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Sammanfattning 
Belastningen i elnätet varierar under dagen och mellan olika säsonger. Att som nätägare ha en ojämn 

belastning i sitt nät leder till ökade nätförluster och onödigt höga kostnader för att abonnera effekt från 

det överliggande nätet. Effektiviseringar i nätet och ett jämnare effektuttag av användarna kan därmed 

leda till att en nätägare kan erhålla minskade kostnader för abonnerad effekt från överliggande nät och 

nätförluster, men innebär också en sänkt intäktsram för nätägaren. Vid implementering av EU:s 

energieffektiviseringsdirektiv har Energimarknadsinspektionen tagit fram två ekonomiska incitament 

som möjliggör för nätägare att dra nytta av kostnadsminskningar för nätförluster och överliggande nät. 

Av denna anledning ser elhandelsbolagen Storuman Energi och Affärsverken Energi möjligheter att, 

med hjälp av efterfrågeflexibilitet hos framförallt eluppvärmda hushåll, erbjuda en laststyrningstjänst 

till lokalnätsnätägare. Syftet med denna studie är därmed att demonstrera hur en tjänst som denna kan 

värdesättas av aktörerna på den svenska elmarknaden. Frågan behandlas genom att undersöka vilka 

värden efterfrågeflexibilitet kan ge upphov till, exempelvis hur slutanvändares elkostnader och 

nätägares ekonomiska incitament påverkas av efterfrågeflexibilitet. 

En inventering har gjorts av efterfrågeflexibilitetens värde för elhandlare, nätägare och slutanvändare. 

För nätägare bedöms de huvudsakliga värdena finnas kring de nya ekonomiska incitamenten, vars 

potential beror på nätets förutsättningar och regionnätstariffen. Det finns också nyttor kopplade till 

driftsäkerhet och leveranskvalitet. Elhandlare kan dra nytta av en lägre risk för obalans genom att de 

får bättre uppfattning om sina kunders användningsmönster, samt möjligheten att även debitera för 

utförd laststyrningstjänst. 

För slutanvändare har värdena delats upp i kostnadsminskningar och systemnyttor. Båda dessa anses 

kunna kompensera för de krav på ersättning som slutanvändare har för att bidra med sin flexibilitet. 

Genom anpassning efter exempelvis spotpris eller en nättariff kan lägre kostnader för elhandel 

respektive nät erhållas. Vad gäller systemnyttor kan följder som att exempelvis främja intermittent 

förnybar elproduktion, underlätta införande av en eldriven fordonsflotta samt att minska beroendet av 

dyra fossileldade produktionsslag ses som positiva. Å andra sidan bedöms en upplevd risk för 

försämrad värmekomfort och datasekretess samt minskad kontroll över sin användning spela in som 

negativa värden. Om tjänsten kan paketeras tillsammans med utrustning som även ger andra mer-

värden, exempelvis möjliggör en ökad värmekomfort, kan slutanvändares ersättningskrav minska. 

För att utreda vilken konkret påverkan efterfrågeflexibilitet kan ha på slutanvändares elkostnader och 

nätägares ekonomiska incitament görs en undersökning i Karlskronas lokalnät. Där appliceras den 

potential för efterfrågeflexibilitet som tidigare studier visat på. Det konstateras att incitamentet för 

jämnare nätbelastning visar betydligt större potential än det för minskade nätförluster samt att en stor 

del av incitamenten går att erhålla genom att styra endast ett fåtal tillfällen varje år. Vidare pekar 

resultatet på att slutanvändares kostnadsminskningar kan nå upp i nivåer som motsvarar deras 

ersättningskrav. Ett framtidsscenario med fler elfordon ger mycket större ekonomisk potential för både 

nätägare och slutanvändare. 

Efter att ha utrett olika alternativa utformningar för energitjänsten föreslås att passiv efterfråge-

flexibilitet tillämpas genom att laststyrning av slutanvändare sker av en elhandlande aggregator med 

balansansvar. Ett upphandlingsförfarande bedöms medföra risk för stor resurs- och tidsåtgång, varför 

handel av tjänsten inte bör äga rum mellan elhandlare och nätägare. Men för att elhandlare ändå ska 

kunna ta del av värdet från de ekonomiska incitamenten föreslås att nätägaren tar fram en tids-

differentierad nättariff, vilken elhandlaren kan laststyra slutanvändare efter. Då resultatet pekar på att 

styrning under endast ett fåtal tillfällen är erforderligt kan en nättariff av typen spetspristariff 



 

 

tillämpas, där kostnaden för effektuttag kraftigt stiger när belastningen är hög i nätet. Då möjliggörs 

styrning efter exempelvis spotpris de tillfällen som inte är nödvändiga att styra med hänsyn till nätet, 

eftersom kostnaden för effektuttag då är låg. Genom att elhandlare på så sätt kan erbjuda slut-

användare lägre kostnader för både nät och elhandel har de möjlighet att debitera slutanvändare en 

avgift för utförd tjänst. Med denna utformning anses både nätägare, elhandlare och slutanvändare 

kunna nå en ökad lönsamhet. 

Vid införandet av energitjänsten är ett antal aspekter viktiga att belysa. Slutanvändares nättariff och 

lokalnätets tariff för överliggande nät spelar en viktig roll då de behöver stimulera till att samma 

styrning utförs, exempelvis om det är fördelaktigt att styrning sker ofta eller mer sällan. Då 

incitamentens nivå bestäms utifrån en referensperiod kommer möjlig avkastning att avta i takt med att 

förbättringar görs. I nätregleringen är det fastställt att bara en viss del av kostnadsbesparingarna erhålls 

i form av de ekonomiska incitamenten, vilket innebär att vilka åtgärder som är lönsamma begränsas. 

Genom att kostnader och intäkter är tätt sammankopplade mellan aktörerna i elnätet (lokal-, region- 

och stamnät) kan regionnätets intäktsbortfall till följd av lokalnätets lägre kostnader, ge upphov till 

rekyleffekter. Att storskaligt installera styrutrustning hos slutanvändare kan också möjliggöra andra 

användningsområden, med andra ord skapas det en plattform för efterfrågeflexibilitet. 

 

  



 

 

Abstract 
The load in the electricity grid fluctuates during the day and between seasons. As a distribution system 

operator (DSO), an uneven load profile leads to increased transmission losses and unnecessary high 

costs for subscribing power from the feeding grid. Efficiency measures and a more even power 

consumption by the end-users, could therefore lead to that a DSO can achieve lower costs for power-

subscription from the feeding grid and transmission losses, but also implies a lowered cap of total 

revenues. As a step towards implementing the EU energy efficiency directive, the Energy Markets 

Inspectorate (Ei) have developed two economic incentives which enables for DSOs to profit 

economically from cost reductions related to transmission losses and feeding grid. 

For this reason the electricity suppliers Storuman Energi and Affärsverken Energi sees a possibility to 

offer a load shift-service to low voltage DSOs using the flexibility in the demand of electrically heated 

households. The aim of this study is therefore to demonstrate how a service such as this one can be 

valued in the Swedish electricity market. The task at hand was examined by conducting a survey of the 

values of demand-side flexibility, as well as an investigation of how the costs for the end-user and 

incentives for the DSO are affected by flexibility. 

A review of the values associated with demand-side flexibility has been conducted for electricity 

suppliers, DSOs and end-users. With regard to the DSOs, the main value is connected to the new 

economic incentives from Ei, whose potential depends on the properties of the grid and the tariff for 

the feeding grid. Other values related to operation and delivery reliability can also be achieved. The 

main values for electricity suppliers are a lowered risk for unbalance following as a consequence of 

better knowledge of their end-users’ usage, and also the possibility to profit by offering a load shift-

service. 

The values for end-users have been divided between cost reductions and system benefits, both of 

which are regarded to compensate the remuneration end-users require to offer their flexibility. By 

adapting consumption after the spot market price or the grid tariff, lowered costs for electricity can be 

achieved. The end-users can also appreciate system-benefits such as the facilitation for intermittent 

renewable electricity production, electric vehicles and reducing the societal dependency on expensive 

fossil-fuelled power generation as positive. They do on the other hand regard a possible depreciation 

of the heat comfort, data confidentiality and reduced control over one’s own electricity consumption as 

negative. If the service can be bundled with equipment which yields other values, such as an increased 

heat comfort, the end-users’ demand for remuneration can decrease.  

To explore what effects demand-side flexibility can have on the electricity costs of end-users and the 

economic incentives for DSOs, a case study is conducted in the electricity distribution grid of 

Karlskrona. Through review of previous studies, a potential for demand reductions was established 

and used as input in the case study. It can be determined that the incentive for a more even load profile 

constitutes a substantially greater share of the total incentives, compared to the incentive for reduced 

distribution losses. It is further concluded that a fairly large part of the incentives can be achieved by 

controlling the end-users on only a few occasions each year. It is also established that the cost 

reductions for end-users can match their demand for remuneration. A future scenario with more 

electrical vehicles connected to the grid for charging, greatly increases the possible benefits for both 

the DSO and end-users. 

Through the investigation of different possible designs for the energy service, it is recommended that 

the demand side management of end-users is placed in the hands of an electricity supplier responsible 

for balancing the consumption of the end-users. A procurement-procedure is deemed problematic 



 

 

following the risk for unproportional use of resources and time. As a result of this, the energy service 

should not be traded directly between DSOs and electricity suppliers. Instead, it is proposed that the 

DSO develops a time-differentiated tariff, after which the electricity supplier can adapt the end-users’ 

consumption. 

Since the results indicate that controlling the end-users consumption on just a few occasions is 

sufficient to yield large benefits for the DSO, a grid-tariff with critical peak pricing is recommended. 

This tariff employs a high price for shorter periods of time when the grid load is peaking and a rebated 

price during all other occasions. This opens up for controlling the use during the other days according 

to the spot market price. As the electricity supplier grants the end-user lowered costs for both the 

electricity grid and trading, they have the opportunity to apply a charge for the service. Both the DSO, 

end-user and electricity supplier is presumed to improve their profitability with this design. 

When implementing the energy service, a couple of aspects are important to shed light on. The grid-

tariff of the end-user and the tariff for the feeding grid needs to be synchronized with each other, to 

stimulate the same type of load shifts. It should also be noted that the possible gain from the incentives 

will decrease as demand side management-measures is taken since the reference-level from which a 

comparison is made improves. Another interesting aspect is that the regulation stipulates that only a 

certain percentage of the cost reductions will result in incentives, thus limiting the amount of 

profitable measures. Since the costs and revenues between the actors in the transmission system (low 

and medium voltage DSOs and the TSO) are interdependent, the revenue loss for the medium voltage 

DSO resulting from the cost reduction for the low voltage DSO, can result in a recoil effect. Lastly, a 

widespread introduction of control equipment to end-users can facilitate other uses for the demand-

side flexibility. 
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1.  Inledning 
Detta kapitel inleder rapporten och ger läsaren en förståelse för de bakomliggande problem som gör 

ämnesområdet intressant att undersöka. Utifrån detta fastställs rapportens syfte och frågeställningar 

för att sedan redogöra för rapportens avgränsningar och övergripande struktur.  

1.1.  Problemformulering 

Det globala energibehovet förväntas i framtiden att öka (IEA, 2014). Då en stor del av denna energi 

har sitt ursprung i fossila resurser menar (Balzani m.fl., 2008) att mänskligheten står inför en 

resursproblematik, samtidigt som IPCC (2014) har kunnat dra kopplingar mellan koldioxidutsläpp från 

förbränning av fossila bränslen och förändring av jordens ekosystem. Enligt Energimyndigheten 

(2013) stod el för 33 % av den totala energianvändningen år 2011 och flödet i elnätet varierar över 

årstiderna och dygnet vilket enligt Energimarknadsinspektionen (Ei, 2014a) beror på en varierande 

efterfrågan. När elpriset är högt, exempelvis under effekttoppar, menar Henning och Trygg (2008) att 

man i större utsträckning använder fossila kraftslag för att balansera produktion mot förbrukning, se 

Figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Bild över utbudskurvan för el där kraftslagens olika rörliga kostnad tydliggörs. Här utläses CHP som 

Combined heat and power plant. Den vågräta streckade linjen representerar det elpris som fås vid en efterfrågan som 

representeras av den högra lodräta linjen benämnd ”Electricity demand now”. Bilden kommer ursprungligen från 

Henning och Trygg (2008) men är modifierad av författarna. 

För att få en effektiv nätanvändning bör belastningen vara så jämn som möjligt, en slutsats som bygger 

på ett flertal orsaker. Dels ökar nätförluster i ledningar och transformatorer med kvadraten på 

strömstyrkan, vilket ger stora förluster vid höga effektuttag (Shaw m.fl., 2007). Tenbohlen m.fl. 

(2001) har också visat att transformatorer slits snabbare vid överbelastning och att risken för ström-

avbrott därmed ökar som en följd av detta. För hög belastning i transmissionsledningarna är heller inte 

bra ur en driftsäkerhetssynpunkt (Öberg, 2014). Att detta också är ett samhällsproblem tydliggörs av 

Ei:s (2014a) beräkningar av samhällskostnaden för strömavbrott som visar på siffror uppåt en miljard 

kronor för år 2012. 

Drift av elnät är en naturlig monopolverksamhet som är koncessionspliktig och får sina intäkter från 

en, av Ei, förutbestämd intäktsram. Den baseras bland annat på värdet av anläggningstillgångar, 

kostnader för drift och underhåll samt att de inte får ta ut en oskälig avgift från sina kunder. 
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Effektiviseringar i nät och ett jämnare effektuttag av elanvändarna leder till lägre effekttoppar, vilket 

bland annat leder till att nätägarens kostnader för inmatning från överliggande nät och nätförluster 

minskar. Detta i sin tur resulterar i en sänkt intäktram för nätägarna. (Ei, 2014b) 

År 2012 beslutade EU om energieffektiviseringsdirektivet i syfte att motverka de klimatproblem som 

uppstår av en ökad energianvändning (OJ L 315, 2012). Som ett led i den nationella agendan för att 

implementera detta direktiv har Ei gjort förändringar i nätregleringen inför nästkommande 

tillsynsperiod, genom att bland annat ha tagit fram två nya ekonomiska incitament för att stimulera till 

effektivare nätdrift (EIFS 2015:06). Dessa innebär att nätägaren får tillgodogöra sig en viss del av de 

kostnadsminskningar som kan erhållas genom minskade nätförluster och lägre kostnader för effekt-

toppar mot det överliggande nätet (EIFS 2015:06). 

Med föresatsen att nätägaren kan erhålla ovanstående incitament, behöver slutanvändaren få 

drivkrafter för att använda el på ett sätt som leder till ett mer effektivt utnyttjande av elnätet. Detta 

skulle kunna uppmuntras med exempelvis lägre kostnader eller en försäkran om att beteendet bidrar 

till ökad samhällsnytta. Ett konceptuellt ramverk för att använda slutanvändares möjlighet till ett 

jämnare förbrukningsmönster kallas efterfrågeflexibilitet och har undersökts av bland annat 

Damsgaard och Fritz (2006), Broberg m.fl. (2014) och Lindén m.fl. (2014). Efterfrågeflexibilitet 

bygger på antagandet att slutanvändare kan anpassa sin användning genom att förflytta laster i tiden, 

se Figur 2 nedan för en schematisk illustration. Förfarandet kan även benämnas laststyrning. 

 

Figur 2: Schematisk lastflytt av en energimängd från höglast till låglast. 

Med rätt användning av efterfrågeflexibilitet kan nätets belastning jämnas ut vilket enligt Shaw m.fl. 

(2007) leder till minskade nätförluster, samt att den producerade elen blir billigare vilket enligt 

Henning och Trygg (2008) minskar påverkan på miljön. Mer utrymme på nätet kan också ges till 

intermittent förnyelsebar el (Broberg m.fl., 2013; Lindén m.fl., 2014). Genom att kunna erbjuda lägre 

kostnader för elhandel och nät kan elhandlare respektive nätägare skapa ekonomiska drivkrafter för 

slutanvändare att bidra, och bör därför involveras i arbetet med att utnyttja deras efterfrågeflexibilitet. 

På elmarknaden arbetats det i dagsläget för en övergång mot en elhandlarcentrisk modell för 

elmarknaden, där elhandlare kommer få den centrala rollen som kundkontakt (NordREG, 2014). Det 

upplevs också som affärspraktiskt omöjligt för elhandlare att ha kunder som en annan aktör styr på 

eget bevåg, då det skulle kunna medföra ökade balanskostnader för elhandlaren (Lindén, 2015). Detta 
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talar för att elhandlaren är den aktör som har störst möjlighet att komma i kontakt och påverka 

slutanvändares förbrukning. 

Elhandlare bedöms alltså ha möjlighet att förmedla slutanvändarnas efterfrågeflexibilitet till nätägaren 

för att möjliggöra största möjliga nytta för kunden, som genom detta upplägg kan dra nytta av lägre 

kostnader för både nät och elhandel. Enligt en studie av Badano och Lindén (2015) har majoriteten av 

nätägarna i Sverige även uttryckt intresse om att inhandla så kallade energitjänster från andra aktörer, 

där tjänster som kretsar kring hantering av slutanvändares efterfrågeflexibilitet är inräknade. 

Elhandlaren Storuman Energi och energibolaget Affärsverkens affärsområden för elhandel och elnät 

ser möjligheter med detta. De önskar därför en utredning av vilken potential som finns för ett givet 

nätområde och hur en affärsmodell för en energitjänst baserad på slutanvändares efterfrågeflexibilitet 

kan se ut. 

1.2.  Syfte 

Demonstrera hur en energitjänst för efterfrågeflexibilitet kan värdesättas av elhandlare, nätägare och 

slutanvändare. 

1.3.  Frågeställningar 

1. Vilka värden kan efterfrågeflexibilitet ge upphov till? 

2. Hur påverkar efterfrågeflexibilitet slutanvändares elkostnader och den ekonomiska 

potentialen för nätägare med incitamenten för effektivare nätdrift? 

3. Hur kan en energitjänst där elhandlare erbjuder sina elkunders efterfrågeflexibilitet till 

nätägare utformas? 

1.4.  Avgränsningar 

Nedan presenteras de avgränsningar som bedöms nödvändiga för att begränsa studiens omfattning. 

Avgränsningarna presenteras först och sedan följer en motivering till varför de gjorts. Hur avgräns-

ningarna påverkar studiens resultat behandlas i avsnitt 7.5 - Avgränsningar senare i rapporten. 

 Enbart undersöka elanvändningen för hushåll med elvärme 

Hushålls lastprofil anses vara relativt homogen och har ett antal elförbrukningsområden som 

exempelvis uppvärmning, matlagning och tvätt gemensamt. Hur elanvändningen för uppvärmning ser 

ut varierar dock till stor del beroende på uppvärmningstyp, där både total elanvändning och 

användningsmönster kan skilja. Exempelvis har elvärme, med både direktverkande el och värmepump, 

ett betydligt högre elbehov än uppvärmning med ett fjärrvärmesystem. Detta innebär att hushåll med 

elvärme är en kundgrupp som har en större möjlighet att bidra med efterfrågeflexibilitet. Detsamma 

kan sägas för ägare av elfordon, som använder stor eleffekt när bilen laddas (Clement-Nyns m.fl, 

2010). Om ett stort antal hushåll kan anses ha en liknande lastprofil kan de tillsammans ses som en 

större elanvändare, vars användningsmönster kan påverka nätets lastprofil. I kontorsmiljöer finns 

utmaningen att en potentiell efterfrågeflexibilitet kan ställas mot verksamhetens värdeskapande 

aktiviteter som troligen kommer att prioriteras i de flesta situationer. För industrier finns samma 

utmaning, men även att elanvändningen är komplex och anses vara starkt kopplad till själva 

verksamheten. För att kunna utreda flexibiliteten hos deras laster krävs djupare kunskap om ingående 

processer. 
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 Enbart undersöka möjligheterna på den svenska elmarknaden 

För att begränsa studiens omfattning fokuserar den enbart på den svenska elmarknaden och dess 

aktörer. Men då el handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot (NPS) kan elpriset påverkas av 

faktorer utanför Sveriges gränser, exempelvis hur reglering, produktion och användning i våra 

närliggande länder utvecklas. Ei:s reglering av svenska nätägare bygger till viss del på EU-

förordningar och -direktiv, samt nordiska överenskommelser. Därför förmodas delar av föreskrifterna 

vara gemensamma för flera länder, vilket kan innebära att delar av studiens resultat kan tillämpas även 

för andra länders elmarknader. 

 Inga investeringskostnader inkluderas 

Det finns kostnader som kan relateras till att införa en ny energitjänst för efterfrågeflexibilitet. 

Exempel på detta kan vara för utbildning av personal, utveckling, marknadsföring, IT-system eller 

omorganisationer. Dessa tros dock vara små i jämförelse med de intäkter som energitjänsten kan ge i 

längden, då skalfördelar bör vara realiserbara inom dessa områden. Mät- och styrutrustning medför å 

andra sidan en kostnad som inte är skalbar på samma sätt då varje kund behöver en egen uppsättning. 

Men mätare som klarar timvis rapportering av mätvärden finns idag redan installerade hos 90 % av 

slutanvändarna (Ei, 2008). I framtiden kan kostnaden för de återstående mätarna och styrutrustning 

förväntas sjunka till följd av ständig teknikutveckling samt förväntad efterfrågeökning av dessa. 

Samtidigt har Ei presenterat två förslag på tillägg i ellagen som rör nya funktionskrav på elmätare (Ei, 

2015c). Om funktionskraven leder till att elmätare får tekniska egenskaper som underlättar för 

energitjänsten kan investeringskostnaderna få en än lägre betydelse. I den här undersökningen kommer 

dock dessa kostnader att bortses från av den främsta anledningen att de inte anses utgöra en del av 

kärnan i rapporten. 

1.5.  Läsanvisning och målgrupp 

Rapporten riktar sig i huvudsak till individer med viss teknisk förkunskap men inte nödvändigtvis 

någon djupare förståelse för elmarknaden. Om läsaren anser sig ha god kunskap kring dagens svenska 

elmarknad och hur aktörer på denna arbetar, behöver denne inte läsa avsnitt 2.1 till och med 2.2. För 

en snabbare genomläsning sammanfattas kapitel 3 i avsnitt 3.6. 

1.6.  Disposition 

I Figur 3 på nästa sida åskådliggörs rapportens disposition. 
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Inledning 
Presenterar de problem som i dagsläget finns på elmarknaden för att ge en överblick av vad denna 

rapport ämnar behandla, vilket formuleras i syfte och frågeställningar. För att begränsa studiens 

omfattning formuleras även ett antal avgränsningar. 

Bakgrund 
Ger en förståelse för projektets kontext genom att i korta drag presentera elmarknaden och dess 

aktörer. För att förstå hur elmarknaden kan se ut i framtiden presenteras relevanta förändringar. 

Även beskrivningar av involverade företag återfinns här. 

Teori 
Bygger upp projektets referensram kring efterfrågeflexibilitet och vilka följder som det får för 

nätförluster och abonnerad effekt. Det kompletteras med teori om värdefördelning och hur affärs-

modeller utformas. Avslutas med en sammanfattning över de viktigaste delarna. 

Metod 
Redogör för studiens metoder. Datainsamling genom litteraturstudie och intervjuer. För fallstudie 

presenteras specifika metodval och metoder som är nödvändiga för utförandet. Metodgång för 

utformning och analys av energitjänsten redogörs också i denna del. 

Ekonomisk potential för efterfrågeflexibilitet 
Genom att applicera den i teorin konstaterade tekniska potentialen för efterfrågeflexibilitet och 

empirisk indata fastställs här den ekonomiska potentialen, och presenteras uppdelat på utformade 

fall för nätägare och slutanvändare. Även resultat från känslighetsanalyser presenteras. 

Energitjänst 
 Med hjälp av resultaten från fallstudien analyseras alternativ för utformning av energitjänsten 

utifrån bakgrund, teori och metoder. Genom att utreda möjliga lösningar och följderna av dessa görs 

även en sammanställning i form av en syntes. 

Diskussion 
Energitjänstens innebörd diskuteras utifrån ett större sammanhang genom att beakta förutsättningar 

samt förändringar på elmarknaden. Även hur valda metoder och avgränsningar påverkat resultatet 

diskuteras. Identifierade möjligheter till fortsatt forskning presenteras, samt bidraget från denna. 

Slutsats 
Slutsatser från sammanställt underlag används för att besvara rapportens frågeställningar. 

Figur 3: Rapportens disposition 5 
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2.  Bakgrund 
För att ge en förståelse för projektets kontext presenteras i detta kapitel en översiktsbild av hur el-

marknaden fungerar samt de viktigaste aktörernas funktion; lokalnätsägare, elhandlare, balans-

ansvariga, energitjänsteföretag samt slutanvändare. Sedan beskrivs händelser som har relevans för 

elmarknaden och dess omgivning inom rapportens kontext. De delar som berörs är bland annat 

reglering, marknadsstruktur, teknikutveckling samt produktion och konsumtion. Slutligen presenteras 

de två företag som rapporten har skrivits i samarbete med. 

2.1. Elmarknaden 

För att el som produceras av elproducenter ska nå fram till konsumenter behövs ett elnät för att 

distribuera elen, vilket i grova drag är uppbyggt enligt Figur 4 nedan. Stamnätet ägs av staten, 

förvaltas av Svenska Kraftnät (SvK) och kan ses som elens motorväg och kopplar samman 

elproducenter, regionnät samt grannländers elnät. Regionnätet har lägre spänningsnivå än stamnätet 

och binder ihop detta med lokalnät samt försörjer större industrier med el. Till lokalnätet är resterande 

användare anslutna och här återfinns den lägsta spänningsnivån bland de tre nättyperna. (Svensk 

Energi, 2014) 

 

Figur 4: Visar hur stamnät, regionnät och lokalnät är uppbyggda och hänger samman med elproducenter och 

handeln av el. (SvK, 2015a) 

För att elsystemet ska befinna sig i balans behöver produktion matcha förbrukning i varje ögonblick. 

SvK har ett övergripande systemansvar för balanshållning och driftsäkerhet av det svenska elsystemet, 

men varje elhandlare är också skyldig att balansera sina köp av el mot sina kunders användning. I 

Sverige finns fyra elområden med olika elpris och gränsen mellan områdena markerar var det finns 

begränsningar i överföringskapacitet, se Figur 5 nedan. (Svensk Energi, 2014) 
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Figur 5: Den geografiska indelningen av Sverige i elområden. 

Då produktionen är koncentrerad i norr och konsumtionen är störst i söder leder detta till att spotpriset 

oftare är högre i de södra delarna av landet (Svensk Energi, 2014). 

2.1.1.  Lokalnätsägare 

För att få tillstånd att bygga och driva en starkströmsledning behövs tillstånd, också kallat 

nätkoncession (SFS 1997:857). Koncession för att bedriva ny nätverksamhet kan inte ges om det redan 

finns en nätkoncession inom samma område (SFS 1997:857). Detta leder till att nätägare har ett 

monopol på nätverksamheten inom det område koncession erhållits för. För att nätkundernas 

kostnader inte ska bli oproportionerliga till följd av bristen på konkurrens regleras nätägarnas 

verksamhet av Ei (Ei, 2012). I regleringen definieras nätägarnas intäktsram, där det fastställs vilka 

kostnader som är skäliga för att bedriva verksamheten och som får föras vidare till kunder samt vilken 

avkastning på kapital som är rimlig (SFS 1997:857). Utöver att bedöma skälighet måste även 

objektivitet och icke-diskriminering beaktas, vilket innebär att avgifterna måste spegla kostnaderna för 

en viss kundkategori samt att kunder inom samma kategori inte får gynnas före andra (SFS 1997:857). 

I praktiken innebär det bland annat att samtliga hushåll måste kunna ta del av samma nättariffer 

(Lindén m.fl., 2014). 

Lokalnätsägare har kostnader mot det överliggande regionnätet som bland annat beror av storleken på 

det effektuttag som krävs för att försörja alla kunder under höglast. Vanligt är att lokalnätsägare 

abonnerar en effekt i kW och att ett överuttag debiteras extra (Fortum, 2013; E.ON, 2014; Vattenfall, 

2015a). Utifrån lokalnätföretagets strävan att hålla kostnaderna för abonnenterna förutsägbara över tid 

abonnerar de ofta en något större effekt än vad som förväntas behövas, för att på så vis göra sig säker 

om att överuttag sker ytterst sällan (Savetun, 2015). Den risk nätägaren upplever med att inte kunna 

förutsäga när de kostnadsdrivande effektuttagen sker och hur stora de kommer bli, gör att de tillämpar 

en säkerhetsmarginal när de abonnerar effekt hos överliggande nät. Kostnadsoptimering prioriteras 

med andra ord inte i första hand. Till följd av fysikaliska begränsningar uppstår förluster i näten som 

nätägaren måste ersätta, vilket också innebär en kostnad (Svensk Energi, 2014). Att köpa in el för att 

täcka sina förluster är den enda formen av elhandel som nätägare får ägna sig åt (SFS 1997:857). Om 
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det finns en inmatningspunkt i lokalnätet, exempelvis ett kraftvärmeverk, som gör att nätägarens 

kostnader för överliggande nät och förluster minskar ska nätägaren betala ut ersättning till producenten 

för nätnyttan som uppstår (SFS 1997:857). 

