuella kunskap, levnadsmönster 

och personlighet och är svårt att koppla till socioekonomiska förutsättningar, som inkomst, boendeyta och 

utbildningsnivå. Enligt S3C Consortium (S3C, 2014) finns det inget som kan klassificeras som en typisk 

elanvändare. Det är av den orsaken viktigt att vara medveten om vilka olika drivkrafter som finns för att 

kunna anpassa informationsspridning och efterfrågeflexibilitetsprogram därefter. 

Bartusch m.fl. (2014) hävdar att de psykologiska faktorer som har störst betydelse för om hushållskunder 

kommer att förändra sina konsumtionsmönster är den upplevda graden av kontroll och de förväntade 

konsekvenserna av en sådan förändring. De viktigaste drivkrafterna är möjligheten att göra ekonomiska 

besparingar, bidra med positiva miljöeffekter, minska klimatförändringar och att bidra till en hållbar 

utveckling för kommande generationer. 

Enligt Lindskoug (2005) är kunder med ett intresse för den egna elanvändningen och miljön mer benägna 

att vara flexibla än de som saknar sådana intressen. Positiva incitament i form av utmaningar och tävlingar 

mellan användare kan också bidra till ett ökat engagemang, precis som möjligheten att jämföra mål och 

elanvändning med andra. 

Viljan att förändra elanvändningen relaterar även till möjligheten att få personligt anpassade råd, utformade 

efter kundens specifika förvändningar och behov. Hur återkopplingen av elförbrukningen sker påverkar 

också. Direkt återkoppling har visat sig vara mer effektivt än indirekt. Direkt återkoppling kan vara att visa 

historisk eller realtidsanvändning via monitorer eller hemsidor och indirekt återkoppling kan vara att kunden 

får reda på sin elförbrukning via elräkningen (S3C, 2014). 

Enligt Allcott (2011) relaterar människors förbrukningsmönster till vilken tillgänglig information de har om 

både sin egen och andras elförbrukning. Ett trettiotal studier som utförts i USA och sammanställts av 

Delmas m.fl. (2013) indikerar att hushåll i genomsnitt minskar sin elförbrukning med elva procent till följd 

av socialt tryck och ännu mer vid offentliga jämförelser. Studier som undersökt påverkan av sociala normer 

är enhälliga i slutsatsen att socialt tryck påverkar förbrukningen, men inte i hur stor utsträckning.  I studien 

av Allcott (2011) visade sig minskningen vara cirka två procent. Dessa studier utfördes dock i USA och 

resultatet skulle kunna bli ett annat i Sverige. I en kundundersökning som genomfördes av Broberg m.fl. 

(2014) uppmanades respondenterna att uppskatta vad 1 kWh el kostar. Ett flertal av respondenterna hade 

en tendens att överskatta priset på el samt vad det kostar att använda olika elektriska apparater och hälften 

saknade en uppfattning om vad el kostar. Genom att ge information om vad el kostar till dessa personer 

finns därmed en risk att de börjar förbruka mer el.  
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6.4 Viktiga slutsatser från tidigare studier om 

hushållskunders efterfrågeflexibilitet 

Nedan sammanfattas intressanta slutsatser från litteraturstudien om hushållskunders efterfrågeflexibilitet. 

Tillsammans med kartläggningen av hushållens konsumtionsmönster, kapitel 4, utgör dessa en viktig grund 

för den uppskattade potentialen för efterfrågeflexibilitet som presenteras i nästa kapitel. 

 Kunders drivkrafter att vara flexibla varierar och relaterar bland annat till kostnadsbesparingar, 

miljöintresse, kunskap om och återkoppling av den egna elförbrukningen, samt omtanke för 

kommande generationer. Det är svårare att koppla drivkrafter till socioekonomiska faktorer. 

 Människor som bor i småhus är något mer positivt inställda än de som bor i lägenheter till att vara 

flexibla i sin elanvändning. Lägenhetskunder är dock mer positiva i förhållande till andelen som vill 

förbättra sin energianvändning och minska sina elkostnader, vilket kan tyda på att de i större 

utsträckning drivs av andra faktorer än ekonomiska besparingar. 

 Kunder upplever direkt eller indirekt styrning av hushållsel som en större begränsning än styrning 

av elvärme, vilket reflekteras i deras kompensationskrav. 

 Effektuttaget i elvärmesystem kan begränsas med cirka 67 procent under höglasttimmar med hjälp 

av mjuk bortkoppling, vilket motsvarar genomsnittliga effektreduktioner i storleksordningen 4-5 

kW. En sådan styrning kan i de flesta fall utföras under 2-3 sammanhängande timmar utan att 

kunden upplever en försämrad inomhuskomfort. 

 Att helt begränsa eltillförseln till uppvärmningssystem kan leda till en återvändande effekt som är 

närmare tre gånger så stor som den bortstyrda effekten. 

 Kunder uppges vara positivt inställda till att ha deltagit i efterfrågeflexibilitetsprogram, trots att de 

inte har varit medvetna om hur mycket de sparat. Deltagandet försämras inte avsevärt vid mycket 

låga utetemperaturer. 

 De kompensationskrav kunder önskar i utbyte mot att vara flexibla är höga i förhållande till de 

besparingar som är möjliga att göra genom att anpassa elförbrukningen efter prisvariationer, men 

lägre än de besparingar som är möjliga att göra genom automatiserad effektstyrning. Tjänster som 

innebär att effekten styrs automatiskt kan dock kosta runt 5 000 kronor idag. 
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7 Uppskattning av potentialen för efterfrågeflexibilitet 

hos hushållskunder  

Syftet med det här kapitlet är att visa vad kunders inställning till efterfrågeflexibilitet innebär ur ett aggregerat 

perspektiv, det vill säga om majoriteten av hushållskunderna i Sverige går med på att låta sin elanvändning 

styras indirekt eller direkt eller kan tänka sig att aktivt anpassa förbrukningen efter varierande priser vid de 

tidpunkter då förbrukningstoppar vanligtvis uppstår. 

De uppskattade effektjusteringarna baseras på de förbrukningskurvor som presenterades i avsnitt 4.1.3 och 

avser alltså potentialen vid utetemperaturerna -15, -5 och +5 grader. Elförbrukningen och därmed 

potentiella effektjusteringar är lägre vid högre utetemperaturer och uppskattningen kan därför ses som en 

form av övre gräns, eller ett ”best-case scenario”. Intentionen med examensarbetet var från början att 

undersöka hur potentialen varierar över året, men detta ansågs inte vara möjligt på grund av att de tidigare 

undersökningar som studerat hushållskunders efterfrågeflexibilitet nästan uteslutande har utförts under 

vintermånaderna. Däremot var det möjligt att uppskatta hur potentialen varierade mellan olika låga 

utetemperaturer, vilket är intressant eftersom belastningen på elnätet vanligtvis är som högst då. 

Broberg m.fl. (2014) har analyserat hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet. Som tidigare nämnts 

uppskattas 57 procent av de respondenter som deltog i kundundersökningen av Broberg m.fl. gå med att 

vara flexibla i sin elanvändning, baserat på hur de resonerade kring olika hypotetiska elavtal (Broberg, 2016). 

Enligt Broberg m.fl. (2014) utgör respondenterna ett representativt urval i förhållande till Sveriges 

befolkning. 

Potentialen för hushållskunders efterfrågeflexibilitet på en aggregerad nivå uppskattades därför baserat på 

antagandet att 57 procent av samtliga hushåll kan tänka sig att vara flexibla och följande antaganden:  

 Det finns totalt cirka 2 miljoner småhus (Energimyndigheten, 2015a) och 2.5 miljoner lägenheter 

(Energimyndigheten, 2015b) i Sverige. 

 Cirka 1.4 miljoner småhus använder elvärme för uppvärmning (avsnitt 4.1.1). 

 Samtliga småhus och lägenheter använder hushållsel. 

Tre olika fall undersöktes, ett där elvärmen styrs (avsnitt 7.1), ett där hushållselen styrs (avsnitt 7.2) och ett 

där både hushållselen och elvärmen styrs (avsnitt 7.3). I avsnitt 7.4 sammanfattas de viktigaste resultaten. 

7.1 Styrning av elvärme 

I begreppet elvärme ingår både el för uppvärmning och el för varmvatten (Energimyndigheten, 2015a). 

Enligt Lindskoug (2005) kan uppvärmningssystemets effektuttag reduceras med cirka 67 procent under kalla 

vinterdagar utan att kundens inomhuskomfort påverkas nämnvärt. Enligt Fritz m.fl. (2009) behöver 

varmvattenberedaren cirka 0.8 kW under vinterkvällar. Baserat på den genomsnittliga elvärmeförbrukningen 

i småhus med olika uppvärmningssystem (näst sista raden i Tabell 8) utgör 0.8 kW cirka 15 procent av 

elvärmeförbrukningen på kvällar. För att uppskatta vilka potentiella effektreduktioner som kan erhållas 

genom att styra hushållskunders elvärmeanvändning antogs därför att varmvattenberedaren står för cirka 

15 procent av elvärmeförbrukningen både på morgonen och på kvällen, vilket innebär att 85 procent av 

elvärmen antogs vara styrbar. Därpå gjordes antagandet att effekten kan reduceras med 67 procent. 

Potentialen undersöktes enbart för småhus med elvärme, lägenheter exkluderades. Det beror på att 

elvärmeanvändningen i lägenheter är betydligt lägre än elvärmeanvändningen i småhus (Figur 15). Den låga 

elvärmeanvändningen kombinerat med osäkerheten kring hur vanligt det är med individuell mätning och 

debitering av värme i flerbostadshus (avsnitt 5.1) ledde till bedömningen att den potentialen är marginell i 

förhållande till potentialen att styra elvärmeanvändningen i småhus.   

Den uppskattade potentialen för att styra värmelasten i småhus visas i Tabell 13. 
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Tabell 13. Uppskattad potential för efterfrågeflexibilitet genom styrning av värmelast i småhus. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Genomsnittlig elvärmeförbrukning per småhus 
[kWh/h] (se Tabell 8) 

6.83  6.64  4.55  4.98  3.09  3.59  

Varav elvärme till varmvattenberedare (15 %) 1.02  1.00  0.68  0.75  0.46  0.54  

Varav elvärme för uppvärmning (85 %) 5.81  5.65  3.87  4.23  2.63  3.05  

Uppskattade effektreduktioner vid 67 % reduktion av 
uppvärmningslasten 

      

Per småhus [kW] 3.89  3.78  2.59  2.83  1.76  2.04  

Samtliga småhus med elvärme (1.4 miljoner) [GW] 5.45  5.30  3.63  3.97  2.47  2.86  

Uppskattade effektreduktioner om 57 % av alla småhus 
med elvärme (798 000) går med på en avtalad 
effektreduktion där uppvärmningslasten minskas med 
67 % [GW] 

3.11 3.02 2.07 2.26 1.41 1.63 

Enligt uträkningarna finns det en potential att genomföra effektreduktioner om cirka 3 000- 3 100 MW vid 

utetemperaturer runt -15 grader, 2 000-2 300 MW vid temperaturer runt -5 grader och 1 000-1 600 MW vid 

utetemperaturer runt +5 grader.  

Resultatet är i samma storleksordning som NEPP:s uppskattning, 2 000 MW (NEPP, 2016a) och IVA:s 

uppskattning, 2 000-2 400 MW (IVA, 2016b), vilket tyder på att det skulle kunna vara ett rimligt resultat. 

Effektreduktionerna per småhus, cirka 2-4 kW, är också i samma storleksordning som tidigare 

undersökningar av Lindskoug (2005) och Fritz m.fl. (2009) har visat.  

Genom att studera de kompensationskrav som enligt Broberg, m.fl. (2014) är tillräckliga för att 

hushållskunder ska gå med på att låta en extern aktör styra deras elförbrukning beräknades sedan 

”kostnaden” för att styra en MWh. Som Tabell 12 visar uppskattas en årlig ersättning på 0 kronor vara 

nödvändig för att hushållen ska tillåta en styrning av elvärmeförbrukningen på morgonen, klockan 7-10, och 

630 kronor på kvällen, 17-20, vilken vardag som helst under året. Hur stor den årliga kompensationen blir 

utslaget per bortstyrd MWh beror på under hur många timmar och vid hur många tillfällen styrningen sker. 

Eftersom kompensationskraven baseras på att respondenterna blivit informerade om att styrningen kan ske 

under tre sammanhängande timmar, antingen morgon eller kväll, beräknades hur stor den bortstyrda lasten 

skulle bli under tre timmar. Beräkningarna gjordes utifrån antagandet att en styrning genomförs 20, 40 

alternativt 60 gånger per år, för att kunna jämföra hur kostnaden per bortstyrd MWh varierar beroende på 

antal styrtillfällen. Observera att ersättningskraven för att tillåta styrning på morgonen har bedömts vara 

obefintliga, beräkningarna gjordes följaktligen för att uppskatta kostnaden för att styra på kvällen. 

Den bortstyrda lasten under tre timmar erhölls genom att multiplicera den uppskattade styrbara effekten 

(sista raden i Tabell 13) med tre. Därefter beräknades kostnaden per bortstyrd MWh enligt: 

 630 (𝑆𝐸𝐾) × 798 000

𝑏𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑀𝑊ℎ) × 𝑋 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛
 

Kompensationskraven jämfördes även med de potentiella effektreduktionerna för att få en ”kostnad” per 

justerad MW. Resultatet visas i Tabell 14. 
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Tabell 14. Uppskattad "kostnad" att styra 1 MWh värmelast och per MW justerad effekt. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

Uppskattade kompensationskrav för 798 000 
småhus [SEK/år] 

630 × 798 000 = 503 miljoner  

Kostnad [SEK] per MW reducerad effekt 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

0 166 420 0 222 170 0 308 390 

Bortstyrd last [GWh] per styrtillfälle (3 h), 
798 000 småhus 

  
 

3 timmar morgon   9.32  6.21  4.22  

3 timmar kväll  9.06  6.79   4.89  

Kostnad per bortstyrd MWh [SEK/MWh] 
om 798 000 småhus styrs under 3 timmar, X 
antal gånger per år… 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

3 timmar morgon   0  0  0  

3 timmar kväll  2 770  1 390 920 3 700 1 850 1 230 5 140 2 570 1 710 

Som tabellen visar är den styrbara lasten ungefär lika stor på morgonen som på kvällen. 

7.2 Styrning av hushållsel 

Hur stora effektreduktioner som kan erhållas genom att styra delar av hushållselsförbrukningen 

uppskattades också. Den potentialen skulle kunna realiseras via indirekt styrning, att kunden undviker att 

använda vissa apparater på uppmaning av sitt elhandels- eller elnätsföretag eller genom att vissa apparater 

fjärrstyrs. För att fjärrstyrning ska vara möjligt måste apparaterna kunna styras av en extern part, vilket enligt 

Borgqvist m.fl. (2013), är möjligt för tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner. Dessa apparater står för 

cirka 12 procent av hushållselen (Figur 18). Genom indirekt styrning vore det rent principiellt möjligt att 

styra 100 procent av hushållselen.  

Småhus förbrukar i genomsnitt 5.9 MWh hushållsel per år (Energimyndigheten, 2015a) och lägenheter 

ungefär 3 MWh (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016b). För att uppskatta potentialen för en 

efterfrågeflexibilitet baserad på styrning av hushållsel behövs egentligen förbrukningskurvor för både 

småhus och lägenheter, men eftersom inga sådana har påträffats för lägenheter gjordes ett antagande att 

förbrukningskurvan för typiska lägenhetshushåll ser ut på samma sätt som förbrukningskurvan för småhus, 

fast ungefär hälften så stor (3/5.9=0.51). Resultatet visas i Tabell 15. 

Tabell 15. Uppskattad potential för efterfrågeflexibilitet genom styrning av hushållsel. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Genomsnittlig hushållselsförbrukning,       

Per småhus [kWh/h] (Tabell 8) 1.40 1.90  1.05  1.59  0.76  1.28  

Per lägenhet [kWh/h] 0.70 0.95 0.53 0.80 0.38 0.64 

2 miljoner småhus [GWh/h]   2.80 3.80 2.10 3.18 1.52 2.56 

2.5 miljoner lägenheter [GWh/h] 1.75 2.38 1.33 2.00 0.95 1.60 

Total genomsnittlig hushållselsförbrukning, 2 miljoner 
småhus och 2.5 miljoner lägenheter [GWh/h] 

4.55 6.18 3.43 5.18 2.47 4.16 

Varav direkt styrbar last (12 %) 0.55 0.74 0.41 0.62 0.30 0.50 

Uppskattade effektreduktioner [GW] om 57 % 
(2 565 000) av samtliga småhus och lägenheter går med 
på styrning av:  

      

100 % av hushållselsförbrukningen 2.59 3.52 1.96 2.95 1.41 2.37 

12 % av hushållselsförbrukningen 0.31 0.42 0.23 0.35 0.17 0.29 
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Enligt uträkningarna vore det möjligt att erhålla effektreduktioner i storleksordningen 170-420 MW genom 

att fjärrstyra 12 procent av hushållselen. Om elkunderna helt och hållet slutar att använda hushållsel blir de 

potentiella effektreduktionerna betydligt högre, cirka 1400-3 500 MW.  