Det är lokalnätsägaren som har hand om mätning av eltillförseln i inmatningspunkterna där 

elproducenter tillför el, gränspunkterna mot överliggande nät och mot angränsande lokalnät samt i 

uttagspunkterna där leveransen till användare sker (Svensk Energi, 2014). Ett begränsat geografiskt 

område med ett liknande förbrukningsmönster och som avgränsas av gränspunkter kallas nätområde 

eller nätavräkningsområde (SvK, 2014a). I övrigt för lokalnätsägaren vidare mätvärden över 

användarnas förbrukning till respektive elhandlare för att denne i sin tur ska kunna debitera sina 

kunder (Svensk Energi, 2014). 

Ett lokalnätsföretag bedriver verksamhet inom försörjningssektorn och lyder därför under Lagen om 

offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF), oavsett om ägaren är en offentlig eller privat aktör 

(SFS 2007:1092). Värt att notera är också att det stipuleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

att den specifikt inte gäller för verksamheter inom energisektorn (SFS 2007:1091). Enligt LUF (SFS 

2007:1092) krävs att elnätsföretaget initierar en upphandlingsprocess när varor och tjänster ska 

handlas upp som enligt Värmek (2015) ska genomföras mot bakgrund av de EU-rättsliga principerna:  

 Likabehandling   

 Icke-diskriminering   

 Transparens   

 Proportionalitet   

 Ömsesidigt erkännande 

Enligt Värmek (2015) är dessa principer särskilt viktiga för LUF då lagtexten inte är särskilt 

uttömmande och det inte finns lika många avgöranden från domstol som kan fungera som vägledning, 

vilket det däremot gör för flertalet LOU-ärenden.  

LUF har stora likheter med LOU men skiljer sig på några punkter (Värmek, 2015). I LUF behöver den 

upphandlade volymen inte specificeras och parallella ramavtal tillåts som den upphandlande enheten 

inte behöver rangordna sinsemellan (Värmek, 2015). Generellt tillåts också så kallat förhandlat 

förfarande vilket enligt Värmek (2015) i stora drag innebär en kortare och mindre omfattande process. 

Om värdet av den upphandlade varan eller tjänsten understiger tröskelvärdet 414 000 euro (SFS 

2014:5) tillåts förenklat förfarande eller urvalsförfarande (SFS 2007:1092). När värdet på varan eller 

tjänsten uppgår till högst 26 % av tröskelvärdet får direktupphandling användas (SFS 2007:1092). 

2.1.2.  Elhandlare 

Det är elhandelsföretagen som handlar med el. Detta gör de genom att både sälja för producenter och 

köpa till slutanvändare. För att genomföra handelsutbytena finns ett antal marknadsplatser där el kan 

köpas och säljas. På råvarumarknaden Nasdaq OMX Commodities finns möjlighet till ren finansiell 

handel av el (The Nasdaq OMX Group, 2015). 

Den andra viktiga marknadsplatsen för elhandel är den nordiska elbörsen för fysiska leveranser, NPS, 

som ägs av de nordiska och baltiska systemoperatörerna. På NPS finns marknaderna för Elspot och 

Elbas där handeln bedrivs genom att elhandlare tar fram bud över vad som kan produceras respektive 

konsumeras. Buden består av både volym och till vilket pris som de är villiga att köpa eller sälja elen 

till. På Elspot tar elhandlarna fram ett bud för varje timme som skickas till NPS senast klockan 12:00 

dagen innan leverans. Sedan beräknas ett jämviktspris för samtliga bud inom ett elområde fram, vilket 
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utgör områdespriset. Oftast rapporterar NPS elområdespriser för det kommande dygnet klockan 12:42 

samma timme. (NPS, 2015a) 

Elbas fungerar i princip som Elspot med den skillnaden att handel kan ske fram till en timme innan 

leverans och att det inte finns någon volymgaranti (Svensk Energi, 2014). Avsaknaden av 

volymgaranti innebär att den utbjudna kraften är begränsad och säljs till högstbjudande (Svensk 

Energi, 2014). En ytterligare marknadsplats är reglerkraftsmarknaden, där SvK handlar reglerkraft för 

att upprätthålla den momentana balansen närmre än en timme in på leveranstillfället (SvK, 2013a). 

Med reglerkraftsmarknad avses här vad som enligt Linnarsson (2015) också benämns för FRR-M, där 

SvK gör avrop av sekundära reglerresurser i realtid och leverantören får 15 minuters varsel. Enligt 

SvK (2015e) kan ägaren av en reglerresurs ändra sitt bud fram till 45 minuter innan leveranstimmen, 

därefter är buden ekonomisk bindande. 

För att elhandlare i förväg ska veta hur mycket el som de ska handla behöver de ta fram prognoser. De 

är baserade på tidigare produktion och förbrukning som tillsammans med väderprognoser justeras för 

att få en så bra förutsägelse som möjligt. (Svensk Energi, 2014) 

2.1.3.  Balansansvariga 

För att se till att balansen i elsystemet ska kunna upprätthållas ska det finnas en balansansvarig för 

varje inmatnings- och uttagspunkt i nätet. Den elhandlare som handlar till eller från en sådan punkt har 

ansvar över att balansen i den upprätthålls. Elhandlare kan antingen sköta sitt balansansvar själva eller 

anlita ett företag som hanterar det åt dem. En balansansvarig upprätthåller balansen i en punkt genom 

att handla med el så att produktion och konsumtion matchas och kan få betala en avgift om obalans 

uppstår. (Svensk Energi, 2014) 

Förfarandet med att fördela kostnader för alla abonnenter i nätet kallas att avräkna balans och kan 

visualiseras med Figur 6 nedan. Avräkning sker för både produktions- och konsumtionsobalanser 

(Svensk Energi, 2014). Men för denna studie som behandlar efterfrågeflexibilitet är det avräkning av 

konsumtionsobalanser som är av intresse. 

 
Figur 6: Metoden som används för att avräkna balans. (Svensk Energi, 2014) 

Vid balansavräkning beräknas skillnaden mellan den el som balansansvarige köpt och den som dess 

kunder använt. Denna avräkning sker dagen efter leveransdygnet, men då data för månadsmätta 

kunder inte har erhållits vid det tillfället görs endast en approximativ preliminär beräkning. Den 

förbrukning som varje balansansvarig belastas för är kopplad till alla dennes timmätta kunder samt en 

andel av schablonavräknade kunder i nätområdet, vilket baseras på hur stor den balansansvariges andel 

av dessa kunder var samma månad föregående år, även kallat preliminärt andelstal. En schablon-

avräknad kund har en säkringsstorlek på 63 ampere eller mindre med antingen tim- eller månads-

mätning och där avräkning sker månadsvis. För kunder med en säkringsstorlek på 63 ampere eller 

mindre är det upp till nätägaren att bestämma om kunden avräknas dygns- eller månadsvis. (Svensk 

Energi, 2014) 

Balansavräkning Profilkompensation Kvarkraftsberäkning 
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De preliminära andelstalen ställs i relation till nätets reducerade förbrukningsprofil, som tas fram 

genom att subtrahera alla timavräknade kunder från nätets totala förbrukning, vilket gör att de 

schablonavräknade kundernas förbrukning samt nätets förluster ingår i denna profil (Svensk Energi, 

2014). Om den balansansvariges andelstal exempelvis är 20 % så allokeras 20 % av den reducerade 

förbrukningsprofilens timeffekt till den balansansvarige, vilket kallas preliminär schablonleverans, se 

Figur 7 nedan. Skillnaden mellan uppmätt förbrukning och den balansansvariges prognos ligger sedan 

till grund för att bestämma balanskraften (Svensk Energi, 2014). Den balansansvarige debiteras, eller 

krediteras om den bidrar till att balansera systemet, en regleravgift som är skillnaden mellan spotpris 

och ett nettoregleringspris under den timme och för den volym som bidrog till obalans (SvK, 2015b). 

Nettoregleringspriset återfinns på reglerkraftsmarknaden och är uppregleringspriset om systemet har 

ett underskott på kraft och nedregleringspriset om det finns ett överskott (Svensk Energi, 2014). Vid 

balans i systemet är nettoregleringspriset enligt Svensk Energi (2014) detsamma som spotpriset. 

Utöver regleravgiften finns det även en fast kostnad för all konsumtionsobalans som för tillfället är 4,5 

kronor per MWh. Värt att notera är att denna kostnad har stigit från 1 krona per MWh sedan november 

2012 (SvK, 2015c). Kostnaderna har stigit till följd av en ökad andel intermittent väderberoende 

produktion i nätet (SvK, 2014c). 

 

Figur 7: Reducerad förbrukningsprofil över ett dygn jämfört med en kurva som har ett värde som är 20 % så stort i 

alla punkter, för att representera den balansansvariges preliminära schablonleverans med ett andelstal på 20 %. 

Den balansansvarige måste handla el enligt den preliminära schablonleveransen för alla kunder som är 

schablonavräknade, även om dessa kunder debiteras per timme. Risken för att en skillnad uppstår 

mellan vad dessa kunder uppskattas förbruka enligt den preliminära schablonleveransen och deras 

faktiska förbrukning är vad som kallas profilrisk. För att de balansansvariga ska undvika profilrisken 

med timmätta schablonavräknade kunder genomförs en profilkompensation där den preliminära 

schablonleveransen korrigeras med avseende på de timmätta kundernas förbrukning. (Svensk Energi, 

2014) 

Om den aktuella förbrukningen under en månad jämförs med samma under föregående år kan kunder 

ha tillkommit eller försvunnit samtidigt som flera kan ha bytt elleverantör. Av den anledningen 

behöver de preliminära andelstalen korrigeras till slutliga andelstal. När mätvärden för samtliga 

månadsmätta kunder har sammanställts går det att beräkna schablonkundernas faktiska förbrukning 

per balansansvarig. Den jämförs med den preliminära schablonleveransen för att beräkna kvarkraften. 

Beroende på om kvarkraften är positiv eller negativ (dvs. om balansansvarige fick för stor respektive 

för liten preliminär schablonleverans) debiteras eller krediteras den balansansvarige för skillnaden av 
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SvK enligt schablonavräkningspriset, som är en volymvägd representation av spotprisen för den 

reducerade förbrukningsprofilen. (Svensk Energi, 2014) 

2.1.4.  Energitjänsteföretag 

Sedan år 2014 måste elnätsföretag lämna ut användarens mätdata till energitjänsteföretag på kundens 

begäran, vilket öppnar upp för nya tjänstelösningar (EIFS 2014:7). En aggregator kan samla ihop flera 

kunders förbrukningsresurser och erbjuda den till NPS (Lindén m.fl., 2014). Det finns i dagsläget 

exempel på aggregatorer som hanterar industrikunders förbrukning men det bör vara möjligt att 

utvidga detta även till hushållskunder (Lindén m.fl., 2014). Energitjänsteföretag kan även erbjuda mer 

tekniskt orienterade lösningar. Exempelvis finns produkter som minskar elanvändning eller optimerar 

förbrukning för bland annat uppvärmning, genom att ta hänsyn till spotpriset (Ngenic, 2015). 

Begreppet energitjänsteföretag är brett och i EU:s energieffektiviseringsdirektiv beskrivs en energi-

tjänst som: 

”den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med 

energieffektiv teknik och/eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och 

den kontroll som krävs för tillhandahållandet av tjänsten, som tillhandahålls på grundval 

av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och 

mätbar eller uppskattad förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar” 

(OJ L 315, 2012) 

2.1.5.  Slutanvändare 

När elen slutligen anländer till hushållen används den till olika ändamål. För att kunna erhålla elen har 

slutanvändare två separata avtal tecknade med två olika aktörer. Det ena mot nätägaren och det andra 

mot elhandlaren, som båda har olika arbetsuppgifter beskrivna enligt ovan. I avtalen specificeras bland 

annat vilka kostnader som användarna ska betala till respektive aktör. För kostnaderna tas även en 

moms på 25 % ut. (Ei, 2014c) 

Kostnader för elnät är specificerade enligt den nättariff som nätägaren tillhandahåller och kan vara 

uppbyggd på olika sätt. För mindre elanvändare som hushåll är den så kallade säkringstariffen 

vanligast och består av en fast och en rörlig del. Storleken på den matarsäkring som finns vid 

inkopplingen styr den fasta kostnaden och den rörliga kostnaden består av en överföringskostnad som 

bestäms av hur stor mängd el som överförs. En annan tariff är effekttariffen, som istället är beroende 

av det eller de högsta effektuttag som görs under en viss tidsperiod. En variant av detta är den 

tidsdifferentierade effekttariffen, som även tar hänsyn till när på dygnet de högsta effektuttagen görs. 

Den möjliggör en varierande kostnad för kunden som på ett mer rättvisande sätt speglar att nätägarens 

egna kostnader är beroende av belastningen i nätet. (Ei, 2014g) 

Även om det oftast är slutanvändaren själv som bestämmer vilken nättariff den vill använda sig av, 

finns exempel på elhandlare som med hjälp av en fullmakt agerar ombud åt slutanvändaren i att välja 

dennes nättariff (Savetun, 2015). 

Gentemot elhandlare finns avtal som bestämmer hur prissättningen sker av den levererade elen. Det 

finns även här olika prissättningsmodeller, som kan delas upp i fast eller rörligt elpris. Ett fast elpris 

håller en konstant nivå under hela avtalsperioden medan ett rörligt varierar och beror på kopplingen 

mot priset på Elspot. Genom att volymväga elhandlarens totalt uppköpta el för varje timme under en 

månad kan ett genomsnittligt elpris beräknas (Ei, 2014d). Enligt Lindén (2015) kan priset på rörliga 

avtal också baseras på det volymvägda medelvärdet för all handel på Elspot. Någon av dessa varianter 

erbjuds av de elhandlare som har rörligt elpris på månadsbasis (Lindén, 2015). Ett rörligt elpris kan 

även variera på timbasis, kallat timavtal, och är då direkt kopplat till det aktuella priset på Elspot 
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(Ei, 2014d). Genom att kombinera fast med rörligt elpris erhålls så kallade mixavtal, där en viss del av 

användningen är prissatt som fast och en annan som rörlig (Ei, 2014d). Utöver elpriset tillkommer 

även en kostnad för elskatt, som 2014 var 29,3 öre per kWh för de flesta kommuner, men i ett antal 

norrländska län tillämpas en reducerad elskatt (Ei, 2014c). 

2.2.  Förändringar på elmarknaden 

För att modernisera och förbättra elmarknaden sker ett ständigt förändringsarbete. En del av dessa 

förändringar är relevanta att behandla i samband med denna rapport då de kan påverka varje aktörs 

möjligheter och drivkrafter för att använda energitjänster. Exempelvis kommer förändringar i de 

föreskrifter som Ei utgår från vid nätregleringen att få genomslag för hela elmarknaden. Därmed kan 

sådana förändringar i längden påverka utformningen av den energitjänst som studiens syfte ämnar 

utreda. Det presenteras även teknikutvecklingar som kan ha betydelse för energitjänstens genomslag 

och möjlighet till att utföras, varav styrutrustning, elmätare och elfordon behandlas. Slutligen 

presenteras framtida utmaningar för produktion och konsumtion som efterfrågeflexibilitet på olika sätt 

kan bidra till att hantera. 

2.2.1. Incitament för effektivare nätdrift 

På uppdrag av regeringen har Ei tagit fram föreskriften Vad som avses med ett effektivt utnyttjande av 

elnätet vid fastställande av intäktsram (Ei, 2015a). Den beskriver hur implementering av EU:s energi-

effektiviseringsdirektiv påverkar nätregleringen. Föreskriften beskriver den incitamentsmodell som 

gäller för nästkommande tillsynsperiod, år 2016 - 2019, vilken har som mål att främja utvecklingen av 

smarta elnät och består i huvudsak av två ekonomiska incitament. Nätägare kommer enligt Ei (2015a) 

ha möjlighet att tillgodoräkna sig en del av de kostnadsminskningar som dels kan erhållas genom 

minskade nätförluster och dels för jämnare belastning i nätet, jämfört med kostnaderna för föregående 

tillsynsperiod, 2012 - 2015. I ekvationerna nedan betecknar indexen A och B tillsynsperioderna 2012 - 

2015 respektive 2016 - 2019. 

Tidigare har det saknats ekonomiska drivkrafter för nätägare att genomföra effektiviseringsåtgärder då 

en minskning av dessa kostnader resulterar i att den tillåtna intäktsramen sänks (Ei, 2014a). Ei anser 

att incitamenten enbart ska påverka nätägares avkastning och inte deras skäliga kostnadstäckning och 

har därför begränsat incitamentens storlek till att maximalt uppgå till 5 % av intäktsramen (Ei, 2015a). 

Den indikator som används för att bestämma incitamentet för minskade nätförluster beräknas genom 

att undersöka hur den procentuella andelen förluster förändras. Genom att multiplicera den 

procentuella förändringen med total uttagen energi under kommande tillsynsperiod och med ett pris 

för nätförluster erhålls kostnadsminskningen. Nätägare får sedan tillgodogöra sig 50 % av kostnads-

minskningen, vilket innebär att resterande del leder till en sänkt intäktsram. Om den procentuella 

andelen förluster istället ökar straffas nätägaren genom avdrag på intäktsramen. (EIFS 2015:06) 

Ekvation 1 nedan beskriver hur det incitamentsgrundande beloppet avseende nätförluster, Bför, beror av 

olika faktorer. Den procentuella andelen förluster under respektive tillsynsperiod beräknas med hjälp 

av kvoten F/E, där F betecknar förluster och E uttagen energi i nätet. pför är priset på förluster som är 

baserad på samtliga nätägares kostnader för förluster under nästkommande tillsynsperiod. (EIFS 

2015:06) 

     (
  

  
 

  

  
)                              (1) 

Nätägare har möjlighet att påverka nätförlusterna genom att vid investeringar välja sådan utrustning 

som har lägre förluster, exempelvis vid val av ledningar eller transformatorer. Vidare nämns att även 
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planering av spänningsnivåer i nätet kan ge lägre förluster. En annan viktig åtgärd som kan gynna 

förlusterna är ett jämnare effektuttag på användarsidan. (Ei, 2015a) 

Incitamentet för en jämnare belastning i nätet grundar sig på kvoten mellan dygnets medellast och 

maxlast i nätområdets gränspunkter, kallat lastfaktor. Om medellasten är lika stor som maxlasten blir 

kvoten ett och nätet upplever en helt jämn belastning. En genomsnittlig lastfaktor beräknas sedan för 

hela kommande tillsynsperiod. Den multipliceras med nätägarens kostnadsförändring för överliggande 

nät i förhållande till den totala mängden uttagen energi under respektive tillsynsperiod. Slutligen görs 

en multiplikation med den överförda energin under kommande tillsynsperiod. En ökad relativ kostnad 

för överliggande nät leder, till skillnad från incitamentet för minskade nätförluster, inte till något 

avdrag på intäktsramen. (EIFS 2015:06) 

I Ekvation 2 nedan står Bbel för det incitamentsgrundande beloppet för jämnare belastning. QB är den 

genomsnittliga lastfaktorn för tillsynsperioden, kvoten K/E betecknar kostnaden, K, för överliggande 

nät per uttagen energi, där E är den totala mängden uttagen energi och beräknas för respektive tillsyns-

period. (EIFS 2015:06) 

        (
  

  
 

  

  
)           (2) 

För att erhålla en jämnare belastning kan åtgärder som berör både utbuds- och efterfrågesidan vara 

aktuella. Med hjälp av laststyrning eller nättariffer som uppmuntrar till ett jämnare effekttuttag kan 

nätets aggregerade belastning påverkas. Från inmatningssidan uppmärksammas att lokalt ansluten 

elproduktion eller energilagring kan användas för att jämna ut belastningen. (Ei, 2015a) 

2.2.2.  Elhandlarcentrisk modell 

För att underlätta slutanvändares roll på elmarknaden har rekommendationer tagits fram om en 

elhandlarcentrisk modell för elmarknaden. En sådan modell innebär att slutanvändare endast ska 

behöva ha en kommunikationsväg vid flytt, fakturering eller byte av elhandlare. Detta medför i 

praktiken att elhandlaren blir den enda kontakt med elmarknaden som många kunder behöver. 

(Ei, 2013) 

För att användare som flyttar in till ett nätområde inte ska börja konsumera el utan att en elhandlare 

och framförallt en balansansvarig har tilldelats uttagspunkten ser i dagsläget nätägaren till att en 

elhandlare anvisas, om användaren själv inte gör detta. I sådana fall tilldelas användaren vanligvis ett 

tillsvidareavtal hos en elhandlare, vilket kan leda till ett högre pris än om ett aktivt val hade gjorts. Ei 

föreslår istället att användare ska kunna kontakta sin nuvarande elhandlare vid flytt och att denne utför 

alla nödvändiga kontakter med berörda aktörer och ser till att nya avtal tecknas, vilket tros leda till 

färre tilldelade avtal. I dagsläget måste kunden säga upp nuvarande nät- och elhandelsavtal samt 

teckna nya på egen hand, vilket många är ovetande om. Fakturering sköts i dagsläget separat för nät 

och elhandel, men kommer enligt förslaget att samfaktureras med enbart en faktura från elhandlaren. 

Elhandlaren ska alltså ta betalt även för nätkostnaden, som denne sedan för vidare till berörd nätägare. 

Byte av elhandlare fungerar redan idag enligt en elhandlarcentrisk modell. Slutanvändaren behöver 

endast kontakta den nya elhandlaren som sedan sköter kontakten med nätägaren, som i sin tur 

meddelar även den tidigare elhandlaren. (Ei, 2013) 

En elhandlarcentrisk modell kommer att ställa ökade krav på informationshantering till och från 

elhandlare, vilket i dagsläget hanteras bilateralt mellan inblandade aktörer. För att främja övergången 

rekommenderas därför att en central tjänstehubb införs. Den är tänkt att hantera alla de uppgifter som 

behövs om kundens avtal och elanvändning för att möjliggöra att fakturering, byte och flytt kan 
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utföras av elhandlaren. Det ger även förenklad tillgång till mätdata som energitjänsteföretag kan 

behöva för att leverera sina tjänster. (NordREG, 2014) 

Ei och motsvarande tillsynsmyndigheter i de nordiska länderna har ingått ett samarbete om att 

undersöka hur en integrerad nordisk slutkundsmarknad för el kan se ut. Med en sådan marknad 

beskrivs bland annat att alla elhandlare i de nordiska länderna ska kunna konkurrera fritt med 

varandra. I en statusrapport av denna utredning beskrivs att en elhandlarcentrisk modell är ett viktigt 

steg i övergången till en sådan marknad. (NordREG, 2014) 

2.2.3.  Timmätningsreformen 

Bestämmelsen om timmätning för elanvändare infördes i ellagen 1 oktober 2012 och innebär att de 

användare som tecknat elhandelsavtal som kräver timmätning har rätt att få en mätare som klarar av 

timvis mätning installerad och bekostad av nätägaren (Ei, 2014e). Syftet med ändringen i ellagen är att 

underlätta för de användare som vill ha en ökad kontroll över sin elkostnad och därmed stärka sin 

position på elmarknaden (Ei, 2014e). Om mätning däremot endast sker månadsvis och sedan prissätts 

med antingen ett rörligt genomsnitt eller ett fast pris saknas tydliga incitament till att styra 

användningen efter spotprisets variation under dygnet. Samordningsrådet för smarta elnät (2014) 

menar att alla kategorier av slutanvändare ska ha möjlighet att ta del av mer detaljerad information om 

sin elanvändning för att kunna reagera och blir mer flexibla i sin elanvändning, alltså inte bara 

elanvändare som har tecknat avtal om timmätning. 

Elavtal med rörligt pris stod år 2013 för cirka 37 % av hushållens elavtal och det totala antalet hushåll 

med elavtal bedöms vara 3,3 miljoner (SCB, 2014). Ei uppger att det i oktober 2013 var cirka 8 600 

som hade timavtal, vilket skulle innebära en andel på endast 0,26 % (Ei, 2014e). I februari samma år 

var motsvarande antal 6 300, vilket tyder på en ökning på 37 % under 8 månader. Detta kan tolkas 

som att antalet hushåll med timavtal är lågt, men att tillströmningen av dem är relativt stor. Ei (2014e) 

gör bedömningen att de hushåll som idag har ett rörligt elpris är de som med störst sannolikhet skulle 

överväga att byta till timavtal. I samband med detta konstateras även att andelen med rörligt avtal 

ökar. 

2.2.4.  Ny avskrivningsmetod för anläggningstillgångar 

En betydande del av nätägares kostnader består av kapitalkostnader för investeringar i nät-

anläggningar, exempelvis ledningar och transformatorstationer (Ei, 2014b). Sådana investeringar är 

ofta stora samtidigt som de har lång ekonomisk livslängd, vilket gör att de är aktuella för avskrivning 

(Ei, 2014b). För beräkning av avskrivning har Ei under tillsynsperioden 2012 - 2015 tillämpat real 

annuitetsmetod, vilket ger en konstant årlig kostnad, annuitet, för avskrivning och kapitalbindning (Ei, 

2014b). Ett antal problem har under perioden uppmärksammats och ett urval av de som bedöms 

aktuella för studien presenteras nedan. 

Om en anläggnings faktiska livslängd överstiger den ekonomiska får nätägaren full ersättning med 

samma annuitet även för åren däremellan (Ei, 2014b). Detta föranleder att anläggningarna totalt sätt 

överkompenseras, vilket bekostas av användarna genom en högre intäktsram. Nätägare har alltså en 

drivkraft till att deras befintliga anläggningar ska fungera så länge som möjligt. För sådana åtgärder 

som förlänger livslängden kan ersättning med samma annuitet som tidigare erhållas, trots att nät-

ägarens kostnader för dessa åtgärder kan vara betydligt lägre (Ei, 2014b). För att upprätthålla 

kvaliteten på elnätet, som därmed kommer att bestå av allt äldre anläggningar, har Ei använt en 

kvalitetsreglering som tar hänsyn till bland annat leveranssäkerhet för att påverka intäktsramen (Ei, 

2010). Den har dock inte medfört tillräckligt genomslag, då avgiften för bristande kvalitet kan 

understiga kostnaden för kvalitetsförbättringar (Ei, 2014b). 
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Efter förslag från Ei kommer real linjär metod användas för avskrivning under nästkommande 

tillsynperiod (Ei, 2015b). Det innebär att kapitalkostnaderna successivt minskar över anläggningens 

livslängd och blir vid en förutbestämd ålder noll. Ei (2015b) menar att den avtagande ersättningen, 

som är möjlig att ta ut genom intäktsramen när kostnaderna minskar, ger ökade incitament till 

nyinvesteringar i nätet för effektivare anläggningar. Kjell Jansson (2014) från branschföreningen 

Svensk Energi menar dock att den samhällsmässiga lönsamheten i att byta ut fungerande anläggningar 

kan ifrågasättas och klassas som slöseri. Här anser Ei (2014b) istället att vinsten av att driva en 

fungerande anläggning längre än den ekonomiska livslängden bara tillfaller nätägarna, medan 

användarna tvingas betala samma avgift som om anläggningarna vore nya. 

2.2.5.  Ökad användning av styrutrustning 

Nya tekniska lösningar som möjliggör styrning av hushållens elanvändning blir allt vanligare (Boda 

m.fl., 2009). Sådan mät- och styrutrustning kan enligt Boda m.fl (2009) exempelvis rapportera 

mätvärden eller stänga av och sätta på apparatur. Det finns en stor tillgång på denna typ av utrustning 

och de kan komma i en rad olika konfigurationer. De kan exempelvis installeras i elcentral eller i 

enskilda vägguttag, kommunicera över internet eller mobiltelefonisystem och styras genom ett webb-

gränssnitt eller en mobilapplikation (Qgate, 2015). De kan även inkludera sensorer för exempelvis 

temperatur, ljud, ljus och energianvändning och med hjälp av dessa programmeras till att automatiskt 

ta situationsanpassade beslut (Qgate, 2015). Det finns exempelvis produkter som automatiskt kan 

optimera driften av uppvärmningssystem utifrån ett antal parametrar. Sådana produkter finns idag på 

den svenska marknaden och kopplas in på en befintlig värmepumps utomhusgivare för att på så sätt 

styra driften av den (Ngenic, 2015). Genom att bland annat ta hänsyn till aktuella spotpriser kan den 

påverka elanvändningen för att erhålla lägre elkostnader, utan att påverka värmekomforten negativt 

(Ngenic, 2015). Detta styrks av Darby och McKenna (2012) som menar att styrning av värmesystemet 

kan organiseras på ett sådant sätt att det knappt märks för användaren och pekar specifikt på 

skandinaviska exempel. I en rapport från EIA (2005) visas det att nästan 30 % av hushållen i USA har 

programmerbara termostater, vilket också tydliggör att tekniken håller på att implementeras på bred 

front. 

En annan utrustning som kan användas för att reglera elanvändningen är en så kallad effektvakt 

(Relek, 2015). Den bevakar totalt effektuttag och jämför det med ett förinställt maxtak. Om taket 

riskerar att överskridas kan effektvakten koppla ur förutbestämda laster, för att sedan koppla in dem 

igen när utrymme finns. En effektvakt kan användas för att underlätta användningen av en viss 

abonnerad effekt eller matarsäkring för säkringstariff och kan alltså användas för att få en lägre 

nätkostnad (Vattenfall, 2015b). Om slutanvändare har en effekttariff kan effektvakten hjälpa till att 

hålla nätkostnaden nere genom att kontrollera att stora temporära effektuttag inte äger rum, något som 

annars driver upp nätkostnaden. 