På samma sätt som tidigare jämfördes de kompensationskrav som Broberg m.fl. (2014) uppskattat att 

hushållskunder vill ha i utbyte mot att låta en extern aktör styra delar av deras användning av hushållsel. 

Som Tabell 12 visar är den önskade kompensationen för att tillåta styrning på morgonen, 7-10, 829 kronor 

och på kvällen, 17-20, 1 435 kronor. Enligt den information som gavs till respondenterna innebär styrning 

av hushållsel att ”Ett företag kommer att fjärrstyra/ begränsa delar av elanvändningen. Vid styrtillfällen kan inte 

diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare/skåp, elvärmda handdukstorkar eller komfortgolvvärme användas.” I och med att 

det är svårt att uppskatta hur stor andel av hushållselen som används för dessa apparater gjordes 

beräkningarna för både 100 och 12 procent. 

Precis som i föregående fall jämfördes även kompensationskraven med de potentiella effektreduktionerna 

för att få en ”kostnad” per MW justerad effekt. Resultatet visas i Tabell 16. 

Tabell 16. Uppskattad "kostnad" att styra 1 MWh hushållsel och per MW justerad effekt. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

Uppskattade kompensationskrav för 2 565 000 
småhus och lägenheter [SEK/år] 

 

Morgon 829 × 2 565 000 = 2 126 miljoner 

Kväll 1 435 × 2 565 000 = 3 681 miljoner 

Kostnad [SEK] per MW reducerad effekt kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Om 100 % reduceras 467 340 595 600 619 940 710 570 860 890 884 800 

Om 12 % reduceras 3.9 milj 5.0 milj 5.2 milj 5.9 milj 7.1 milj 7.4 milj 

Bortstyrd last [GWh] per styrtillfälle (3 h),  
2 565 000 småhus och lägenheter 

  
 

Om 100 % styrs 
3 timmar morgon 

3 timmar kväll   
13.65 
18.54 

10.29 
15.54 

7.41 
12.48 

Om 12 % styrs  
3 timmar morgon 

3 timmar kväll   
1.65 
2.22 

1.23 
1.86 

0.90 
1.50 

Kostnad per bortstyrd MWh [SEK/MWh] om 
2 565 000 småhus och lägenheter styrs under 3 
timmar, X antal gånger per år… 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

20 ggr/ 
år 

40 ggr/ 
år 

60 ggr/ 
år 

Om 100 % styrs 
3 timmar morgon 

3 timmar kväll 
 7 790 
9 930  

3 890 
4 960 

2 600 
3 310 

10 330 
11 840 

5 170 
5 920 

3 440 
3 950 

14 350 
14 750 

7 170 
7 370 

4 780 
4 920 

Om 12 % styrs 
3 timmar morgon   

3 timmar kväll 
64 440 
82 900 

32 220 
41 450 

21 480 
27 630 

86 440 
98 950 

43 220 
49 470 

28 810 
32 980 

118 130 
122 690 

59 070 
39 380 

39 380 
40 900 

Enligt beräkningarna blir kostnaden per bortstyrd MWh högre på kvällen än på morgonen, trots att mer last 

kan styras på kvällen än på morgonen. Det beror på att de uppskattade ersättningskraven för att tillåta 

styrning på kvällen var högre än på morgonen. 

7.3 Styrning av både hushållsel och elvärme vid 

effektbristsituationer 

Om en effektbristsituation skulle uppstå kan både hushållselen och elvärmen behöva styras. Vid en sådan 

situation skulle eltillförseln till uppvärmningssystemet kunna komma att stängas av helt, det vill säga med 

hjälp av hård bortkoppling, istället för att reduceras med 67 procent. Potentialen vid en sådan situation 

uppskattades också, se Tabell 17. 
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Tabell 17. Uppskattad potential för efterfrågeflexibilitet vid en effektbristsituation. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Uppskattade effektreduktioner vid 100 % bortkoppling 
av uppvärmningslasten, 

      

Per småhus [kW] 5.81  5.65  3.87  4.23 2.63 3.05 

57 % (798 000) av alla småhus med elvärme [GW] 4.64 4.51 3.09 3.38 2.10 2.43 

Uppskattade effektreduktioner [GW] om 57 % 
(2 565 000) av samtliga småhus och lägenheter går med 
på indirekt laststyrning av:  

      

100 % av hushållselsförbrukningen 2.59 3.52 1.96 2.95 1.41 2.37 

12 % av hushållselsförbrukningen 0.31 0.42 0.23 0.35 0.17 0.29 

Uppskattade totala effektreduktioner [GW] vid:       

100 % bortkoppling av elvärme & 100 % begränsning av hushållsel 7.23 8.03 5.05 6.33 3.51 4.80 

100 % bortkoppling av elvärme & 12 % begränsning av hushållsel 4.95 4.93 3.32 3.73 2.27 2.72 

Risken för att en effektbristsituation ska uppstå är högst vid mycket låga utetemperaturer eftersom 

elvärmebehovet då är som störst. Enligt beräkningarna finns en potential på cirka 7 600 MW vid 

utetemperaturer runt -15 grader om elvärmen och hushållselen begränsas med 100 procent och 4 900 MW 

om 100 procent av elvärmen och 12 procent av hushållselen begränsas.  

Broberg, m.fl. (2014) analyserade även vilken kompensation hushållskunder tros vilja ha i utbyte mot att låta 

en extern aktör styra förbrukningen av både elvärme och hushållsel vid extrema situationer och hur många 

gånger de skulle kunna tänka sig att gå med på en sådan styrning. Som Tabell 12 visar uppskattades 

hushållskunder kunna gå med på en sådan styrning i utbyte mot en ersättning på 44 kronor per gång, eller 

132 kronor för högst tre gånger. 

På samma sätt som tidigare beräknades ”kostnaden” för varje bortstyrd MWh. Kostnaden per MWh beror 

på under hur lång tid styrningen sker och för att få en kostnad som är jämförbar med de tidigare beräknade 

fallen antogs därför att styrningen sker under tre timmar, precis som tidigare.  

Genom att multiplicera den uppskattade potentiella effektreduktionerna vid -15 grader med nio erhölls den 

totala bortstyrda lasten vid styrning under tre timmar, vid tre tillfällen. Om 100 procent av hushållselen och 

elvärmen begränsas blir den totala bortstyrda lasten cirka 68 600 MWh och om 100 procent av elvärmen 

och 12 procent av hushållselen begränsas blir den bortstyrda lasten 44 400 MWh.  

Om 2 565 000 hushåll önskar 132 kronor i ersättning blir den totala kostnaden ungefär 339 miljoner kronor, 

vilket motsvarar cirka 4 930 kronor per bortstyrd MWh i det första fallet och 7 620 kronor per MWh i det 

andra fallet. Kostnaden per MW reducerad effekt blir 44 390 kronor i det första fallet och 68 570 i det andra 

7.4 Resultatsammanställning 

I det här avsnittet presenteras de uppskattade effektreduktionerna som enligt beräkningarna kan erhållas 

genom att omdisponera delar av elvärmeförbrukningen respektive förbrukningen av hushållsel, samt 

förbrukningen av både elvärme och hushållsel, se Tabell 18. Dessa resultat ligger sedan till grund för den 

simulering som gjordes av efterfrågeflexibilitet och presenteras i Kapitel 8. 

Ytterligare resultat diskuteras i avsnitt 9.2.4. 
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Tabell 18. Sammanställning av den uppskattade potentialen för efterfrågeflexibilitet för olika fall. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 kl. 7-9 kl. 18-20 

Avsnitt 7.1. Uppskattade effektreduktioner [GW] om 57 
% av alla småhus med elvärme (798 000) går med på en 
avtalad effektreduktion där uppvärmningslasten 
minskas med 67 %  

3.11 3.02 2.07 2.26 1.41 1.63 

Avsnitt 7.2. Uppskattade effektreduktioner [GW] om 57 
% av samtliga småhus och lägenheter (2 565 000) går 
med på en avtalad effektreduktion av:  

      

100 % av hushållselsförbrukningen 2.59 3.52 1.96 2.95 1.41 2.37 

12 % av hushållselsförbrukningen 0.31 0.42 0.23 0.35 0.17 0.29 

Avsnitt 7.3. Uppskattade effektreduktioner om 57 % av 
samtliga småhus och lägenheter (2 565 000) går med på 
avtalad effektreduktion [GW] vid en 
effektbristsituation genom: 

      

100 % bortkoppling av elvärme & 100 % begränsning av hushållsel 7.23 8.03 5.05 6.33 3.51 4.80 

100 % bortkoppling av elvärme & 12 % begränsning av hushållsel 4.95 4.93 3.32 3.73 2.27 2.72 

Beräkningarna baseras på antagandet att 57 procent av alla hushåll skulle kunna tänka sig att gå med på vara 

flexibla. Det finns en osäkerhet i det antagandet, dels eftersom det finns en skillnad mellan vad människor 

säger sig vara villiga att göra och vad de faktiskt gör, ”the value-action gap”, och dels eftersom vi har lagt in 

värderingar och förutsättningar i vad efterfrågeflexibilitet innebär. Det är möjligt att de som deltog i 

kundundersökningen som ligger till grund för siffrorna inte tänkte sig samma förutsättningar och att 

resultatet hade varit annorlunda om de exakta förutsättningar som antagits den här studien nämnts i 

kundundersökningen. Det finns även en osäkerhet i antagandet att värmelasten kan minskas med 67 procent 

med mjuk bortkoppling. Antagandet bygger på en tidigare studie och resultatet skulle möjligtvis behöva 

bekräftas i ytterligare studier innan det kan betraktas som vedertaget. Resultatet stöds dock av att de 

beräknade effektreduktionerna är i samma storleksordning som tidigare studier har visat. 

Med det nämnt tyder resultaten ändå på att skulle kunna finnas en omfattande potential för 

efterfrågeflexibilitet hos hushållskunder i Sverige. Eftersom Sverige är indelat i fyra prisområden, SE1-SE4, 

är det även intressant att uppskatta hur potentialen är fördelad över landet. Elnäten i varje prisområde 

balanseras var för sig, vilket innebär att den totala potentialen exempelvis inte skulle kunna utnyttjas om en 

effektbristsituation skulle uppstå i SE3. I Figur 26 visas hur elförbrukningen i Sverige var fördelad år 2015. 

 

Figur 26. Elförbrukning år 2015, procentuellt fördelat mellan prisområden (Nord Pool a). 

Om kundbasen i Sverige är relativt proportionellt fördelad mellan prisområdena skulle det innebära att cirka 

63 procent av potentialen för efterfrågeflexibilitet skulle kunna realiseras i SE3. 

 

SE1; 7%

SE2; 12%

SE3; 63%

SE4; 18%

Elförbrukning år 2014, procentuellt fördelat mellan SE1-SE4
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8 Simulering av efterfrågeflexibilitet 

Syftet med modelleringen är att simulera tre scenarier för att sedan analysera vilka faktorer som är av vikt 

eller påverkas vid en eventuell implementering av efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet i framtiden. 

Dessa faktorer skulle exempelvis kunna vara spotpriser, elproduktion och elanvändning. Resultaten av 

modelleringen kommer bland annat kunna ge en indikation om incitamenten för efterfrågeflexibilitet 

kommer öka i framtiden och om samhällsnyttan skulle kunna öka. 

Utifrån informationen som kartlades i litteraturstudien, i steg 1,2 och 3, kunde möjligheter identifieras och 

sammanlänkas med hushållskunders inställning och drivkrafter. Baserat på detta uppskattades potentialen 

för efterfrågeflexibilitet hos hushållskunder i steg 4. I steg 5 studeras den framtida potentialen med hjälp av 

modellering. Metoden som använts för modelleringen beskrivs i kapitel 8.1, och tillvägagångssättet visas i 

Figur 27. 

 

Figur 27. Övergripande bild av modelleringsprocessen. 

8.1 Metod 

Inför modelleringen inleddes arbetet med utformning av tre olika scenarier. Genom att modellera olika 

scenarier var det möjligt att simulera olika framtida utfall där bland annat efterfrågan på el antas att öka eller 

att elproduktionen antas att minska. Syftet med scenariomodellering är att få en bild av vad det är som 

påverkas mest av att efterfrågeflexibilitet kommer in på elmarknaden. Därefter gjordes antaganden och 

avgränsningar som bland annat bygger på den uppskattade potentialen. När detta var gjort kunde scenarierna 

simuleras i optimeringsverktyget Apollo, en elkraftmarknadsmodell utvecklad av Sweco. Hur modellen 

fungerar och vilka antaganden den bygger på beskrivs mer ingående i bilaga 2. Syftet med optimering är att 

finna den bästa lösningen, genom att tillämpa teknologi, vetenskap eller andra metoder. Optimering kan 

göras för att något skall maximeras eller minimeras, till exempel vinst, kostnad, energi, hastighet eller förlust 

(KTH, 2014). Olika typer av optimeringsmodeller löser olika typer av problem. Apollo bygger på en 

deterministisk modell, vilket innebär att simuleringen utgår från angivna startvärden och beteendet är 

determinerat, förutbestämt. Inga slumpelement förekommer i en sådan modell (Sandblad, 2003). I andra 

studier har deterministiska modeller använts vid elmarknadssimuleringar. Ett exempel där en sådan modell 

användes är en studie som undersökte tillämpning av vindkraftsprognoser på elmarknaden (Zhou, 2013). 



-48- 
 

Resultaten från simuleringarna jämfördes sedan med varandra med syftet att identifiera vilka faktorer som 

påverkas mest utifrån de specifika antagandena de olika scenarierna innefattar, med efterfrågeflexibilitet, i 

förhållande till referensscenarierna det vill säga utan efterfrågeflexibilitet. Resultaten presenteras och 

diskuteras under resultatanalysen i avsnitt 8.4. 

8.2 Scenarier 

I modelleringen simulerades tre scenarion, Normal, Elbil och Kärnkraft, alla med och utan efterfrågeflexibilitet 

för år 2015, 2020 och 2030 för att kunna studera elmarknadens utveckling. I Figur 28 visas en schematisk 

bild över scenarierna.  

 

Figur 28. Schematisk bild över scenarierna. 

Normalscenariot baseras på Sweco:s referensscenarier som är inbyggda i Apollo. Dessa scenarier 

simulerades med och utan den efterfrågeflexibilitet som enligt uppskattningen i kapitel 7 antogs finnas 

tillgänglig, det vill säga potentialen för efterfrågeflexibilitet på 2 000 MW med hjälp av styrning av värmelast 

i småhus. Syftet med att simulera det som valts att kallas normalscenario är att se hur efterfrågeflexibiliteten 

påverkar utan att några större förändringar i elsystemet görs. Genom att utgå ifrån rådande omständigheter 

och vad som förväntas ske i framtiden enligt Apollos referensscenarier, som bygger på prognoser, skulle 

detta kunna ge en bild av det mest troliga framtidsscenariot.  

För normalscenariot simuleras alltså två varianter, normal utan efterfrågeflexibilitet (referens) och normal med 

efterfrågeflexibilitet. 

I elbilsscenariot antas antalet elbilar öka kraftigt i framtiden, vilket leder till ett ökat elbehov på grund av 

hemmaladdning. Enligt en proposition från regeringen 2012, ska Sverige ha en fossiloberoende 

fordonsflotta år 2030 och en fossilfri transportsektor år 2050, det vill säga en transportsektor med noll 

nettoutsläpp av växthusgaser (Regeringen, 2012). För att nå målen måste bland annat utbudet och 

användningen av alternativa förnybara drivmedel som el, biogas och biodrivmedel öka. 

I ett visionsprojekt diskuteras potentiella utvecklingsvägar för att nå målet om en fossiloberoende 

transportsektor år 2030 (Sköldberg, 2010). För att nå ett fossiloberoende transportsystem år 2030 innebär 

visionen i denna studie att det vid år 2020 ska finnas 600 000 elbilar, viket motsvarar cirka 1.5 TWh i ökat 

elbehov, och att 40 procent av alla privatägda fordon ska bestå av elbilar år 2030. 

I studien poängteras det att volymen av sålda elbilar måste öka kraftigt för att uppnå detta antal. Antagandet 

att cirka 40 procent, det vill säga 2 miljoner, av personbilarna drivs med el 2030 motsvarar ett årligt elbehov 

av cirka 5 TWh. Om samtliga fordon i Sverige skulle drivas med el skulle det motsvara ett elbehov på 12 

TWh (Banhold, 2009). 40 procent av 12 TWh är 5 TWh, vilket överensstämmer med ovanstående 

uppskattning av Sköldberg. 
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med flex

Referens -
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Kärnkraft 
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I elbilscenariot har ett antagande gjorts att bilarna är fördelade enligt befolkningsmängden i de olika 

områdena år 2015 (SCB, 2016). Befolkningsmängden antogs även vara samma år 2020 och 2030 som för 

2015, vilket är en förenkling eftersom den i själva verkat förutspås att öka.  

I elbilsscenariot utgicks det från en ökning av effektbehovet på 1.5 TWh år 2020 och 5 TWh år 2030. Detta scenario 

simuleras i två varianter: elbil utan efterfrågeflexibilitet (referens) och elbil med efterfrågeflexibilitet. 

I kärnkraftsscenariot antas det att Sveriges kärnkraft nästan helt avvecklats fram till år 2030, endast tre 

reaktorer är kvar. I Scenarier över Sveriges energisystem (Energimyndigheten, 2014) sammanställs resultat av en 

analys av ett långsiktigt energiscenario med år 2011 som referensår. I scenariot har det antagits att de 3 äldsta 

reaktorerna tas ur drift. Samtidigt som kärnkraftsproduktionen minskar så ökar vindkraftsproduktionen till 

17 TWh från 2011 till 2030. Detta kan kopplas till förnybarhetsmålet som beskrevs i kapitel 1.  

I kärnkraftscenariot simuleras ett mer extremt fall där det antas att 6 reaktorer tagits ur drift år 2030 (endast 

3 stycken reaktorer kvar) och det antas även att vindkraftsproduktionen ökar med 6 TWh.  

I kärnkraftscenariot antogs det att år 2030 återstår endast 3 kärnkraftsreaktorer. Detta scenario simuleras i två varianter: 

kärnkraft utan efterfrågeflexibilitet (referens) och kärnkraft med efterfrågeflexibilitet. 

8.3 Avgränsningar och antaganden 

Inför modelleringen gjordes ett antal avgränsningar. Själva modelleringen innefattar enbart den ekonomiska 

aspekten och tar inte hänsyn till andra drivkrafter som kan motivera kunder till att vara flexibla. Det beror 

på att det är svårt att sätta värde på psykologiska och sociala faktorer som till exempel miljömedvetenhet.  

Det finns två sätt att modellera efterfrågeflexibilitet i Apollo, antingen som effektreduktioner eller som 

lastförflyttningar. I detta arbete simulerades efterfrågeflexibilitet som effektreduktioner. Anledningen är att 

resultaten blir tydligare och att det ger en konkret bild av hur efterfrågeflexibiliteten påverkar elsystemet. 

Om lastförflyttningar simuleras skulle det inte gå att se efterfrågeflexibilitetens exakta påverkan eftersom 

lastförflyttningar är begränsade till specifika tidsintervall i modellen och återväntande laster skulle kunna 

uppstå och påverka spotprisbildningen. 

De effektreduktioner som modelleras i Apollo är de som uppskattades vara möjliga att genomföra genom 

att styra värmelasten i småhus, i avsnitt 7.1. Möjliga effektreduktioner för lägenheter med elvärme 

modellerades inte då potentialen för dessa inte uppskattades, viket motiveras samma avsnitt. Den 

uppskattade potentialen för att styra hushållsel modellerades inte heller, då denna ansågs vara liten i relation 

till elvärmen och det är för osäkert hur stor del av potentialen som skulle kunna realiseras i verkligheten.  

Modellen tar hänsyn till ett flertal olika länder och alla prisområden inom dessa. I simuleringarna har därför 

en nationell avgränsning gjorts. Endast Sverige simuleras, det vill säga prisområdena SE1, SE2, SE3 och 

SE4. 

Utöver de redan existerande antagandena i Apollo och de antaganden som beskrevs under 

scenariobeskrivningarna har ytterligare gjorts i detta arbete inför genomförandet av simuleringarna. De 

generella huvudantaganden som har gjorts inför modelleringen listas nedan: 

 Den efterfrågeflexibilitet som modelleras för hushållskunder antogs vara 2000 MW och baseras på 

uppskattningen av potentialen för laststyrning av elvärme i kapitel 6. 

 Priset för den efterfrågeflexibilitet som modelleras antogs vara 0 Euro per MWh för att den säkert 

ska komma in i simuleringarna.  

 Den efterfrågeflexibilitet som simulerats antogs vara fördelad över prisområdena som fördelningen 

av hur många hushåll med någon form av elvärme som finns i respektive prisområde. Detta bygger 

på data från Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2015a). 
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8.4 Resultatanalys 

I modellen var det möjligt att skapa de scenarier som beskrevs tidigare. I resultatanalysen visar alla 

priskurvorna spotpriser och det är alltså dessa som analyserats. I graferna visas enbart prisområde SE3 för 

enkelhetens skull, samma grafer för de övriga prisområdena har i princip likadana mönster och skiljer 

knappt. Dessutom är elanvändningen i det prisområdet störst, Figur 3. I resultatanalysen tolkas och 

diskuteras resultaten från modelleringen med syfte att exemplifiera vad efterfrågeflexibilitet skulle kunna 

innebära 

Inledningsvis studerades utvecklingen av spotpriser, efterfrågan, elproduktion, export och import för 

normalscenariot för att ge en bild över hur det mest troliga framtidsscenariot skulle se ut utan 

efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Resultaten visar att det genomsnittliga spotpriset stiger fram till år 

2030.  

Därefter gjordes en jämförelse av de olika scenarierna med och utan efterfrågeflexibilitet för att studera 

spotprisernas utveckling och variationer. Genom att urskilja hur prisvolatiliteten förändras över åren och 

när pristoppar uppstår visar resultaten att prisvolatiliteten ökar fram till år 2030 och att pristopparna är som 

högst detta år jämfört med 2015 och 2020 i alla scenarier.  

Efter det analyserades hur elproduktion, efterfrågan, export och import har påverkats av att 

efterfrågeflexibilitet lagts in i de olika scenarierna. Här studerades hur en ökad andel hemmaladdning av 

elbilar samt hur en minskad andel kärnkraftsproduktion påverkar elsystemet. 

8.4.1 Normalscenariot utan efterfrågeflexibilitet 

Här presenteras simuleringsresultaten av normalscenariot utan efterfrågeflexibilitet för åren 2015, 2020 och 

2030. Anledningen till att lyfta fram detta scenario är för att ge en bild över hur elsystemet tros utvecklas 

fram till 2030 utan att några större förändringar görs. Mer specifikt studeras utvecklingen av spotpriser, 

elproduktion, efterfrågan, export och import. Då normalscenariot bygger på rådande omständigheter och 

framtidsprognoser är det intressant att studera utvecklingen utan efterfrågeflexibilitet.  

I Figur 29 visas kurvor över hur spotpriserna varierar timvis för dessa år. Den streckade toppen för år 2030 

innebär att en manuell kapning har gjorts för att kurvorna skall synas tydligare. I själva verket stiger denna 

topp till ett värde på 2 970 Euro per MWh för prisområdet SE3 i normalscenariot. 

 

Figur 29. Spotprisvariationerna för år 2015, 2020 och 2030. 

Värt att notera i ovanstående figur är att spotpriserna ökar till år 2030 samtidigt som de är lägre 2020 än år 

2015. I Figur 30 visas prisvaraktigheten över åren för samma scenario. Med prisvaraktighet menas hur ofta 

ett visst spotpris inträffar (antal timmar, x-axeln) från högsta spotpris (T.V) till lägsta spotpris (T.H). Den 

streckade linjen innebär samma som för ovanstående figur. Fortsättningsvis kommer fler streckade toppar 

förekomma i vissa grafer och det innebär samma sak för dessa, att de blivit kapade manuellt. För 

normalscenariot och elbilscenariot utan efterfrågeflexibilitet har det inträffat år 2030, en extrem pristopp i 

storleksordningen 2 910 – 3 000 Euro per MWh, under samma tillfälle; 20 december klockan 19. Att dessa 
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toppar råkar uppstå skulle kunna bero på hur modellen är dimensionerad. Eftersom Apollo tar hänsyn till 

cirka trettio länder i Europa och all deras produktion, export, import och efterfrågan skulle de kunna 

uppstått på grund av någon avvikelse i modellen som påverkar spotpriset för just dessa timmar.  

 

Figur 30. Prisvaraktigheten över åren 2015, 2020 och 2030. 

Som Figur 29 visar sjunker spotpriset till noll vid några tillfällen och det kan också anas i Figur 30. Resultaten 

av simuleringarna visar för åren 2015, 2020 och 2030 att det är olika antal tillfällen/timmar då priset per 

MWh är så lågt som 0 Euro. För 2015 var det 9 timmar detta inträffade, 6 timmar år 2020 och så mycket 

som 142 timmar år 2030 i normalscenariot. Att spotpriserna år 2030 generellt är högre jämfört med de 

tidigare åren och att priset är 0 Euro per MWh under 142 timmar detta år indikerar att prisvolatiliteten ökar. 

Det är svårt att säga exakt varför spotpriserna blir som de blir, eftersom de beror av produktion, efterfrågan, 

export, import samt bränslepriser. I Figur 31 visas medelspotpriset i Sverige för normalscenariot utan 

efterfrågeflexibilitet.  

 

Figur 31. Genomsnittligt spotpris för normalscenariot. 

Det genomsnittliga spotpriset år 2020 är lägre än de andra åren, trots att resultaten i Figur 32 visar att 

produktionen minskar samtidigt som efterfrågan ökar detta år jämfört med 2015. I Figur 32 visas årlig 

produktion, export, efterfrågan och import. 

 

Figur 32. Årlig produktion, export, efterfrågan och import för normalscenariot. 
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Det är även intressant att studera bränslepriserna6, Figur 33, eftersom de också har en påverkan på 

prisbildningen. En anledning till att spotpriset är lägre år 2020 skulle därför kunna bero på att bränslepriserna 

är lägre detta år. 

 

Figur 33. Bränslepriser för normalscenariot år 2015, 2020 och 2030. 

8.4.2 Prisvolatilitet och pristoppar – jämförelse mellan scenarierna 

I denna del studeras prisvolatilitet och pristoppar med syftet att identifiera hur den inlagda 

efterfrågeflexibiliteten har påverkat resultaten. Resultaten av scenariosimuleringarna (med 

efterfrågeflexibilitet) som presenteras i detta avsnitt jämförs med respektive referensscenario (utan 

efterfrågeflexibilitet) för att ge en tydlig bild över hur de skiljer sig i de olika scenarierna.  

Korrekta prissignaler till slutkunden är viktigt för att öka hushållskunders efterfrågeflexibilitet (Ei, 2016e). 
Som tidigare nämnts består konsumentens elpris till stor del av fasta påslag viket innebär att konsumentens 
pris inte varierar lika mycket som spotpriset även om kunden har ett timprisavtal. Att undersöka hur 
volatiliteten kommer att förändras i framtiden är därför viktigt för att kunna motivera om utformningen av 
konsumentens elpris behöver förändras. 

Resultaten av simuleringarna tyder på att systemet är känsligt för efterfrågeflexibilitet. Tabell 19 visar hur 

medelspotpriset har förändrats i relation till deras referensscenarier. Som tabellen visar blir medelspotpriset 

lägre i alla scenarier när efterfrågeflexibiliteten är inlagd i simuleringarna. 

Tabell 19. Medelspotprisets påverkan av efterfrågeflexibilitet jämfört med utan i de olika 
scenarierna [Euro/MWh]. 

 Normal med flex Elbil med flex Kärnkraft med flex 

2015 -8.7   

2020 -3.5 -3.3  

2030 -8.4 -7.4 -5.6 

De tomma cellerna innebär att det inte har skett några förändringar utifrån normalscenariot, eftersom de 

innehåller exakt samma inputparametrar. Hemmaladdning av elbilar antas inte öka förrän år 2020 i 

elbilsscenariot till exempel, detta beskrevs i scenariobeskrivningarna.  

I Figur 34 visas medelspotpriserna med och utan efterfrågeflexibilitet samt skillnaden mellan dessa, för de 

olika scenarierna år 2030. 

                                                      
6 Vad som menas med ”Gaspris” framgår inte varken i användarhandboken eller i beskrivningarna som är inlagda i modellen. Andra ”gaser” som 
exempelvis biogas m.m. är parametrar för sig. 
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Figur 34. Medelspotpriserna för scenarierna år 2030, med och utan efterfrågeflexibilitet. 

Som figuren visar blir spotpriserna högre i elbilscenariot och kärnkraftscenariot än i normalscenariot och 

efterfrågeflexibilitetens påverkan blir mindre. Att spotpriserna är högre och efterfrågeflexibiliteten påverkar 

mindre skulle kunna bero på att den efterfrågeflexibilitet som simulerats har antagits till samma värde på 2 

000 MW för alla scenarier. För scenarierna med mer efterfrågan och mindre produktion som i dessa fall, 

skulle det kunna betyda att det behövs mer efterfrågeflexibilitet för att spotprisreduktionerna ska bli lika 

stora som i normalscenariot. 

Ett exempel på att efterfrågeflexibiliteten påverkar spotpriserna visas i Figur 35. Figuren visar 

prisvaraktigheten för normalscenariot, år 2015. 

 

Figur 35. Prisvaraktighet för normalscenariot år 2015. 

Det scenario som påverkat prisbildningen mest av att efterfrågeflexibilitet har lagts in är normalscenariot. I 

elbilscenariot har det också skett spotprisreduktioner men inte exakt lika stora, det beror troligtvis på att 

efterfrågan på el har antagits öka. Även för kärnkraftsscenariot har medelspotpriset blev lägre. I Figur 36 

visas ett exempel på priskurvorna för normalscenario år 2020 med och utan efterfrågeflexibilitet. Som 

figuren visar är priserna med efterfrågeflexibilitet lägre med efterfrågeflexibilitet än utan.  
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Figur 36. Spotprisvariationerna och medelspotpris för normalscenariot, år 2020. 

I figuren ovan går det att urskilja att de högsta pristopparna inträffar i början och i slutet av året. Detta är 

ett genomgående mönster för alla scenarier, i bilaga 3 visas alla priskurvor för scenarierna. De tillfällen då 

de högsta pristopparna inträffar sker i månaderna januari, november och december, klockan 18 och 19. Det 

är anmärkningsvärt att de inte inträffar i februari, då detta är den månad som elförbrukningen vanligtvis är 

som högst.  

Alla scenarier och år har det liknande mönstret att under månaderna april till oktober är prisvolatiliteten 

lägre än för de andra månaderna. Den månad då spotpriserna varierar som allra mest är december år 2030, 

se Figur 37 där normalscenariot visas som exempel.  

 

Figur 37. Spotprisets variation i december månad för normalscenariot år 2030. 

De högsta pristopparna har i de flesta fall dämpats med efterfrågeflexibilitet. En avvikelse ifrån detta har 

skett i kärnkraftsscenariot, då den högsta pristoppen har blivit ännu högre med efterfrågeflexibilitet inlagt. 

Orsaken till detta skulle kunna vara att det antagits att en stor den av Sveriges elproduktion reducerats och 

att detta har påverkat hur modellen dimensionerat just den högsta pristoppen i det här scenariot.  

Prisvolatiliteten i scenarierna varierar mellan de olika åren. I Tabell 20 visas de högsta priserna och visuellt 

uppskattade typintervall, det vill säga de intervall priserna vanligen varierar mellan, för de olika scenarierna. 

Värt att notera är att de högsta priserna endast förekommer vid ett tillfälle och är medelspotpriser för alla 

prisområden.  
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Tabell 20 Högsta priser och typintervall för de olika scenarierna [Euro/MWh]. 

 
Normalscenario Elbilscenario Kärnkraftscenario 

Utan Med Utan Med Utan Med 

2015 
Högsta pris 60 51     

Typintervall 15-38 10-35     

2020 
Högsta pris 45 44 45 44   

Typintervall 15-32 12-28 15-32 12-28   

2030 
Högsta pris 2960 298 2190 250 319 344 

Typintervall 15-75 10-70 15-75 10-70 10-75 0-70 

Resultaten visar även att spotpriserna går ner till 0 Euro under vissa timmar. För scenarierna är antalet 

timmar fler vid simuleringarna med efterfrågeflexibilitet inlagt än utan, se Tabell 21. Detta skulle kunna vara 

en följd av att priserna är lägre. 

Tabell 21. Antalet timmar då priset per MWh är 0 Euro. 