De flesta befintliga elmätare som finns monterade i hushålls elcentraler har en pulsdiod vars frekvens 

korrelerar mot momentant effektuttag. Det finns ett flertal mätlösningar som registrerar utsignalen från 

pulsdioden med hjälp av ett optiskt öga. Mätdata rapporteras sedan till exempelvis ett gränssnitt som 

gör att användaren kan uppmärksammas på sin historiska och momentana elanvändning. Det finns 

även tjänster som tar fram anpassade energispartips med hjälp av denna information. (E.ON, 2015) 

Vitvaror och annan elektronik i hushåll kommer i allt större utsträckning att själva kunna 

kommunicera med varandra för att berätta hur deras elbehov ser ut, vilket även möjliggör en effektiv 

styrning av dessa (Boda m.fl., 2009). Exempelvis finns idag tvättmaskiner som kan kopplas upp mot 

hemmets trådlösa nätverk för att sedan kunna styras genom en mobilapplikation (Samsung, 2015). Vid 
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utvecklingen av sådan teknik betonar Gungor m.fl. (2012) vikten av att en universell standard behövs 

för att få ut största möjliga av den potential som finns. 

Ei har i rapporten Funktionskrav på framtidens elmätare tagit fram förslag på gemensamma funktions-

krav för elmätare (Ei, 2015c). Ett av förslagen i rapporten är att mätare ska utrustas med ett gränssnitt 

som levererar nära realtidsvärden till slutanvändaren, något som enligt Lindén m.fl. (2015) möjliggör 

styrning av användarens uppvärmningssystem genom att dra nytta av de effektvärden som elmätaren 

levererar. Det bör påpekas att funktionskraven inte har fastställts men att indicier pekar mot krav som 

kan främja för implementeringen av en del energitjänster. 

2.2.6.  Ökad andel elfordon 

För tillämpningen av elfordon, där både rena elbilar och laddhybrider ingår, kan smarta elnät vara en 

del av de tekniska lösningar som krävs (Larsson, 2010). I februari 2015 var drygt 9 300 av person-

bilarna helt eller delvis eldrivna, men i slutet av året förväntas denna siffra ha fördubblats (Power 

Circle, 2015). I prognoser utförda av Energimyndigheten (2009) bedöms det år 2020 finnas 42 000 

elfordon om nuvarande incitamentstruktur fortsätts användas. Om incitamenten istället utvecklas i 

samma takt som idag, livscykelkostnaden för elfordon är i paritet med fossildrivna bilar år 2015, 

batterileasing är ett reellt alternativ, laddinfrastrukturen är storskaligt tillgänglig samt att efterfrågan är 

extremt hög, prognosticeras 480 000 elfordon till år 2020. Vid år 2030 bedömer Energimyndigheten 

(2009) att antalet elfordon i fordonsflottan kan vara allt mellan 10 och 65 %, om Trafikverkets (2011) 

prognos för personbilsflottans totala storlek år 2030 slår in. Larsson (2010) nämner dock att 

utvecklingstakten är osäker och hänvisar till påverkan från faktorer som oljepriset, batteriers 

prestandautveckling samt politiska styrmedel. 

En genomsnittlig personbilsägare körde 33 kilometer per dag under år 2014 (Trafikanalys, 2015). I en 

framtid med mer elfordon förväntar sig Energimyndigheten (2009) en ökning av efterfrågan på el 

mellan klockan 18-24 till följd av den laddning som sker i hemmet. Om en mils bilfärd antas kräva 

2 kWh menar Larsson (2010) att det för en tre mils bilfärd krävs en laddning under cirka tre timmar 

med ett uttag på 230V/10A för att ladda batteriet fullt.  

Enligt Clement-Nyns m.fl (2010) kommer ett storskaligt genomslag för elfordon och framförallt 

laddningen av dem att innebära problem för lokalnäten. Samtidig laddning av ett stort antal fordon 

inom samma nätområde ger ett högt tillskott till den totala belastningen, samtidigt som även 

elkvaliteten kan påverkas (Clement-Nyns m.fl., 2010). Om laddningen av dessa istället skulle ske på 

ett koordinerat sätt menar Clement-Nyns m.fl. (2010) att dessa problem skulle kunna minimeras eller 

undvikas helt. I en rapport av Grahn m.fl. (2011) modelleras en elbils laddprofil under en längre tids-

period, i Figur 8 nedan illustreras den genomsnittliga laddprofilen under ett dygn. 
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Figur 8: En elbils genomsnittliga laddprofil under ett dygn, efter resultat från modellering gjord av Grahn m.fl. 

(2011). 

2.2.7.  Elproduktion 

Vilka kraftslag som används för elproduktion styrs efter hur efterfrågan ser ut. Som kan ses i Figur 9 

nedan är det generellt sett högre konsumtion på dagtid än under natten (NPS, 2015b). På morgon och 

eftermiddag driver efterfrågan ofta fram topplaster, som produktionen måste anpassas efter. Under 

helgdagar är belastningen vanligtvis lägre och topplasterna inträffar något senare under dagen. Som 

följd av dessa variationer erhålls även ett varierande elpris, som under en vecka följer ungefär samma 

mönster som belastningen, men volatiliteten i pris mellan hög- och låglasttimmar är större än 

variationen i belastningen vilket kan ses i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9: Graf över dygnsvariationer i belastning och elpris för elområde fyra vecka 6 år 2015. (NPS, 2015b) 

När belastningen är hög i systemet, exempelvis på grund av hög efterfrågan, produktionsstörningar 

eller överföringsbegränsningar, är spotpriset mycket högre än annars. Spotpriset är kopplat till de 

rörliga kostnaderna för det kraftslag som producerar på marginalen, och för fossileldade kraftverk är 

de rörliga kostnaderna avsevärt större än för bland annat kärnkraft och förnyelsebara kraftslag 
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(Henning & Trygg, 2008). En schematisk illustration av spotprisets påverkan av marginalkraftslaget 

ses i Figur 10 nedan. Det ska sägas att prisvariationerna på Elspot är förhållandevis låga med 

internationella mått mätt, vilket till viss del beror på den stora mängden lättreglerad och billig 

vattenkraft i Norden, som har en utjämnande effekt på elpriset (Gåverud m.fl., 2010). 

 

Figur 10: Åskådliggör utbudskurvan för el och att den rörliga kostnaden för kraftslagen är olika.  Bilden kommer 

ursprungligen från Henning och Trygg (2008) men är modifierad av författarna. 

Kärnkraft stod år 2012 för 38 % av den svenska elproduktionen och bidrar alltså med en stor del av 

basproduktionen (Energimyndigheten, 2013). I en undersökning visas att opinionsläget kring kärnkraft 

har varierat kraftigt, vilket bland annat beror på frågor om hantering av kärnavfall, utvinning av 

bränsle, säkerhet samt att det vid elproduktion ger upphov till låga direkta koldioxidutsläpp (Holmberg 

& Hedberg, 2012). Undersökningen visar att från år 1986, då olyckan i Tjernobyl inträffade, till år 

2009 har den positiva inställning till fortsatt användning av kärnkraft ökat från 12 % till 51 % hos 

allmänheten. Men sjönk sedan till 35 % år 2011, då olyckan i Fukushima inträffade. Samma studie 

visar även att politikernas syn har förändrats i takt med opinionen. Ägarna av befintliga kärnkraftverk 

menar att tre av dagens tio reaktorer kommer att vara stängda innan år 2025, samtidigt som ny 

kärnkraft inte kan stå klart innan dess (Energimyndigheten, 2015b). 

För att kunna upprätthålla balansen i elsystemet även vid extremsituationer, exempelvis mycket kalla 

perioder under vintern, finns en strategisk effektreserv upphandlad (SvK, 2013c). Den består av avtal 

tecknade med aktörer som vid behov kan bidra med förbrukningsreduktion eller extra produktions-

kapacitet. Fram till år 2018 ska den nuvarande effektreserven successivt avvecklas till förmån för en 

som till 100 % består av möjliga förbrukningsreduktioner, vilket i dagsläget står för 42 % (SvK, 

2014b). Om den momentana effektbalansen inte kan upprätthållas uppstår effektbrist, vilket motverkas 

av reglerresurser och effektreserver. Vid tillfällen då detta inte räcker styrs elen till samhällsviktiga 

elanvändare, även kallat styrel (Energimyndigheten, 2014b). Nätägaren är involverad i planerings-

processen med att ta fram hur elförsörjningen ska prioriteras vid dessa tillfällen (Energimyndigheten, 

2014b). 

Elproduktion från vind- och solkraft kännetecknas av ett stort väderberoende som leder till att 

produktionen från dessa kraftslag uppträder intermittent, de är därmed också svårare att styra och 

prognostisera än andra kraftslag (Broberg m.fl., 2014). Detta ökar i sin tur behovet av reglerkraft för 

att kunna täcka upp för produktionsbortfall då exempelvis vinden mojnar eller solen går i moln (SvK, 
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2013b). Vindkraft står för den största delen av ovan nämnda kraftslag med en installerad effekt på 

5 400 MW och som producerade 12 TWh år 2014, vilket motsvarar 8 % av den totala elproduktionen 

respektive 14 % av den installerade effekten (Svensk Energi, 2015). Vindkraftens installerade effekt 

spås öka till 7 000 MW och årsproduktionen till 17 TWh fram till år 2025, vilket bedöms öka behovet 

av reglerresurser med 30-80 % jämfört med idag om inga åtgärder vidtas (SvK, 2013b). 

2.2.8.  Förutsättningar för användning 

I dagsläget sker den största utbyggnaden av vindkraft i norr, där det redan råder en överproduktion och 

för att överföra den söderut kommer ökade investeringar i överföringskapacitet att vara nödvändig. Då 

en viss del förnybar produktion även sker genom så kallad mikroproduktion kommer påkopplingen av 

produktionsresurser på lokal- och regionnät att öka. Detta leder till andra påfrestningar än vad dessa 

nät byggdes för, exempelvis omvända flöden, vilket kräver reinvesteringar. Samtidigt hamnar en större 

del av produktionen närmare konsumenterna, vilket kan bidra till minskade nätförluster och mindre 

inmatning från överliggande nät. (Energimyndigheten, 2015b) 

I en undersökning utförd på Karlstads Elnät av Kostic och Bulory (2012) har en inventering av orsaker 

för avbrott som orsakat driftstörningar genomförts. Där uppmärksammades att de främsta orsakerna, i 

fallande ordning, var materialfel, säkringsbrott, grävning samt bristande underhåll. Det konstateras 

bland annat att säkringsbrott ofta beror av överbelastning i elnätet, som då utlöser säkringarna. Men 

enligt Savetun (2015) det är samtidigt vanligt att nätföretagen gör investeringar i ny lednings-

infrastruktur på ett sådant vis att det finns kapacitetsmarginaler för att undvika dessa problem. 

Den förändrade effektsituation som erhålls om produktionsmixen ändras kan i sin tur leda till mer 

volatila elpriser. Gåverud m.fl. (2010) exemplifierar med att vindkraftproduktion, som till stor del 

beror på vindförutsättningar och inte marknaden, kommer att påverka spotpriset till att bli mer volatilt. 

Kostnader för förnybar produktion sjunker ständigt vilket med ökat inslag bidrar till lägre elpriser 

(Energimyndigheten, 2015b). Samtidigt menar Energimyndigheten (2015b) även att efterhand som 

kärnkraftverken tas ur drift minskar den tillgängliga effekten, vilket av ett flertal skäl förväntas bidra 

till ökade priser. Vidare pekar Fritz (2013) på att en utbyggnad av överföringskapacitet till Tyskland, 

som har en högre prisvolatilitet, leder till ökad volatilitet även på den svenska elmarknaden. Utöver 

ökad volatilitet menar Broberg m.fl. (2014) att vind- och solkraftens relativt svåra förutsägelsebarhet 

även förväntas leda till att en större andel elhandel flyttas från Elspot till Elbas. 

I Danmark, som har en hög andel vindkraft, erhölls år 2012 minuspriser på som lägst -1 700 kronor 

per MWh på Elspot (SvK, 2013d). Detta kan jämföras med att genomsnittligt spotpris i Danmark 

under 2012 var ungefär +350 kronor per MWh (NPS, 2015b). Detta förklaras av att en rad faktorer 

inträffade samtidigt; låg elförbrukning, blåsigt väder samt kyla som förhindrade att kraftvärme-

produktionen reglerades ner (SvK, 2013d). Utöver detta kunde inte heller överskottet exporteras till 

vare sig Sverige eller Tyskland, eftersom den maximala överföringskapaciteten redan var uppnådd till 

Sverige samt att Danmark redan importerade el från Tyskland som vid samma tillfälle hade ännu lägre 

minuspriser (SvK, 2013d). 

I framtidsscenarier som Profu (2012) har utrett förväntas en ökad användning av värmepumpar för 

uppvärmning ske, till bekostnad för minskad andel fjärrvärme och annan elvärme. Detta förväntas leda 

till en lägre elförbrukning under normala temperaturvariationer, men då värmepumpar fungerar sämre 

vid riktigt kall väderlek kan det leda till stora och plötsliga effektökningar om elpatroner måste 

kopplas in för att klara värmebehovet (Lagerholm, 2015). 
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2.3.  Företagsbeskrivningar 

Nedan presenteras de företag som medverkat i projektet och satt sin prägel på dess inriktning. En 

kortare beskrivning av dessa aktörer bidrar till att bygga upp projektets kontext och fallstudie samt att 

förstå aktörernas bakomliggande drivkrafter. 

Storuman Energi är ett mindre elhandelsbolag som var tidigt ute med avtal som möjliggör utnyttjande 

av elprisets svängningar, något som många kunder med ett intresse för sina elkostnader uppskattat 

(From, 2015a). Storuman Energi är aktiva i sin affärsutveckling och har bland annat legat i framkant 

vid utvecklingen av mixavtal, där slutanvändare kan prissäkra en volym vintertid för att handla 

resterande till spotpris. Deras drivkraft till att medverka i projektet är att hålla sig uppdaterade kring 

möjligheten för nya affärsmodeller på elmarknaden (From, 2015b). 

Affärsverken Karlskrona AB är ett kommunalägt företag som erbjuder flera typer av samhällservice 

och är, med undantag för elhandelsverksamheten, främst etablerade i Karlskrona med omnejd 

(Affärsverken, 2012). Representanter för affärsområdena Elhandel och Elnät har varit involverade i 

projektet, men har haft delvis skilda drivkrafter för att delta. I likhet med Storuman Energi vill 

elhandelssidan enligt Karmehed (2015) skaffa sig kunskap om nya affärsmodeller medan Savetun 

(2015) menar att avdelningen för elnät vill utforska möjligheterna med Ei:s nya incitament. 

Affärsverken Energi är en del av samma koncern som Affärsverken Elnät och är därför elleverantör 

till de slutkunder i Affärsverkens lokalnät som inte har gjort ett aktivt val av elhandlare, en roll som 

Storuman Energi inte har i något nät. 
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3.  Teori 
För att bygga upp den förståelse som behövs om de områden som behandlas i projektet presenteras i 

detta kapitel en teoretisk referensram. Syftet är att underbygga de värden som efterfrågeflexibilitet kan 

bidra med och vilken påverkan det kan ge för berörda aktörer samt för elmarknaden som helhet. 

Specifikt behandlas bland annat de följder som efterfrågeflexibilitet kan ge för nätförluster och för 

kostnaden för överliggande nät samt ett antal etiska aspekter för slutanvändare. För att öka 

förståelsen om den roll som värde spelar i detta sammanhang samt hur värde som skapas på 

gemensam väg kan fördelas, behandlas även detta. Även ett antal generella verktyg för att utforma, 

kommunicera och analysera affärsmodeller presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

de mest väsentliga delarna som tas med till fortsatt arbete. 

3.1.  Efterfrågeflexibilitet på elmarknaden 

Hur slutkundernas efterfrågeflexibilitet påverkar elmarknaden är av central betydelse i rapporten och 

påverkar vilka värden flexibiliteten har och vilken utformning av energitjänsten som är möjlig. Detta 

avsnitt kopplar därför an till samtliga av rapportens frågeställningar. Först presenteras syftet med 

efterfrågeflexibilitet och dess inverkan på elsystemet och -marknaden. Sedan beskrivs olika sätt som 

flexibiliteten kan nyttjas på och med vilken typ av teknik detta möjliggörs. Efter detta undersöks 

efterfrågeflexibilitets kompatibilitet med dagens olika marknadsplatser för el och vilka hinder och 

drivkrafter som finns för olika användningssätt. Slutligen behandlas storleken på hushållskunders 

flexibla last och vilka ersättningskrav de har för att låta en extern part nyttja denna resurs. 

3.1.1.  Nyttan med efterfrågeflexibilitet 

En bättre förståelse för vilken roll efterfrågeflexibilitet kan fylla på elmarknaden fås om de trender 

som presenteras i avsnitt 2.2 - Förändringar på elmarknaden studeras. Med en mer flexibel efterfråge-

sida kan en större andel intermittent förnyelsebar kraftproduktion främjas (Broberg m.fl., 2013; 

Lindén m.fl., 2014; Fritz, 2013; Fritz m.fl., 2013), samtidigt som den kan den bidra till att investering i 

ny topplastkapacitet (Fridolfsson & Tangerås, 2011; Fritz, 2013) och ledningskapacitet (Broberg m.fl., 

2013; Fridolfsson & Tangerås, 2011; Fritz m.fl., 2013) kan skjutas på framtiden. Dock menar Grahn 

(2015) att efterfrågeflexibilitet har ganska liten potential till att förändra kostnaden för framtida 

investeringar i bland annat överföringskapacitet, undantaget skulle kunna vara vissa tillväxtområden 

där lasten kommer att växa om exempelvis mer solceller installeras. 

I en rapport som undersökt nätägarnas drivkrafter till efterfrågeflexibilitet framkom det att förmågan 

att optimera sin lastprofil mot överliggande nät, minimering av belastningsförluster och upprätt-

hållande av effektbalans vid stor inblandning av intermittent produktion är särskilt intressanta för nät-

ägare (Badano & Lindén, 2015). 

För slutanvändare kan utnyttjande av efterfrågeflexibilitet leda till lägre kostnader för el om tariff-

nivåerna är utformade efter belastningen i systemet (Lindén m.fl., 2014). Slutligen menar Fritz m.fl 

(2013) att mer utbredd användning av efterfrågeflexibilitet leder till mindre överbelastning med färre 

strömavbrott som följd. 

En utjämnad lastsituation kan ge positiv inverkan på förluster i elnätet. Nätförlusterna kan bland annat 

delas upp i tomgångs- och belastningsförluster. Tomgångsförlusterna är oberoende av belastningen i 

nätet och uppkommer exempelvis från magnetiseringsförluster i transformatorer. Belastningsförluster 

uppstår i ledningar, men också som kopparförluster i transformatorer, och ökar med kvadraten på 

strömstyrkan givet en konstant spänning. Detta kan ses i Ekvation 3 nedan, där P är belastnings-

förluster, R ledningsresistans och I strömstyrka. Till följd av det kvadratiska sambandet går det att 
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erhålla betydligt större förlustreduktioner när strömmen är som störst. I nätet sammanfaller detta med 

de högsta effektuttagen, då strömmen varierar med effekten vid konstant spänning. (Shaw m.fl., 2007) 

            (3) 

Genom att förskjuta de delar av elanvändningen som ger upphov till de högsta lasttopparna kan en 

reduktion av belastningsförluster erhållas, som i sin tur även kan innebära kostnadsminskningar för 

både kund och nätägare. Ett exempel på vad en laststyrning från hög- till låglast kan innebära 

illustreras i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11: Schematisk lastflytt av en energimängd från höglast till låglast under samma dygn. 

Vilka och hur stora laststyrningar som är möjliga eller önskvärda beror på hur den aggregerade 

belastningen i det aktuella nätet uppför sig samt vilka typer av laster som är inkopplade (Shaw m.fl., 

2007). I Figur 12 nedan illusteras skillnaden mellan hur produktion och konsumtion ser ut i elområde 

ett respektive fyra. Som kan ses är förhållandena mellan produktion och konsumtion omkastade och 

olika i variation, vilket skapar olika förutsättningar för möjliga och önskvärda åtgärder. 

 

Figur 12: Dygnsvariation i produktion och konsumtion för elområde 1 respektive 4. Datan är för 14 januari 2015, 

vilket representerar ett illustrativt exempel. (NPS, 2015b) 

En ytterligare viktig aspekt som kan inverka är om elnätet försörjer stads- eller landsbygdsområden 

(Yuan, 2015). Där är en av de tydligt beskrivande skillnaderna hur förhållandet mellan antalet kunder 
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och ledningslängd varierar (Ei, 2009). Den är bland annat av betydelse för att ledningslängd är 

kopplad till ovan nämnda resistans i Ekvation 3, och effektuttaget som beror på antalet kunder. 

Exempelvis har elnätet i Sysslebäck, som till stor del är landsbygd, i genomsnitt cirka 7 kunder per 

kilometer (Näckåns Energi, 2015). Motsvarande siffra för Göteborg är 38 per kilometer (Göteborg 

Energi, 2015). Motsvarande värde för Affärsverken i Karlskrona är 15 kunder per kilometer (Ei, 

2014f). 

Ett sätt att åstadkomma laststyrning är genom nyttjandet av slutkundens efterfrågeflexibilitet (Fritz 

m.fl., 2013). Enligt Broberg m.fl. (2014) är efterfrågeflexibilitet många gånger ett diffust begrepp som 

bör definieras i de sammanhang som det används. I denna rapport används nedanstående definition: 

“Demand response (DR) is the “demand” side (the customer) responding to the needs of 

the grid. While DR has traditionally been associated with temporary load reductions 

during system peaks, the goal of the Smart Grid is an “all the time” paradigm. It is about 

facilities (homes, commercial and institutional buildings, and industrial facilities) 

supporting grid reliability with shared benefits. It is not only peak event communication, 

but also real-time electricity price communication, and facility participation in energy 

market interactions.” (Holmberg, 2011) 

Rent teoretisk påverkar efterfrågeflexibilitet slutkonsumenternas efterfrågekurva från att vara nästan 

lodrät till att börja kröka sig vid större kvantiteter (Damsgaard, 2015). Detta visualiseras i Figur 13 

nedan. En lodrät efterfrågakurva signalerar att efterfrågan inte är elastisk för prisvariationer, men med 

en utbredd efterfrågeflexibilitet börjar konsumenterna uppvisa större priselasticitet vid en viss 

levererad kvantitet el. 

 

Figur 13: Den feta streckade linjen representerar en efterfrågekurva som kröker sig åt “höger” efter att en viss 

levererad kvantitet el har uppnåtts, för att spegla att konsumenterna har en viss flexibilitet i sin efterfrågan efter att 

det kritiska behovet av el har tillfredställts. Den smala och streckade lodräta linjen visar efterfrågekurvan utan 

flexibla användare, ett utseende som bättre speglar dagens tillstånd. Bilden är ursprungligen från Henning och Trygg 

(2008) men modifierad av författarna. 

Frågan som kan ställas är då: varför utnyttjas inte möjligheten för efterfrågeflexibilitet till fullo om det 

medför sådana fördelar för systemet? Detta har till viss del sitt ursprung i elmarknadens misslyckande 

med en efterfrågan som beter sig på ett, för systemet, icke-optimalt sätt (Damsgaard & Fritz, 2006). 

Elektricitet är en produkt med specifika särdrag, den går inte att lagra och måste konsumeras i samma 
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ögonblick som den produceras (Yuan, 2015). På marknader för mer konventionella varor kan 

producenter och distributörer kommunicera pris och prisförändringar mot slutanvändare på ett enklare 

sätt, som kunden i sin tur kan reagera på (Damsgaard & Fritz, 2006). Om priset stiger är färre beredda 

att köpa varan och vice versa. 

Elförbrukningen ges ganska liten uppmärksamhet i samband med hushållens investerings- och 

konsumtionsbeslut för att den är svår att se (Löfström, 2008; IVA, 2009). Det är svårare att greppa hur 

mycket el som används i jämförelse med andra förbrukningsvaror, exempelvis mat. Slutkonsumenters 

efterfrågan på el är också förhållandevis okänslig för prisvariationer, dels för att många kunder har 

avtal där de köper elen till ett volymviktat fast pris och dels för att prisvariationerna ofta rör sig mellan 

låga nivåer (Ei, 2007; Gåverud m.fl., 2010). Många fastighetsbolag saknar också individuell mätning 

på lägenhetsnivå och debiterar enligt en schablon (Savetun, 2015). Detta leder enligt Gåverud m.fl. 

(2010) till att slutkonsumenterna saknar vetskap om de bakomliggande kostnaderna, då ekonomisk 

påverkan i stort sätt saknas vid variationer i systempris. Darby och McKenna (2012) instämmer i detta 

och lägger till att hushåll som är vana vid volymviktat fast pris sällan ber om att få byta till mer rörliga 

pristariffer. Det kan därmed sägas att slutkonsumenter med fastprisavtal har begränsade ekonomiska 

incitament till att förändra sitt användningsmönster under topplasttimmar (Broberg m.fl., 2014). En 

mer transparent prissättning som speglar systemets varierande verkliga kostnader, exempelvis en 

timprissättning, skulle ge slutkonsumenterna en större anledning till anpassning och på så sätt främja 

användandet av kunders efterfrågeflexibilitet (Gåverud m.fl., 2010; Fridolfsson & Tangerås, 2011). 

Värt att notera är att elhandlare har låga vinstmarginaler samtidigt som kunder generellt efterfrågar 

enkla lösningar, vilket kan försvåra införandet av nya avtalsmodeller som baseras på mer komplexa 

tjänster. Enligt nätregleringen är det inte tillåtet att ha olika nättariffer baserade på kundens 

lokalisering i nätet, vilket kan försvåra möjligheten att införa prissättningar som baseras på var i nätet 

som belastningen skulle behöva reduceras. (Fritz, 2013) 

3.1.2.  Aktiv och passiv efterfrågeflexibilitet 

Efterfrågeflexibilitet kan tillämpas på ett antal olika sätt och kan bland annat kategoriseras efter vilken 

inblandning och påverkan slutanvändaren har på själva styrningen. Aktiv efterfrågeflexibilitet bygger 

på att kunden har tillgång till spotpris eller annan marknadsinformation och utifrån dessa tar egna 

beslut om hur denne tänker använda el under perioden (Priebe, 2014). Kunden reagerar alltså efter det 

att marknadspriset är satt genom att antingen manuellt förändra sin elförbrukning eller med hjälp av ett 

styrsystem (Lindén m.fl., 2014). En illustration av aktiv efterfrågeflexibilitet ges i Figur 14 nedan. Att 

det just är användaren själv som avgör när den ska förändra sin förbrukning gör förfarandet ganska 

okomplicerat, vilket kan ses som en av fördelarna med aktiv efterfrågeflexibilitet (Lindén m.fl., 2014). 

Figur 14: Illustration av aktiv efterfrågaflexibilitet. Både slutanvändarens elbehov och spotpriset, som meddelas från 

NPS, påverkar den slutliga användningen.  

Utbredd användning av aktiv efterfrågeflexibilitet kan få återverkningar i form av att förtroendet till 

spotprisets förmåga att spegla systemets belastning kan minska (Fritz m.fl., 2013). Om spotpriset inte 
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återspeglar belastningen i nätet fungerar den inte lika väl som referens för handel av termins- och 

optionskontrakt, vilket skulle kunna göra att marknaden inte fungerar lika bra (Fritz m.fl., 2013). Med 

denna information klargjord menar Fritz (2013) och Lindén m.fl. (2014) att det vore bättre om 

efterfrågeflexibiliteten medverkade i ett tidigare stadie och på så sätt kunde vara med och forma 

spotpriset. Lägre balanskostnader för balansansvariga och ett lägre pris på Elspot kan bli två följder av 

detta (Fritz, 2013; Lindén m.fl., 2014). 

Med passiv efterfrågeflexibilitet fjärrstyr en extern aktör kundens förbrukning (Lindén m.fl., 2014). 

Denna typ av efterfrågeflexibilitet har möjlighet att påverka prisbildningen på Elspot genom att den 

balansansvarige är medveten om vilka flexibla resurser denne har och kan ta hänsyn till detta i 

samband med de köpanbud den ger (Fritz m.fl, 2013). Genom att upprätta avtal med hushåll om att 

kompensera dessa för att överlåta viss kontroll över sin förbrukning, kan en extern aktör flytta 

hushållskundens last genom fjärrstyrning när belastningen är hög i systemet, se illustration i Figur 15 

nedan. Positiva samhällsekonomiska effekter kan nås vid stora volymer passiv efterfrågeflexibilitet om 

de administreras av en större aktör, något som Broberg m.fl. (2014) benämner aggregator. Om 

enskilda hushålls bidrag med efterfrågeflexibilitet är för små för att agera på NPS kan en aggregator 

fungera som gemensam mellanhand för hushållen för att möjliggöra handel (Lindén m.fl., 2014). 

 
Figur 15: Illustration av passiv efterfrågeflexibilitet. Slutanvändarens förbrukning styrs av vilket elbehov den har 

men också genom att en balansansvarig aggregator budar ut kundens flexibla last på marknaden. Efter klarering på 

NPS skickas en styrsignal till slutanvändaren som påverkar den flexibla lasten 

Det finns farhågor hos nätägare kring om en aggregator verkligen kommer kunna garantera att den 

effektreduktionen som köpts kommer levereras (Badano & Lindén, 2015). Om leveransen uteblir kan 

konsekvensen vara att nätägarens kostnader för överliggande nät blir större. Nätföretag får endast 

ställa tekniska krav som försvårar för tjänster som bygger på efterfrågeflexibilitet om de krävs för att 

garantera en säker, tillförlitlig och effektiv drift av nätet (SFS 1997:857). I ovan nämnda rapport av 

Badano och Lindén framgår det att majoriteten av nätägarna inte ställer några sådana krav på 

leverantörer av energitjänster, men att flera är måna om att passiv efterfrågeflexibilitet genom 

fjärrstyrning inte får påverka nätdriften. Därför ställer vissa nätföretag krav, vilket Badano och Lindén 

(2015) exemplifierar med åtgärder för att undvika återvändande last som kan leda till spänningsfall 

och lokal överbelastning samt att kräva fullmakter från de slutanvändare som använder sig av 

energitjänster. 

3.1.3.  Efterfrågeflexibilitetens samverkan med elmarknaden 

Det är inte enkelt att integrera slutkunders flexibilitet i buden till elmarknaden (Broberg m.fl., 2014). 

För att produktion och effektreduktion exempelvis ska kunna konkurrera på reglerkraftsmarknaden 

med samma prissättning krävs att en producerad MW har samma värde som en MW effektreduktion 

(Borenstein, 2014). Problemet ligger enligt Borenstein (2014) i utmaningen att bestämma sig för 

vilken grundnivå för effektbehovet som man utgår från. Om kunden vet att den får betalt för att 
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reducera effekten under topplasttimmar kanske den medvetet lägger sig på en högre grundnivå till att 

börja med, för att sedan kunna minska mer, och därmed få mer betalt för sin relativt sett större 

minskning (Borenstein, 2014). Vidare menar Borenstein (2014) att introduktionen av effektreduktioner 

på en marknad i vissa fall kan leda till att den aggregerade effekten stiger vilket innebär att den 

reducerade effekt som köps sannolikt inte motsvarar samma nytta som skulle fåtts innan handel med 

effektreduktioner var tillåtet. Broberg m.fl. (2014) menar att detta problem gör att aktiv efterfråge-

flexibilitet i dagsläget har en fördel gentemot passiv efterfrågeflexibilitet. Denna konsekvens kan 

uppstå på reglerkraftmarknaden, men om handel med effektreduktioner istället sker innan eller i 

samband med avropen på Elspot ser marknadsmekanismen till att problemet inte uppstår (Edfeldt, 

2015).  

Om handel med efterfrågeflexibilitet möjliggörs på Elspot eller Elbas förhindrar detta inte att den 

senare också skulle kunna handlas på reglerkraftsmarknaden, om den skulle förbli osåld (Linnarsson, 

2015). Lindén m.fl. (2014) påpekar dock att den minsta handlingsbara volymen på Elspot och Elbas är 

0,1 MW medan den på reglerkraftmarknaden är 5 MW i elområde fyra och 10 MW i resterande 

elområden. Utöver att storleken på den minsta handlingsbara volymen utgör ett inträdeskrav på 

reglerkraftsmarknaden ställs det också enligt SvK (2015e) krav på att aktörerna måste kunna garantera 

de leveranser som budas ut. 

Beroende på hur många slutkunder som tillämpar aktiv efterfrågeflexibilitet kan det ge olika stor 

inverkan på hur väl de balansansvarigas prognoser överensstämmer med utfallet (Fritz m.fl, 2013). 

Balansansvariga har som tidigare nämnt målsättningen att handla sig i balans för varje timme, vilket 

främst görs dygnet innan leverans på Elspot men också under leveransdygnet på Elbas. Om en stor del 

av slutkunderna väljer att förbruka enligt ett annorlunda mönster efter det att spotpriserna har 

fastställts och el har handlats på Elspot ökar risken för att den balansansvariges prognos ska avvika 

från utfallet (Fritz, 2013; Lindén m.fl., 2014). Detta problem har uppträtt i samband med pristoppar på 

spotmarknaden då SvK har behövt reglera ner systemet, vilket innebär att den prognostiserade 

förbrukningen var högre än utfallet (Fritz, 2013). En sannolik förklaring till detta är att slutkunder med 

timavtal har minskat sin förbrukning efter att ha blivit medvetna om den kommande pristoppen (Fritz, 

2013). Detta leder till att balansansvariga kommer att hamna i obalans och SvK måste handla systemet 

i balans på reglerkraftmarknaden, vilket i slutändan innebär en merkostnad för de balansansvariga. 

Simuleringar gjorda för eluppvärmda hushåll i Sverige visar på att samhällsnyttan skulle öka om 

100 000 slutanvändare aktivt reagerade på en realtidsprissättning medan samhällsnyttan minskar vid 

700 000 användare, förutsatt jämnt bidrag från alla elområden (Fritz m.fl., 2013). Vid 100 000 

användare sågs också början på en väsentlig påverkan på spotpriset och en föraning om nya prisspikar. 

I samma studie framhävs att marknaden inte kommer kunna lära sig kundernas nya beteende och att 

efterfrågeflexibilitet därför bör finnas med i samband med prisbildning på marknaden. Passiv 

efterfrågeflexibilitet ger inte upphov till samma problem med tanke på att balansansvariga kan 

eliminera risken med felprognoser genom att direkt påverka slutkunderna, antingen själva eller genom 

exempelvis energitjänsteföretag (Lindén m.fl., 2014). Detta förutsätter dock att det går att försäkra sig 

om att utlovade effektreduktioner går att genomföra och faktiskt genomförs, vilket ökar systemets 

komplexitet då det kräver utökad styrning och mätning (Lindén m.fl., 2014). 

Om det inte är lämpligt att stora volymer efterfrågeflexibilitet reagerar efter marknadspriset (aktiv 

efterfrågeflexibilitet) och inte heller att den budas ut på reglerkraftsmarknaden på grund av potentiella 

skillnader i underliggande värde mellan produktion och effektreduktion, återstår två val. Antingen är 

efterfrågeflexibilitet med och bildar pris på Elspot eller på Elbas. En egenskap som talar för Elspot är 

möjligheten att lägga flexibla bud, det vill säga att en viss volym efterfrågeflexibilitet budas ut till ett 
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visst pris (Fritz m.fl., 2013). Försäljningen sker sedan den timme där NPS bedömer att maximal 

samhällsnytta uppstår, givet att köpanbudet omfattar en lika stor eller mindre volym (NPS, 2015c). I 

dagsläget saknas dock produkter på NPS som hanterar efterfrågeflexibilitet beroende på prisskillnader 

(Lindén m.fl., 2014). Den främsta anledningen till detta bedöms enligt Lindén m.fl. (2014) vara att 

ingen tidigare har efterfrågat en sådan produkt, men det verkar inte finnas några praktiska hinder för 

att införa detta. 

 
Figur 16: Möjlig påverkan av efterfrågeflexibilitet på Elbas. Värmedynamiken i hushållens bostäder kan resultera i 

en återvändande last som inträder timmen efter det att den första lastreduktionen har verkställts. Om samma 

effektreduktion även har ropats in efterföljande timme, utan hänsyn till när den förra effektreduktionen skedde, kan 

avvikelsen till förväntad belastning till och med bli större än om lastreduktionen bara hade uteblivit. (Fritz m.fl, 2013) 

Om efterfrågeflexibilitet ropas in en timme på Elbas till följd av att systemet regleras upp är det svårt 

att exempelvis ta hänsyn till hur dynamiken i hushållens bostäder förändrar värmekomforten till 

nästkommande timme. Om systemets uppreglering kvarstår timmen efteråt kanske inte samma volym 

efterfrågeflexibilitet finns tillgänglig, snarare behöver en del av hushållen öka sin användning för att 

exempelvis kompensera för den uteblivna uppvärmingen timmen innan. Se Figur 16 ovan. Efterfråge-

flexibilitet har alltså potential att orsaka mer skada än nytta om den budas ut på Elbas. (Fritz m.fl., 

2013) 

3.1.4.  Hushållskunders flexibilitet 

I studier utförda av Broberg m.fl. (2014) visas att i en medianvilla, avseende total elförbrukning, står 

uppvärmning för majoriteteten av total elanvändning vintertid. Effekttoppar i villahushållens 

uppvärmning har enligt Figur 17 nedan också en viss koppling till höga spotpris, vilket med tidigare 

resonemang också hänger samman med hög belastning i elsystemet. Ur ett systemperspektiv menar 

Darby och McKenna (2012) att det är rimligt att fokusera på uppvärmningen i samband med 

efterfrågeflexibilitet då denna last inte är lika tidskänslig som de andra lasterna hushållen ger upphov 

till. Man kan även se i Figur 17 att elanvändning för belysning och köksutrustning står för en mindre 

del av totala förbrukningen men har en stark koppling till topplasterna under morgon och kväll 

(Broberg m.fl., 2014). Försök har visat att det går att flytta ungefär 2 kW uppvärmningseffekt från 

hög- till låglast utan att värmekomforten försämras (Fritz, 2013). Nationellt sett uppskattas hushålls-

kundernas totala efterfrågeflexibilitet under topplasttimmar till mellan 1 000 - 2 000 MW vid 0°C 

utetemperatur, vilket motsvarar ungefär 10-20 % av det totala effektuttaget i systemet under dessa 

timmar (Persson m.fl., 2012; Fritz, 2013; Badano m.fl., 2007). 
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Figur 17: Grafer på en genomsnittlig villakunds elförbrukning i jämförelse med variationer i spotpris. Ursprungligen 

från sid 8 i Broberg m.fl. (2014). 

Det finns ett flertal praktiska exempel på när slutkunders efterfrågeflexibilitet har nyttjats. I Göteborg 

undersöktes det hur elanvändningen kunde förändras med både aktiv och passiv efterfrågeflexibilitet. 

För kunder som fjärrstyrdes provade man att utnyttja bostadens värmelagringsförmåga under lågpris-

timmarna, för att på så sätt minska uppvärmningsbehovet under högpristimmarna. Att köra en 

värmepump under lågpristimmarna mitt på dagen, och på så sätt även dra nytta av den högre 

verkningsgraden som fås vid lägre temperaturdifferens mellan inne- och utetemperatur, ansågs 

lovande. De kunder som styrdes märkte ingen försämring i värmekomfort och uppvärmningssystemet 

försökte heller inte överkompensera när det tilläts värma igen. (Fritz m.fl., 2009) 

I Vallentuna studerades det hur utrustning för efterfrågeflexibilitet kunde installeras i småhus och 

sedan styra om effekt under 3-4 höglasttimmar under morgon och kväll. En slutsats var att 10-15 kWh 

per dygn och kund var möjligt att flytta. Upp till 10 kWh kunde flyttas utan att det skedde någon 

påverkan på värmekomforten medan kunden kan behöva tolerera viss försämring av värmekomforten 

vid 15 kWh. (Persson m.fl., 2012) 

Eftersom majoriteten av ovanstående siffror i avsnittet är baserade på praktiska undersökningar med 

frivilliga deltagare bör det enligt Goulden m.fl. (2014) vidtas viss försiktighet vid tolkning av 

presenterade resultat.  Personer som deltagit frivilligt är inte representativa för hela befolkningen, då 

de har haft någon form av personligt intresse för pilotprojektet de medverkat i (Goulden m.fl., 2014). 

Det finns därför risk för att potentialen för efterfrågeflexibilitet överskattas utifrån dessa studier. 

Ovanstående aspekt beaktades i samband med ett demonstrationsprojekt av Elforsk i samarbete med 

Jönköping Energi, Vallentuna Energi och Skånska Energi (Lindskoug, 2005). Projektet förkläddes 

enligt Lindskoug (2005) till att elhandlarna ville utföra ett kommersiellt test av en ny prislista för de 

cirka 50 frivilligt deltagande hushållen från varje leverantör. Beräkningar visade att det vid effektbrist 

i systemet är mer lönsamt att styra slutkunders elanvändning jämfört med att investera i nya 

produktionsresurser (Lindskoug, 2005). Hos Jönköping Energis kunder undersöktes potentialen för 

passiv efterfrågeflexibilitet och det observerades effektreduktioner på i genomsnitt 4-5 kW för hushåll 

i småhus under en tvåtimmarsperiod vid 10-15 minusgrader (Lindskoug, 2005). Detta motsvarar cirka 

50 % effektminskning per kund och åstadkoms bland annat genom att uppvärmningssystemets 

elanvändning minskades med 67 % under topplasttimmarna. Kunderna till Vallentuna Energi och 

Skånska Energi blev debiterade enligt en spetspristariff (eng. critical peak pricing, se förklaring i Figur 

18 nedan) och följderna av aktiv efterfrågeflexibilitet hos dem undersöktes (Lindskoug, 2005). Utöver 
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i pilotstudier som denna har spetspristariff ännu inte sett användning för breda kommersiella syften i 

Sverige (Lindén, 2015). Utfallet från denna pilotstudie blev att belastningen under högpristimmar 

minskade även här med i genomsnitt cirka 50 % (Lindskoug, 2005). I absoluta tal motsvarade det 

ungefär 2,5 kW för genomsnittsanvändaren. Skånska Energi förlängde detta projekt till även 

nästkommande vinter och genomsnittskunden kunde då realisera effektreduktioner på över 3 kW 

(Lindskoug, 2006). 

För att få en bredare bild om vad efterfrågeflexibilitet kan bidra med behandlas även ett antal 

internationella studier. Som tidigare konstaterats är uppvärmning ett av de områden där en stor del av 

potentialen finns. Då denna studie utförs för svenska förhållanden är det av betydelse att ta hänsyn till 

de förutsättningar som gäller för de områden som de internationella studierna behandlar. Bland annat 

behandlar dessa studier ett flertal orter runt om i Nordamerika samt en stad i norra Italien. 

Uppvärmningsbehovet kan skilja kraftigt mellan dessa områden samt att det även kan finnas kylbehov 

under vissa perioder. 

I de nordamerikanska studierna har det undersökts hur olika prissättning av el påverkar hushållens 

förbrukning genom att undersöka kundernas beteende när olika pristariffer används (Faruqui & 

Sergici, 2013). De tre tarifferna som testades var hög-/låglastprissättning (eng. time-of-use), 

spetspristariff (eng. critical peak pricing) och realtidsprissättning (eng. real-time pricing), se Figur 18 

nedan. 

 

Figur 18: Redogörelse för de principiella skillnaderna mellan hög-/låglastprissättning, spetspristariff och 

realtidsprissättning. (Faruqui & Sergici, 2013) 

I en sammanställning av försöken med olika prissättning i Nordamerika fann Faruqui och Sergici 

(2013) att hushållens användning reducerades mellan cirka 2 - 50 % under systemets topplaster, vilket 

motsvarar 0,15 - 2,75 kW. De stora skillnaderna berodde till stor del på vilken typ av prissättning som 

användes. I de studier som analyserade förflyttad energimängd åstadkoms mellan 2,89 - 6,50 kWh per 

fyra-timmars period (Faruqui & Sergici, 2013). 

Enligt Vojdani (2008) har en kalkyl gjorts som visar på att investeringskostnaderna för efterfråge-

flexibilitet är en fjärdedel så stora som att investera i ny topplastproduktion. Vojdani (2008) lyfter 

också fram en studie som visar på att slutanvändare i Seattle på årsbasis i snitt reducerar sin 

förbrukning under topplast med 15 %, om de ges verktyg för att följa och anpassa sin användning. I 

Kalifornien har Herter m.fl. (2007) undersökt vilken påverkan en spetspristariff har på hushållens 

förbrukning under topplaster. De fann att användare utan styrutrustning åstadkom reduktioner på i snitt 
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13 % under en fem-timmars period med förhöjt pris. Användare utrustade med programmerbara 

termostater lyckades å andra sidan genomföra förbrukningsreduktioner på i snitt 25 % under fem-

timmars perioder och 41 % under två-timmars perioder. 

I norra Italien har Torriti (2012) utfört mätningar när hushåll fick anpassa sig till en hög-/låglast-

prissättning.  I denna undersökning ökade elförbrukningen med drygt 13 %, samtidigt som hushållen 

åstadkom lastreduktioner på 47 % under morgontoppen och 20 % under kvällstoppen. Dock bildades 

nya lasttoppar strax innan och efter de gamla. 

I Tabell 1 nedan kan variationen för de uppnådda effektreduktionerna från ovanstående svenska och 

utländska studier ses. 

Tabell 1: Resultat från tidigare studier angående potentiell efterfrågeflexibilitet. Resultat (räknat uppifrån) 1-3 och 6-

7 är från Lindskoug (2005), 4-5 från Lindskoug (2006), 8 från Torriti (2012) och 9 från Faruqui och Sergici (2013), 

Vojdani (2008) samt Herter m.fl (2007). 

Plats/Aktör Styrda timmar kW reduktion % reduktion 

Jönköping energi kl 8-10 2,8 - 5,6 67 (endast värmesystemet) 

Skånska energi kl 8-10 2,9 48 

Skånska energi kl 7-10 2,3 49 

Skånska energi kl 7-10 & 18-19 3,5 53 

Skånska energi varierande cirka 3,7 cirka 55 

Vallentuna energi kl 8-10 1,5 40 

Vallentuna energi kl 7-10 2,3 55 

Norra Italien kl 8-9 & 17-19 - 47 & 20 

Nordamerika varierande 0,15 - 2,75 2 - 50 
 

3.1.5.  Hushålls ersättningskrav och kostnadsminskningar till följd av efterfrågeflexibilitet 

Vad gäller ekonomisk besparingspotential för slutkund kan laststyrning av uppvärmning på 15 kWh 

per dygn generera mellan 150 - 1 500 kronor per år beroende på uppvärmningssätt och elprisets 

volatilitet (Fritz, 2013; Persson, 2012). Om detta kombineras med en tidsdifferentierad nättariff kan 

besparingar i storleksordningen 590 - 2 350 kronor per år erhållas (Fritz, 2013). Andra menar att en 

besparingspotential på mellan 0,4 - 4,8 % av elkostnaderna är möjlig, beroende på mängden 

laststyrning (Vesterberg m.fl., 2014). I en studie med 600 hushåll i USA erhöll hushållen i genomsnitt 

en besparing på 1-2 % (Alcott, 2011). Widén och Munkhammar (2013) visar i en studie utförd på 20 

svenska villakunder en årlig besparing på 150-200 kronor per år med hjälp av laststyrning.  

I en enkätstudie fick 918 hushåll svara på frågor om hur de skulle prissätta sin egen efterfråge-

flexibilitet (Broberg m.fl., 2014). För att tillåta att en extern part styr användningen av hushålls-

apparater och uppvärmning vid så kallade beredskapsdagar krävde hushållen i denna studie i 

genomsnitt 44 kronor per dag. De kräver enligt Broberg m.fl. (2014) mindre ersättning för att bli 

styrda på morgonen än på kvällen och är mer positivt inställda till att bara värmesystemet styrs snarare 

än övrig hushållsel. När respondenterna i studien fick uttrycka sitt kompensationskrav för att någon 

skulle få styra deras värmesystem hamnade summan på 640 kronor per år (Broberg m.fl., 2014). I en 

annan studie undersökte Lindskoug (2005) kundernas påverkan av effektstyrning vid kall väderlek. 

Där tecknades avtal med 50 kunder i Jönköpingsområdet om en ersättning på 300 kronor per år för att 

de skulle överlåta styrning av sin varmvattenberedare och sitt direktverkande elvärmesystem. 

Ur kundens perspektiv finns det dock fler positiva aspekter med efterfrågeflexibilitet förutom den 

direkta ekonomiska ersättning som kan erhållas genom laststyrning. Fritz (2013) uppmärksammar en 

energieffektivisering på 10-15 %, då flertalet hushåll sänkte inomhustemperaturen när ingen var 
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hemma genom en bättre reglering av uppvärmningssystemet. En del av energieffektiviseringen kan 

också härledas från en ökad energimedvetenhet. Om kundens elsystem är övervakat kan också 

eventuella fel upptäckas och åtgärdas snabbare, vilket kan bidra till ökat förtroende för styrsystemet 

(Fritz, 2013). Det kan också finnas kunder som erbjuder sin flexibilitet gratis i syfte att ta samhälls-

ansvar (Broberg m.fl., 2014). 

3.2.  Etiska aspekter med efterfrågeflexibilitet 

Det finns ett antal utmaningar som behöver beaktas om en bred tillämpning av efterfrågeflexibilitet 

ska möjliggöras. I avsnittet presenteras därför identifierade faktorer som anses ha betydelse samt på 

vilket sätt. De aspekter som behandlas kategoriseras i kontroll, övervakning, sekretess och jämlikhet. 

Utöver att nå ekonomisk lönsamhet för alla inblandade menar Stragier m.fl. (2010) att förståelse för 

slutanvändarens attityd, drivkrafter och hinder mot nya sätt att använda el och hantera sin förbrukning 

på är av yttersta vikt. Fell m.fl. (2014) utvecklar och pekar på vikten av ett brett deltagande som en av 

framgångsfaktorerna för att nå genomslag med efterfrågeflexibilitet. Om allmänheten har tillit till den 

aktör som utför styrningen, accepterar att en förändring krävs för systemets bästa och erbjuds en 

belöning för att delta så menar Darby och McKenna (2012) att implementering av efterfrågeflexibilitet 

underlättas. Men ur allmänhetens synpunkt finns det en del farhågor som är viktiga att behandla för att 

kunna nå dit. 

Många konsumenter tilltalas inte av att ett energibolag (dvs. ett företag som gör vinst på energi-

relaterade affärer) har kontrollen över deras elektriska apparater (Mert, 2008). Människor är vana vid 

att kontrollera sina apparater själva och på egen hand kunna besluta om när de vill använda el. Fell 

m.fl. (2014) instämmer och lägger till att forskningen pekar på att förlusten av personlig kontroll över 

sin elanvändning är ett stort orosmoment för användarna. I huvudsak menar Mert (2008) att 

farhågorna kring detta kan kopplas till att slutanvändarna tror att komforten kommer försämras om ett 

energibolag styr deras elanvändning. 

Stagier m.fl. (2010) betonar att utmaningen kan ligga i att övertyga slutanvändarna om att styrningen 

sker på ett säkert sätt och att det fortfarande går att åsidosätta styrningen vid behov. Kunden lägger 

stort värde i att kunna stänga av styrningen manuellt så att känslan av att kontrolleras blir mindre 

påtaglig (Darby & McKenna, 2012; Venkatesh, 2000). Acceptansen för en ny teknologi eller service 

ökar om användaren uppfattar att den har kontroll (Venkatesh, 2000). 

En annan viktig aspekt, som Baharlouei och Hashemi (2014) menar inte har behandlats tillräckligt i 

litteraturen, handlar om användarnas privatliv. Det finns enligt Alexander (2007) en växande oro för 

att smarta mätare har säkerhetsbrister som kan äventyra användarnas privatliv. Darby och McKenna 

(2012) argumenterar också för att utfallet av en satsning på efterfrågeflexibilitet i hushåll till viss del 

styrs av kundens inställning till datasekretess, då det enligt Cho m.fl. (2011) kan uppfattas som ett 

intrång i privatlivet. Men förhållandena kan skilja sig beroende på var man befinner sig. Exempelvis 

har oro över bristen på dataanonymitet påverkat uppfattningen av smarta mätare i Nederländerna och 

USA, medan införandet har gått förhållandevis problemfritt i Sverige (Darby, 2012). 

Förespråkare av dynamisk prissättning argumenterar ofta för att majoriteten av kunderna blir vinnare 

om de vidtar åtgärder och förändrar sitt beteende, en slutsats de gör utifrån resultaten i pilotstudier 

(Alexander, 2010). Men då deltagare i dessa program ofta består av små grupper av människor som 

utbildas i hur de ska bete sig, menar Alexander (2010) att slutsatserna som görs kan vara för 

generaliserade. Tariffer påverkar olika personer annorlunda och enligt Darby (2012) beror det på deras 

möjlighet och vilja att anpassa sina dagliga rutiner, ta till sig ny teknologi och investera i styr-
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utrustning samt informera sig om energimarknaden. Att som konsument behöva göra val om vilken 

grad av styrning och anpassning till systemet som bör göras givet en viss tariff, vilket kräver en del 

kunskap (Darby & McKenna, 2012). 

3.3. Följder av efterfrågeflexibilitet 

För att beräkna följderna som efterfrågeflexibilitet kan ge på nätförluster och behov av abonnerad 

effekt mot överliggande nät studeras vetenskapliga verktyg. Dessa följder behövs klargöras för att 

kunna bestämma storleken på de ekonomiska incitamenten. Hur verktygen tillämpas i denna studie 

beskrivs i avsnitt 4.5 - Följder av efterfrågeflexibilitet. 

3.3.1.  Förändrade nätförluster 

I en utredning har det beräknats hur nätförluster kan förändras med hjälp av efterfrågeflexibilitet samt 

att en modell för att göra det har utarbetats. En modell som använder det kvadratiska sambandet 

beskrivs tillsammans med förhållandet mellan fasta och rörliga förluster för att erhålla totala förluster 

vid en given lastprofil. (Eklund, 2014) 

Beräkning av förändrade nätförluster 

Då belastningsförlusterna är kvadratiskt beroende av belastningen används det kvadratiska 

medelvärdet av nätets belastning enligt Ekvation 4 nedan (Eklund, 2014). Lastprofilen      anger 

värdet för belastningen mätt i kWh under timme t. Den innehåller värden för samtliga timmar under en 

period, som sträcker sig från 1 till n. 

 ̅  √
             

 
        (4) 

Den genomsnittliga andelen totala förluster,  ̅   , består som tidigare nämnt av både tomgångs- och 

belastningsförluster. Om andelen tomgångsförluster av de totala förlusterna,     , och  ̅    är kända 

kan belastningsförlusternas genomsnittliga andel,  ̅   , bestämmas enligt nedanstående samband. 

(Eklund, 2014) 

 ̅     ̅                (5) 

Med hjälp av sambandet i Ekvation 3 i avsnitt 3.1.1 - Nyttan med efterfrågeflexibilitet kan även 

procentuell förändring i belastningsförluster beskrivas enligt nedan, vid förändring från lastprofilen 

      till      . (Shawn m.fl., 2007) 

  
  

    
 

  
      (6) 

Genom att kombinera ovanstående ekvationer erhåller Eklund (2014) följande samband. Där         

betecknar andelen belastningsförluster under timme t och beräknas med hjälp av belastningen,     , 

under samma timme t. 

         ̅   (  
 ̅       

 ̅ )     (7) 

Om andelen belastningsförluster sedan multipliceras med belastningen under samma timme erhålls 

belastningsförlusten. Genom att göra samma operation för hela perioden och sedan summera erhålls 

totala belastningsförluster enligt nedan. (Eklund, 2014) 

     ∑                     (8) 
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Ovanstående beräkningsgång appliceras i avsnitt 4.5.1 - Förändrade nätförluster, där den används för 

att bestämma det ekonomiska incitamentet för minskade nätförluster. Det görs genom att beräkna hur 

de totala belastningsförlusterna förändras när efterfrågeflexibilitet implementeras. 

3.3.2.  Kostnad för överliggande nät 

Den delen av kostnaden för överliggande nät som främst kan påverkas med hjälp av efterfråge-

flexibilitet är mängden abonnerad effekt. En modell har tagits fram för hur mängden abonnerad effekt 

kan bestämmas och de huvudsakliga delarna av denna presenteras nedan. (Eklund, 2014) 

Kostnaden mot överliggande nät består bland annat av en abonnerad effekt och en straffavgift för 

överskridande. Beroende på prismodell kan abonnerad effekt prissättas olika vid hög- respektive 

låglast. Det är dessa två kostnadsposter som till störst del är påverkningsbara med hjälp av efterfråge-

flexibilitet, då ett förändrat förbrukningsmönster kommer att påverka lasttoppar. Denna prissättnings-

modell leder till en avvägning mellan att få en låg kostnad för abonnerad effekt och att få en låg 

kostnad för överskridande av den abonnerade effekten. Dessa är i konflikt med varandra på så sätt att 

en lägre abonnerad effekt ger en högre risk för att den överskrids och vice versa. (Eklund, 2014) 

Beräkning av kostnad för överliggande nät 

I Ekvation 9 nedan beräknas totalkostnaden för ett år, där E betecknar abonnerad effekt respektive 

maxeffekt och p priset för abonnerad respektive överskridande effekt. 

                                            (9) 

Genom att kombinera data för flera år bakåt i tiden kan en lägsta möjliga kostnad med en viss 

abonnerad effekt erhållas. Om ovanstående ekvation summeras för de år som data finns tillgänglig, 

nedan betecknat i, kan den abonnerade effekt som ger lägst totalkostnad bestämmas. (Eklund, 2014) 

     ∑           (10) 

Det principiella utseendet på Ekvation 10 visas nedan i Figur 19, där totalkostnaden för valda år 

beräknas för olika värden på abonnerad effekt. Som kan ses erhålls den lägsta möjliga totalkostnaden 

vid kurvans minimipunkt. Genom att sedan dividera totalkostnaden med antalet år kan en genom-

snittlig totalkostnad för varje år erhållas. 

 
Figur 19: Visar hur totalkostnaden för överliggande nät över ett antal år varierar för olika värden på abonnerad 

effekt, där “optimum” nås i minimipunkten. 

Ovanstående modell appliceras på studiens verkliga fall i avsnitt 4.5.2 - Kostnad för överliggande nät 

där justering enligt tariffen för det aktuella fallets överliggande nät även görs. 
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3.4. Värdefördelning 

Studien kretsar delvis kring Ei:s ekonomiska incitament för nätägare, men då det är elhandlaren som 

paketerar slutanvändarnas efterfrågeflexibilitet till nätägaren vill elhandlaren rimligtvis ha ersättning 

för den tjänst de utför. Detta gäller även för slutanvändarna, då det är dessa som erbjuder en flexibel 

efterfrågan till elhandlaren. Målet med detta avsnitt är att utreda vilka faktorer som påverkar hur det 

värde som elhandlare, nätägare och slutanvändare skapar med gemensamma resurser kan fördelas 

mellan aktörerna. Först definieras begreppet värde för att sedan gå vidare till att behandla aktuella 

marknadsstrukturer och därefter fortsätta med att beskriva vad ett fokalt företag är. Efter detta beskrivs 

hur värde som skapas genom samarbete mellan en eller flera aktörer kan fördelas. 