 
Normalscenario Elbilscenario Kärnkraftscenario 

Utan Med Utan Med Utan Med 

2015 9 34 - - - - 

2020 6 26 6 21 - - 

2030 142 210 134 188 13 140 

Som resultaten visar ser prisvolatiliteten ut att öka till år 2030 i alla scenarier. Resultaten visar även att år 

2030 är antalet timmar då priset per MWh är så lågt som 0 Euro betydligt fler än år 2015 och 2020. Om 

prisvolatilitet ökar i framtiden kommer sannolikt incitamenten för en efterfrågeflexibilitet baserad på 

prissignaler att öka. 

Det är under vintermånaderna som effekttoppar och effektbristsituationer har störst chans att uppstå. Att 

samtliga resultat från scenariosimuleringarna visar att spotpriserna är som högst under vintermånaderna 

skulle kunna indikera att om efterfrågeflexibilitet utnyttjas för att minska effekttoppar under dessa månader 

skulle pristopparna troligtvis reduceras och variationer i elpriser jämnas ut över året.  

8.4.3 Elhandel  

Resultaten av simuleringarna visar inte bara att spotpriserna blir lägre med efterfrågeflexibilitet, de visar även 

att produktion, export och import påverkas. För alla scenarier bidrar efterfrågeflexibiliteten till att 

elproduktionen minskar, exporten ökar och importen minskar. I Figur 38 visas normalscenariot år 2030 som 

exempel. 

 

Figur 38. Skillnaderna i produktion, export och import i normalscenariot år 2030 utan och med 
efterfrågeflexibilitet. 
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Bränslepriserna förändras inte i de olika scenarierna, de är satta som konstanter för de olika åren och är 

oberoende av de parametrar som har justerats. Efterfrågan på el varierar mellan de olika scenarierna, men 

det är inte någon skillnad mellan referenserna och det scenario de jämförs med. Elproduktionen är lite olika 

för de olika scenarierna, för elbilscenariot är produktionen något högre än för normalscenariot och det beror 

troligtvis på att efterfrågan på el har antagits öka. Som förväntat är även elproduktionen mindre i 

kärnkraftscenariot eftersom den antagits reducerats. Exporten varierar också, den är lite mindre i elbil än i 

normal och ännu lägre i kärnkraft. Importen följer också samma mönster, den är högre i elbilsscenariot än 

i normalscenariot och ännu högre i kärnkraftsscenariot.  

8.4.4 Resultat i jämförelse med annan studie 

En intressant jämförelse rörande elproduktion och elpriser kan göras mellan resultaten från simuleringarna 

i detta arbete och Energimyndighetens Scenarier över Sveriges energisystem (Energimyndigheten, 2014). I den 

studien gjordes ett långsiktigt energiscenario som bland annat visade hur elproduktionen förväntas att se ut 

år 2011, 2020 och 2030. I Figur 39 visas en jämförelse av elproduktionen i Energimyndighetens scenarier 

och den elproduktion resultaten av simuleringarna visade för normalscenarierna utan efterfrågeflexibilitet.  

 

Figur 39. Jämförelse av elproduktionen i Energimyndighetens scenarier och Apollos 
referensscenarier. 

Som figuren visar ökar elproduktionen från år 2011 till 2020, för att sedan minska till år 2030 i 

Energimyndighetens scenario, till skillnad från Apollos referensscenarier utan efterfrågeflexibilitet, där 

elproduktionen minskar från år 2015 till 2020 för att sedan öka till år 2030. I Energimyndighetens scenario 

antas elproduktionen öka kraftigt fram till 2020, detta beror på att en förväntad ökning av förnybara 

energikällor. I båda scenarierna antas de tre äldsta kärnkraftreaktorerna avvecklas mellan 2020 och 2030. Att 

elproduktionen år 2030 i Apollos scenarier är högre än i Energimyndighetens beror troligtvis på antaganden 

att annan elproduktion än kärnkraft förväntas öka ännu mer i Apollomodellen.   

Elpriserna i Energimyndighetens scenarier har beräknats med modellen MARKAL-NORDIC och visar att 

prisnivåerna håller lika låga nivåer som dagens elpris fram till 2020 för att sedan öka fram till år 2030. Att 

de ökar beror bland annat på att kärnkraften fasas ut och att priserna på koldioxid och bränslen ökar. 

Resultaten från simuleringarna i detta arbete visar liknande resultat; att spotpriset förväntas öka till år 2030, 

däremot sjunker priserna mellan 2015 och 2020. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de metoder som användes för examensarbetet, de resultat arbetet har lett till och 

slutligen ges ett par förslag för framtida studier.  

9.1 Metod 

Studien inleddes med en litteraturstudie uppdelad i tre delar. Den första delen syftade till att utreda vilka 

möjligheter och hinder som finns för efterfrågeflexibilitet ur ett system- eller marknadsperspektiv. Den 

andra delen handlade om hushållskunders elanvändning och konsumtionsmönster, samt vilka 

förutsättningar som finns för att hushållskunder ska vara flexibla. Syftet med del tre var att, genom att 

sammanställa tidigare studier om hushållskunders efterfrågeflexibilitet, dels få en uppfattning av vilken 

inställning konsumenter har till att vara flexibla i sin elanvändning och dels vilka drivkrafter som kan öka 

flexibiliteten. 

Baserat på steg 1, 2 och 3 kunde potentialen för efterfrågeflexibilitet i form av potentiella effektjusteringar 

uppskattas, steg 4. Uppskattningen gjordes både med hänsyn till hur många hushåll som möjligtvis skulle 

kunna tänka sig att vara flexibla och med hänsyn till hur mycket och vid vilka tidpunkter de använder el. I 

steg 5 simulerades den uppskattade potentialen i form av effektreduktioner med hjälp av 

kraftmarknadsverktyget Apollo. Olika framtidsscenarier simulerades och en ökad efterfrågeflexibilitets 

möjliga inverkan på elsystemet analyserades. 

Den illustration över arbetsprocessen som presenterades i avsnitt 1.6 visas igen i Figur 40 för att ge en 

överblick över processen.  

 

Figur 40. Arbetsprocessen. 

9.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien var kvantitativ snarare än kvalitativ i och med att ett stort antal studier med olika 

fokusområden studerades. Syftet med att studera ett stort antal rapporter från många olika källor var att få 

en bred kunskap om olika aspekter relaterade till efterfrågeflexibilitet. 

Från början var tanken att främst utgå från ett individ- eller kundperspektiv, men för att förstå varför 

efterfrågeflexibilitet behövs och vilka de främsta hindren är för en ökad flexibilitet ansågs det vara 

nödvändigt att bredda perspektivet. Att bredda perspektivet ledde till en djupare förståelse för framförallt 

när och i vilket syfte efterfrågeflexibilitet skulle kunna behövas, samt vikten av att öka just hushållskunders 

flexibilitet. För att få en tydligare bild av hur efterfrågeflexibilitet skulle kunna påverka kraftsystemet 

studerades även två internationella exempel där efterfrågeflexibilitet används i en större utsträckning än i 

Sverige. Litteraturstudien har ur ett avseende pågått under hela arbetsprocessen, då fler frågor har väckts ju 

mer insatta vi blev i ämnet.  



-58- 
 

Vid kartläggningen av hushållskunders inställning till efterfrågeflexibilitet och deras möjligheter att vara 

flexibla användes främst svenska studier eftersom detta kan variera mellan olika länder. Det beror bland 

annat beror på hur elmarknaden är uppbyggd och hur elkonsumenter använder el. Däremot har ett stort 

antal internationella rapporter studerats för att få en helhetlig bild av förutsättningar för efterfrågeflexibilitet 

generellt. De källor som har använts uppfattas som tillförlitliga och vedertagna.  

Litteraturstudien har genomförts med ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att man utgår från en 

helhetsbild och därefter bryter ner ämnet i mindre segment. Resultatet hade eventuellt kunnat bli något 

annorlunda om litteraturstudien istället genomförts med ett induktivt tillvägagångssätt, eftersom man med 

detta tillvägagångssätt vanligtvis utgår från ett par specifika frågeställningar som sedan sammanlänkas till ett 

större sammanhang.   

9.1.2 Uppskattning av potentialen för efterfrågeflexibilitet 

Syftet med att uppskatta potentialen för efterfrågeflexibilitet var att få en uppfattning av hur mycket en 

indirekt eller direkt justering av hushållskunders elförbrukning skulle kunna bidra till att förhindra eller 

minska problem som kan uppstå till följd av elproduktionsbrist eller obalans i elnätet.  

En utmaning med att uppskatta potentialen för efterfrågeflexibilitet var att definiera vad potential för 

efterfrågeflexibilitet innebär. Efterfrågeflexibilitet handlar om att flytta hela eller delar av elanvändningen till 

andra tidpunkter, genom att tillfällig minska eller öka effektuttaget. Potentialen har i den här studien främst 

beskrivits i form av potentiella effektjusteringar, eller effektreduktioner, men det hade likväl kunnat uttryckas 

som lastförflyttningar. Egentligen går lastförflyttningar och effektjusteringar ihop eftersom själva 

lastförflyttningen leder till en momentan effektförändring. Majoriteten av de tidigare studierna om 

efterfrågeflexibilitet som har kartlagts uttrycker efterfrågeflexibilitet i form av effektjusteringar, medan ett 

mindre antal även talar om lastförflyttningar.  

Uppskattningarna av hur stora effektjusteringar som tros vara möjliga att erhålla genom att styra delar av 

hushållskunders elförbrukning har omarbetats under arbetets gång. Tidiga uppskattningar har bland annat 

presenterats på två seminarier anordnade av Energimarknadsinspektionen och resultaten har sedan dess 

modifierats något. Syftet med att presentera de preliminära resultaten i ett relativt tidigt skede var att testa 

rimligheten i olika antaganden och att öppna upp för diskussion kring tillvägagångsättet.  

Det svåraste med att göra själva uppskattningarna var att hitta information om hushållskunders timvisa 

konsumtionsmönster. Inledningsvis förmodades sådan information finnas i den officiella statistiken, men 

det visade sig att den officiella statistiken enbart innefattar statistik om hushållskunders elförbrukning på 

månadsbasis. Om det hade funnits mer lättillgänglig statistik om kunders timvisa elförbrukning hade det 

varit möjligt att dra fler slutsatser kring hur potentialen för efterfrågeflexibilitet varierar över året. Det data 

över kunders timvisa elförbrukning som uppskattningarna baseras på visade dock variationerna mellan 

hushåll med olika elbaserade uppvärmningssystem, vilket var intressant eftersom det visade att hushåll med 

olika former av uppvärmningssystem använder ungefär lika mycket elvärme. Detta beror troligtvis på att 

kunder med en högre ursprunglig elförbrukning i större utsträckning investerar i energibesparande 

värmepumpar. 

9.1.3 Simulering av efterfrågeflexibilitet 

Syftet med att simulera potentiella effektreduktioner i Apollo var att få en förståelse för hur en ökad 
efterfrågeflexibilitet skulle kunna påverka elsystemet, både när det gäller prisbildning, export och 
importbehov. 

Hushållskunders potentiella efterfrågeflexibilitet simulerades i form av effektreduktioner. Ett alternativ hade 

kunnat vara att istället simulera kapaciteten som lastförflyttningar. Lastförflyttningarna skulle dock ha 

begränsats inom ett visst tidsintervall och återväntade laster skulle kunna ha påverkat prisbildningen, vilket 

är varför den funktionen inte användes. Om efterfrågeflexibiliteten hade simulerats som förflyttningar hade 

resultaten säkerligen sett annorlunda ut och efterfrågeflexibilitetens påverkan hade möjligtvis inte visat sig 
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så tydligt som det gjorde. Det hade dock varit intressant att simulera båda alternativen för att sedan analysera 

skillnaderna. 

Inför simuleringen utformades tre olika hypotetiska framtidsscenarion. Scenariernas utformning har 
influerats av bland annat Energimyndighetens framtidsscenarion och bedöms därför vara rimliga, 
åtminstone normalscenariot och elbilsscenariot. I kärnkraftsscenariot gjordes ett mer extremt antagande för 
att simulera hur avvecklingen av kärnkraft skulle kunna påverka elsystemet i framtiden.  

Olika avgränsningar som gjordes inför simuleringen kan ha påverkat resultatet, exempelvis beslutet att 
behålla en nationell avgränsning. Det skulle vara intressant att undersöka om resultaten hade blivit 
annorlunda om hänsyn tagits till en ansenlig mängd ökad efterfrågeflexibilitet i exempelvis hela Norden eller 
hela Europa. I sådana fall är det möjligt att skillnaderna i exempelvis export och importbehov hade dämpats 
något. 

Innan simuleringarna påbörjades stod valet mellan att använda optimeringsverktyget GAMS eller Apollo. 
Valet föll på Apollo eftersom det programmet ansågs vara mer användarvänligt och samtidigt tillräckligt 
komplext för att kunna besvara frågeställningen. Möjligtvis hade GAMS kunnat vara ett bättre alternativ i 
och med att användaren själv bestämmer vilka algoritmer som ska tillämpas. Med Apollo var 
rimlighetsbedömningen av vissa resultat svårgjord i och med att det var oklart exakt vilka algoritmer och 
inbyggda antaganden som använts.  

Något som hade kunnat göras i samband med simuleringen är en känslighetsanalys, till exempel hade den 

efterfrågeflexibilitet som lades in i modellen kunnat ändras från 2 000 MW till 1 000 MW, 4 000 MW och 

10 000 MW. En sådan känslighetsanalys hade möjliggjort en mer tillförlitlig analys mellan en ökad 

efterfrågeflexibilitet och spotpriser, export och importbehov.  

Det bör även nämnas att simuleringarna kördes i två omgångar. Resultaten från den första omgången visade 

knappt någon skillnad mellan scenarierna med och utan efterfrågeflexibilitet. Det visade sig att det var en 

bugg i modellen som hämmande den inlagda efterfrågeflexibiliteten, vilket ledde till att den inte gav något 

utslag i resultaten. Buggen åtgärdades därefter externt, varefter resultaten från den andra omgången kunde 

erhållas. Apollo beräknar inte heller osäkerhet, vilket också är något som hade kunnat göras separat. 

9.2 Resultat  

I följande avsnitt besvaras de delfrågor som formulerades inledningsvis: 

I. Hur ser förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet ut idag? 

II. Vilka möjligheter har hushållskunder att vara flexibla i sina konsumtionsmönster? 

III. Vad motiverar hushållskunder till att vara flexibla? 

IV. Hur stora effektreduktioner/ökningar kan hushållskunders efterfrågeflexibilitet bidra med? 

V. Kommer incitamenten för efterfrågeflexibilitet att öka i framtiden? 

9.2.1 Hur ser förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet ut idag? 

Det är idag teoretiskt möjligt att delta med efterfrågeflexibilitet på elmarknader, främst genom att lägga 

förbrukningsbud på grossistmarknaderna dagen-föremarknaden och intradagmarknaden, samt på 

reglermarknaden. Det är även möjligt att delta med efterfrågeflexibilitet i effektreserven, genom avtalad 

effektreduktion. Däremot är det främst elintensiva industriföretag som deltar där idag, vilket beror på att de 

är de enda som kan erbjuda tillräckligt stora volymer och har tillräckliga resurser för att hantera 

effektreduktioner i praktiken. Idag är 21 industrier aktiva på dagen-föremarknaden och tre av dessa är även 

aktiva på intradagmarknaden (Sweco, 2016). För att även mindre elförbrukares efterfrågeflexibilitet ska 

kunna tillvaratas och erbjudas på elmarknader behöver kapacitet från ett större antal förbrukare samlas ihop 

av en extern aktör, exempelvis en aggregator, som i sin tur kan sälja kapaciteten. Med dagens regelverk kan 

inte hushållskunders aggregerade efterfrågeflexibilitet erbjudas till effektreserven eftersom den lägsta tillåtna 

budvolymen 5 MW även gäller ingående delar i aggregerade bud och ett enskilt hushåll uppskattas kunna 

bidra med mindre än 4 kW. 
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För att det ska vara möjligt att erbjuda hushållskunders åtagna förbrukningsförändringar på marknadsplatser 

för elhandel behöver en aktör samla ihop kapacitet från ett antal hushåll. Kapaciteten kan samlas ihop genom 

att aktörer erbjuder kunder olika former av program, där kunden blir kompenserad i utbyte mot att minska 

eller öka sin elförbrukning. Att erbjuda sådana program är ovanligare i Sverige än i vissa andra länder och 

utvecklingen behöver således påskyndas. Att utbudet är relativt begränsat idag beror bland annat på att de 

marknadsaktörer som skulle kunna erbjuda dessa inte finner dem tillräckligt intressanta.  