3.4.1.  Värde 

Ur ett förenklat betraktelsesätt kan värde enligt Walter m.fl. (2001) ses som en avvägning mellan nytta 

och uppoffring. I affärssammanhang menar Anderson och Narus (1999) att värde ofta kopplas samman 

med rent monetära termer medan Wilson (1995) och Biong m.fl. (1997) använder en bredare 

definition som också omfattar kompetens, marknadsposition och social belöning. Den gängse 

uppfattningen är att ett framgångsrikt företag kan leverera ett större värde till kunderna än sina 

konkurrenter (Anderson & Narus, 1999; Woodruff, 1997). 

3.4.2.  Marknadsstrukturer 

Om det enbart finns en säljare av en viss produkt är utbudet begränsat, vilket enligt Thalberg (2015) 

kallas monopol, se Figur 20 nedan. Där erhålls inte samma ömsesidigt fördelaktiga jämviktspris, utan 

överväger istället till att vara mer gynnsamt för säljaren som maximerar sin vinst (Thalberg, 2015). Ett 

sådant läge kan enligt Thalberg (2015) kortsiktigt uppstå när en säljare är pionjär med en helt ny 

produkt på marknaden, men efterhand som ytterligare säljare uppmärksammar möjligheten med den 

nya produkten ökar konkurrensen och priset sjunker. Men som pionjär på en marknad med endast en 

köpare uppstår inte samma situation (Lieberman, 2009). Detta kan liknas vid situationen som uppstår 

när en elhandlare är först på marknaden med en ny energitjänst som säljs till en specifik nätägare. 

Enligt Lieberman (2009) bestäms priset under dessa förhållanden istället utifrån förhandling mellan 

båda parter och var priset hamnar beror till stor del på vilken kunskap respektive part har om den 

andres kostnader och betalningsvilja. Om exempelvis säljaren vet vilken betalningsvilja köparen har 

medan köparen inte vet vilka kostnader säljaren har kommer priset att ligga närmare köparens 

betalningsvilja än säljarens kostnad (Lieberman, 2009). Säljaren tar i det fallet hem den större delen av 

vinsten. Men om båda parter har likvärdig information om varandra skulle de enligt Lieberman (2009) 

helt enkelt kunna dela lika på vinsten, vilket kan liknas med hur en gemensam ersättning i denna 

studie skulle kunna fördelas. 

 

Figur 20: Illustration över hur fri marknad, monopol och monopsoni fungerar. 

Säljare Säljare Säljare 

Köpare Köpare Köpare 

Fri marknad 

Säljare 

Köpare Köpare Köpare 

Monopol 

Säljare Säljare Säljare 

Köpare 

Monopsoni 



35 

 

Ur ett resursbaserat perspektiv sägs ett företag inneha en temporär konkurrensfördel om resursen som 

säljs är värdefull och sällsynt, men går att kopiera (Barney m.fl., 1994). Med tiden menar Raher 

(2002) att en säljare som är pionjär på en marknad med endast en köpare kommer uppleva en 

förändring av konkurrenssituationen. Det kommer att bildas vad Raher (2002) kallar en monopsoni, se 

Figur 20 ovan. Detta förhållande återfinns bland annat inom fängelseindustrin där staten är den enda 

köparen och för att maximera sin vinst kommer köparen att begränsa sina inköp så att priset sjunker på 

varan (Raher, 2002). Som nämnt kan detta även liknas med situationen där handel med en enda 

nätägare sker. 

3.4.3.  Det fokala företaget 

Enligt Cavusgil m.fl. (2008) är det fokala företaget en aktör som köper en leverantörs produkt, sätter 

sin stämpel på den för att sedan förmedla vidare produkten till köpare. Boari (2001) exemplifierar 

förfarandet med stora tillverkare av förpackningsmaskiner i Italien som kontrakterar underleverantörer 

för tillverkning av komponenter eller vissa typer av tjänster. De stora tillverkarna av pappersmaskiner 

säljer sedan utrustningen under eget namn trots att de inte är direkt upphovsman till alla delar i 

produkten. För att koppla an till denna rapports syfte; elhandlare är det fokala företaget när de köper 

slutanvändares efterfrågeflexibilitet för att sedan förmedla den vidare till nätägare, vilket illustreras i 

Figur 21 nedan. 

 

Figur 21: Illustration över ett fokalt företags roll. 

3.4.4.  Nätverksresurser 

I likhet med värdeskapande är även förmågan att tillgodogöra sig värde fundamentalt för ett företags 

framgång (Ellegaard m.fl., 2014). Elhandlarens nätverk med nätägare och slutanvändare kan sägas ge 

upphov till nätverksresurser (eng. network resources), exempelvis den nytta genom Ei:s incitament 

som kommer ur lämplig användning av slutanvändarnas efterfrågeflexibilitet. Definitionen av 

nätverksresurser är att de är resurser som inte finns direkt tillgängliga inom den egna organisationen 

men är potentiellt tillgängliga genom partners (Gulati, 1999; Lavie, 2006). Enligt Barney (1991) 

uppträder dessa när vi ingår i samarbete med olika aktörer. Nätverksresurser kan utvidga och berika ett 

fokalt företags värdeskapande genom att ge tillgång till komplementära resurser som möjliggör 

skapandet av förbättrade värdeerbjudanden (Mowery m.fl., 1998; Rothaermel, 2001). Dessa resurser 

kan enligt (Dyer & Singh, 1998) kombineras med interna resurser för att skapa synergieffekter som 

inte är möjliga för parterna att nå på egen hand. Lavie (2007) exemplifierar med ett företag som 

kombinerar en hårdvaruplattform från ena partnern med mjukvaruexpertisen hos den andra. 

Nätverksresurser kan också skapa indirekta värden (Lavie, 2006). Ett exempel på detta är att ett 

resursstarkt företag kan ge ett mindre företag större legitimitet och bättre rykte enbart genom att 

samarbeta med dem (Weigelt & Camerer, 1988). 
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3.4.5.  Aktörers förhandlingsförmåga 

När parter ingår avtal med varandra, speciellt nya och innovativa sådana, finns det ett begränsat 

underlag för hur nyttor som uppkommer ur detta samarbete bör fördelas. Då denna studie ämnar utreda 

hur elhandlare, nätägare och slutanvändare kan skapa värde tillsammans är det relevant att utreda 

vilken fördelning av värdet som kan motiveras utifrån individuella och organisationella egenskaper 

samt position på marknaden. 

Det värde som skapas till följd av samarbete mellan företag benämns av Dyer och Singh (1998) som 

gemensamma nyttor (eng. relational rents). Men hur respektive aktör ska lägga beslag på dessa nyttor 

har det enligt Dyer m.fl. (2008) och Lavie (2006) inte forskats mycket i. Även om Khanna m.fl. (1998) 

understryker vikten av gemensamma och privata nyttor för samarbetet i sig självt menar Lavie (2006) 

att Khanna m.fl. (1998) inte ägnar så mycket uppmärksamhet åt de grundläggande premisser som styr 

hur värde fördelas mellan aktörerna. Senare forskning av Kale m.fl. (2000) har funnit att en balans i 

fördelningen lättare kan nås om aktörerna har ett gemensamt kapital som förvaltas. Resultaten från 

Gulatis och Wangs (2003) studier slår också fast att graden av inneslutning i samarbetet (eng. 

embeddedness) och asymmetrin mellan aktörernas branscher bidrar till att öka mängden värde som 

skapas. Men samtidigt ses ingen koppling mellan dessa och hur värdet fördelas mellan aktörerna, 

vilket delvis går emot Kale m.fl. (2000). Ett fokalt företags möjlighet att tillgodogöra värde styrs dels 

av alla partners egenskaper men också av den egna relationen till dessa partners och av samarbetets 

övergripande struktur (Lavie, 2007). Enligt Bae och Gargiulo (2004) är det svårare att lägga beslag på 

värde vid samarbete med mäktiga partners än från de med mindre makt. Om motparten har relativt sett 

stor makt menar Lavie (2007) att det fokala företagets del av de gemensamma investeringarna ökar 

medan deras del av de gemensamma nyttorna minskar. Vidare kan partners som möjliggör en stor del 

av den gemensamma nyttan också få ett samarbete att bära eller brista helt på egen hand (Lavie, 2007). 

Ett företags relativa förhandlingskraft påverkar dess förmåga att lägga beslag på nytta i ett samarbete 

(Lavie, 2007). Förhandlingskraft definieras av Yan och Gray (1994) som förmågan att förändra 

avtalsvillkoren och utfallet från förhandlingar till ens egen fördel. Förhandlingskraft spelar dels in när 

ett samarbete skapas och dels när det omförhandlas, vilket kan ske exempelvis när marknadens 

förutsättningar förändras (Lavie, 2007). Enligt Hamel (1991) påverkar en aktörs förhandlingskraft dess 

förmåga att lägga beslag på den gemensamma nyttan. En faktor som påverkar förhandlingskraften är 

beroendeförhållandet mellan aktörerna (Pfeffer & Salancik, 1978; Bacharach & Lawler, 1984). 

Bacharach och Lawler (1984) delar upp påverkan från beroende efter aktörernas insatser i samarbetet 

och tillgången till andra samarbetsalternativ. Detta går delvis emot Gulatis och Wangs (2003) resultat 

om att aktörernas inneslutning i samarbetet inte påverkar hur nyttan fördelas. Lavie (2007) menar dock 

att om det ena företaget är mer beroende av utfallet från samarbetet än det andra åtnjuter det senare en 

bättre förhandlingsposition. Vidare menar Lavie (2007) att beroendet av samarbetet kan speglas i 

företagets vinstmarginal och att den relativa förhandlingskraften därför kan bedömas genom detta 

nyckeltal. Detta går i linje med Porter (1985) som menar att ett företags förhandlingsprocess mot 

köpare och säljare speglas av hur företagets värdekedja är sammansatt och hur marginaler är fördelade 

mellan företaget och dess köpare och säljare. 

Förhandlingskraften beror också på vilka alternativ som finns tillgängliga för respektive part (Lavie, 

2007). Om den ena parten har flera olika alternativa samarbeten kan den enligt Lavie (2007) förhandla 

till sig bättre villkor genom att ställa dessa mot varandra, vilket i sin tur leder till att motparten har 

sämre förmåga att tillskansa sig det gemensamma värdet. Yan och Gray (1994) pekar på en lägre 

kostnad för att byta partner som en anledning till ett mindre starkt beroendeförhållande och därmed en 

starkare förhandlingsposition. I likhet med detta menar Burt (1983) att företag som har stark 

konkurrens inom sin bransch upplever begränsningar när de försöker samarbeta med aktörer i andra 
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branscher. Det går också att dra en parallell till Gassenheimer m.fl. (1998) som menar att 

benägenheten att byta partner ökar om avtalet uppfattas som ojämlikt, vilket Kumar m.fl. (1995) 

styrker genom att dra kopplingar mellan en uppfattad avtalsmässig jämlikhet och ett bättre 

affärsförhållande mellan parterna. 

Ju mer motparten försöker förhandla till sig ett bättre avtal, desto mer kan det fokala företagets 

förmåga att erhålla värde förväntas minska (Lavie, 2007). Med detta menas att en aktörs drivkraft till 

att erhålla det gemensamma värdet påverkar den slutliga fördelningen. Med andra ord måste ett företag 

med större makt utnyttja sin position för att nå bättre resultat än motparten, det räcker enligt Lavie 

(2007) inte att bara ha en passiv fördel som inte utnyttjas. Vidare pekar Lavie (2007) på att 

motivationen till att förhandla är nära kopplad till vilken konkurrens som finns mellan 

samarbetsparterna. Om parterna är i konkurrens med varandra ökar sannolikheten för opportunistiskt 

beteende (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Lavie (2006) menar att detta kan leda till att nytta går 

förlorad genom att aktörerna fokuserar mer på att kapa åt sig sin del av vinsten än att skapa nytta. 

Samtidigt pekar Lavie (2007) på blandade resultat från forskning kring detta, något som förklaras med 

att konkurrens skapar motivationen men inte kapaciteten att förhandla till sig en större del av den 

gemensamma nyttan, vilket ligger i linje med Heiders (1958) tankar kring att både drivkraft och 

förmåga krävs för att agera. 

Det fokala företagets partners kan även vara konkurrenter med varandra, vilket leder till att det fokala 

företaget kan välja mellan partners och kontrollera resurs- och informationsflödet (Lavie, 2007). Då 

har företaget bättre möjlighet att tillskansa sig det gemensamma värdet som skapas. Men då möjlighet 

inte är detsamma som handling, vilket Heider (1958) styrker, är det inte säkert att detta övertag 

utnyttjas. Lavie (2007) exemplifierar detta med en intervju av en VD som menar att det inte är värt att 

vinna taktiska strider genom att spela ut partners mot varandra när man som fokalt företag inte är 

marknadsledande, det finns då risk för att skada sitt rykte som partner. Detta beteende ligger också i 

linje med Fang m.fl. (2008) som menar att företag som tar fram en ny produkt får större makt att styra 

över hur värdet fördelas, men att de samtidigt behöver överväga vad som är en rättvis fördelning vid 

prissättning. 

3.5. Verktyg för att skapa och kommunicera affärsmodeller 

För att på ett systematiskt sätt ta fram och presentera en affärsmodell för hur slutkunders efterfråge-

flexibilitet kan användas för att skapa nytta för nätägare, kan olika typer av verktyg användas. I detta 

avsnitt definieras därför begreppet affärsmodell, för att sedan presentera verktyg för att strukturera, 

kommunicera samt analysera den affärsmodell som ligger till grund för energitjänsten, vilken utformas 

i kapitel 6 - Energitjänst. De verktyg som behandlas är Business model canvas, SWOT-analys samt 

Porters femkraftsmodell. 

3.5.1.  Affärsmodeller 

I den vetenskapliga litteraturen råder det något skilda meningar om vad begreppet affärsmodell 

innebär. Det är därmed viktigt att definiera vad som avses med affärsmodell i detta sammanhang så att 

läsaren tolkar informationen på rätt sätt. Gemensamma nämnare när forskare talar om affärsmodeller 

är att de kan ses som analysverktyg för att förklara hur värde skapas och fångas. Ofta konceptualiseras 

också affärsmodeller genom att lyfta fram och beskriva de aktiviteter som genomförs inom 

organisationen samt med en redogörelse för hur företaget gör affärer ur ett holistiskt perspektiv. (Zott 

m.fl., 2010) 

Alla företag använder sig av affärsmodeller, vare sig de är klart och tydligt formulerade eller inte 

(Teece, 2010). För att nå ett strategiskt övertag på marknaden menar Amit och Zott (2012) att företag 
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tidigare fokuserat mycket på produkt- och processutveckling, men att utveckling av affärsmodeller 

börjar få en allt mer central roll. Amit och Zott (2012) menar att en bra produkt endast säljer tills dess 

att konkurrenterna har hunnit ikapp och tagit fram en bättre produkt. En bra produkt omgiven av en 

bra affärsmodell ger en mer hållbar avkastning (Amit & Zott, 2012). Teece (2010) instämmer och 

menar att då en affärsmodell beskriver hur lönsamhet skapas är den av central betydelse för hur 

framgångsrikt ett företag blir. Resonemanget kan exemplifieras med situationen då en konkurrent har 

utvecklat en bättre bil än det andra företaget, men kunderna köper inte den nya bilen för att det andra 

företaget har en affärsmodell som också inkluderar service och support. Teece (2010) tillägger att det 

inte räcker med att ta fram en fantastisk produkt som är ett resultat av tekniska framsteg om det 

samtidigt inte utarbetas en plan för hur den ska presenteras för marknaden. 

Gassman och Frankenberger (2014) har en mer nyanserad bild av hur en affärsmodell kan tydliggöras 

och menar att genom besvarandet av de fyra frågorna; Vem är vår kund? Vad är vårt värdeerbjudande? 

Hur ser vår värdekedja ut? och Hur tjänar vi pengar? kan affärsmodellen definieras. Med denna metod 

som de kallar Business model navigator förklarar de hur en organisations affärsmodell kan identifieras 

och sedan förnyas genom imitation och rekombination av andra affärsmodeller. De grundar detta på 

tesen att 90 % av alla affärsmodeller som tas fram inte är nya utan bygger på en eller flera av 55 

stycken fundamentala modeller och att framgången med många nya affärsmodeller som bygger på 

gamla principer kan kopplas till helt andra saker än nyheten med den nya affärsmodellen. Gassman 

och Frankenberger (2014) exemplifierar med bättre och mer innovativ tillämpning av ny teknik samt 

kombinationen av flera affärsmodeller till en. 

Osterwalder och Pigneur (2009) pekar på att vikten att kunna presentera hela affärsmodellen på ett 

enkelt och tillgängligt vis som viktigt för att främja utvecklingen av ens verksamhet. Vidare anser 

Osterwalder och Pigneur (2009) att sättet en affärsmodell presenteras på inte heller bör göras utan för 

stora förenklingar. Business model canvas (BMC) är ett verktyg som har utvecklats med detta i åtanke 

och beskriver affärsmodellen med hjälp av nio byggstenar. Den har använts av flertalet stora företag 

och fungerar genom att en grupp skriver ut och jobbar med en stor mall med nio rutor, en för varje 

byggsten. På så vis menar Osterwalder och Pigneur (2009) att förståelse, diskussion, kreativitet och 

analys av affärsmodellen underlättas. Coes (2014) instämmer och poängterar att styrkorna med BMC 

är att den är lätt att kommunicera och förstå rent visuellt genom enkelheten i designen. Därför menar 

Coes (2014) att BMC också med fördel kan användas för att kommunicera affärsmodellen till 

anställda, partners och kunder. Utöver detta menar Coes (2014) att BMC är bra på att fånga och skapa 

värde jämfört med andra metoder för att skapa affärsmodeller. 

Kraaijenbrink (2012) menar vidare att BMC är bra på att hjälpa entreprenörer att definiera och 

visualisera sin första affärsmodell men att den också har tre huvudsakliga tillkortakommanden. För det 

första görs en BMC inte i ljuset av företagets långsiktiga strategiska mål och vision (Coes, 2014; 

Kraaijenbrink, 2012). Därför menar Coes (2014) att det är svårt att inkorporera andra organisationella 

syften än vinst vid formulering av värdeerbjudandet, vilket gör BMC mindre lämpat för ideella 

organisationer eller statliga verksamheter. För det andra behandlar den inte konkurrens på marknaden 

och för det tredje blandas även olika detaljeringsnivåer i byggstenarna (Coes, 2014; Kraaijenbrink, 

2012). Coes (2014) utvecklar kring detaljeringsnivåerna och exemplifierar med att separeringen av 

Nyckelresurser och Nyckelaktivitet leder till en högre detaljgrad än vad som behövs för att förstå vad 

organisationen behöver göra för att leverera sitt värdeerbjudande. Dock påpekar Kraaijenbrink (2012) 

att dessa aspekter inte behöver leda till att BMC är ett bristfälligt verktyg, utan snarare att dessa 

aspekter bör tas i beaktande när en affärsmodell utformas med BMC. 
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En kortfattad beskrivning av innehållet i BMC:s byggstenar kan ses i nedanstående lista. (Osterwalder 

& Pigneur, 2009) 

1. Kundsegment 

 För vem skapas värde och vilka är de viktigaste kunderna? Definiera de kundsegment 

som är i fokus och vilka deras specifika egenskaper är.  

2. Värdeerbjudande 

 Varför väljer kunderna just detta erbjudande och vilka av kundernas behov 

tillfredsställs? Hur ser produkten eller servicen ut och hur paketeras den? 

3. Kanaler 

 Hur kommuniceras värdeerbjudandet till kunder? Vilka är distributions- och 

försäljningskanalerna? 

4. Kundrelation 

 Vilket förhållande has till kunderna? Ges exempelvis personlig assistans eller får 

kunden hjälpa sig själva genom ett mer automatiserat förfarande? 

5. Intäktsströmmar 

 Vilka intäktsströmmar kommer från kundsegmenten och hur stora är de? Vad är 

kunderna villiga att betala och hur ser prissättningen ut? Kommer intäkterna från 

försäljning av fysiska tillgångar, prenumerationer, licenser eller genom andra format? 

6. Nyckelresurser 

 Vilka resurser är viktigast för att få affärsmodellen att fungera? Hur hjälper de till att 

formulera värdeerbjudandet och nå ut till kunden och erhålla intäkter? Är dessa 

resurser fysiska, intellektuella, mänskliga eller finansiella? 

7. Nyckelaktiviteter 

 Vilka aktiviteter måste genomföras för att kunna formulera ett värdeerbjudande? 

Produceras en vara, löses ett problem eller erbjuds en plattform för att matcha behov 

mot utbud? 

8. Nyckelpartners 

 Vilka leverantörer och samarbetspartner är kritiska för att kunna genomföra 

nyckelaktiviteter och anskaffa nyckelresurser? Vad gör våra nyckelpartner?  

9. Kostnadsstruktur 

 Vilka kostnader är förknippade med att skapa värdeerbjudandet? Hur stora är de? Är 

affärsmodellen värde- eller kostnadsdriven? Varierar kostnaderna beroende på 

producerad volym och finns det möjlighet till skalfördelar eller kombinationsfördelar 

(eng. economics of scope)? 
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Det går också att åskådliggöra BMC och hur dess byggstenar hänger ihop med Figur 22 nedan. 

 

Figur 22: Visar hur byggstenarna i Business model canvas hänger ihop. Ursprungligen från 

www.businessmodelgeneration.com. 

3.5.2.  Analys av affärsmodell 

I strategiskt beslutsfattande ingår tre basala element; att formulera, implementera och slutligen 

kontrollera och utvärdera strategin (Hax & Majluf, 1991). I samband med varje steg i denna process 

menar Houben (1999) att en ordentlig analys av den interna och externa omgivningen bör ske. I likhet 

med detta menar Teece (2010) att en analys av affärsmodellen kan skapa bättre förståelse för 

marknadens beteende och företagets konkurrenssituation, vilket kan leda till att strategiska fördelar 

kan förvaltas på ett effektivare sätt samt att fallgropar kan kringgås. Houben (1999) föreslår SWOT-

analys som verktyg för att utföra denna analys. Arkitekturen för en SWOT-analys kan ses i Figur 23 

nedan. 

 

Figur 23: En grafisk framställning av SWOT-analys. 

SWOT-analysens syfte är att få organisationer att fokusera framtida målsättningar till sina styrkor 

samtidigt som konsekvenser relaterade till ens svagheter undviks, allt för att nå största möjliga 

affärsmässiga framgång. Samtidigt som organisationens interna styrkor och svagheter är av central 
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betydelse beaktas även de externa hot och möjligheter som omgivningen kan ge upphov till. (Houben, 

1999) 

Om styrkor och möjligheter kombineras erhålls kompetenser, som kan vidareutvecklas till 

konkurrensfördelar (Mehta, 2000; Johnson & Scholes, 2002). Svagheter och hot kan motverkas genom 

investeringar i verksamheten, exempelvis forskning och utveckling, eller genom att hitta nya 

marknader för ens produkter (Mehta, 2000). De kombinationer av svagheter och hot som kvarstår 

kallas nackdelar och bör helst minimeras genom att exempelvis nischa sig i sin marknad eller 

ompositionera sin produkt (Mehta, 2000; Johnson & Scholes, 2002). En svaghet som inte har kunnat 

motverkas utgör enligt Mehta (2000) en begränsning som bör behandlas med att diversifiera sin 

marknad eller sitt produktsortiment.  

Som motreaktion till SWOT-analysens ad hoc-tillämpningar och brist på noggrannhet, formulerade 

Porter (1985) femkraftsmodellen som belyser konkurrenssituationen inom en bransch och undersöker 

vilken lönsamhet som är möjlig. Detta görs enligt Porter (1985) genom att utreda vilket hot som 

nyetableringar på marknaden eller substituerbara produkter och tjänster utgör, vilken förhandlingskraft 

leverantörer och köpare har samt hur konkurrenssituationen ser ut på marknaden, se Figur 24 nedan. 

Porter (1985) menar dock att femkraftsmodellen gör sig bäst när en hel industri snarare än ett enskilt 

företag analyseras och Hanlon (2013) bygger vidare och hävdar att den ger en översiktsbild snarare än 

att vara ett verktyg för detaljerad affärsanalys.    

 
Figur 24: Porters femkraftsmodell 

Genom att analysera resultaten från ett flertal SWOT-analyser konstaterar Hill och Westbrook (1997) 

att det oftast listas fler styrkor och svagheter än möjligheter och hot. Det kan därför sägas att en 

SWOT-analys är mer benägen att lägga fokus på ett företags interna egenskaper, medan femkrafts-

modellen behandlar extern påverkan i större utsträckning. Denna skillnad gör att de har vissa 

komplementära egenskaper, något som bland annat Manteghi och Zohrabi (2011) och Kumar m.fl. 

(2006) tillämpat vid analys och utformande av affärsstrategier. 
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Leverantörers 

förhandlings-

kraft 

Konkurrens 

mellan aktörer 

 inom samma 
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3.6. Kapitelsammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste konstaterandena som har varit möjliga att göra med hjälp av 

den undersökta teorin och som läsaren bör ta med sig till efterföljande kapitel i rapporten. 

3.6.1.  Efterfrågeflexibilitet på elmarknaden 

Med bättre nyttjande av hushållens efterfrågeflexibilitet kan en större andel intermittent förnyelsebar 

kraftproduktion främjas, samtidigt som den kan bidra till att investering i ny topplastkapacitet och 

ledningskapacitet kan skjutas på framtiden. För slutanvändaren kan utnyttjande av efterfrågeflexibilitet 

leda till lägre kostnader för el om tarifferna är utformade efter belastningen i systemet. En mer utbredd 

användning av efterfrågeflexibilitet kan också leda till mindre överbelastning med färre strömavbrott 

och mindre nätförluster som följd. 

Aktiv efterfrågeflexibilitet är enkelt att genomföra men är inte förenlig med den balansansvariges 

planering för att hamna i balans. Stora volymer aktiv efterfrågeflexibilitet kan också ge negativ 

inverkan på spotprisets förmåga att spegla systemets belastning. Passiv efterfrågeflexibilitet är mer 

komplex i sitt utförande till följd av fler inblandade aktörer men utgör inte samma risk för den 

balansansvarige samtidigt som den har möjlighet att få med slutanvändarnas flexibilitet i pris-

bildningen på marknaden. 

Energitjänsten bör handlas med innan avropen på Elspot har skett. Om handel skulle ske på 

reglerkraftsmarknaden kan det bli problem med det underliggande värdet på effektreduktion, vilket är 

skadligt för marknaden som helhet då förtroendet till spotprisets förmåga att spegla belastningen i 

systemet minskar. Om flexibiliteten erbjuds till nätägaren i samband med avropen på Elbas eller 

reglerkraftsmarknaden kan balanskostnaderna öka för elhandlaren och vid handel i samband med 

Elbas kan den återvändande lasten ställa till med problem. 

Vad gäller vilka effektreduktioner som är möjliga att genomföra är de starkt beroende av upp-

värmningssystem och utetemperatur. Dock visar undersökningar en trend om att reduktioner på upp 

till 50 % av den totala belastningen hos villahushåll, det vill säga hushåll som äger sitt eget värme-

system, är möjlig att göra. Undersökningar visar också att denna reduktion är möjlig att genomföra 

under upp till fyra timmar varje dygn utan att hushållens värmekomfort försämras.  

Studier visar att hushållens ersättningskrav för att låta sitt värmesystem fjärrstyras är 300 - 640 kronor 

per år. Om det avtalas om att fjärrstyrning endast sker under ett antal beredskapsdagar per år är 

ersättningskravet 44 kronor per dag. 

3.6.2.  Etiska aspekter med efterfrågeflexibilitet 

Det är viktigt för slutanvändare att känna kontroll över sin användning, då kan acceptansen för 

energitjänsten öka. Om kontrollen släpps befarar slutanvändarna att värmekomforten kan försämras. 

De behöver även kunna känna tillit till den som utför styrningen, vilket de i dagsläget känner i 

begränsad skala för energibolag. Slutanvändare befarar också att säkerhetsbrister i den utrustning som 

installeras kan utgöra en risk för intrång i privatlivet, vilket dock verkar spela en mindre avgörande 

roll i just Sverige. Det har också framkommit att användare har olika förutsättningar att förändra sin 

elanvändning beroende på sociala och kunskapsmässiga attribut. 

3.6.3.  Följder av efterfrågeflexibilitet 

Två stycken verktyg för att bestämma vilka följder som efterfrågeflexibilitet kan ge för nätförluster 

respektive kostnaden för överliggande nät presenteras. Verktygen används för att bestämma storleken 

på Ei:s incitament som nätägare kan erhålla. Det konstateras att det kvadratiska sambandet bakom 

nätförluster gör att en modell behövs. Med hjälp av det kvadratiska medelvärdet av nätbelastningen 
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och den genomsnittliga andelen förluster kan en uppskattning av andelen förluster vid en varierande 

belastning bestämmas. Genom att beräkna förlusterna för varje timme och sedan summera dem kan 

även de totala förlusterna bestämmas. 

De rörliga kostnaderna för överliggande nät består främst av abonnerad effekt och en eventuell 

straffavgift om denna överskrids. Med hjälp av historiska data över de högsta effekttopparna kan en, 

med hänsyn till totalkostnad, optimal nivå för abonnerad effekt bestämmas. 

3.6.4.  Värdefördelning 

De aspekter som påverkar aktörernas förmåga att tillgodogöra sig delar av den gemensamma nyttan i 

form av Ei:s incitament kan sammanfattas till nedanstående punkter. Med det fokala företaget avses i 

detta sammanhang elhandlaren och med slutanvändare och nätägare som partners. 

 Vilka resurser och värden som nätverket skapar 

 Lönsamhet/vinstmarginal hos partners 

 Samarbetsalternativ för det fokala företaget och för partners 

 Konkurrens mellan det fokala företaget och partners 

 Konkurrens mellan partners 

3.6.5.  Verktyg för att skapa och kommunicera affärsmodeller 

Affärsmodeller kan ses som analysverktyg för att förklara hur värde skapas och fångas. Ofta 

konceptualiseras också affärsmodeller genom att lyfta fram och beskriva de aktiviteter som genomförs 

inom organisationen samt redogör för hur företaget gör affärer ur ett holistiskt perspektiv. En bra 

affärsmodell i kombination med en bra produkt ger en långsiktigt hållbar avkastning. 

Två exempel på verktyg för att tydliggöra en affärsmodell är Business model navigator och Business 

model canvas (BMC). Business model navigator definierar affärsmodeller genom att besvara de fyra 

frågorna; Vem är vår kund? Vad är vårt värdeerbjudande? Hur ser vår värdekedja ut? och Hur tjänar vi 

pengar? BMC beskriver affärsmodellen med hjälp av nio byggstenar; kundsegment, värdeerbjudande, 

kanaler, kundrelation, intäktsströmmar, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartners och kostnads-

struktur. Tre begränsningar med BMC är att konkurrensperspektivet saknas, byggstenarna har olika 

detaljeringsnivå samt att vinst står i fokus för värdeerbjudandet. 

Genom att analysera affärsmodellen kan bättre förståelse för marknadens beteende och företagets 

konkurrenssituation erhållas. Detta kan leda till att strategiska fördelar kan förvaltas på ett effektivare 

sätt samt att fallgropar kan kringgås. Denna analys kan exempelvis utföras med hjälp av SWOT. 

SWOT-analysens syfte är att få organisationer att fokusera framtida målsättningar till sina styrkor och 

möjligheter samtidigt som konsekvenser relaterade till ens svagheter och hot undviks. Som mot-

reaktion till SWOT-analysens ad hoc-tillämpningar och brist på noggrannhet, formulerades femkrafts-

modellen. Den belyser konkurrenssituationen inom en bransch och undersöker vilken lönsamhet som 

är möjlig. Detta görs genom att utreda vilket hot som nyetableringar på marknaden eller substituerbara 

produkter och tjänster utgör, vilken förhandlingskraft leverantörer och köpare har samt hur 

konkurrenssituationen ser ut på marknaden. 
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4.  Metod 
För att besvara rapportens frågeställningar används ett antal metoder, vilka redogörs för i detta 

kapitel. Först presenteras metoder för datainsamling via litteratur och intervjuer, som efterföljs av en 

genomgång av använd fallstudie, där både allmän metodik och specifika metodval presenteras. 

Därefter följer genomgång av hur presenterade verktyg appliceras i studien. De behandlar hur 

efterfrågeflexibilitet påverkar nätförluster och kostnaden för överliggande nät samt hur verktygen för 

affärsmodeller tillämpas för denna studies energitjänst. 

4.1.  Övergripande process 

För att besvara Frågeställning 1 - Vilka värden kan efterfrågeflexibilitet ge upphov till? utförs en 

litteraturgenomgång av tidigare utförda studier om efterfrågeflexibilitet och underlag som behövs för 

att förstå bakgrunden till de värden som identifierats i dem. Genom att kombinera förståelse för 

elmarknadens funktion, omgivning och kommande förändringar i bakgrundskapitlet med teori om 

efterfrågeflexibilitet ges även möjlighet att finna ytterligare värden. Litteraturstudien kompletteras 

med intervjuer av berörda aktörer för att stämma av funna värden och utforska fler. 

Ett av de värden som identifieras och utretts är den ekonomiska potentialen av efterfrågeflexibilitet för 

nätägare och slutanvändare, som följder av Ei:s incitament respektive minskade elkostnader. Av den 

anledningen behandlas de för besvarande av Frågeställning 2 - Hur påverkar efterfrågeflexibilitet 

slutanvändares elkostnader och den ekonomiska potentialen för nätägare med incitamenten för 

effektivare nätdrift? Inga tidigare studier som behandlar de ekonomiska incitamenten identifierades, 

varför en egen undersökning av dem istället görs. Då de bestäms utifrån verkliga förbrukningsdata 

används en fallstudie för att undersöka den ekonomiska potentialen för ett verkligt nät. Fallstudien 

utformas med hjälp av erhållen förståelse om aktörerna och konstaterad potential för 

efterfrågeflexibilitet. För att utreda vilka följder som fås av tillämpad efterfrågeflexibilitet används 

modeller funna genom litteraturstudie. Erhållet resultat analyseras för att finna hur nätets 

förutsättningar påverkar resultatet. 

Att utforma den energitjänst som avses i Frågeställning 3 - Hur kan en energitjänst där elhandlare 

erbjuder sina elkunders efterfrågeflexibilitet till nätägare utformas? kräver väldefinierade verktyg för 

utformning och analys av affärsmodeller. I en litteraturstudie inventeras lämpliga verktyg för detta, 

vilka kombineras för att erhålla ett tillvägagångssätt som passar för det aktuella ändamålet. Utifrån 

identifierade värden och ekonomisk potential kan analys av lämplig utformning göras. Då skapade 

värden fördelas mellan ingående aktörer används underlag om vilka aspekter som påverkar hur värde 

kan fördelas. När en preliminär utformning har erhållits genomförs avstämning med berörda aktörer 

via intervjuer för ett kontrollera eventuella styrkor och svagheter. Därefter justeras energitjänstens 

utformning ytterligare för att i en syntes kunna presentera ett mer konkret förslag. 

4.2.  Litteraturstudie 

En litteraturstudie görs vanligtvis för att samla information som sedan är till underlag för att besvara 

rapportens frågeställningar och syfte (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta görs genom att summera 

tidigare forskning inom området och resulterar i allt mellan en diskussion kring ämnet till en 

omfattande redogörelse kring dagens forskningsläge (Evans & Kowanko, 2000).  I denna rapport är 

målsättningen det senare. 

Till att börja med samlas därför information om hur dagens elmarknad fungerar och vilka roller de 

viktigaste aktörerna har. Efter det undersöks pågående och kommande förändringar på elmarknaden, 

där Ei:s incitament för effektiv nätdrift är högst väsentliga. Incitamentens avsikt samt hur de beräknas 
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utreds genom att studera information från Ei om dess utformning. Sedan utförs en fördjupad studie 

kring efterfrågeflexibilitet för att utreda vilka laster som kan flyttas och hur detta påverkar el-

marknaden, elsystemet och den enskilde slutanvändaren. Dessa ämnen har undersökts med ett 

integrativt synsätt vilket enligt Cooper (1984) innebär en sammanställning av tidigare forskning från 

vilken slutsatser dras för att aktualisera viktiga förutsättningar. Feldman (1971) menar i likhet med 

detta att en litteraturstudie kan fungera som ett verktyg för att tydliggöra vilken riktning studien bör 

röra sig, något som har tillämpats för denna rapport genom att identifiera tekniska och marknads-

mässiga begränsningar med efterfrågeflexibilitet. Dessa begränsningar påverkar i sin tur fallstudiens 

konstruktion som i sin tur inverkar på hur energitjänsten kan utformas. 

Vad Cooper (1984) skulle definiera som en teoretisk översikt görs för att redogöra för olika aspekter 

som påverkar utfallet när gemensamma nyttor och kostnader ska fördelas mellan flera aktörer. I en 

metodöversikt jämförs och utvärderas olika metoder för att lösa ett problem (Cooper, 1984). Detta 

görs dels för att bringa klarhet i hur Ei:s incitament ska beräknas vilket resulterar i användandet av 

metoder som påträffas i tidigare utredningar, men också för att finna verktyg att kommunicera 

affärsmodeller med. 

Det kan vara utmanande att sålla ut litteratur som är relevant och välgjord om den tidigare forskningen 

inom området är omfattande (Evans & Kowanko, 2000). Författarna fick därför ett par relevanta 

rapporter för inläsning om efterfrågeflexibilitet rekommenderade av insatta nyckelpersoner från Sweco 

och Ei. Källorna till dessa rapporter tjänade sedan som underlag för att finna ytterligare litteratur. 

Detta förfarande kompletteras med sökningar i databaserna Scopus och Google Scholar med 

kombinationer av sökorden demand response, household, load shift, electricity och electricity market. 

För att belysa möjliga konsekvenser av efterfrågeflexibilitet användes sökorden Demand 

response/Demand side managmenet AND implications. Information kring affärsmodeller hittades 

genom sökord på business model. För teoriavsnittet avseende kostnadsfördelning gjordes en 

inventering av områden som ansågs kunna passa för ändamålet, sökord som cost distribution, 

distribute by need/performance/contribution användes samt value appropriation /distribution/ 

claim/share. För de marknadsbeteenden som tagits upp i samma avsnitt gjordes efterforskningar i 

uppslagsverket Nationalencyklopedin. Metodavsnitten om intervjuer, litteraturstudie och fallstudie är 

baserade på lånad litteratur från bibliotek och vetenskapliga artiklar.  

I takt med att fler funktioner i samhället privatiseras samtidigt som existerande myndigheter får 

bredare uppdrag anlitas konsulter i allt högre grad (Corcoran & McLean, 1998). Ett tecken på detta är 

att många av Ei:s och även elbranschens utredningar genom Elforsk har genomförts av anlitade 

konsulter, vilket har lett till att en stor del av tillgängliga publikationer som berör efterfrågeflexibilitet 

på den svenska elmarknaden är konsultrapporter. Ekman m.fl. (1993) betonar vikten av att kritiskt 

bedöma upphovspersonen till informationen och dess avsikt med denna, samt huruvida texten är 

tendentiöst skriven. Konsulter som skriver rapporter behöver rimligtvis vara objektiva i sina 

uttalanden för att kunna ta in uppdrag från många olika håll. Men samtidigt är deras syfte att leverera 

en bedömning till en kund och därför är det mer rimligt att resultatet förskönas än att de skrivs ner, för 

att få kunden nöjd. Men beroende på uppdragens utformning kan sådana rapporter också hålla 

motsvarande akademisk kvalitet eller bättre. Konsultrapporter har i huvudsak använts som underlag 

till avsnittet om efterfrågeflexibilitet i teorikapitlet. 

4.3.  Intervjuer 

För att samla in information om ett ämne kan flera olika tillvägagångssätt användas och ju fler sätt 

som används, desto mer holistisk syn på området kan fås (Andersson, 1995). Det bedöms vara svårt att 

hämta information om hur Ei, nätägare och elhandlare ser på framtagen energitjänst enbart utifrån 
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tidigare publikationer, detta för att energitjänsten är unik i sitt slag och därmed inte har utretts tidigare. 

För att undersöka detta genomförs därför både personliga intervjuer och gruppintervjuer, för att ta reda 

på om de bedömer energitjänsten som intressant eller med vilka förändringar som den kan bli det. 

4.3.1.  Personliga intervjuer 

En personlig intervju ger, i jämförelse med enkäter, möjlighet att vara flexibel och är också lättare att 

lyckas med (Gillham, 2008). Detta har att göra med den intervjuades möjlighet att svara fritt på öppna 

frågor, istället för att välja mellan förutbestämda alternativ. Det finns dock olika nivåer av struktur 

som en intervju kan utformas efter (Andersson, 1995; Gillham, 2008). Den strukturerade intervjun är 

enligt Gillham (2008) mer bunden till fördefinierade frågor och passar bättre när ett stort urval behöver 

intervjuas och ger i likhet med enkäten ganska ytlig svarsdata. Samtidigt menar Andersson (1995) att 

den formen känns onaturlig för den som blir intervjuad, vilket motverkar en del av syftet med att ha en 

personlig intervju. En ostrukturerad intervju kan å andra sidan leda till att den som intervjuar har svårt 

att veta när denne fått svar på frågorna, Gillham (2008) rekommenderar därför den halvstrukturerade 

intervjun som ger en bra kombination av god data och struktur. De personliga intervjuer som genom-

förs kommer därför vara halvstrukturerade, vilket i praktiken innebär att det finns förutbestämda 

frågor men också att följdfrågor anpassas efter den intervjuades svar. I Tabell 2 nedan presenteras de 

personliga intervjuer som genomförs i studien, tillsammans med respondenter och de områden som 

behandlas i rapporten. 

Tabell 2: Förteckning över intervjurespondenter och behandlade områden. 

Namn Organisation, Titel Intervjuområde 

Damsgaard, N. Sweco, avdelningschef 
Efterfrågeflexibilitetens påverkan på 

elmarknaden 

Edfeldt, E. Sweco, konsult 
Efterfrågeflexibilitetens påverkan på 

elmarknaden 

Eriksson, O. 
Affärsverken, 

systemspecialist elnät 
Mätdata; nätbelastning och förluster 

Forsberg, K. Ei, analytiker/ekonom Nätägares handel med energitjänster 

From, N-G. Storuman Energi, VD Upphandling 

Karmehed, A. 
Affärsverken, affärs-

områdeschef elhandel 
Upphandling 

Lagerholm, M. Sweco, seniorkonsult 
Upphandling, efterfrågeflexibilitetens 

påverkan på elmarknaden 

Linnarsson, J. Sweco, seniorkonsult Reglerkraftsmarknaden 

Lindén, M. Sweco, seniorkonsult 
Balanskostnader, elhandelsavtal, 

nättariffer 

Savetun, A. 
Affärsverken, affärs-

områdeschef elnät 
Upphandling, nätverksamhet 

 

4.3.2.  Gruppintervju 

Utöver personliga intervjuer genomförs även andra möten, tillsammans med representanter från 

Affärsverken Energi och Elnät, Storuman Energi, Ei och Sweco. En gruppintervju är enligt Morgan 

(1996) ett vanligt sätt att samla in kvalitativ data på och används ofta i kombination med personliga 

intervjuer. Den unika egenskapen med en gruppintervju är att en moderator väljer diskussionsämne 

och deltagarna har möjlighet att samverka och utveckla sina tankegångar tillsammans (Morgan, 1996). 

Styrkan med en gruppintervju som har tydligt fokus är att komplexa beteenden och individuella 

drivkrafter kan utredas (Morgan & Krueger, 1993). Till svagheterna hör att moderatorn har en 

avgörande roll för att rikta diskussionen åt rätt håll samtidigt som den inte ska upplevas som 
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hämmande, det är med andra ord en balansgång mellan att stimulera till diskussion och att få till stånd 

diskussion om rätt saker (Agar & MacDonald, 1995). Det finns också en risk för att polariserande 

åsikter vinner större gehör och färgar diskussionen mer än genom andra metoder för datainsamling 

(Morgan, 1996). I projektet genomförs en större gruppintervju tillsammans med flera aktörer för att 

erhålla en god diskussion och dialog kring flera av, för studien, aktuella områden. De diskussions-

punkter som behandlas finns i Bilaga 2 – Mötesagenda. 

4.4.  Fallstudie 

En fallstudie är en form av kvalitativ studie vars syfte bland annat är att kunna undersöka en komplex 

företeelse i sitt större sammanhang (Baxter & Jack, 2008). Det är vanligt att en fallstudie enbart utförs 

på ett objekt, vilket Baxter och Jack (2008) menar är en stor styrka då det möjliggör en djupare 

förståelse för hur objektet påverkas av sin omgivning. Av den anledningen används ett verkligt fall, 

Affärsverkens nät i Karlskrona, för att kunna bedöma potentialen för efterfrågeflexibilitet med en viss 

laststyrning. Där beräknas storleken av de presenterade ekonomiska incitamenten och slutanvändares 

förändrade elkostnader samt hur båda dessa förändras med avseende på annorlunda förutsättningar för 

efterfrågeflexibilitet. 

För att kunna belysa fallet från flera olika synvinklar, samtidigt som det inte blir för stort för att 

hantera, betonar Yin (2003) vikten av att begränsa fallstudiens omfattning. Ett sätt att guida 

fallstudiens fokus och omfattning är att med hjälp av flera hypoteser ringa in problemet. Detta förslag 

presenterar Yin (2003) tillsammans med ett konstaterande om att mycket god kännedom om objektet 

krävs för att rättvisande kunna förutse möjliga utfall. Ett annat tillvägagångssätt är att, tillsammans 

med tidigare presenterade avgränsningar, komplettera fallstudien med förenklingar och antaganden 

(Yin, 2003). Det bedöms vara svårt att formulera relevanta hypoteser men desto enklare att finna 

rimliga förenklingar och antaganden. Därför tillämpas framförallt det senare alternativet förutom för 

ett av de undersökta fallen, vilka presenteras senare. 

Då även behandlad tidsperiod är av stor betydelse och incitamenten utgår från vilken skillnad som kan 

erhållas mellan tillsynsperioderna utförs beräkningar för både tillsynsperiod 2012-2015 och för 

tillsynsperiod 2016-2019, fallstudiens nuläge respektive framtidsscenario. Baxter och Jack (2008) 

benämner en sådan fallstudie som multiple-case study vilket innebär att objektet studeras genom att 

placera det i olika sammanhang; före och efter användning av efterfrågeflexibilitet i denna 

undersökning. Vidare anser Baxter och Jack (2008) att en sådan studie medför ett robustare och mer 

tillförlitligt resultat, främst då ett grundligare arbete genomförs. Detta förfarande innebär samtidigt en 

utvidgad omfattning för studien. 

För att öka en fallstudies trovärdighet poängterar Yin (2003) vikten av att använda ett flertal källor och 

att dessa integreras med varandra för att styrkas. Detta eftersträvas genom att ta fram ett brett teoretiskt 

ramverk för faktorer som påverkar genomförbarhet samt efterfrågeflexibilitet. En annan betydande del 

av datainsamlingen rör nätföretagets mätdata, som hämtas från två respektive källor men som är helt 

objektiva till sin natur. Med mätdata avses i det här fallet timvis total förbrukning i nätet samt dess 

förbrukningsprofil, dessa är hämtade från aktuellt nätföretag respektive SvK. Insamlad mätdata utgör 

fallstudiens nuläge och mätdata för framtidsscenariot erhålls genom att tillämpa den potential för 

efterfrågeflexibilitet som fastställs i teoriavsnitt på samma mätdata som nuläget. Hur detta genomförs 

varierar mellan de undersökta fallen och presenteras i respektive efterföljande avsnitt. 

Vidare menar Russel m.fl. (2005) att läsaren måste ges en rättvis möjlighet att bedöma den 

övergripande trovärdigheten, vilket ställer krav på utförande och presentation. Faktorer som en tydligt 

formulerad problemställning, en systematisk hantering av data samt väl underbyggda slutsatser nämns. 
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Eftersom det är slutanvändare som bidrar med sin efterfrågeflexibilitet är det av intresse att ta fram 

vilka förändrade kostnader de får för att senare kunna ta det i beaktande vid utformning av energi-

tjänsten. Samma resonemang kopplar även an till fördelning av erhållna incitament mellan aktörer, då 

deras drivkrafter delvis beror på ersättningsnivån. Genom att illustrera resultat från fallstudien med 

relevanta figurer och tillhörande resonemang samt tydligöra mellan objektiva och subjektiva slutsatser 

avses detta uppfyllas. 

4.4.1.  Övergripande förutsättningar 

Nedan beskrivs de villkor som fallstudien utgår ifrån. Skälen bakom dem baseras på information från 

presenterad bakgrund och teori. Fallstudien delas upp i tre separata fall, där känslighetsanalys endast 

utförs för det första, vilket också ses som ett referensfall. Övergripande förutsättningar presenteras 

nedan. 

 Med slutanvändare avses hushåll med elvärme och matarsäkring på max 63 ampere 

 Slutanvändare är timmätta, timavräknade, har rörligt elpris kopplat till spotpris och 

tidsdifferentierad effekttariff 

 Förbrukningsprofil och nätets lastprofil påverkas inte av externa faktorer som konjunktur, 

förändrade elpriser, inflation, flytt eller extremväder 

 Nätets fysikaliska förutsättningar avseende kapacitet och förluster är oförändrade 

 Vid beräkning av nätkostnad tas ingen hänsyn till helgdagar som infaller utanför lördag 

eller söndag 

 Nättariff och prissättning av överliggande nät bibehålls på konstant nivå under undersökta 

perioder 

 All elhandel sker till spotpris 

I nedanstående fall används begreppet kundpenetration, vilket avser en aggregerad andel av den totala 

förbrukningsprofilen och beräknas som en andel av totalt antal uttagspunkter i nätet. För att ta fram en 

snittkunds lastprofil används nätets förbrukningsprofil, se avsnitt 2.1.3 - Balansansvarig, som 

utgångspunkt. En enskild ospecificerad snittkunds lastprofil fås genom att dividera förbruknings-

profilens timvisa effekt med antalet uttagspunkter, vilket ger en lastprofil med exakt samma trend som 

förbrukningsprofilen men med lägre timvisa effekter. Det ska påpekas att denna ospecificerade 

snittkund inte går att knyta till en verklig förbrukare. Den aggregerade andelen av förbruknings-

profilen som fås med hjälp av antaganden om kundpenetration är alltså den sammanlagda 

användningen av dessa snittkunder, eller av en obestämd sammansättning verkliga förbrukare. De 

resultat som presenteras per slutanvändare är alltså för denna nämnda snittkund. Vid genomförande av 

efterfrågeflexibilitet modifieras snittkundernas lastprofiler för att erhålla önskad verkan. 

Nedan presenteras delarnas specifika förutsättningar och känslighetsanalyser. 

4.4.2.  Fall 1 - Dygnsvis efterfrågeflexibilitet 

Med teorin som underlag har slutanvändares möjliga laststyrning kunnat bestämmas. Det har klar-

gjorts att användare har möjlighet att genomföra lastreduktioner på 50 % under fyra timmar varje 

dygn. Dessa parametrar har en viss osäkerhet och därför genomförs känslighetsanalyser på dem. Hur 

stort kundkollektiv som deltar i styrningen är av betydelse för att avgöra vilka följder som fås för hela 

nätet, varför en känslighetsanalys utförs även på denna. I Tabell 3 nedan presenteras de parametrar 

som används för referensfallet och tillhörande känslighetsanalyser. 
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Tabell 3: Värden för de parametrar som används för referensfallet och känslighetsanalyserna. 

 Styrning (per dygn) Lastreduktion Kundpenetration 

Referens 4 h 50 % 5 % 

Känslighetsanalys 1 – Styrning 
3 h - - 

5 h - - 

Känslighetsanalys 2 - Lastreduktion 
- 35 % - 

- 65 % - 

Känslighetsanalys 3 - Kundpenetration 
- - 2 % 

- - 8 % 

 

För referensscenariot utförs styrningen genom att identifiera tillfällena för de fyra högsta effekt-

topparna varje dygn i nätets lastprofil och sedan sänka användarnas last under samma tillfällen med 

50 %. Efter detta justeras nätets lastprofil med 5 % av kundkollektivets lastprofiler. Motsvarande 

belastning adderas på de fyra timmar varje dygn med lägst belastning och som inte är kostnads-

drivande för slutanvändare. För känslighetsanalyserna utförs samma tillvägagångssätt men med 

parametrarna justerade enligt Tabell 3 ovan. 

I Affärsverkens nät finns ett kraftvärmeverk inkopplat, vilket tidvis leder till att en mindre el mängd 

behöver matas in från överliggande nät (Karmehed, 2015). I referensfallet har kraftvärmeverket 

bortsetts ifrån, men för att undersöka vad denna förutsättning skulle ge för inverkan görs en analys 

även med hänsyn till det; Känslighetsanalys 4 - Kraftvärmeverk matar in på lokalnätet. 

4.4.3.  Fall 2 - Elfordon och efterfrågeflexibilitet 

Som konstateras i avsnitt 2.2.6 - Ökad andel elfordon kommer andelen elfordon som finns i den 

svenska personbilsflottan att öka i framtiden. Om användarna laddar sina elfordon hemma erhålls en 

förändrad lastprofil, för både användarna och nätet som helhet. Genom att undersöka vilken förändring 

som kan erhållas med hjälp av laststyrning för ett framtidsscenario med elfordon kan följden av detta 

bestämmas. 

Det undersökta fallet erhålls genom att anta att 10 % av Karlskronas tidigare nämnda snittkunder äger 

ett elfordon och att energitjänstens kundpenetration är 5 %, varav samtliga tillhör det segmentet som 

äger elfordon. Enligt avsnitt 2.2.6 - Ökad andel elfordon sker laddning med 2,3 kW under tre timmar. 

Lasten som laddning av elfordonen ger upphov till summeras på nätets ursprungliga lastprofil. Detta 

jämförs sedan med en laststyrning av laddningen samt samma styrning som används i referensen från 

fall 1. Laddningen styrs om från att tidigare ha kopplats in klockan 17 till att istället ladda under de 

tillfällen av dygnet när nätet har som lägst belastning under låglast. En följd av detta blir att även 

nättariffen för slutanvändare utnyttjas på ett mer fördelaktigt sätt. 

4.4.4.  Fall 3 - Efterfrågeflexibilitet vid extremtoppar 

Eftersom kostnaden för överliggande nät till stor del endast beror på ett fåtal av de högsta topparna 

under ett år kan en styrning enbart vid dessa tillfällen räcka för att erhålla en stor utdelning av 

incitamentet för jämnare belastning. Genom att undersöka vad laststyrning vid enbart dessa kostnads-

drivande effekttoppar ger för inverkan på incitamenten och slutanvändare kan följderna bestämmas. 

De nödvändiga laststyrningarna identifieras genom att undersöka nätets lastprofil tillsammans med 

tariffen för överliggande nät. Sedan genomförs effektreduktioner hos slutanvändare enbart vid dessa 

tillfällen. En sådan styrning leder till att slutanvändare bidrar med efterfrågeflexibilitet under ett färre 

antal tillfällen än om de skulle styras året runt. 
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Då det finns en viss svårighet i att förutse exakt de dagar då dessa tillfällen inträffar undersökts två 

möjliga utfall, om antingen exakt tillräckligt antal dagar eller fem gånger så många behövs för att 

förmå detta. I båda utfallen utförs samma laststyrning som för referensen i fall 1, alltså under fyra 

timmar, 50 % reduktion samt en kundpenetration på 5 %. 

4.5.  Följder av efterfrågeflexibilitet 

Efter att efterfrågeflexibilitet tillämpas på det undersökta fallet erhålls förändrade lastprofiler vilket 

påverkar den ekonomiska potentialen för de ekonomiska incitamenten och slutanvändares elkostnader. 

För att bestämma dessa används ett flertal metoder, varav ett antal bland annat baseras på de verktyg 

som presenteras i avsnitt 3.3 - Följder av efterfrågeflexibilitet. För vissa har allmängiltiga metoder 

utarbetats. Nedan beskrivs hur de samt andra metoder utförs. Fallspecifik indata för dessa metoder 

presenteras i avsnitt 5.1 - Indata för fallstudie. 

4.5.1.  Förändrade nätförluster 

Som presenterats i avsnitt 3.1.1 - Nyttan med efterfrågeflexibilitet beror belastningsförluster i grunden 

på ett relativt enkelt fysikaliskt samband, men innehåller samtidigt en svårighet på grund av det 

kvadratiska sambandet. Detta ger sig uttryck vid bestämning av förändringar, vilket gör att en mer 

komplex metod krävs. Vid inventering har främst två huvudsakliga tillvägagångssätt identifierats. Värt 

att notera i sammanhanget är att Shawn m.fl. (2007) nämner att förändrade belastningsförluster 

kopplade till efterfrågeflexibilitet inte tidigare har studerats i vare sig akademisk eller industriell 

litteratur. Av den anledningen har främst två nyligen utgivna metoder studerats. 

I avsnitt 3.3.1 - Förändrade nätförluster beskrivs en modell, utarbetad av Eklund (2014), för att 

bestämma förändrade nätförluster. Även Grahn (2014) har i en studie tagit fram ett liknande verktyg. 

Eklund (2014) beskriver en modell som använder det kvadratiska sambandet tillsammans med 

förhållandet mellan fasta och rörliga förluster för att erhålla totala förluster vid en given lastprofil. 

Grahn (2015) har med hjälp av det kvadratiska sambandet utfört en kurvanpassning av ett 

andragradspolynom för att erhålla en modell som kan beskriva hur förlusterna ser ut vid en given 

belastning. Då det ekonomiska incitamentet bygger på förändrade totala förluster bedöms det inte 

finnas några skäl för att använda en modell som kan beskriva hur förlusterna beter sig i systemet. 

Vidare behövs ytterligare en metod, exempelvis minsta kvadratmetoden, studeras för att bestämma de 

konstanter som Grahns modell kräver samt att data över momentana förluster behövs (Grahn, 2015). 

Av dessa skäl används Eklunds modell i denna studie, vars väsentliga delar redogörs för nedan. 

Det finns ofta begränsad tillgång på information om förluster och hur de är fördelade i nätet. Detta 

utgör en svårighet vid bedömning om vilka följder som en omställning ger upphov till. Genom att anta 

att förlusterna och följderna av efterfrågeflexibilitet är jämnt fördelade i nätet, vilket de ofta är vid 

normal drift, kan en stor del av svårigheterna med ospecifik data undvikas (Eklund, 2014). Denna 

förenkling innebär en viss osäkerhet då hänsyn inte tas till olika spänningsnivåer och resistans i 

ledningarna samt var uttagen i nätet sker. Om dessa parametrar skulle behandlas hade en större och 

mer komplex modell behövts användas (Grahn, 2015). Med ovanstående förenkling kan den 

genomsnittliga andelen förluster användas tillsammans med nätets medelbelastning för att uppskatta 

fördelningen av förlusterna. 