Att förbättra mätningen av kunders elförbrukning, tydligare definiera marknadsaktörernas roller och se över 

reglerna för att delta på olika elmarknader samt relaterade ersättningsnivåer kan undanröja några av de 

hinder aktörer upplever idag. I Kalifornien används en auktionsmekanism som innebär att aktörer som 

erbjuder kunders efterfrågeflexibilitet som tillgänglig kapacitet på elmarknader kan få betalt i förväg för en 

justering de åtar sig att leverera nästkommande år. Att införa något liknande i Sverige skulle kunna vara ett 

incitament för aktörer att utveckla olika tjänster för efterfrågeflexibilitet i och med att de får tid på sig att 

samla ihop en tillräcklig kundbas. Krav att tillhandahålla en viss andel flexibel kapacitet skulle förmodligen 

också påskynda införandet av olika former av efterfrågeflexibilitetstjänster. Att det ska finnas prisvärda 

tjänster, tillgänglig information och smarta lösningar eller teknik som underlättar för elkonsumenter att vara 

flexibla är grundläggande faktorer för att kunder ska bli mer flexibla i sin elanvändning än vad de är idag.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till att öka tillgängligheten till kunders förbrukningsdata 

är att se till att kunders integritet och säkerhet garanteras. Om obehöriga får tillgång till kunders 

förbrukningsdata skulle informationen exempelvis kunna användas för att kontrollera när kunden är 

bortrest. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till hur mycket information om sin elförbrukning 

som kunden faktiskt vill dela med sig av. 

9.2.2 Vilka möjligheter har hushållskunder att vara flexibla i sina 

konsumtionsmönster? 

Det finns olika former av tjänster som innebär att hushållskunder kan optimera sin elanvändning efter 

elpriset utan att aktivt behöva förändra sina konsumtionsmönster. Kostnaden för en tjänst som innebär att 

kunden överlåter optimeringen till en extern aktör kan uppgå till cirka 5 000 kronor idag, vilket gör att det 

troligtvis främst är hushåll med en hög elförbrukning som väljer att köpa sådana tjänster. För att fler ska 

välja att göra det kan stödsystem för olika former av styrtjänster behövas. I Norge till exempel kan 

privatkunder få tillbaka 20 procent av den totala kostnaden för att installera styrsystem för 

uppvärmningssystem, eller högst 4 000 NOK (Enova, 2016). 

Kunden kan också välja att vara flexibel genom att aktivt följa elprisets timvisa variation, men om kunden 

inte har ett timprisavtal saknas incitament för att anpassa konsumtionsmönstret efter sådana variationer. 

Timprisavtal är i den bemärkelsen en förutsättning för att den fulla potentialen ska kunna realiseras, men 

det låga intresset för sådana avtal utgör ett hinder idag. Idag är de timvisa prisvariationerna dessutom 

troligtvis för små för att kunder ska finna det lönsamt att anpassa sin elanvändning efter priset.  

De kunder som väljer att teckna timprisavtal har rätt att få nödvändig utrustning, det vill säga mätare som 

mäter förbrukningen på timbasis eller oftare, installerad av elnätsföretaget utan kostnad. Att införa 

timmätning för alla är kostsamt eftersom det kräver att all elförbrukning mäts med smarta mätare och är 

därför inte ett krav enligt EU:s direktiv. Däremot har EU:s medlemsstater fordrats att utföra en 

kostnadsnyttoanalys beträffande en storskalig utbyggnad av smarta mätare (Direktiv 2009/72/EC, 2009). 

Utifrån analysen har Sverige beslutat att se till att minst 80 procent av elkundernas el mäts med smarta 

mätare senast år 2020 (EC, 2014), vilket under rätt förutsättningar skulle kunna leda till att fler väljer att 

teckna timprisavtal. 

En förnybar elproduktion kommer sannolikt att öka prisvolatiliteten, men eftersom det är svårt att uppskatta 

hur stora variationerna kommer att bli kan ytterligare åtgärder som förstärker prisvariationerna behövas, det 

vill säga olika former av differentierade tariffer. Differentieringen kan vara över tid – tidsdifferentierade 

tariffer, eller baserad på effektuttag – effektbaserade tariffer, eller en kombination av de båda – 
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effektbaserade tidstariffer. För effektbaserade tariffer sätts prisnivån ofta månadsvis, baserat på det högsta 

effektuttaget eller ett medelvärde av de tre högsta topparna. En potentiell risk med en effektbaserad 

prissättning är att utvecklingen av nya energieffektiva apparater hämmas i och med att dessa ofta har högre 

effekttoppar men lägre total elförbrukning. Effektbaserad prissättning kan även drabba kunder som 

exempelvis laddar sin elbil eller använder andra elintensiva apparater under låglasttid – trots att detta inte 

innebär en belastning för elnätet. Tidsdifferentierade tariffer skulle kunna innebära att det blir dyrare att 

konsumera el under vissa förbestämda tidpunkter, exempelvis då belastningen på elnätet är som högst. 

Effektbaserade tidstariffer innebär att det bara blir dyrt att konsumera el under höglasttimmar. På det viset 

reduceras effekttoppar samtidigt som konsumenter som använder elintensiva apparater under låglasttimmar 

inte drabbas. Olika varianter av differentierade tariffer används redan idag, men för att öka incitamenten för 

en flexibel elanvändning skulle differentieringen kunna förstärkas ytterligare och utformningen av tarifferna 

omarbetas. 

9.2.3 Vad motiverar hushållskunder till att vara flexibla? 

Det är svårt att säga hur många hushållskunder som är flexibla i sin elanvändning idag, men gissningsvis är 

de mycket få. Att få hushållskunder är flexibla idag skulle kunna bero på en utbredd okunskap kring vad el 

kostar, hur mycket el olika apparater förbrukar och vilka fördelar en flexibel elanvändning skulle kunna 

medföra. Inom ramen för en tidigare studie uppskattas ändå 57 procent av hushållskunderna i Sverige kunna 

gå med på att vara flexibla i sin elanvändning under rätt förutsättningar och beroende på vad att vara flexibel 

innebär (Broberg, 2016).  

Det främsta incitamentet för att kunder ska gå med på att vara flexibla är enligt studier som kartlagt kunders 

drivkrafter att minska elkostnaderna. Idag har kunder med automatiserad styrning av värmepumpar eller 

elpannor störst möjlighet att göra ekonomiska besparingar. Hur stora besparingarna är varierar från år till år 

och beror bland annat på utetemperaturen. De besparingar kunder kan göra genom att anpassa sin 

elförbrukning manuellt efter ett timvarierande elpris är däremot mycket små. Broberg m.fl. (2014) uppskattar 

att en medianförbrukare kan spara cirka en krona om dagen genom att flytta hela sin förbrukningskurva sju 

timmar. Olika former av bonussystem där kunden belönas för sin flexibilitet genom fasta incitament eller 

rabatterade elhandels- eller elnätspriser skulle kunna öka de ekonomiska incitamenten. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att erbjuda stödsystem för vitvaror eller hushållsapparater, till exempel tvätt- och 

diskmaskiner, som kan styras automatiskt efter elpriset eller någon annan signal.  

Det finns fler faktorer än ekonomiska som motiverar kunder att vara flexibla, som miljöintresse, intresse för 

den egna elanvändningen samt omtanke för kommande generationer. Andra faktorer som skulle kunna få 

kunder att vara flexibla är tävlingar eller ”sociala knuffar”. Det är svårt att knyta drivkrafterna till 

socioekonomiska faktorer men en gissning är att ekonomiska besparingar är av större vikt för 

hushållskunder som har en högre elförbrukning och därmed högre elkostnader, vilket vanligtvis är de som 

bor i småhus och använder el för uppvärmning. 

I och med att klimat- och energifrågor i en allt större utsträckning lyfts fram som essentiella frågor på en 

internationell nivå kommer länder vara tvungna att ställa högre krav på hållbarhet, vilket kommer visa sig 

genomgående i hela samhället. En ökad medvetenhet i samhället kommer troligtvis öka medvetenheten även 

på individnivå. Det skulle kunna leda till att fler blir miljömedvetna, vilket i sin tur skulle kunna innebära att 

miljöintresse kommer att bli en ännu viktigare drivkraft i framtiden. Det är därför viktigt att inte bara lyfta 

fram de ekonomiska vinsterna med efterfrågeflexibilitet utan även de klimatmässiga.  

Elkunders benägenhet att vara flexibla kan även bero på psykologiska faktorer som upplevd känsla av 

kontroll och de förväntade konsekvenserna av en förändring. Om kunden uppfattar en flexibel elanvändning 

som en begränsning för det vardagliga livet är sannolikheten således mindre att kunden kommer att vara 

flexibel. Det är därför viktigt att erbjuda alternativ som tillåter kunder att vara flexibla utan att de märker av 

det, som automatiserad effektstyrning. Å andra sidan skulle en automatiserad effektstyrning kunna dämpa 

den upplevda känslan av kontroll.  
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Automatiserad effektstyrning skulle kunna vara ett bra alternativ för kunder som saknar ett miljöintresse 

eller intresse för den egna elförbrukningen eftersom det kan ge andra fördelar, exempelvis jämnare 

inomhustemperatur. Däremot behöver barriärer i form av höga installationskostnader för styrsystem 

reduceras, exempelvis genom att erbjuda stödsystem för den typen av investeringar.  

9.2.4 Hur stora effektreduktioner/ökningar kan hushållskunders 

efterfrågeflexibilitet bidra med? 

I kapitel 7 uppskattas hur stora effektreduktioner som vore möjliga att åstadkomma genom att minska 

hushållskunders elförbrukning vid förbrukningstoppar för tre olika fall: styrning av elvärme, styrning av 

hushållsel, samt styrning av både elvärme och hushållsel. Anledningen varför uppskattningarna gjordes för 

tre olika fall är att kunders inställning till efterfrågeflexibilitet bland annat beror på vilket 

elanvändningsområde som drabbas. Det speglas i de kompensationskrav Broberg m.fl. (2014) uppskattar 

att hushållskunder vill ha i utbyte mot att vara flexibla, se Tabell 12. Ersättningskraven är högre för att gå 

med på styrning av hushållsel än elvärme och högre på kvällen än på morgonen.  

De effektreduktioner som uppskattas vara möjliga att åstadkomma genom att begränsa användningen av 

elvärme var enligt beräkningarna större än de effektreduktioner som uppskattas kunna åstadkommas genom 

att begränsa delar av hushållselsförbrukningen. Naturligtvis blir potentialen ännu större om både elvärme- 

och hushållselsförbrukningen begränsas, men ett sådant behov tros främst kunna uppstå vid eventuella 

effektbristsituationer och inte enbart för att balansera elnätet eller minska effekttoppar. Det går intuitivt att 

inse att elanvändningen och därmed den styrbara effekten minskar när det är varmare utomhus eftersom 

behovet för uppvärmning då är mindre. Om värmelasten reduceras med 67 procent, det vill säga med hjälp 

av mjuk bortkoppling, minskar enligt beräkningarna de potentiella effektreduktionerna med ungefär en 

tredjedel när utetemperaturen stiger med tio grader. Notera att potentialen uttrycks i form av 

effektreduktioner, men resultatet bör gissningsvis även kunna översättas till effektökningar. 

För att tydligare visa kopplingen mellan potentiella effektreduktioner och olika utetemperaturer samt 

tidpunkter visas resultatet från Tabell 18 i diagramformat i Figur 41. 

 

Figur 41. Potentiella effektreduktioner vid olika tidpunkter och utetemperaturer. 

Den största potentialen, där 100 procent av både hushållselen och elvärmen begränsas, anses inte vara en 

realistisk situation i och med att en sådan situation skulle kunna liknas med ett elavbrott, vilket få elkunder 

troligtvis frivilligt skulle gå med. Vid en effektbristsituation vore det mer rimligt att 100 procent av elvärmen 

och cirka 12 procent av hushållselen begränsas, den näst högsta potentialen i grafen. Det vore troligtvis 

möjligt att genomföra utan att kunden upplever några större komfortförsämringar, under förutsättning att 

styrningen pågår under högst ett par timmar. Den form av styrning som mest troligt skulle kunna 

genomföras regelbundet utan att kunden upplever en försämrad inomhuskomfort illustreras av den blå 

linjen, där värmelasten reduceras med 67 procent. En sådan styrning kan enligt en tidigare studie av Fritz 

m.fl. (2009) genomföras under tre sammanhängande timmar utan att inomhustemperaturen sjunker mer än 

cirka en halv grad. 

Eftersom kunders ersättningskrav varierar beroende på om elanvändningen begränsas på morgonen eller på 

kvällen är det intressant att jämföra potentiella effektreduktioner eller styrbara laster med 
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ersättningsnivåerna. Tabell 22 visar hur kostnaderna per styrbar MWh varierar beroende på antal 

styrtillfällen, om styrningen sker på morgonen eller på kvällen, samt mellan hushållsel och elvärme.  

Tabell 22. "Kostnad" per MWh styrbar last, jämförelse mellan styrning av hushållsel och elvärme. 

 – 15 °C – 5 °C + 5 °C 

Antal styrtillfällen per år 
20 ggr/ 

år 

40 ggr/ 

år 

60 ggr/ 

år 

20 ggr/ 

år 

40 ggr/ 

år 

60 ggr/ 

år 

20 ggr/ 

år 

40 ggr/ 

år 

60 ggr/ 

år 

Kostnad per bortstyrd MWh hushållsel 

[SEK/MWh] om hushållselen begränsas i 

2 565 000 småhus och lägenheter under 3 

timmar 

         

Om 100 % styrs 
3 timmar morgon 

3 timmar kväll 

 7 790 

9 930  

3 890 

4 960 

2 600 

3 310 

10 330 

11 840 

5 170 

5 920 

3 440 

3 950 

14 350 

14 750 

7 170 

7 370 

4 780 

4 920 

Om 12 % styrs 
3 timmar morgon   

3 timmar kväll 

64 440 

82 900 

32 220 

41 450 

21 480 

27 630 

86 440 

98 950 

43 220 

49 470 

28 810 

32 980 

118 130 

122 690 

59 070 

39 380 

39 380 

40 900 

Kostnad per bortstyrd MWh värmelast 

[SEK/MWh] om värmelasten reduceras med 

67 % i 798 000 småhus under 3 timmar 

         

3 timmar morgon   0  0 0 0  0 0 0  0 0 

3 timmar kväll  2 770  1 390 920 3 700 1 850 1 230 5 140 2 570 1 710 

Mest kostnadseffektivt vore det att styra värmelasten på morgonen, vilket enligt beräkningarna ger nästan 

lika stora effektreduktioner som styrning av värmelasten på kvällen (se Tabell 18). Hur kostnaden varierar 

mellan olika former av efterfrågeflexibilitet bör dock främst tolkas som ett mått på kundernas upplevda 

onytta för att tillåta styrning av elförbrukningen. Styrtillfällena skulle enligt de hypotetiska elavtalen, som de 

uppskattade kompensationskraven baseras på, kunna inträffa under tre timmar, varje vardag. 

Ersättningskraven skulle sannolikt ha varit lägre om antalet styrtillfällen per år hade begränsats. 

Enligt Bartusch m.fl. (2014) är de förväntade konsekvenserna av en förändring en av de viktigaste 

psykologiska faktorerna som påverkar sannolikheten att elkonsumenter ska förändra sina 

förbrukningsmönster. Utifrån det kan ersättningskraven tolkas som att styrning på kvällen upplevs som en 

större begränsning än styrning på morgonen. Då styrning av värmesystemet enligt tidigare studier kan göras 

utan att komforten påverkas nämnvärt bör det egentligen inte vara någon skillnad mellan att tillåta styrning 

på morgonen och på kvällen. Om respondenterna hade vetat det skulle utslaget förmodligen ha blivit ett 

annat. 

Kostnaden per styrbar MWh kan jämföras med upp- och nedregleringspriser på reglermarknaden eller 

grossistpriset för el på dagen-föremarknaden. Uppregleringspriset är priset på det uppregleringsbud med 

högst pris som har avropats på reglermarknaden under varje leveranstimme och nedregleringspriset är 

motsvarande pris för nedregleringsbud. Priserna kan variera mellan varje elområde (SvK, 2015d). 

Uppregleringspriset var till exempel 18 552 kronor per MWh i SE3 den 23 november 2015, klockan 7.00–

8.00. Motsvarande pris på dagen-föremarknaden var 1 392 kronor per MWh (Sweco, 2016).  

Eftersom kostnaden per bortstyrd MWh värmelast på morgonen uppskattas vara 0 kronor bör det innebära 

att värmelasten i aggregerad form hade kunnat säljas som uppregleringsbud på reglermarknaden eller som 

tillgänglig kapacitet på dagen-föremarknaden. Det hade även varit möjligt med hänsyn till de ersättningskrav 

som kunder önskar i utbyte mot att tillåta styrning på kvällen, under förutsättning att styrningen sker cirka 

40-60 gånger per år, beroende på hur hög elförbrukningen är per styrtillfälle. Att styra hushållselen är inte 

lika lönsamt så länge styrningen inte innebär att hushållselen begränsas helt och hållet under ett stort antal 

tillfällen per år. 
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Kostnaden per styrbar MW effekt kan jämföras med kostnaden för att upphandla kapaciteten till 

effektreserven. Upphandlingskostnaden för de senaste 5 åren visas i Tabell 23.  