För beräkning av det ekonomiska incitamentet för minskade nätförluster används Ekvation 1 i avsnitt 

2.2.1 - Incitament för effektivare nätdrift. Andelen nätförluster behövs tas fram för fallet med 

efterfrågeflexibilitet, vilket görs med den modell som beskrivs i avsnitt 3.3.1 - Förändrade nätförluster. 

Med hjälp av Ekvation 5 i avsnitt 3.3.1 - Förändrade nätförluster och empirisk indata om genom-

snittlig andel förluster och relation mellan tomgångs- och belastningsförluster erhålls en genomsnittlig 
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andel belastningsförluster, vilken används i efterföljande beräkningar. Lastprofilerna       och       

anger hur belastningen ser ut i nätet före respektive efter implementerad efterfrågeflexibilitet. Genom 

att applicera dem i Ekvation 7 och Ekvation 8, i samma avsnitt, erhålls slutligen belastningsförlusterna 

       respektive        som används för att beräkna andelen totala nätförluster enligt nedan. Det görs 

genom att anta oförändrade tomgångsförluster, som fås genom att subtrahera        från   , vilket kan 

ses i Ekvation 11 nedan. F betecknar de totala förlusterna och E den totala energin, som fås genom att 

summera lastprofilen. 

  

  
 

(         )       

  
      (11) 

För att beräkna incitamentet behövs även motsvarande för fall A, som är samma som den genom-

snittliga andelen förluster,  ̅   . Sambandet för detta kan ses i Ekvation 12 nedan. 

  

  
 

 ̅      

  
  ̅        (12) 

Vad gäller priset för förluster, pf, har Ei beslutat att det ska vara ett normpris baserat på samtliga 

nätägares kostnader för förluster (Ei, 2015a). Med hjälp av uppgifter från år 2012 har Ei kommit fram 

till ett pris på 45,5 öre per kWh som används i denna studie. 

4.5.2.  Kostnad för överliggande nät 

För att bestämma det ekonomiska incitamentet för jämnare nätbelastning används en modell för att 

beräkna hur kostnaden för överliggande nät förändras med hjälp av efterfrågeflexibilitet. Utöver den 

modell som beskrivs i avsnitt 3.3.2 -  Kostnad för överliggande nät presenterar även Grahn (2015) en 

metod för att bestämma abonnerad effekt, men utgår där endast från årets högsta effekttopp och helt 

sonika sätter värdet för abonnerad effekt till detta. Vidare bedömer Grahn (2015) också att risken för 

överträdelse bibehålls. Dock bedömer Grahn (2015) ändå att en fingervisning om vilken ekonomisk 

storleksordning det handlar om kan erhållas. Detta anses dock inte kunna garanteras då risken bland 

annat är kopplad till hur stor den potentiella överträdelseavgiften kan bli. Men då Eklund (2014) 

behandlar ytterligare faktorer utan att metodens komplexitet anses öka nämnvärt används denna i 

studien. 

Det ekonomiska incitamentet för jämnare belastning beräknas enligt Ekvation 2 i avsnitt 2.2.1 - 

Incitament för effektivare nätdrift. För att ta fram skillnaden i kostnader mot överliggande nät används 

modellen beskriven i avsnitt 3.3.2 -  Kostnad för överliggande nät. Vid applicering på ett verkligt fall 

behövs den korrekta prissättningsmodell som överliggande nät tillämpar. För Affärsverken är det 

E.ON som äger det överliggande nätet (Karmehed, 2015). E.ON delar upp debiteringen i helår och 

vintermånad, där vintermånad avser perioden november-mars, måndag-fredag klockan 6-22 (E.ON, 

2014). 

För att komplettera modellen med den prissättning som är specifik för överliggande nät hos E.ON 

utökas den till nedanstående utseende, där indexen hå och vm används för helår respektive vinter-

månad. (Eklund, 2014) 

                    (               )                      (13) 

            (               )  (               )  (                  ) [SEK/år] (14) 

     ∑                   (15) 
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Den lägsta totalkostnaden för samtliga år kan sedan erhållas på motsvarande sätt genom att finna 

minimipunkten på den yta som nu beror på abonnerad effekt för både helår och vintermånad. Genom 

att sedan dividera den erhållna totalkostnaden med antalet år, i, fås en årlig kostnad. Den multipliceras 

sedan med fyra för att erhålla kostnaden, K, för alla år under tillsynsperioden. Ovanstående tillväga-

gångssätt utförs för både fall A och B. 

En annan variabel vars värde måste bestämmas är lastfaktorn    under tillsynsperioden. Beräknings-

gången för den finns beskriven i avsnitt 2.2.1 - Incitament för effektivare nätdrift. 

4.5.3.  Förändrad nätkostnad 

Som tidigare nämnt kan efterfrågeflexibilitet leda till förändrade nätkostnader för slutanvändare, till 

följd av sänkt intäktsram samt anpassning efter en tidsdifferentierad nättariff. För att bestämma nivån 

på dessa kostnader har metoder utarbetats. De är utformade med hjälp av den förståelse som erhållits 

vid genomgång av bakgrund och teori för denna studie. De är följaktligen inte underbyggda av 

vetenskaplig litteratur, men grundas på allmängiltiga metoder och uppskattningar. 

Användning av laststyrning leder till förändrade nätkostnader om en tidsdifferentierad nättariff 

används. Detta är något som Affärsverken i dagsläget inte har, varför en annan nätägares tariff 

används istället. Vid inventering av nätägare som erbjuder en sådan tariff identifierades Sala-Heby 

Energi Elnät AB, fortsättningsvis benämnt Sala-Heby (Sala-Heby, 2014). Värt att notera är även att 

Sala-Heby var den nätägare som erbjöd tidsdifferentierad nättariff vars genomsnittliga nätavgift låg 

närmast Affärsverkens (Nils Holgerssongruppen, 2014). Sala-Hebys tariff har en fast årsavgift och en 

månadsvis rörlig effektavgift som baseras på medelvärdet av de fem högsta effekttopparna under 

höglast. Med höglast avses vardagar klockan 7-19 och avgiften varierar mellan november-mars och 

april-oktober. I en årlig undersökning kartläggs avgifter som alla Sveriges nätägare tar ut från sina 

slutanvändare (Nils Holgerssongruppen, 2014). Genom att undersöka den procentuella prisskillnaden i 

genomsnittlig elnätavgift kan Sala-Hebys tariff justeras till en annan prisnivå. 

De ekonomiska incitamenten grundar sig i kostnadsminskningar som delvis tillfaller nätägaren medan 

resterande del bidrar till en sänkt intäktsram. Med utgångspunkt från de ekvationer som presenterats 

för incitamenten kan Ekvation 16 nedan användas för att beräkna procentuell sänkning av intäkts-

ramen, där K avser ursprunglig årlig intäktsram. 

  

    

    
          

    
  

       

 
     (16) 

Utöver de rörliga kostnaderna tillämpar Sala-Heby även en fast årsavgift samt att myndighetsavgifter 

för nätabonnemang tillkommer. Dessa är på 910 respektive 66 kronor per år. (Sala-Heby, 2014) 

4.5.4. Förändrade elhandelskostnader 

För att bestämma vilken kostnadsdifferens som erhålls av varierande spotpris kopplas lastprofilen till 

aktuellt spotpris för att sedan summeras. Om detta utförs för lastprofilerna både före och efter 

efterfrågeflexibilitet kan en skillnad beräknas. Då Karlskrona ligger i elområde fyra (SvK, 2015d) 

används spotpriserna för detta område, vilka hämtas från NPS Elspot. 

För att kunna bestämma total och procentuell kostnadsförändring för en snittkund används samtliga 

kostnadsposter, utöver de förändrade. Dessa inkluderar elskatt, elhandlares påslag och moms. Som 

elhandlares påslag används Storuman Energis genomsnittliga påslag för rörligt pris, vilket var 7,14 öre 

per kWh (Storuman Energi, 2015). 
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4.6.  Metod för att skapa och kommunicera affärsmodeller 

I detta avsnitt beskrivs först hur BMC anpassas och används för att utveckla en affärsmodell för 

energitjänsten. Sedan presenteras det hur affärsmodellen analyseras med hjälp av Porters femkrafts-

modell och SWOT för att tydliggöra aspekter som möjliggör en mer förfinad utformning av affärs-

modellen. 

4.6.1.  Business model canvas 

Både Business model navigator och BMC framstår som lämpliga metoder för att ta fram en affärs-

modell för en energitjänst. Dock väljer författarna att gå vidare med BMC då den anses uppfylla den 

funktion som söks samt är enkel att genomföra och kommunicera till andra parter. Utöver detta har 

eventuella nackdelar med Business model navigator ännu inte utretts på ett tillfredställande sätt, vilket 

ses som en risk. Rimligtvis har alla modeller någon form av nackdel och det upplevs vara bättre att 

använda sig av en modell där dessa är tydliggjorda så att de kan kompenseras för. 

BMC används för att försäkra sig om att alla de element som är viktiga för att kommunicera en 

affärsmodell behandlas, den fungerar på så vis som checklista för författarna. Till att börja med görs 

en bedömning av vad varje byggsten i BMC relaterar till för övergripande områden i detta specifika 

fall, resultatet av detta kan utläsas av Figur 25 nedan. Information från kapitel 2 - Bakgrund, 3 - Teori, 

5 - Ekonomisk potential för efterfrågeflexibilitet samt resultat från intervjuer allokeras sedan till 

respektive byggsten för att skapa en bild av de förutsättningar som finns. 

En svaghet med BMC är de olika detaljeringsnivåerna i byggstenarna, vilket åtgärdas genom att slå 

ihop vissa av byggstenarna till en gemensam samt genom att lyfta bort andra helt och hållet. Av den 

anledningen är byggstenen Kundsegment inte med i rapportens tillämpning av BMC. Den enda 

kundtypen som är aktuell för affärsmodellen är nätföretag och mångfalden bland dessa bedöms inte 

vara så stor att det motiverar en djupare utredning. Byggstenarna Nyckelresurser och Nyckelpartners, 

som i denna kontext handlar om slutanvändarna och deras flexibilitet, är så nära sammankopplade med 

fallstudien att de istället behandlas i samband med resultatet från denna, under kapitel 5 - Ekonomisk 

potential för efterfrågeflexibilitet. Vidare slås ett par byggstenar samman för att undvika upprepningar 

då de bedöms behandla liknande områden, nämligen Kanaler och Kundrelation. En ytterligare 

modifikation som görs är att ändra plats på ordningen i vilken ämnesområdena behandlas. Detta för att 

skapa en mer intuitiv arbetsprocess och ökad förståelse för läsaren över hur resonemang förs. En 

visualisering av de modifikationer som görs och i vilken ordning byggstenarna behandlas kan ses i 

Figur 25 nedan. 

 

Kundsegment 
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Figur 25: Tillämpad BMC som beskriver vad som kommer behandlas under varje ämne. Siffrorna i den lilla cirkeln 

anger i vilken turordning ämnet behandlas, kundsegmentet nätägare är givet på förhand. 
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4.6.2.  Analys av affärsmodell och utformande av energitjänst 

Efter att information till byggstenarna allokerats sammanställs en initial affärsmodell. Men för att 

kunna belysa områden som BMC är mindre bra att redogöra för används kompletterande verktyg. Den 

övergripande metodgången för att analysera affärsmodellen kan ses i Figur 26 nedan. Då affärs-

modellen har en elhandlare i centrum utgör det faktum att vinstskapande är centralt för värde-

erbjudandet inget problem, det är snarare helt i linje med vad som eftersträvas. Men att konkurrens-

perspektivet till stor del saknas ses som relevant att åtgärda. Detta görs genom att använda Porters 

femkraftsmodell för att analysera vilken konkurrens som energitjänsten utsätts för. Med hjälp av teori 

om värdefördelning utreds det hur konkurrensförhållandena påverkar energitjänstens lönsamhet. För 

att även få med ad hoc-element i analysen används SWOT. Egenskaper som identifieras under 

rubriken Hot i SWOT kompletterar samtidigt femkraftsmodellens analys av konkurrens. Analys med 

femkraftsmodellen och SWOT utförs genom att, i ljuset av relevant bakgrund, teori och resultat, lista 

och diskutera aspekter utifrån de områden som respektive analysmodell presenterar. 

 

Figur 26: Flödesschema över analys av affärsmodell. Bakgrund, teori och resultat från kapitel 5 allokeras till 

affärsmodellen, sedan utförs analys med SWOT och Porters femkraftsmodell. Efter det förbättras affärsmodellen för 

att sedan gå vidare till att genomföra intervjuer. Utifrån material från intervjuerna förfinas affärsmodellen 

ytterligare. Sedan beslutas det om ytterligare information behövs för att utforma en energitjänst. Om så bedöms vara 

fallet utförs ytterligare en iteration av analysmodellen, om inte så sammanställs en syntes där energitjänsten 

presenteras. 

Efter att den första analysen av affärsmodellen gjorts utvärderas den återigen och förändringar 

genomförs. Sedan intervjuas de aktörer, som beskrivs i avsnitt 4.3.1 - Personliga intervjuer, för att 

utvärdera befintlig analys och identifiera ny relevant information samt nya områden. Därefter 

genomförs ytterligare en analys där alla aspekter som bedöms påverka affärsmodellen vägs samman 

för att urskilja en eller flera genomförbara energitjänster, för att slutligen bedöma vilken av dessa som 

upplevs vara mest rationell. Detta resulterar i en syntes där en konkret energitjänst slutligen kan 

presenteras. 

  

Affärsmodell 

Bakgrund, teori 

och resultat 

Femkrafts-

modellen  

och SWOT 

Intervjuer 

Behövs mer 

information? 

Ja 

Nej 

Syntes med 

energitjänst 



56 

 

5.  Ekonomisk potential för efterfrågeflexibilitet 
I detta kapitel presenteras först den indata som behövs till de metoder som används i undersökningens 

fallstudie. Därefter följer de resultat som erhålls genom att applicera den i teorin konstaterade 

efterfrågeflexibiliteten på fallstudien. Resultaten är uppdelade i fallstudiens tre fall och presenteras i 

form av de ekonomiska incitamenten till nätägare samt kostnadsbesparingar för slutanvändare. Med 

utgångspunkt från erhållna resultat utförs analys av hur de förhåller sig till tidigare utförda studier. I 

efterföljande delar presenteras resultatet av utförda känslighetsanalyser tillsammans med 

redogörelser för vilka följder de förändrade resultaten innebär. 

5.1. Indata för fallstudie 

För att bestämma vilka följder som fås för det undersökta fallet presenteras här fallspecifik indata, 

vilken används tillsammans med de metoder som behandlas i avsnitt 4.5 - Följder av 

efterfrågeflexibilitet. Först presenteras indata för förändrade nätförluster, följt av kostnad för 

överliggande nät och slutligen det som behövs för slutanvändares nättariff. 

I Tabell 4 presenteras den indata som används för att bestämma förändrade nätförluster. För 

genomsnittlig andel förluster har ett årsmedelvärde tagits fram från data erhållen av Affärsverken 

(Ericsson, 2015). 

Tabell 4: Indata till modell för att beräkna förändrade nätförluster. 

Genomsnittlig andel förluster,  ̅    3,12 % 

Relation mellan tomgångs- och belastningsförluster,      
27 % 

(Energimyndigheten, 2014a) 

 

Enligt uppgift har Affärsverken två matningsstationer från överliggande nät där två olika nättariffer 

används (Savetun, 2015). Då summan av matningarna används tillämpas en summerad och volym-

viktad nättariff, vilken presenteras i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Summerad och volymviktad nättariff för överliggande nät, vilken är baserad på E.ONs (2014) tariffer för 

Affärsverkens två matarstationer. För förklaring av tariff se avsnitt 4.5.2 - Kostnad för överliggande nät. 

Tariff Pris (avser per år) 

Grundavgift 100 000 SEK 

Helår, pabb,hå 112 SEK/kW 

Tillägg vintermånad, pabb,vm 262 SEK/kW 

Överuttag helår, pöverskr,hå 224 SEK/kW 

Överuttag tillägg vintermånad, pöverskr, vm 394 SEK/kW 

 

I nämnd undersökning från avsnitt 4.5.3 - Förändrad nätkostnad observeras att Affärsverken år 2014 

hade en genomsnittlig elnätsavgift på 80,1 öre per kWh medan den för Sala-Heby var 74,6 öre per 

kWh (Nils Holgerssongruppen, 2014). Detta innebär att Affärsverken hade en 7,4 % högre genom-

snittlig nätavgift. 

Med utgångspunkt från den ekonomiska potential som erhålls i avsnitt 5.2 - Resultat och analys av 

fallstudie nedan samt att Affärsverkens intäktsram föregående tillsynsperiod var 439 868 000 kronor 

(Ei, 2014f) kan en procentuellt förändrad intäktsram beräknas enligt Ekvation 16 i avsnitt 4.5.3 - 

Förändrad nätkostnad. 
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Genom att prisjustera Sala-Hebys nättariff med ovanstående procentuella skillnad mellan nät-

kostnaderna och procentuell förändring för intäktsramen kan nättariffer som anses spegla kostnaderna 

i Affärsverkens nät före respektive efter efterfrågeflexibilitet erhållas. Erhållna värden för referens-

fallet presenteras i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Prisjusterad nättariff för Affärsverken, utan respektive med efterfrågeflexibilitet i referensfallet. Låglast 

inträffar mån-fre klockan 22-6 och helger. 

 
Prisjusterad tariff 

Prisjusterad tariff med 

efterfrågeflexibilitet 

Årsavgift (nätbolag och myndigheter) 1 043 SEK/år 1040 SEK/år 

Höglast (nov-mar) 105,8 SEK/kW 105,4 SEK/kW 

Höglast (apr-okt) 42,9 SEK/kW 42,8 SEK/kW 

Låglast 0 SEK/kW 0 SEK/kW 

 

Vid tillfället för insamling av nödvändig mätdata fanns av naturliga skäl igen fullständig mätdata för 

2015 och framåt tillgänglig, det uppmärksammades även att lättillgänglig mätdata för nätet saknas för 

perioden innan 2012. Av dessa skäl används mätdata för de tre åren mellan 2012 – 2014 för att 

representera tillsynsperiodens fyra år. Men då allt resultat presenteras på årsbasis förändrar inte det 

utfallet nämnvärt, dock kan årsmedelvärdena skilja sig något från vad som skulle erhållits med 

fullständig mätdata. 

5.2. Resultat och analys av fallstudie 

I detta avsnitt presenteras erhållna resultat tillsammans med analys om hur de förhåller till tidigare 

presenterad bakgrund och teori. Hur det principiella utfallet av utförda laststyrningar blir, finns att 

bevittna i Bilaga 1 - Lastkurvor. Där illusteras hur lastprofilen ser ut före och efter applicerad 

efterfrågeflexibilitet för både nät och slutanvändare under ett representativt tillfälle. 

I avsnitt 2.2.1 - Incitament för effektivare nätdrift nämns att de ekonomiska incitamenten maximalt får 

uppgå till 5 % av nätägarens intäktsram. Enligt nedanstående resultat konstateras att de totala 

incitamenten inte riskerar att överskrida denna begränsning. För exempelvis Fall 2 – Elfordon och 

efterfrågeflexibilitet, som ger upphov till de största incitamenten, motsvarar de 0,8 % av Affärsverkens 

intäktsram. 

5.2.1.  Fall 1 – Dygnsvis efterfrågeflexibilitet 

Om laststyrning sker dygnsvis enligt referensfallet fås resultatet i Tabell 7 och Tabell 8 nedan. Det 

faktum att den resulterande procentuella minskningen av hushållets kostnader stämmer väl överens 

med resultat från tidigare studier bidrar till att öka utfallets trovärdighet. Som kan ses i Tabell 7 nedan 

står incitamentet för jämnare belastning för den övervägande majoriteten av det totala incitament som 

nätägaren erhåller. 

Tabell 7: Nätägarens erhållna incitament för referensfallet. 

Nätförluster [SEK/år] Jämnare belastning [SEK/år] Totalt incitament [SEK/år] 

5 520 251 584 257 104 

 

I Tabell 8 nedan tydliggörs att huvuddelen av slutanvändarens kostnadsbesparing görs i samband med 

elhandel och att den individuella kundnyttan av nätägarens lägre intäktsram till följd av laststyrning 

blir liten. Den förändrade kostnaden för spotpris kan också ses som en möjlig inkomstkälla för 
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elhandlaren, förutsatt att slutanvändaren har fastprisavtal. Utöver att göra en besparing på den direkta 

spotprishandeln undviker kunden moms. 

Tabell 8: Slutanvändarens kostnadsbesparing för referensfallet. 

Totalt  

[SEK/år] 

Kostnads- 

minskning [%] 

Varav elhandel 

[SEK/år] 

Varav spotpris- 

handel [SEK/år] 

Billigare spotpris 

[öre/kWh] 

103 82 1,1 

 

122 

 

1,37 
Varav elnät [SEK/år] Varav lägre intäktsram [SEK/år] 

19 1 

 

5.2.2.  Fall 2 – Elfordon och efterfrågeflexibilitet 

Om laststyrning tillämpas i ett framtidsscenario där nätet har ett stort inslag av hushåll med elfordon 

erhålls resultatet i Tabell 9 och Tabell 10 nedan. 

Tabell 9: Nätägarens incitament för fallet med elfordon. 

Nätförluster [SEK/år] Jämnare belastning [SEK/år] Totalt incitament [SEK/år] 

20 690 843 180 863 870 

 

Som kan ses i Tabell 9 ovan erhåller nätägaren drygt tre gånger så stora incitament jämfört med fall 1. 

Jämförelsevis har incitamentet från nätförluster upplevt den största ökningen, men i absoluta tal utgör 

incitamentet för jämnare belastning fortfarande den största delen. I Tabell 10 nedan tydliggörs det att 

slutanvändarens kostnadsminskning är betydligt större än för referensfallet. Majoriteten av denna 

ytterligare minskning kommer från lägre nätkostnader, men en betydande del kan också hänföras till 

elhandel. Hushåll med elfordon har alltså större vinning i att använda sig av laststyrning än de som 

inte har det. Samtidigt ger de hushållen även upphov till större incitament för nätägaren, vilket gör 

dem särskilt attraktiva som leverantörer av flexibilitet. 

Tabell 10: Slutanvändarens kostnadsbesparing för fallet med elfordon. 

Totalt  

[SEK/år] 

Varav 

elhandel 

[SEK/år] 

Varav spotpris- 

handel [SEK/år] 

Spotpris 

[öre/kWh] 

Varav 

effekttariff 

[SEK/år] 

Varav från lägre 

intäktsram 

[SEK/år] 

Kostnads-

minskning 

[%] 

1 723 442 353 3,6 1 281 1,3 13,66 

 

5.2.3.  Fall 3 – Efterfrågeflexibilitet vid extremtoppar 

I fallbeskrivningen specificeras att utfallen som undersöks är om exakt tillräckligt många dagar eller 

fem gånger så många är nödvändiga. Då det överliggande nätets tariff baseras på endast två effekt-

toppar innebär det att styrning under två och tio dagar undersöks. 
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Resultatet av att använda sig av hushållens efterfrågeflexibilitet under endast ett fåtal tillfällen varje år 

kan ses i Tabell 11 och Tabell 12 nedan. 

Tabell 11: Nätföretagets incitament när styrning endast utförs under två eller tio dagar per år. 

 

 

Nätförluster [SEK/år] Jämnare belastning 

[SEK/år] 

Totalt incitament  

[SEK/år] 

2 dagar med styrning/år 121 201 762 201 883 

10 dagar med styrning/år 447 248 840 249 287 

 

Genom att styra undan effekt under de två mest kritiska dagarna varje år visar Tabell 11 ovan att 79 % 

av de incitament som erhålls om styrning sker varje dag uppnås. Motsvarande andel stiger till 97 % 

om styrning istället sker under tio dagar per år. Detta indikerar att det kan ligga i nätägarens intresse 

att endast styra under ett fåtal tillfällen om kostnaden för det är lägre och möjligheterna för 

prognostisering är goda. Dock indikerar Tabell 12 nedan att slutanvändaren erhåller en väsentligt lägre 

kostnadsbesparing. Detta kan innebära andra utmaningar, vilka behandlas i detalj i ett senare kapitel. 

Tabell 12: Slutanvändarnas kostnadsminskning när styrning endast utförs under två eller tio dagar per år. 

 

 

Varav 

elhandel 

[SEK/år] 

Varav 

spotpris- 

handel 

[SEK/år] 

Spotpris 

[öre/kWh] 

Varav 

effekttariff 

[SEK/år] 

Varav från 

lägre 

intäktsram 

[SEK/år] 

Totalt  

[SEK/år] 

Kostnads-

minskning 

[%] 

2 styr/år 2,6 2,0 0,0 0,6 0,1 3,2 0,04 

10 styr/år 9,5 7,5 0,1 2,9 0,8 12,4 0,14 

 

5.3.  Känslighetsanalys 

I detta avsnitt presenteras känslighetsanalyser utförda för referensfallet, från Fall 1 – Dygnsvis 

efterfrågeflexibilitet, för att undersöka hur nätägarens incitament och slutanvändarens besparings-

potential förändras vid andra indata. De parametrar som undersöks är antal styrda timmar per dygn, 

möjlig lastreduktion, kundpenetration samt påverkan från ett kraftvärmeverk. I avsnittet avser 

begreppet incitament Ei:s ekonomiska incitament för effektivare nätdrift. 

5.3.1.  Nätägarens incitament 

Som kan ses i Figur 27 nedan påverkas incitamentet för minskade nätförluster av alla parametrar 

förutom närvaron av ett kraftvärmeverk. Detta föranleder slutsatsen att incitamentet i huvudsak 

påverkas av den flyttade energimängden; om större mängd energi flyttas ökar incitamentet och vice 

versa. Samma figur indikerar också att incitamentet i princip varierar linjärt i förhållande till en 

förändring av antalet styrda timmar per dygn, möjlig lastreduktion och kundpenetration. 
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Figur 27: Hur incitamenten för nätförluster varierar med andra indata. 

Dock iakttas ur Figur 27 även en svag icke-linjäritet för antalet styrda timmar per dygn, möjlig 

lastreduktion och kundpenetration där ökningar av respektive parameter ger upphov till mindre 

förändring än de minskningar i incitamentet som motsvarande reducering av parametrarna ger upphov 

till. Detta kan förklaras med det kvadratiska samband som finns mellan belastningsförluster och 

strömstyrka. En effektreduktion under den timme med högst belastning ger en större minskning av 

förlusterna än om samma effektreduktion äger rum under den timme med näst högst belastning. 

Samma fenomen uppträder om en dubbelt så stor effektreduktionen genomförs under en och samma 

timme, den första halvan av lastreduktionen ger större genomslag på förlusterna än den andra halvan. 

I Figur 28 nedan ses hur incitamentet för jämnare belastning förändras. Det kan ses att skillnaden inte 

är nämnvärd om styrning sker tre, fyra eller fem timmar varje dygn, vilket tyder på att den optimala 

nivån för abonnerad effekt inte påverkas. Rent praktiskt erhålls en signifikant påverkan på 

incitamentet först när återvändande last ger upphov till nya kostnadsdrivande effekttoppar, som 

infaller vid tillfällen då belastningen inte reduceras med efterfrågeflexibilitet. För att undersöka det 

relativt oberoende resultatet gjordes även ett försök med två timmars styrning, vilket visade en kraftig 

påverkan genom lägre incitament. Det tyder på att styrning under tillräckligt många timmar varje dygn 

ändå är av stor betydelse, trots att det inte kan konstateras ur Figur 28. 
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Figur 28: Hur incitamenten för jämnare belastning varierar med andra indata. 

Både storleken på möjlig lastreduktion och kundpenetration har enligt Figur 28 väsentlig påverkan på 

utfallet. Att potentialen för incitamentet sjunker när ett kraftvärmeverk finns i nätet härleds till den 

förändrade lastkurvan som fås mot överliggande nät. Kraftvärmeverket producerar oftast under den 

traditionella höglasten, vilket redan resulterar i en mer utjämnad total belastning. Detta kan leda till att 

laststyrning behövs under fler tillfällen för att få ner de kostnadsdrivande effekttopparna. 

5.3.2.  Slutanvändarens elkostnad 

Besparingspotentialen för elhandel, som kan ses i Figur 29 nedan, påverkas av både antalet timmar 

som styrs och vilken lastreduktion som är möjlig under dessa timmar. Det föranleder slutsatsen att 

desto mer energivolym som flyttas ju mer pengar finns att spara. Kundpenetrationen har ingen som 

helst påverkan på elhandelskostnaden, vilket är rimligt såtillvida de förändrade inköpen inte börjar 

förändra priset på spotmarknaden. 

 
Figur 29: Slutanvändares minskade kostnad för elhandel. 

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000
S

E
K

/å
r
 

0

50

100

150

S
E

K
/å

r
 



62 

 

De effektreduktioner som slutanvändaren genomför är tillräckligt stora för att de nya effekttopparna 

kommer äga rum de timmar när lasten inte styrs. Därför kommer styrning i en timme mer eller mindre 

ge upphov till en ny kostnadsdrivande effekttopp det dygnet, vilket i Figur 30 nedan kan ses påverkar 

elnätskostnaderna. 

 
Figur 30: Slutanvändarens minskade kostnader för elnät. 