Tabell 23. Upphandlingskostnad för effektreserven [SEK/MW] (SCB, 2016g). 

 Produktion Reduktion 

2011/2012 85 634 58 327 

2012/2013 84 685 67 672 

2013/2014 69 328 88 684 

2014/2015 74 416 73 080 

2015/2016 79 267 34 935 

Om 100 procent av elvärmeförbrukningen och 12 procent av hushållselsförbrukningen begränsas vid 

förbrukningstoppar vid utetemperaturer runt -15 grader blir kostnaden, baserat på kundernas 

ersättningskrav, 68 570 kronor per reducerad MW, vilket är lägre än vad upphandlingskostnaden för avtalad 

reduktion till effektreserven har varit tre av de senaste fem åren. Den jämförelsen skulle kunna tyda på att 

hushållskunders uppskattade ersättningskrav inte är orimliga i förhållande till den kapacitet deras 

efterfrågeflexibilitet motsvarar. 

9.2.5 Kommer incitamenten för efterfrågeflexibilitet att öka i framtiden? 

Simuleringarna visar att medelspotpriset verkar öka fram till år 2030, bland annat på grund av högre 

bränslepriser och en minskad elproduktion från kärnkraft. Även prisvolatiliteten ser ut att öka fram till 2030, 

pristopparna blir mer extrema och antalet tillfällen då spotpriset sjunker till 0 Euro per MWh är fler än 2020 

och 2015. Enligt resultaten leder en ökad efterfrågeflexibilitet till att medelspotpriserna i de flesta scenarier 

sänks, en marginellt minskad elproduktion, ett minskat importbehov samt en ökad export. Dessa resultat är 

positiva ur ett försörjningstrygghetsperspektiv.  

I ett demonstrationsprojekt av Lindskoug (2005) studerades ett antal hushållskunders priskänslighet. När 

elpriset uppgick till 3-10 kronor per kWh visade det sig att deltagarna minskade sin elanvändning med i 

genomsnitt 50 procent. Dessa resultat är intressanta att jämföra med resultaten från simuleringen, som bland 

annat visar vid hur många tillfällen per år pristoppar av den storleken skulle kunna inträffa. 

Elpriser på 3 - 10 kronor per kWh motsvarar i dagens valutakurs (Valuta.se, 2016) (2016-05-11) 320–1 080 

Euro per MWh. Hur stor del andel av elpriset som utgörs av spotpriset beror på vilket elavtal kunden har, i 

det här fallet görs antagandet7 att den genomsnittliga hushållskundens elpris till 40 procent består av 

spotpriset.  

Med detta antagande och resultaten från Lindskougs studie görs uppskattningen att vid spotpriser på cirka 

130-430 Euro per MWh kan effektuttaget reduceras med 50 procent. Priser i storleksordningen 130 Euro 

per MWh påträffades inte förrän år 2030, se Figur 42, där de streckade linjerna visar prisnivåerna i 

normalscenariot. 

                                                      
7 Antagandet grundas på Svensk Energis dokument (SvenskEnergi, 2015b) om kunders elkostnader. 
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Figur 42. Spotprisvariationer för normalscenario år 2030, med markeringar vid prisnivåer på 130 
och 200 Euro/MWh. 

Antal tillfällen som spotpriset överstiger 130 Euro per MWh är 7 gånger för normalscenariot, 7-8 gånger 

för elbilsscenariot samt 8-9 gånger för kärnkraftscenariot, beroende på prisområde. En tolkning av detta är 

att hushållskunder med olika elbaserade uppvärmningssystem skulle kunna minska sitt effektuttag med i 

genomsnitt 50 procent vid 7-9 tillfällen år 2030 genom att manuellt minska sin förbrukning vid pristoppar. 

Eftersom pristoppar vanligtvis inträffar i samband med effekttoppar, när elbehovet är som störst, skulle en 

sådan anpassning kunna bidra till att minska effekttoppar avsevärt. 

9.3 Framtida studier 

Inledningsvis var avsikten att undersöka hur potentialen varierar över året, men detta ansågs inte vara möjligt 

på grund av att de tidigare pilotprojekt inom vilka hushållskunders flexibilitet studerats nästan uteslutande 

har utförts på vintern. För att kunna studera hur potentialen för efterfrågeflexibilitet varierar över året 

behöver ytterligare studier genomföras, både med fokus på konsumenters elanvändning och deras 

inställning till att vara flexibla. 

Uppvärmningssystem som kan drivas med hjälp av olika energikällor har en fördel ur uthållighetssynpunkt 

vid en eventuell effektbristsituation i och med elleveransen kan avbrytas helt under långa perioder utan att 

inomhuskomforten påverkas. Det vore därför intressant att studera efterfrågeflexibilitet med särskilt fokus 

på hushållskunder med kombinerade uppvärmningssystem, både sådana kunders inställning och hur länge 

och hur många sådana uppvärmningssystem som kan styras utan att ge upphov till en återvändande effekt 

som påverkar driften av elnätet. 

Det vore också intressant att göra en mer utförlig analys av hur kostnadseffektivt det vore att styra hushållens 

elanvändning i förhållande till andra alternativ. Till exempel skulle kostnaden per styrbar MWh kunna 

jämföras med kostnaden för annan balanskraft eller energilagring. För att kunna göra det behöver 

hushållskunders uthållighet, det vill säga under hur många timmar effektuttaget kan ökas eller minskas, samt 

vilken framförhållning de kräver för att vara flexibla studeras närmare. Kostnaden per styrbar MWh skulle 

även kunna jämföras med de potentiella besparingar som kan erhållas genom att slippa investera i 

produktionskapacitet för att täcka topplastbehovet. Detta blir troligtvis ännu mer intressant i framtiden 

eftersom elanvändningen förväntas att öka. 

  



-66- 
 

10  Slutsatser 

Målet med examensarbetet var att besvara forskningsfrågan ”Vad är potentialen för efterfrågeflexibilitet hos 

elkonsumenter i Sverige idag och i framtiden?”. Eftersom detta är en bred frågeställning som bland annat 

relaterar till faktorer som drivkrafter, elkonsumtionsmönster, uppvärmningsteknik, elpris samt yttre faktorer 

som tillgång till efterfrågeflexibilitetstjänster och automatiserad styrteknik formulerades ett antal delfrågor, 

som besvarades i föregående kapitel, Avsnitt 9.2. I detta kapitel vävs de olika aspekterna samman med syftet 

att besvara den huvudsakliga forskningsfrågan. 

Det finns idag en rad olika möjligheter för elkonsumenter att vara flexibla i sin elanvändning. Hushåll som 

använder el för uppvärmning kan vara flexibla genom att tillfälligt öka eller minska inomhustemperaturen, 

hushåll med kombinerade uppvärmningssystem kan byta energikälla och samtliga hushåll kan undvika att 

använda elintensiva hushållsapparater. Potentialen för efterfrågeflexibilitet beror på hur mycket el hushållen 

använder, i vilket syfte de använder el, vilka uppvärmningssystem de har, samt hur många som skulle kunna 

tänka sig att vara flexibla. Enligt Broberg m.fl. (2016) skulle drygt hälften av alla hushåll i Sverige kunna 

tänka sig att vara flexibla under rätt förutsättningar. Med hänsyn till detta samt till hur mycket el hushållen 

använder uppskattas effektjusteringar i storleksordningen 1 400 – 3 100 MW vara möjliga att genomföra 

genom att begränsa effektuttaget för uppvärmningssystem i eluppvärmda småhus. Detta är dessutom möjligt 

att göra under ett par sammanhängande timmar utan att kundens inomhuskomfort försämras märkbart.  

Det skulle därmed kunna finnas en omfattande outnyttjad potential för efterfrågeflexibilitet hos 

hushållskunder i Sverige. Det är svårt att uppskatta hur många som redan idag är flexibla men med hänsyn 

till det relativt låga intresset för timprisavtal, samt ett begränsat utbud eller marknadsföring av 

efterfrågeflexibilitetstjänster är antalet gissningsvis mycket litet. Uppfattningen är att hushållskunders 

bristande intresse för och kunskap kring den egna elanvändningen är bland de främsta barriärerna för en 

ökad efterfrågeflexibilitet. Att inte fler är flexibla i sin elanvändning kan också bero på att de inte känner till 

fördelarna med att vara flexibla, att de inte anser att fördelarna är tillräckligt attraktiva för att de ska vilja 

förändra sitt beteende eller att de känner till fördelarna men av någon annan anledning inte är intresserade 

av att vara flexibla.  

En grundläggande faktor när det kommer till att öka efterfrågeflexibiliteten hos hushåll är att hitta de 

motivationsfaktorer som får folk att vilja förändra sitt beteende. För många är en ekonomisk kompensation 

eller möjligheten att göra ekonomiska besparingar den viktigaste faktorn, men för andra, särskilt hushåll 

med lägre elförbrukning och därmed lägre elkostnader, kan möjligheten att bidra med positiva miljöeffekter 

vara lika viktigt.  

Eftersom den ekonomiska faktorn troligtvis är styrande för ett stort antal hushåll är det viktigt att upplysa 

dem om hur mycket de kan spara genom att vara flexibla på olika sätt, exempelvis genom att ingå i avtal om 

att en extern aktör tillåts att optimera uppvärmningssystemet efter elpriset eller genom att manuellt anpassa 

sin elanvändning efter det timvarierande elpriset. När systemet optimeras automatiskt efter elpriset kan 

kunden spara cirka 3 000 kronor om året, men att köpa en sådan tjänst kan kosta cirka 5 000 kronor idag, 

vilket troligtvis dämpar intresset. Om automatiserade styrsystem för uppvärmningssystem 

subventionerades, som i Norge, skulle intresset troligtvis öka.  

De besparingar som går att göra genom att anpassa elanvändningen efter elpriset är å andra sidan mycket 

små idag, vilket dels beror på att spotpriset på el inte varierar särskilt mycket i Sverige och dels på att 

spotprisets variationer dämpas av de fasta påslag som läggs på konsumentens elpris. Elpriset består idag av 

elnätspris och elhandelspris. I elhandelspriset ingår, förutom det pris kunden betalar för sin elförbrukning, 

även fasta påslag i form av kostnader för elcertifikat och skatter, medan moms är ett procentuellt påslag. 

För att se till att konsumenterna nås av den verkliga variationen skulle eventuellt skatterna kunna utformas 

så att en del eller hela istället är procentuella påslag på kundens elförbrukning. Om variationerna förstärks 

skulle intresset för timprisavtal och möjligheten att minska elkostnader genom att aktivt förändra sitt 

konsumtionsmönster antingen kunna öka eller minska. Risken är att intresset minskar, då anledningen till 

att många konsumenter väljer bundna prisavtal är att undvika prisvariationer. En slutsats är därför att det är 
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större chans att konsumenter kommer att vara flexibla genom att låta en extern aktör styra 

uppvärmningssystemet efter elpriset än att de väljer att teckna timprisavtal med syftet att anpassa 

konsumtionsmönstret efter prisvariationer. Det första alternativet kan dessutom ses som en mindre 

begränsning i och med den förändringen avser den el som används för uppvärmningen medan det andra 

alternativet har större inverkan på människors vardagliga liv. 

Den kompensation hushållskunder tros vilja ha i utbyte mot att vara flexibla är hög i förhållande till de 

besparingar som är möjliga att göra idag genom att optimera förbrukningen efter det timvarierande elpriset. 

Ett undantag är hushållskunders kompensationskrav för att tillåta styrning av elvärmeförbrukningen på 

morgonen, där en tidigare studie av Broberg m.fl. (2014) bedömt dessa vara obefintliga. 

Kompensationsnivåerna är däremot lägre än de besparingar som går att göra genom automatiserad styrning 

av uppvärmningssystemet, vilket kan innebära att fler skulle gå med på detta om de upplystes om 

möjligheten och om investeringskostnaden för automatiserade styrsystem subventionerades. 

Att subventionera automatiserade styrsystem är motiverat eftersom den typen av efterfrågeflexibilitet kan 

leda till minskade förbrukningstoppar och förenkla balanshållningen av elnätet på förbrukningssidan. 

Minskade förbrukningstoppar leder i sin tur till ett minskat behov för investeringar i produktionskapacitet, 

medan efterfrågeflexibilitet i syfte att balansera elnätet skulle kunna vara ett alternativ till annan balanskraft 

eller energilagring. Förbrukningstoppar uppstår vanligtvis på morgonen och på kvällen. Eftersom topparna 

är ungefär lika höga på morgonen som på kvällen samtidigt som kunders ersättningskrav i tidigare studier 

bedömts vara betydligt lägre på morgonen vore det mer kostnadseffektivt att styra uppvärmningssystemens 

effektuttag på morgonen, även med hänsyn till hur mycket el konsumenter förbrukar vid olika tidpunkter.  

Konsumenters kompensationskrav är befogade med hänsyn till upp- och nedregleringspriser på 

reglerkraftsmarknaden och den styrbara eller flexibla kapacitet som deras flexibilitet skulle kunna medföra. 

Om kunders tillgängliga flexibla kapacitet samlas ihop vore den tillräckligt stor för att kunna erbjudas som 

aggregerade upp- eller nedregleringsbud på reglerkraftsmarknaden, där den lägsta tillåtna budvolymen är 10 

MW i SE1-SE3 och 5 MW i SE4. Den skulle även kunna säljas på Nord Pools grossistmarknad för el. 

Däremot är det inte möjligt att med dagens regelverk delta med efterfrågeflexibilitet från hushåll i 

effektreserven, detta då den lägsta tillåtna budvolymen 5 MW även gäller för aggregerade bud och ett enskilt 

eluppvärmt småhus, den typ av hushåll som generellt använder mest el, uppskattas kunna bidra med mindre 

än 4 kW. Regelverket behöver därmed ses över för att fler aktörer ska kunna delta med efterfrågeflexibilitet 

på marknaden. 

För att potentialen ska kunna realiseras är det också viktigt att erbjuda olika former av 

efterfrågeflexibilitetsprogram, genom vilka efterfrågeflexibiliteten kan tillvaratas. För att fler 

marknadsaktörer ska vilja erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet behöver incitamenten för detta öka. Dels 

måste det vara möjligt att erbjuda en aggregerad flexibel kapacitet på olika elmarknader och dels behöver 

aktörernas roller bli tydligare definierade, särskilt när det gäller vad införandet av en elhandlarcentrisk modell 

kommer att innebära. Ett annat sätt att öka utbudet av efterfrågeflexibilitetsprogram vore att ställa ett krav 

att alla aktörer som deltar på elmarknader måste tillhandahålla en viss volym flexibel kapacitet, som fallet är 

i bland annat Kalifornien idag. 

Studier som har undersökt kunders inställning till efterfrågeflexibilitet genom olika pilot- eller 

demonstrationsprojekt är enhälliga i sina slutsatser att deltagarna generellt varit positivt inställda till 

försöken, ibland utan att de känt till hur mycket de sparat genom att delta. Det skulle kunna tyda på att 

ekonomiska besparingar trots allt inte är lika viktiga som kunders inre motivation eller övertygelse, vilket 

innebär att psykologiska faktorer är oerhört viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av olika åtgärder eller 

program för att öka efterfrågeflexibiliteten. Ekonomiska barriärer i form av höga kostnader för 

automatiserade styrsystem bör ändå minimeras. Trots att stora ekonomiska besparingar inte tros vara 

avgörande för om huruvida vissa kunder kommer att vara flexibla är det möjligt att kunders deltagande 

hämmas av att de idag ofta behöver betala för att vara flexibla på det sätt som skulle kunna uppfattas som 

det enklaste, automatisk styrning av uppvärmningssystem.  Eftersom konsumenternas inställning till 

efterfrågeflexibilitet påverkas av andra faktorer än ekonomiska besparingar är det följaktligen viktigt att även 
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upplysa om fler fördelar än ekonomiska besparingar, som positiva miljöeffekter och en jämnare 

inomhustemperatur. 

Det är svårt att säga hur elkonsumenters inställning till efterfrågeflexibilitet kommer att förändras i 

framtiden. I och med att behovet för en flexibel elanvändning kommer att öka då mängden förnybart 

producerad el ökar och effektreserven fasas ut är det viktigt att införa åtgärder som ökar kunders flexibilitet. 

Även om bidraget från enskilda hushåll är lägre än vad stora elförbrukare som industrier kan erbjuda skulle 

hushållens efterfrågeflexibilitet i aggregerad form kunna ge en substantiell inverkan på elsystemet, vilket 

innebär att det är viktigt att se till att hushållskunders efterfrågeflexibilitet stimuleras och tillvaratas på bästa 

sätt.  

Enligt simuleringen i Apollo kan en ökad efterfrågeflexibilitet även förbättra försörjningstryggheten genom 

att minska importbehovet och öka exporten av el. Resultatet av simuleringen indikerar också att 

incitamenten för en efterfrågeflexibilitet baserad på ett varierande elpris kommer att öka i framtiden, detta 

då högre pristoppar och en ökad prisvolatilitet kommer att leda till att besparingsmöjligheterna ökar. Detta 

är ytterligare en anledning till varför medvetenheten kring den egna elanvändningen och möjligheten att 

tjäna på att vara flexibel i elanvändningen genom olika program behöver öka. 
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Bilaga 1 - Efterfrågeflexibilitet i andra kundsegment än 

hushåll 

I den här bilagan sammanfattas tidigare studier om efterfrågeflexibilitet inom industriföretag, i lokaler och 

inom serviceverksamhet. 

Industri 

I projektet Industribud, som initierades av Svenska Kraftnät och Energimyndigheten år 2000, undersöktes 

möjligheten att få industriföretag att utföra effektanpassningar vid höga spotpriser. Då de undersökta 

företagens elanvändning tillsammans sades utgöra över en tredjedel av svensk industris elanvändning antogs 

de höra till kategorin elintensiv industri (SvK, 2002).  

Även studien som undersökte effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) innefattar 

främst elintensiv industri då den täcker områden så som järn- och stålindustri, smidesprocesser, gjuterier, 

kemisk industri, värmebehandlingsindustri och livsmedelsindustri. Samtliga områden förutom 

livsmedelsindustri beskrivs därför närmre under kategorin elintensiv industri. I inledningen till rapporten 

nämns det att de mest elintensiva företagen, det vill säga de som ingick i projektet Industribud, inte har 

studerats, utan en övre avgränsning sattes vid ett effektuttag på cirka 20 MW och en undre vid 

anslutningsabonnemang om 63 A.  

I ett demonstrationsprojekt som undersökte effektstyrning på användarsidan vid effektbristsituationer 

(Lindskoug, 2005) och genomfördes under vintrarna 2003/2004 och 2004/2005 undersöktes bland annat 

hur industrikunder reagerar på prissignaler i intervallet 3-10 kronor per kWh.  Totalt deltog 6, enligt 

författaren, relativt stora industrier i undersökningen och resultatet visade att två företag hade möjlighet att 

minska sitt effektuttag med i snitt 1 MW vardera, vid ett elpris om 3 respektive 5 kronor per kWh. Ett annat 

företag kunde vid ett tillfälle av höga prissignaler minska lasten med ungefär en fjärdedel och vid ett annat 

tillfälle inget alls på grund av opassande produktionsläge. Vid tiden för studien hade cirka 300 svenska 

industriföretag investerat i utrustning som möjliggör effektstyrning, vilket motsvarade en genomsnittlig 

uppskattad effekt på 100 MW. Om reducering mot spotprisnivåer om 3-10 kronor per kWh också inkluderas 

bedömdes potentialen uppgå till 300 MW. 

Studien om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006), som främst omfattade 

elintensiva industriföretag, undersökte även 7 av Sveriges vid tillfället 220 livsmedelsföretag. För dessa 

uppskattades den ekonomiska potentialen uppgå till 30 MW vid högkonjunktur och till 40 MW vid 

lågkonjunktur, under förutsättning att priset varierar mellan 3-10 kronor per kWh under högst 40 timmar 

per år. Då endast ett fåtal av livsmedelsindustrins delbranscher undersöktes ansågs inga generella slutsatser 

kunna dras för hela industrin.  

I demonstrationsprojektet som nämndes ovan (Lindskoug, 2005) undersöktes potentialen endast under två 

vintrar, vilket innebär att ytterligare oupptäckt potential skulle kunna finnas. I rapporten konstateras det att 

möjligheten till att genomföra effektreduktioner är starkt knuten till typ av produktionsprocess, men även 

till hög- och lågkonjunktur. Den tidigare nämnda studien som undersökte effektreduktioner hos mellanstora 

elkunder (ÅF-Process, 2006), och främst innefattar elintensiv industri beskriver denna variation mer 

ingående. Se därför motsvarande fråga under kategorin elintensiv industri för ett mer utvecklat svar. 

I demonstrationsprojektet om effektstyrning på användarsidan vid effektbristsituationer (Lindskoug, 2005) 

var hypotesen att effektstyrning framförallt är lämplig i industrier med värmetröga processer eller med 

buffertkapacitet i produktionen. Effektreduktioner som orsakar produktionsbortfall eller omplacering av 

personella resurser ansågs inte vara ekonomisk lönsamt med hänsyn till det antagna prisintervallet (3-10 

kronor per kWh). Denna hypotes användes också vid urvalet av industrier till projektet som undersökte 

potentiella effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006). För att andra typer av 

effektreduktioner ska vara lönsamma för industrierna bedömdes en större fast ersättning krävas. I en rapport 
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som bland annat syftar till att ta fram effektprofiler (Dahlström, 2011) framgår det att prisvariationer ökar 

incitament till efterfrågeflexibilitet. Detta har även tidigare konstaterats i en rapport som kartlade olika 

affärsmodeller för ökad efterfrågerespons på elmarknaden (Damsgaard, 2006). Enligt rapporten ansågs 

fluktuerande elpriser dessutom vara en förutsättning för att ett intresse för efterfrågeflexibilitet ska finnas.  

Elintensiv industri 

Principiella effektreduktioner hos elintensiva tillverkningsföretag kan, enligt studien om effektreduktioner 

hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006), åstadkommas genom; 

i. Förändring av produktionsflöden – lagerhållning samt omdisponering av tillverkning genom 

uppskjuten start eller tillfälliga stopp. 

ii. Förändring av kringsystem – minskad ventilation eller komfortkyla, utnyttjande av värmetröghet i 

produkter och byggnader samt egen elproduktion 

iii. Permanenta förändringar – utnyttjande av frikyla samt installation av kyllager. 

Reduktionsmöjligheterna hos de elintensiva tillverkningsföretag som undersöktes i studien om 

effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006), uppskattades till mellan 15 och 25 procent 

an den totala lasten. Detta bedömdes motsvara en årlig kapacitetsreduktion på drygt 100 MW, varierande 

över hög- och lågkonjunktur. I dessa 100 MW är även de tidigare nämnda företagen inom 

livsmedelsindustrin inräknade. I de företag där produktionen sker kontinuerligt under dygnets alla timmar 

uppskattas möjligheten att göra förändringar eller tillfälliga stopp vara mycket begränsade. För 

produktionsföretag som i dagsläget kör dagskift bedömdes en teoretisk möjlighet att omdisponera delar av 

produktionen till kvällar eller helger finnas. Studien gjorde skillnad mellan teknisk potential – den 

effektreduktion som är möjlig utan större produktionsstörningar, och ekonomisk potential – den 

effektreduktion som är möjlig utifrån den prismodell som användes i studien, det vill säga att elpriserna 

antogs ligga mellan 3-10 kronor per kWh under cirka 40 timmar per år. Resultat av studien sammanfattas i 

Tabell 24. 

Tabell 24. Sammanställning av tillgänglig effektreduktion hos elintensiva tillverkningsföretag 

(ÅF-Process, 2006). 

 Antal företag 

som ingick i 

studien 

Teknisk 

potential 

[MW] 

Ekonomisk 

potential [MW] 

Total potentiell 

effektreduktion i 

Sverige [MW] 

Järn – och stålindustri 5   0/25* 

Smidesprocesser 4 7 2 5 

Gjuterier 8 10-12 4-6 25 

Kemisk industri 9 7-9 4 10/20* 

Värmebehandlingsindustri 3   0 

* Högkonjunktur/Lågkonjunktur  

För de undersökta företagen inom järn- och stålindustrin bedömdes möjligheten till effektreduktioner under 

högkonjunktur vara obefintlig. Effektreduktioner motsvarande 25 MW uppskattades finnas under 

lågkonjunktur, uppdelat mellan omdisponering av smältprocesser (10 MW) och uppskjuten start av vissa 

värmebehandlingsprocesser (15 MW).  

För smidesprocesser bedömdes en uppskjutning av processtart på ett par timmar vara möjlig mot ett dygns 

förvarning. Den tekniska potentialen för fyra undersökta företag uppskattades till 7 MW och den 

ekonomiska potentialen till 2 MW. Den totala potentialen för smidesprocesser i Sverige uppskattades vara 

ungefär 5 MW.  
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För gjuterier bedömdes den tekniska potentialen vara ungefär 10-12 MW för åtta undersökta företag och 

den ekonomiska potentialen uppskattades till 4-6 MW. Total effektreduceringspotential för gjuterier i 

Sverige uppskattades till ungefär 25 MW.  

För nio företag inom den kemiska industrin bedömdes den tekniska potentialen vara 7-9 MW, medan den 

ekonomiska uppskattades till 4 MW. Totalt bedömdes en total kapacitetsreduktion på 10 MW vara 

genomförbar vid högkonjunktur, och 20 MW vid lågkonjunktur. De företag som intervjuades inom 

värmebehandlingsindustrin, varav ett var ett branschdominerande företag, uppgav att det hade mycket små 

möjligheter till effektreduceringar, vilket gjorde att den totala potentialen bedömdes som mycket liten.  

Vissa gjuterier som ingick i undersökningen hade redan installerat system för effektstyrning. En sänkning 

av toppeffekten med 1 MW motsvarade för dessa företag en sänkning av nättariffen med 200 000 – 400 000 

kronor per år. Detta bedömdes kunna verka som ett riktmärke för hur stor ersättning som skulle krävas för 

att gjuterier skulle vara intresserade av att genomföra effektreduceringar. 

Som en del av projektet Industribud (SvK, 2002) besöktes cirka 30 industriföretag och 5 landsting, medan 

ytterligare 30 industriföretag kontaktades på annat sätt. Elförbrukningen hos de besökta företagen utgjorde 

vid tidpunkten för studien 25 TWh, vilket motsvarade en dryg tredjedel av svensk industris totala 

elförbrukning. Storleksintervallet av möjliga effektreduktioner varierade övervägande mellan 5 och 50 MW 

för företagen som ingick i studien. Den totala tekniska potentialen bedömdes uppgå till minst 1 600 MW, 

se Tabell 25. 

Tabell 25. Uppskattad teknisk potential för effektanpassningar i projektet Industribud (SvK, 
2002). 

 Antal TWh/ år MW Uppskattad potential för effektanpassningar [MW] 

Besökta företag 27 25 3500 1300-1400 

Kontaktade, ej besökta företag 20 7 1100 200-300 

Totalt: Ca 1600 

 

De spotpriser som bedömdes krävas för att dessa industriföretag skulle kunna gå med på att genomföra 

effektreduktioner varierar inom intervallet 500 kronor per MWh till drygt 10 000 kronor per MWh. Vid 

2 000 kronor per MWh uppskattades den potentiella effektreduceringen bli ungefär 100 MW, medan den 

fulla potentialen á 1 600 MW förväntades uppnås först vid elpriser om cirka 13 000 kronor per MWh. 

När över dygnet det finns möjlighet till effektreducering styrs av vilka processer effektreduceringen avser. 

Exempelvis kan det inom järn- och stålindustrin finnas möjlighet att omdisponera processer som innefattar 

mekanisk bearbetning till natt eller helg (ÅF-Process, 2006). För ett pars timmar omdisponering krävs ett 

dygns förvarning. Potentialen för effektreduceringar är hos vissa branscher och processer 

konjunkturberoende, medan den hos andra inte är det. Potentialen beror även på huruvida företaget har en 

överkapacitet eller lagringsmöjligheter. Tack vare sådana möjligheter uppskattas exempelvis företag inom 

den kemiska industrin ha stor potential att vara flexibel i tiden, både i hög- och lågkonjunktur. 

Samma studie bedömer att en effektreducering på ungefär 2 MW skulle vara möjligt vid ett elpris på 3 kronor 

per kWh. Om priset skulle stiga till 10 kronor per kWh skulle företag som har en produktion som innefattar 

smältprocesser av ekonomiska skäl förflytta delar av denna process från vardagsförmiddag till kväll eller 

helg. Hos andra företag var möjligheterna att flytta kapaciteten med mer än en timme mycket små. För att 

företag ska vara villiga att göra en större förflyttning av sin produktion till kvällar eller helger uppskattades 

en större rabatt behövas än den som antogs i studien, samt en längre framförhållning än 24 timmar.  

Under företagsbesöken som genomfördes i projektet Industribud (SvK, 2002) framkom det att en majoritet 

av företagen hade en teoretisk möjlighet att utföra effektreduktioner av storleksintervallet 5-50 MW under 

någon eller några timmar.  
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I studien om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) gjordes urvalet till 

undersökningen med utgångspunkt i företags möjlighet till att effektreducera under vintertid. Endast företag 

med värmetröga processer och/ eller lagringsmöjligheter ingick i studien. Samma urval gjordes i 

demonstrationsprojektet som undersökte effektstyrning på användarsidan vid effektbristsituationer 

(Lindskoug, 2005). Detta innebär att det under andra tider på året skulle kunna finnas ytterligare potential 

som inte ännu kartlagts.  

Bland de industriföretag som undersöktes i projektet Industribud (SvK, 2002) var en minoritet syntetiskt 

balansansvariga, det vill säga skyldiga till att kompensera ekonomiskt för avvikelser mellan prognostiserat 

och faktiskt effektuttag. Ett ökande antal industriföretag, oavsett syntetiskt balansansvariga och inte, väljer 

att prissäkra delar av sin elförbrukning för att undvika höga spotpriser. Med hänsyn till detta drogs slutsatsen 

att de företag som ännu inte prissäkrar delar av sin förbrukning skulle kunna tjäna på att utföra 

effektreduktioner vid höga spotpriser. En majoritet av de industriföretag som ingick i studien ansåg dock 

att pristopparnas nivå och frekvens inte är ekonomiskt motiverande för att genomföra effektreduktioner. 

Frågan om huruvida företaget anser sig ha möjlighet att genomföra effektreduktioner tros även bero på 

andra faktorer än ekonomiska. Interna prioriteringar ansågs exempelvis utgöra ett potentiellt hinder, då 

omställningen troligtvis är en tidskrävande process. Viljan att utföra effektreduktioner bedömdes dock öka 

när fasta ersättningar erbjöds. 

Även i studien om mellanstora elkunder från 2006 (ÅF-Process, 2006) konstaterades det att företag som 

handlar el till spotpris kan tänkas ha incitament att effektreducera. I undersökningen gjordes antagandet att 

företagen hade möjlighet att teckna ett treårigt fast pris-kontrakt med elleverantören med möjlighet till viss 

rabatt, i vilket rabatten motsvarar pristoppar som inträffar max 40 timmar per år. Elkostnaden för företaget 

beror på vilka anpassningar företaget väljer att göra, det vill säga; görs inga anpassningar så blir priset 

oförändrat. Trots att ekonomiska besparingar var möjliga hade några företag som deltog i studien en mycket 

negativ inställning till ett genomföra effektreduktioner, då de ansåg att effektbristen är en fråga för 

elproducenterna. 

Viljan att genomföra effektreduktioner hos industriföretag verkar enligt tidigare studier öka vid högre 

spotpriser. Den verkar dock öka ännu mer då en fast ersättning erbjuds, eftersom vinningen av att anpassa 

sig efter spotpriser är osäker och osäkerhet gör företag mindre villiga att vara flexibla. 

Lokaler 

Enligt en rapport av Samordningsrådet för smarta elnät från 2014 uppgår den årliga energianvändningen i 

fastigheter och lokaler med och utan elvärme till totalt cirka 25 TWh (Samordningsrådet, 2014). Enligt 

rapporten är de huvudsakliga användningsområdena för el följande: produktion av el, driftel, el till värme-/ 

kylanläggningar samt el kopplad till transport.  

Enligt Energimyndighetens årliga rapportering om energianvändningen i lokaler8 fanns det 150 miljoner 

kvadratmeter uppvärmd lokalyta i Sverige år 2014. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet och 

motsvarade 80 procent av lokalernas totala energianvändning som gick till uppvärmning och varmvatten. 

Drygt 5 procent av den totala lokalarean värmdes med elvärme. I STIL2-projektet (Energimyndigheten, 

2010), som genomfördes av Energimyndigheten mellan 2006 och 2010, med syftet att kartlägga 

energianvändningen i svenska lokaler, uppskattades den genomsnittliga elanvändningen i kontorslokaler till 

102 kWh per kvadratmeter, varav 9 kWh per kvadratmeter var el för uppvärmning. Detta kan indikera att 

den totala elanvändningen i lokaler framförallt går till andra ändamål än till uppvärmning. 

I en studie om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) intervjuades ett fyrtiotal 

fastighetsbolag och tillverkningsföretag, med syftet att undersöka vilka möjligheter till effektreduceringar 

som finns. Undersökningen gjordes under antagandet att marknadspriset på el varierar mellan 3 och 10 kr 

per kWh. I studien gjordes även antagandet att pristoppar vanligtvis uppstår vintertid och på vardagar mellan 

                                                      
8 Energimyndigheten. (2015). Energistatistik för lokaler 2014 
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07.00 och 11.00, men även under andra tidpunkter. Potentialen undersöktes givet att den totala 

reduktionstiden inte skulle överskrida 40 timmar per år.  

Enligt studien finns det en potentiell effektreduktion av storleksordningen 200 MW hos fastighetsbolag, 

fördelat över kategorierna köpcentra, kontor och skolor.  Utöver dessa kategorier gjordes en uppskattning 

av den potentiella effektreduktionen hos industrilokaler och fryslager. Tabell 4 sammanfattar resultatet av 

studien. 

Tabell 4. Uppskattning av tillgänglig effektreduktion i svenska lokaler (ÅF-Process, 2006). 

 
Antal lokaler som 

ingick i studien 

Totalt antal i 

Sverige 
Total area [m2] 

Total potentiells effektreduktioner i 

Sverige [MW] 

Köpcentra 14 320 4.9 miljoner 45 

Kontor 120  35 miljoner 150 

Skolor 189  37 miljoner 15 

Industrilokaler    4/ 0 

Fryslager    15-20 

Anledningen till varför det saknas information i vissa kategorier är att denna information inte framgick i 

rapporten. 

Vid tiden för studien antogs 320 köpcentra finnas, med en total area på 4.9 miljoner kvadratmeter. Total 

effektreduceringspotential uppskattades till 45 MW. En uppskattad total kontorsarea på 35 miljoner 

kvadratmeter (2004) motsvarade en potentiell effektreduktion av 150 MW, under en begränsad tidsperiod 

och i storleksordningen några timmar. Skollokaler uppskattades bestå av en area på 37 miljoner 

kvadratmeter, vilket motsvarade en potentiell effektreduktion av 15 MW. Ett av de intervjuade företagen 

uppgav att det vore möjligt att stänga av ett 3 MW ventilationssystem, samt ytterligare 1 MW belysning vid 

en effektbristsituation. Ett annat företag uppgav att det inte fanns någon möjlighet att effektstyra 

ventilationsanläggningarna då dessa inte har central styrning. Några generella slutsatser för industrilokaler 

kunde enligt författarna till studien inte dras baserat på resultatet. Potentialen uppskattades till 15-20 MW 

för samtliga fryslager i Sverige. 

Gällande ekonomiska incitament hävdar studien att det vid en elprisnivå på 3 kronor per kWh finns 

incitament hos ett av de intervjuade fastighetsbolagen att förskjuta ventilationen upp till 3 timmar, under 

totalt högst 40 timmar per år. Detta uppges motsvara 5 MW. Detta var den enda slutsatsen gällande 

ekonomiska incitament som nämndes i studien. Det bör observeras att kostnaden för att genomföra dessa 

effektreduktioner inte heller uppskattades. 

I studien om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) framgick det att störst 

reduktionspotential kan erhållas genom förändring av kringsystem, det vill säga ventilation och i viss mån 

komfortkyla, till låga kostnader. Drifttider för ventilation är vanligtvis 7:30–20:00 för köpcentra, 06:30-18:30 

för kontor och 06:30-22:00 för skolor. Generellt startas ventilationssystemen två timmar innan 

verksamheten startar och en förskjutning av starten på 1.5 till 3 timmar ansågs vara en enkel åtgärd.  

För industrilokaler med en kontinuerlig produktionsverksamhet bedömdes möjligheten att effektreducera 

ventilationssystem som mindre än i industrilokaler där produktionen bygger på ett- eller tvåskift. Potentialen 

begränsas ytterligare om lokalerna har krav på renhetsklassning eller undertryck.  Effektreduktion av 

komfortkyla ansågs vara enklare att genomföra, men potentialen bedömdes som mindre i och med att 

kylbehovet är mindre under vintertid, samtidigt som effektreduceringsbehovet då är större.  

Det bör dock noteras att endast ett företag per verksamhetsområde ingick i undersökningen, med undantag 

för industrilokaler, där fyra företag undersöktes. 

Möjligheten att effektstyra ventilationssystem i lokaler undersöktes även i studien Att följa elpriset bättre: 

Prismodeller och styrteknik i fältförsök (Fritz, 2009). Syftet var att mäta hur luftkvaliteten påverkades av 
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laststyrning, under antagandet att ventilationen skulle kunna styras relativt kraftigt utan att den upplevda 

komforten påverkades. Försöken att genomföra studien för kommunala fastigheter, vilket var den 

ursprungliga idén, ställdes in på grund av externa omständigheter, istället gjordes ett försök att undersöka 

kommersiella fastigheter. Det största hindret visade sig i det senare fallet vara de avtal som fastighetsägaren 

hade med hyresgäster och på grund av dessa avtal kunde undersökningen inte heller här genomföras. 

Slutsatsen blev därför att framtida fältförsök bör fokusera på förvaltare av fastigheter som har hyresgäster 

inom sin egen organisation.  

I studiens slutsatser, som enbart grundas på antaganden och resonemang, konstateras det att lokaler generellt 

är överventilerade. Effektstyrning av ventilationssystem i lokaler, där ventilationen inte är behovsstyrd, 

ansågs därför kunna laststyras utan att komforten påverkas nämnvärt. Med behovsstyrd menas att 

ventilationsflödet anpassas efter en kontinuerligt uppmätt luftkvalitet. Det finns standarder på luftkvalitet 

som inte får underskridas, vilket innebär att möjligheten att omdisponera behovsstyrd ventilation är små. 

Förutom att konstatera att laststyrning av kringsystem kan kräva att ytterligare klausuler läggs till i hyresavtal, 

framgick det inte i kunskapsinventeringen av tidigare studier vad fastighetsägare tycker om olika typer av 

flexibilitet.  

Enligt studien om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) påverkar både 

verksamhetsområde och dess omfattning möjligheten till effektreduktion, vilket gör det svårt att dra 

generella slutsatser om den potentiella effektreduktionen i lokaler. Det är även svårt att generalisera inom 

ett och samma verksamhetsområde. Köpcentra kan exempelvis ha två typer av fastighetsel; traditionell 

fastighetsel för ventilation, belysning, rulltrappor och hissar, med mera, och fastighetsel för kylmaskiner. 

Om köpcentret är anslutet till fjärrkyla består elanvändningen endast av traditionell fastighetsel.  

Enligt studien finns störst potentiell effektreduktion att hämta från omdisponering av drifttiden av 

ventilationsanläggningar. Denna möjlighet undersöktes även i studien Att följa elpriset bättre: Prismodeller 

och styrteknik i fältförsök (Fritz, 2009). I den senare studien motiveras antagandet av att det enligt studien 

är vanligt att lokaler är överventilerade och slutsatsen gäller endast lokaler som inte har behovsstyrd 

ventilation, utan endast tidsstyrd. Vid tidpunkten för studien, år 2009, var behovsstyrd ventilation relativt 

ovanligt men det bör noteras att denna typ av ventilationssystem troligtvis är vanligare idag, vilket i så fall 

begränsar möjligheten till att effektstyra ventilationssystem.  

I studien om effektreduktioner hos mellanstora elkunder (ÅF-Process, 2006) undersöktes huvudsakligen 

lokaler i form av köpcentra, skolor och kontor, vilket gör att den totala potentialen för lokaler inte kan 

uppskattas baserat på detta. Dessutom ingick endast ett företag per verksamhetsområde i studien, vilket 

innebär att den uppskattade potentialen inte heller bör generaliseras över hela verksamhetsområdena som 

sådana, utan snarare betraktas som riktlinjer för hur det skulle kunna se ut. Sett till den totala uppvärmda 

lokalarean, som år 2014 uppskattades till 150 miljoner kvadratmeter av Energimyndigheten, täckte 

undersökningen endast en marginell del (Energimyndigheten, 2015g). 

Inom ramen för STIL2-projektet (Energimyndigheten, 2010), som genomfördes mellan 2005 och 2010, 

kartlades energianvändningen med huvudsakligt fokus på elanvändningen, hos följande 

verksamhetsområden: 

 Kontorslokaler 

 Skolor och förskolor 

 Vårdlokaler 

 Idrottsanläggningar 

 Handelslokaler 

 Hotell, restaurang & samlingslokaler 

Totalt kartlades energianvändningen i cirka 1000 lokaler. För att få en helhetlig bild av tillgänglig 

effektreduktion i lokaler bör samtliga verksamhetsområden undersökas mer grundläggande, förslagsvis med 

denna uppdelning som utgångspunkt. 
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Serviceverksamhet 

Enligt en rapport av Samordningsrådet för smarta elnät från 2014 (Samordningsrådet, 2014) uppgår den 

årliga energianvändningen hos serviceverksamheter till ungefär 31 TWh. De huvudsakliga 

användningsområdena är enligt rapporten el till serviceprocesser, egen elproduktion och elanvändning 

kopplad till transport.  

I övriga studier som undersökts fanns ingen information om potentiella effektreduktioner hos 

serviceverksamheter. Den studie som innefattar effektreduktionspotential inom serviceverksamhet (ÅF-

Process, 2006) har endast undersökt effektreduktioner av drift- eller fastighetsel och nämns därför under 

ovanstående kundkategori; lokal. 

Möjligtvis kan tidigare nämnda STIL2-projekt (Energimyndigheten, 2010) bidra med statistik över 

elanvändning för de typer av serviceverksamheter som nämns i sektionen ovan, då projektet både har 

kartlagt fastighetsel och verksamhetsel. 
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Bilaga 2 – Modellering: mer information om Apollo och 

antaganden 

Det som står i detta kapitel bygger till mestadels på muntliga källor, bland annat från utvecklarna 
av modellen, samt opublicerat material från Sweco.  

Apollo är en grundläggande elmarknads- och simuleringsverktyg utvecklat av Sweco Energuide AB. Med 

hjälp av Apollo kan användaren skapa scenarier och utföra prisprognoser samt skapa kortsiktiga och 

långsiktiga elmarknadsanalyser. Modellen optimerar baserat på elpris och den modellerar utefter prisområde. 

Apollo bygger på en deterministisk modell, alltså inte en stokastisk modell. Med deterministisk modell 

innebär att simuleringen utgår från angivna startvärden och beteendet är förutbestämt. Inga slumpelement 

förekommer i en sådan modell till skillnad från en stokastisk modell (Sandblad, 2003). 

Några av utvecklarna av modellen rekommenderade att användaren helst bör utgå ifrån de redan inlagda 

referensscenarierna i modellen och modifiera dessa vid scenarieutvecklingen. Normalscenariot i detta arbete 

liknar referensscenarierna, enda skillnaden är att den efterfrågeflexibilitet som antagits av Sweco, har tagits 

bort och istället har 2000 MW efterfrågeflexibilitet lagts till. Nedan beskrivs några huvudantaganden som 

referensscenarierna bygger på.   

Förändringar i elsystemen över hela Europa förväntas ske i framtiden. Det påverkar både prisbildningen 

och prisnivån. Faktorer som påverkar prisutvecklingen är till exempel tekniska utvecklingar, bränslepriser 

och utökad andel förnybar kraftproduktion.  

Efterfrågan på el antas växa långsamt och detta påverkas av bland annat av befolkningsökning, ekonomisk 

utveckling och vissa strukturförändringar inom industrin.  Energieffektivisering antas vara i fortsatt politiskt 

fokus. En av huvudfaktorerna bakom efterfrågeutvecklingen i Norden som antas är en ökad elanvändning 

inom hushållssektorn (ökning med 4-10 TWh) trots att energieffektiviseringen inom denna sektor ökar. 

Antaganden om utvecklingen av förnybar kraftproduktion bygger på klimatmålsättningar och policys. 

Nordiska förnybarhetsdirektiv och årliga tillväxthastigheter antas vara lägre mellan 2020- 2030 än 2012 – 

2020, förnybar kraftproduktion (främst vindkraft) antas byggas ut som mest fram till 2020. Ur ett europeiskt 

perspektiv förväntas förnybara energisystem vara kostnadseffektiva.  

Apollo tar hänsyn till över 25 länder i Europa och alla dess prisområden. Transmissionskapaciteten och 

sammankopplingar mellan länderna antas öka. Angående den svenska kärnkraften antas 4 reaktorer vara 

urfasade till år 2020. 6 reaktorer kvar efter detta, förlängd teknisk livstid. Enligt Energimyndighetens 

framtidsscenarier (2014) antas det att de tre äldsta reaktorerna (O1, R1 och R2) tas ut drift mellan 2020 och 

2030 (Energimyndigheten, 2014). Detta stämmer överens med Swecos referensscenarier i Apollo. 

I simuleringarna i detta arbete och Kärnkraftscenariot har ändringar gjorts i kraftproduktionen. Det 

antagande som simuleringarna bygger på är att år 2030 har reaktorerna R1, R3 F1 och F2 tagits ut drift, 

detta har justerats manuellt i modellen. Det är endast tre reaktorer kvar; R4, O3 och F3. Även vindkraften 

antas öka med ytterligare 6 TWh till skillnad från de befintliga referensscenarierna. 

Gällande elmarknaden antas de svenska prisområdena vara fixa fram till november 2021. Effektreserven i 

Sverige antas vara kvart till år 2025. Urfasningen av denna antas bli försenad på grund av beslutet om att 

avveckla kärnkraftreaktorerna R1, O1 och O2. 

I Elbilscenariot i detta arbete simuleras den förbrukning som antas gå åt till hemmaladdning av elbilar som 

efterfrågan. Ökningen av efterfrågan på el antas vara 1.5 TWh år 2020 samt 5 TWh år 2030, detta fördelas på 

antalet invånare i respektive prisområde (SCB, 2015). Profilen för efterfrågan bygger på en avhandling av 

Grahn (Grahn, 2014) med syftet att undersöka och kvantifiera hur elkonsumtionen påverkas av 

hemmaladdning av elbilar. 

De data som Apollos referensscenarier bygger på kommer ifrån etablerade referenser som bland annat IEA 

World Energy Outlook, Eurostat och Nord Pool.  



-IX- 
 

Bilaga 3 – Modelleringsresultat 

I denna del visas priskurvorna och prisskillnaderna som för scenarierna utan och med efterfrågeflexibilitet. 

I Tabell 26 visas medelspotpriserna [Euro/MWh] för hela Sverige i normalscenariot för de olika åren. 

Tabell 26. Medelspotpriser [Euro/MWh] för normalscenario utan och med efterfrågeflexibilitet. 

Normalscenario 2015 2020 2030 

Utan efterfrågeflexibilitet 27.7 22.0 50.9 

Med efterfrågeflexibilitet 19.0 18.5 42.4 

 

Graferna som presenteras i detta kapitel visar resultaten för prisområde SE3, men prisvariationsmönstren 

för alla prisområden ser likadana ut i alla scenarier.  De röda kurvorna i graferna visar referenserna. I Figur 

43, Figur 44 och Figur 45 visas spotprisvariationerna för normalscenario år 2015, 2020 och 2030. I samtliga 

figurer går det att urskilja hur efterfrågan har påverkat spotpriserna. 

 

Figur 43. Spotprisvariationerna och medelspotpris för normalscenariot, år 2015. 

 

Figur 44. Spotprisvariationerna och medelspotpris för normalscenariot, år 2020. 
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Figur 45. Spotprisvariationerna och medelspotpris för normalscenariot, år 2030. 

 

I Figur 46 och Figur 47 visas spotprisvariationerna för elbilscenariot år 2020 respektive 2030.  

 

Figur 46. Spotprisvariationerna och medelspotpris för elbilscenariot, år 2020. 

 

Figur 47. Spotprisvariationerna och medelspotpris för elbilscenariot, år 2030. 



-XI- 
 

 

I Tabell 27 visas medelspotpriset för hela Sverige som prisområde i elbilscenariot och kärnkraftscenariot. 

Tabell 27. Medelspotpriser för elbilscenariot och kärnkraftscenariot. 

 Elbil 2020 Elbil 2030 Kärnkraft 2030 

Utan efterfrågeflexibilitet 22.2 52.7 57.3 

Med efterfrågeflexibilitet 18.0 45.3 51.7 

 

I Figur 48 visas priskurvorna för kärnkraftscenariot år 2030. 

 

Figur 48. Spotprisvariationerna och medelspotpris för kärnkraftscenariot, år 2030. 

 