Storleken på den möjliga lastreduktionen påverkar enligt Figur 30 inte kundens kostnader för elnät, 

vilket befäster analysen ovan om att det är den timme med högst belastning utöver de styrda timmarna 

som är kostnadsdrivande. Den marginella skillnaden när kundpenetrationen varieras kan kopplas till 

en förändrad intäktsram för nätägaren vilket påverkar kundens kostnadsnivå för elnät. Att detta inte 

syns för kategorin lastreduktion har sin orsak i avrundning, då påverkan för den är liten. 

Med inkopplat kraftvärmeverk blir förutsättningarna något bättre för kunden då Figur 29 och Figur 30 

sammantaget uppvisar en något större kostnadsbesparing för detta. Produktion från kraftvärmeverket 

leder till att andra tillfällen är relevanta för styrning ur nätägarens synvinkel, tillfällen som 

uppenbarligen även passar slutkundens tariffutformning bättre på så vis att lastreduktioner i större 

utsträckning efterfrågas när det är mer gynnsamt även för slutkunden. Detta är ett konkret bevis på att 

skilda drivkrafter kan erhållas för nätägaren, med incitamenten, och slutanvändaren, med dess 

effekttariff. Det kan även konstateras att ingen av de undersökta parametrarna påverkar nätkostnaden i 

den utsträckningen att den får större inverkan på resultaten än elhandel ger. 
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6.  Energitjänst 
I detta avsnitt presenteras en analys av hur utformningen av energitjänsten kan ske. Analysen 

presenteras enligt strukturen i avsnitt 4.6 - Metod för att skapa och kommunicera affärsmodeller. 

Genom att presentera möjliga lösningar och följderna av dem kan resultatet sammanställas i en 

syntes, vilken presenteras i slutet av kapitlet. 

6.1.  Analys av utformning 

Analys av energitjänstens utformning presenteras enligt den modifierade BMC-struktur som 

presenterades i avsnitt 4.6.1 - Business model canvas. Som ett led i utformningen har analys med hjälp 

av femkraftsmodellen och en SWOT-analys av relevanta aspekter utförts, vars resultat presenteras i 

vederbörande sammanhang. Som underlag används tidigare presenterad bakgrund och teori 

tillsammans med de resultat som erhålls från att applicera beskrivna metoder på fallstudien. 

6.1.1.  Värdeerbjudande 

Energitjänsten syftar till att jämna ut belastningen hos ett lokalnätsföretag. För att utföra detta kan 

elhandlare erbjuda sina hushållskunders efterfrågeflexibilitet som en laststyrningstjänst till 

nätföretaget, om de har ett kundkollektiv i givet nätområde. Ett sådant utförande implicerar en passiv 

efterfrågeflexibilitet, vilket i avsnitt 3.1 - Efterfrågeflexibilitet på elmarknaden konstateras har ett antal 

fördelar framför aktiv efterfrågeflexibilitet. Den belastning som är kopplad till dessa hushållskunders 

elförbrukning kan styras från perioder då nätets aggregerade belastning är hög till timmar då den är 

lägre. Nätägarens drivkraft är att den kan tillgodogöra sig nämnda ekonomiska incitament, vilka är 

kopplade till jämnare belastning och minskade nätförluster. Värdet som elhandlaren kan erbjuda 

nätföretaget är således möjligheten att jämna ut belastningen i lokalnätet för att därmed minska 

andelen nätförluster och de kostnadsdrivande effektuttagen mot överliggande regionnät. 

Vilket konstateras i kapitel 5 - Ekonomisk potential för efterfrågeflexibilitet kan framförallt 

incitamentet för jämnare belastning ge upphov till stora monetära värden för nätföretaget, medan 

incitamentet för minskade nätförluster bara kan ge marginell nytta. Vidare fastställs att nyttan för 

nätägare kan erhållas genom att endast laststyra vid ett fåtal tillfällen samt att ett ökat tillskott av 

elfordon kan ge upphov till ännu större incitament. 

Utöver de direkt monetära värden som nätägaren kan erhålla från de ekonomiska incitamenten, kan 

tjänsten även ge andra positiva återverkningar som indirekt kan leda till monetära värden. I avsnitt 

2.2.8 - Förutsättningar för användning nämns ett antal faktorer som nätägaren till viss del kan påverka 

med hjälp av laststyrning. Exempel på detta är att tillgänglig överföringskapacitet kan utnyttjas på ett 

effektivt sätt. Även situationer med kritiskt hög belastning kan motverkas, vilket i sin tur kan förhindra 

att strömavbrott sker. Detta skulle kunna inträffa vid extrema vintrar, då användares värmepumpar inte 

klarar av att täcka värmebehovet och elpatroner därför slår till. Då nätets tillgänglighet beaktas vid 

reglering av intäktsramen kan följder som bidrar till ökad tillgänglighet även vara önskvärda. 

Genom att främja lokal produktion, både stor- och småskalig, samtidigt som användningen anpassas 

efter produktionen kan positiva återverkningar som rör både nätförluster och överliggande nät erhållas. 

Då nämnda ekonomiska incitament har tagits fram för att bidra till att uppnå långsiktiga politiska 

miljömål kan åtgärder som anses leda till att de uppfylls även komma till nytta när nya, och hårdare, 

krav ställs i framtiden. Vidare kan efterfrågeflexibilitet även användas för att minska risken för 

nätföretag att överskrida abonnerad effekt (Savetun, 2015). Det kan i sin tur leda till att använda 

säkerhetsmarginaler för abonnerad effekt kan reduceras och att avkastning från incitamentet för 

jämnare belastning därmed kan öka. 
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Att elhandlaren är en aktör som bör erbjuda denna tjänst har sitt ursprung i den övergång mot en 

elhandlarcentrisk modell som nämns i avsnitt 2.2.2 - Elhandlarcentrisk modell. En avsikt med den 

modellen är att elhandlaren ska vara den enda aktören som slutanvändaren behöver kontakta vid 

elmarknadsrelaterade frågor. Det anses då befogat att elhandlaren även bör administrera den last-

styrning som föreslås ske av slutanvändarna. En ytterligare aspekt som talar för detta är elhandlarens 

balansansvar och därmed dess behov av att kunna veta hur sina användares förbrukning ser ut. Skulle 

en annan aktör laststyra användare försvåras elhandlarens uppgift som balansansvarig. 

6.1.2.  Kanaler och kundrelation 

Om energitjänsten handlas med innan avropen på Elspot är det även möjligt att erbjuda den fram till 

och med avropen på Elbas, utan att spotprisets förmåga att spegla systemets belastning försämras 

(Lagerholm, 2015). Dock kan det underliggande värdet för effektreduktionen vara annorlunda än det 

som aktuellt spotpris indikerar, då användningsmönstret kan förändras i och med vetskapen om att 

möjligheten till effektreduktioner finns. Vid bud efter Elspot bör priset för tjänsten rimligtvis öka, då 

elhandlarens kostnader för att hålla sig i balans eller kostnader för obalans stiger. Trenden är också att 

den fasta avgiften för varje kWh i obalans stiger. 

Det kan också dyka upp problem med återvändande last om handel sker tätt inpå förbrukningstillfället. 

Samtidigt kan det också vara svårare för den balansansvarige att handla sig i balans på Elbas, då 

flexibla bud inte är tillåtna samt att det inte finns någon volymgaranti. Men om dessa praktiska 

problem kan avhjälpas samt att nätägarens betalningsvilja täcker de högre kostnaderna, bör handel 

fram till och med Elbas vara genomförbar. Att genomföra handeln av energitjänsten innan avropen på 

Elspot, leder dock till lägre kostnader för elhandlaren då förfarandet med att handla sig i balans 

troligen är billigare. 

Men Lagerholm (2015) menar att det är oklart om handel med energitjänsten, efter det att avropen på 

Elbas skett, skulle vara möjlig utan negativa effekter på marknadens funktion. Dock anses storleken på 

minsta möjliga bud, tillsammans med krav om att kunna genomföra de reduktioner om avtalats, utgöra 

hinder för inträde på reglerkraftsmarknaden. Om handel med energitjänsten uteslutande sker efter 

avropen på Elspot ska det också sägas att spotprisets förmåga att spegla systemets belastning 

försämras, vilket inte är önskvärt ur marknadssynpunkt. 

Om energitjänsten erbjuds till nätägaren kan den komma att bli aktuell för upphandling. Beroende på 

hur energitjänstens värde förhåller sig till tröskelvärdet på 414 000 euro krävs olika former av 

upphandling. Om värdet uppgår till högst 26 % av tröskelvärdet kan direktupphandling tillämpas. En 

viktig fråga är därmed vilket värde energitjänsten kommer betraktas ha, något som anses vara svår att 

besvara då det beror på så pass många faktorer och framförallt varierar med laststyrningarnas storlek. 

Som synes har detta stor påverkan på vilket formkrav som finns vid upphandlingen. Vid all upp-

handling av energitjänster bör nätägaren tillämpa principerna om likabehandling, icke-diskriminering, 

öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Enligt Lagerholm (2015) bör det för en 

nätägare inte föreligga några upphandlingsrelaterade problem vid köp av tjänsten. 

För att undvika upprepade och tidskrävande upphandlingar av energitjänsten kan avtalet anpassas så 

att lastflytt kan avropas med kortare varsel. Detta kan göras genom att ramavtal tecknas. Det bör i 

sådana fall ligga i nätägarens intresse att teckna avtal med så många leverantörer av lastförflyttning 

som möjligt för att kunna maximera den möjliga effektreduktionen. 
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Viktiga aspekter att beakta vid ärenden som berör LUF är att lagen anses vara vag i sina skrivelser och 

att domstolsutslagen är få, varför försiktighet bör vidtas. I kontakt med berörda aktörer poängteras att 

upphandling för aktuellt fall anses vara resurskrävande (From, 2015b; Karmehed, 2015; Savetun, 

2015). 

Samma grundbestämmelser som gäller för när en nätägare anskaffar el för att täcka sina förluster kan 

behöva beaktas när en energitjänst ska köpas. De krav som ställs i ellagen angående köp av el för att 

täcka förluster anger att anskaffandet ska ske på ett öppet, icke-diskriminerande och marknads-

orienterat sätt. För att säkerställa att dessa krav uppfylls kan ett upphandlingsförfarande vara ett 

lämpligt verktyg att använda sig av, även om det inte skulle krävas enligt LUF. Anskaffande av el för 

att täcka nätets förluster är den enda formen av handel med el som nätägare får ägna sig åt. Det är 

därför viktigt att handeln med de laststyrningar som energitjänsten syftar till inte kan anses vara en 

handel med el, något som Forsberg (2015) bedömer som möjligt. 

Majoriteten av nätägarna ställer inga tekniska krav på leverantörer av tjänster för passiv efterfråge-

flexibilitet, men de som trots allt gör det har lite olika kravbilder. Samtliga krav relaterar på ett eller 

annat sätt till en säker, tillförlitlig eller effektiv drift av ledningsnätet, vilka omnämns i ellagen. 

Exempel på krav är fullmakt från slutanvändare eller att undvika återvändande last som kan leda till 

lokalt spänningsfall och överbelastning. Det ska dock klargöras att det i dagsläget inte existerar något 

större utbud av tjänster med samma syfte, vilket kan utgöra ett hinder på grund av brist på kännedom. 

6.1.3.  Nyckelaktiviteter 

En nätägare måste kunna göra sig förvissad om när och hur mycket styrning som behövs, vilket beror 

på att de högsta effektuttagen på årsbasis styr kostnaden för överliggande nät. Det kan tyckas vara 

svårt att prognostisera när dessa tillfällen inträffar, men enligt uppgift bedöms möjligheten att upprätta 

dessa prognoser redan dagen innan som relativt goda (Eriksson, 2015). Vid fastställande av önskade 

styrtillfällen behövs det göras med hänsyn till hur tariffen för överliggande nät är utformad, bland 

annat hur många effekttoppar som den baseras på. På grund av uppvärmningsbehov är den 

aggregerade lastnivån i nätet starkt beroende av utomhustemperaturen, vilket gör att årstopparna ofta 

inträffar under vintermånaderna. Dock varierar temperaturen även mellan olika år, något som kan 

försvåra en analys av vilken tid på året och vilka temperaturer som kan förväntas vid de högsta effekt-

uttagen. Det kraftiga temperaturberoendet kan även ställa till besvär vid ovanliga extremsituationer 

med mycket kall väderlek. För om energitjänsten är utformad för att kunna ge ett visst genomslag kan 

det visa sig otillräckligt vid sådana extremsituationer. 

Ett lokalnät har generellt sett en lastprofil med viss periodicitet över dygnet, vilket förenklar processen 

med att avgöra under vilka timmar på dygnet som belastningen är högre. Men en del lokalnät, som 

exempelvis Affärsverkens, har också kraftverk inkopplade. Genom att känna till de egenskaper som 

avgör kraftverkets drift kan en prognos över dess produktion göras och användas för att bedöma dess 

inverkan på nätbelastningen. När inmatning till nätet sker från ett lokalt kraftverk uppstår nätnytta, 

vilket tillsammans med den förändrade lastprofilen resulterar i att andra laststyrningar kommer att vara 

önskvärda då de debiteringsgrundande effekttopparna kan vara annorlunda. Att beakta ytterligare 

faktorer såsom ett inkopplat kraftverk kan försämra möjligheten att i förväg avgöra vilken styrning 

som är mest lämplig, då prognosen blir mer komplex. Enligt uppgift behöver detta dock inte utgöra att 

problem, då ett nätföretag nämner att de har god möjlighet att förutsäga driften av kraftvärmeverket i 

sitt nät (Savetun, 2015). 
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Rent praktiskt kan driftstyrning av husets uppvärmningssystem ske genom användning av den 

styrutrustning som nämns i avsnitt 2.2.5 - Ökad användning av styrutrustning och då utbudet av sådan 

teknik kontinuerligt ökar anses tekniken inte utgöra något hinder. Exempelvis kan uppvärmnings-

systemet styras genom att förändra signalen från temperaturgivaren, vilket gör att systemet då anpassar 

sig efter en referens som elhandlaren kan skicka ut över exempelvis internet eller mobiltelefonisystem. 

För att försäkra sig om att laststyrningen verkligen äger rum behöver slutanvändaren timmätas, vilket 

anses vara ett avtagande problem med tanke på att marknaden har haft ett par år på sig att anpassa sig 

till timmätningsreformen som nämns i avsnitt 2.2.3 - Timmätningsreformen. 

Att elhandlaren själv inte äger resurserna för laststyrning och därför saknar full kontroll av dem 

försvårar möjligheten att kunna garantera att avtalad effektreduktion verkligen äger rum. Det är en 

utmaning vars lösning beror på de konsekvenser som ett misslyckande kan leda till. De står i relation 

till balanskostnaderna samt risken för att nätföretagets kostnader ökar. Tillfällen då detta kan 

aktualiseras är exempelvis om användare manuellt kopplar bort styrningen. Då bör kostnaderna för 

avtalsbrott rimligtvis överföras på slutanvändaren. Om det är en störning i kommunikationssystemen 

som förhindrar att rätt styrning genomförs kan ansvarsfördelningen vara mer oklar. Detta kan 

motverkas genom att tillämpa flera parallella system för att skydda mot temporära störningar på ett av 

dem, något som skulle kunna driva upp kostnaderna. Om kostnaderna för avtalsbrott är stora skulle en 

effektvakt eller en självlärande styrutrustning kunna sättas in som sista utväg om alla 

kommunikationssystem som används är utslagna. 

Nätföretaget behöver även en kommunikationsväg till elhandlaren för att meddela om vilken styrning 

som önskas. I avsnitt 2.2.2 - Elhandlarcentrisk modell nämns ett förslag om införandet av en central 

tjänstehubb för aktörer på elmarknaden. Om de data som behövs för att kommunicera behov av 

laststyrning görs tillgänglig där kan elhandlaren tillgodogöra sig och sedan behandla den för att 

slutligen utföra styrningen. I förslaget nämns specifikt att systemet kan användas för att energi-

tjänsteföretag ska kunna leverera sina tjänster, vilket här anses vara fallet. 

6.1.4.  Kostnadsstruktur 

Då investeringskostnader bortses från i samband med denna affärsmodell kvarstår löpande kostnader 

för att anförskaffa hushållens flexibilitet i kostnadsstrukturen. Det är viktigt att hushållen anser sig 

tjäna på att delta med sin flexibilitet och att ersättningen som erhålls motsvarar det uppfattade värdet 

med efterfrågeflexibiliteten. Samtidigt får inte hushållens ersättningskrav överstiga det värde som 

flexibiliteten skapar för nätägare eller elhandlare, för att affärsmodellen ska vara bärkraftig. I och med 

en elhandlarcentrisk modell finns möjligheten för elhandlare att hantera fakturering för samtliga 

elkostnader och därmed inkludera en eventuell ersättning eller ett påslag, oavsett om det är för 

elhandel eller för nät. 

Det är rimligt att tänka sig en prissättning av hushållens efterfrågeflexibilitet med hänsyn till de 

egenskaper hos flexibiliteten som har störst påverkan på intäkterna. Intäkterna som nätägaren erhåller 

härrör i huvudsak från incitamentet för jämnare belastning. Resultatet indikerar att storleken på den 

effekt som varje hushåll kan minska vid topplaster är mer värdefull för nätägaren än den totala 

flyttbara volymen. En prissättning utifrån hushållens möjliga effektreduktion under enskilda timmar 

kan därför vara mer lämplig. 

Om användaren mäts och debiteras timvis och har gjorts så under en längre period bör det vara möjligt 

att bedöma potentiell flexibilitet utifrån historisk data. För att som elhandlare kunna ta del av mätdata 

från timmätta slutanvändare kort efter användning behöver de även vara dygnsvis timavräknade, något 

som berörd nätägare har rätt att avgöra om så ska ske. Alternativet är att månadsvis timavräkning 
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tillämpas, vilket innebär att de vid avräkning behandlas på samma sätt som schablonavräknade 

abonnenter. Att minska mätdatas upplösning är något som försvårar för möjligheten att dra nytta av 

prisvariationer samt att föra statistik. 

För de användare där timupplöst mätdata saknas kan en sådan bedömningsmetod som bygger på 

historisk mätdata vara svår att utföra. Men ofta finns det ett samband mellan möjliga effektreduktioner 

under enskilda timmar och hushållets totala årskonsumtion då vissa trender går att utläsa. Generellt 

bör en slutanvändare som har större årsförbrukning också ha möjlighet att åstadkomma större absoluta 

effektreduktioner. Användares årsförbrukning är information som elhandlare redan har tillgång till och 

skulle därför kunna användas som utgångspunkt för ersättningsnivån. Om elhandlare även får tillgång 

till information om användarnas uppvärmningsslag ges en större inblick i de förutsättningar som 

dikterar potentiell laststyrning. 

Med tanke på att hushållen efterfrågar enkla affärsmodeller bör prissättningen vara lätt att förstå. Att 

som elhandlare ha erbjudanden som ―Spara X kronor för varje kW effektreduktion du kan uppbåda‖ 

eller ―Spara Y kronor för varje kWh du förbrukade förra året‖ kan uppfattas som komplicerade. Om 

det istället gick att säga ―Minska din elräkning med Z %‖ skulle budskapet bli mer tillgängligt för 

slutanvändaren. Med den styrning som genomförs i Fall 1 - Dygnsvis efterfrågeflexibilitet, beror 

hushållens minskning av rörliga kostnader för elhandel och nät linjärt av den årliga volymen förbrukad 

el, bortsett från fasta kostnader för nätabonnemang som utgör cirka 10 % av totalkostnaden. Detta gör 

att en ersättningsmodell kan formuleras där alla användare erbjuds samma procentuella minskning av 

sina totala kostnader för elhandel och nät. 

Den undersökta teorin visar att en hushållskund kräver en årlig ersättning på 300 - 640 kronor för att 

tillåta kontinuerlig fjärrstyrning av sitt värmesystem. Dessa siffror kan sägas korrelera mot en 

genomsnittlig eluppvärmd villakund, som enligt Energimyndigheten (2015a) har en årlig 

elförbrukning på 22 700 kWh per år. Det är cirka tre gånger mer än den snittkund, med en förbrukning 

på 7 400 kWh per år som undersökningarna i referensfallet bygger på. Om resultatet gällande 

slutanvändares kostnadsbesparingar ska jämföras med verkliga fall bör därför resultaten multipliceras 

med en faktor tre. Om årlig besparingspotential från Tabell 8 i avsnitt 5.2.1 - Fall 1 – Dygnsvis 

efterfrågeflexibilitet därför multipliceras med denna faktor fås att en genomsnittlig eluppvärmd villa 

kan göra en besparing på 366 kronor, vilket ligger inom intervallet för det teoretiskta ersättnings-

kravet. Det finns dock källor som menar att den procentuella minskningen av kundens kostnader som 

dessa belopp innebär inte är en tillräcklig drivkraft för att laststyrning ska upplevas som intressant. 

Men samtidigt ökar andelen hushåll som går över till mer rörliga prissättningsmodeller, något som kan 

indikera att slutanvändarnas intresse för sina elkostnader ökar. 

Vid beredskapsdagar är ersättningskravet för laststyrning 44 kronor per dag, men då innefattas 

styrning av både värmesystem och hushållsel. Det är rimligt att föreställa sig ett lägre ersättningskrav 

om det endast är värmesystemet som avses fjärrstyras. I Fall 3 - Efterfrågeflexibilitet vid extrem-

toppar, skulle detta lägre ersättningskrav kunna utnyttjas som ett sätt för elhandlaren att reducera sina 

kostnader. Dock genererar fall 3 lägre kostnadsminskningar för hushållet, vilket kan leda till att 

elhandlaren istället behöver ge slutanvändaren ersättning. Den skulle kunna baseras på nyttan som 

uppstår tack vare varje kunds bidrag, ett sätt som kan föredras ur elhandlarens synvinkel om dennes 

ersättning är direkt beroende av nätägarens betalningsvilja. Men ur kundens synvinkel betraktas det 

troligen som mer attraktivt med en fast ersättning som är känd på förhand, med tanke på kundens 

önskan om erbjudanden som är lätta att förstå.  
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Ovanstående prissättningsmodeller kan likställas med fast respektive rörlig prissättning. Det är inte 

ovanligt att en kombination av dessa används i andra sammanhang, vilket skulle kunna vara aktuellt 

även här. En sådan kombination skulle troligtvis ha ersättningsposter som är lägre än de som nämns i 

teorin, men att den sammanlagda ersättningen under ett år motsvarar den som kan härledas till samma 

motprestation som om de användes var för sig. Den fasta ersättningen kan då ses som en ersättning för 

att användaren ska vara beredd på att bli styrd. Beroende på hur förhållandet mellan dessa sätts erhålls 

olika drivkrafter för om användare önskar att bli styrda ofta eller sällan. 

Marknadsutvecklingen för denna typ av energitjänst kommer troligtvis karaktäriseras av att en eller ett 

fåtal elhandlare erbjuder tjänsten till hushållen i ett lokalnät för att allt eftersom anslutas av fler 

elhandlare om affärsmodellen visar sig vara lönsam. I det avseendet är förhandlingsförmågan för 

elhandlaren mot slutanvändare bättre i början och avtar i takt med att fler elhandlare ansluter och 

börjar konkurrera om flexibiliteten. Dock finns även en risk för att konkurrensen påverkas av att 

elhandlare som har kunder med så kallade tilldelade avtal drar fördel av sin situation, men då alla 

användare fortfarande har möjlighet att fritt välja elavtal förändrar inte det något jämfört med idag. 

Vidare kan mottagandet av energitjänsten vara svagt på grund av det faktum att den tidigare är 

oetablerad. Om elhandlaren är den enda aktören på marknaden kan en konkurrenssituation uppstå 

mellan hushållen, något som kan driva upp elhandlarens vinst. En aspekt som motverkar detta är att 

elkostnaden ofta är liten och därmed relativt osynlig för slutanvändaren, vilket gör att elhandlaren kan 

behöva erbjuda bättre villkor för att attrahera hushållen än om kostnaden för el vore större. 

En ytterligare kostnad för elhandlare som är relevant i sammanhanget och som skulle kunna påverkas 

är balanskostnaderna. Dock visar bakgrund och teori snarare på att utfallet är det motsatta; med 

efterfrågeflexibilitet som styrs av den balansansvarige elhandlaren kan lägre, eller i varje fall 

oförändrade, balanskostnader fås. Detta kan dock antas bygga på förutsättningen att de kunder som 

tidigare reagerade på spotpriset, utan den balansansvariges vetskap, istället väljer att styras av 

elhandlaren. Det som talar för detta är att de aktiva hushållen som reagerar på spotpriset troligtvis är 

mer insatta i elmarknaden och mer mottagliga för nya tjänster om de förefaller vara ekonomiskt 

gynnsamma. Men om det skulle vara mer lönsamt för dem att fortsätta att reagera på spotpriset 

kommer de troligtvis att fortsätta med det och inte gå över till en ny tjänst, vilket talar för att den 

behöver vara mer lönsam än detta. 

Den laststyrning av uppvärmningssystemet som genomförs ska enligt tidigare studier inte påverka 

hushållens värmekomfort, men trots detta har slutanvändarna ändå ersättningskrav för denna form av 

styrning. Huruvida det samma kan anses gälla möjligheten att styra laddningen av elfordon är inte 

givet. Då laddning leder till tillfälligt höga effektuttag skulle nätägare kunna anse att hushåll med 

elfordon är en separat kundgrupp, då deras användningsmönster skiljer sig kraftigt mot ett hushåll som 

saknar. Det skulle i sådana fall öppna upp möjligheten för nätägare att införa en särskild nättariff för 

dessa kunder som även förutsätter laststyrning. Men då resultaten från fall 2, elfordon och efterfråge-

flexibilitet, indikerar att dessa hushåll skulle erhålla en kostnadsbesparing på 1 723 kronor per år kan 

detta anses täcka ersättningskravet med god marginal. Det kan dock tänkas att hushållens ersättnings-

krav stiger om även elfordonets laddning ska styras, marginalen bedöms dock vara så stor att det finns 

utrymme för ett sådant ytterligare krav samtidigt som lönsamheten bibehålls. 

Utöver de direkta kostnadsminskningar som tidigare presenterats kan även förändrade förutsättningar i 

elsystemet indirekt påverka elkostnaderna. Förändringarna kan leda till att spotpriset varierar enligt 

andra premisser och mellan andra nivåer. Exempelvis kan ett mer volatilt elpris leda till att större 

kostnadsbesparingar för elhandel kan göras. Detta implicerar att större besparingar på elhandeln går att 

göra i elområde fyra jämfört med de andra då volatiliteten är större där. De förändringar som bidrar till 
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detta kan även främjas med hjälp av efterfrågeflexibilitet, exempelvis införandet av intermittent 

elproduktion. 

Vid bedömning av slutanvändares ersättningskrav kan andra värden än de som är rent monetära ha 

betydelse. Förändringar som kan ske rörande utbudet; bland annat kärnkraft, utbyggnad av inter-

mittenta produktionsslag eller effektreserven kan dra nytta av efterfrågeflexibilitet. Genom att anpassa 

användingen efter de ändrade förutsättningar som uppstår av nämnda förändringar kan en sådan 

övergång främjas. Detta leder i sin tur till ett mer fördelaktigt systemutnyttjande, då kapaciteten och 

tillgängligheten ökar. Mer specifikt nämns även att elförbrukningens miljöbelastning kan påverkas 

genom att beakta bland annat vilka produktionsslag som används samt hur belastningen ser ut. Om 

särskilt stort elöverskott leder till negativa elpriser, exempelvis om sol- och vindkraft är kraftigt 

utbyggda och det blåser mycket samtidigt som solen lyser starkt, kan efterfrågeflexibilitet bidra till att 

öka efterfrågan så att produktionen från dessa förnyelsebara kraftslag slipper stängas ner. Beroende på 

hur möjligheten att bidra till ett mer fördelaktigt systemutnyttjande uppfattas, kan en förändrad 

acceptans för energitjänsten att erhållas. 

Om den styrutrustning som behövs för att kontrollera slutanvändares användningsmönster samtidigt 

kan leda till en förbättrad värmekomfort och ett minskat slitage på värmesystemet är det positivt. Detta 

ses rimligtvis som en ytterligare nytta ur hushållens perspektiv och kan på så sätt ha en inverkan på 

deras ersättningskrav. 

På liknande sätt kan även aspekterna rörande etik som nämns i avsnitt 3.2 - Etiska aspekter med 

efterfrågeflexibilitet tas i beaktande. De fungerar dock övervägande som anledningar till ökade 

ersättningskrav, då användare kan ha oro över att överlåta kontrollen av sin användning samt att den 

kartläggs. Men på grund av svårigheten att kvantifiera aspekter som dessa bedöms detta inte kunna 

undersökas vidare. Vidare konstateras i avsnitt 3.1 - Efterfrågeflexibilitet på elmarknaden att bland 

annat nätets förutsättningar och klimat kan ha stor inverkan på vilken efterfrågeflexibilitet som är 

möjlig, och även önskvärd, vilket behöver beaktas vid ersättningskrav. 

6.1.5.  Intäktsströmmar 

Affärsmodellens viktigaste intäktsström kommer antingen direkt från nätägaren som ersättning för 

utförd tjänst eller genom att debitera slutanvändaren för att ha reducerat dess elkostnader. I det senare 

fallet är det nätföretagets lägre intäkter från slutanvändarna som främjar för elhandlarens ökade 

intäkter från dito. I det senare fallet kommer alltså elhandlarens intäkts indirekt från nätägaren. 

Intäktsströmmens storlek beror på nätägarens betalningsvilja som påverkas av ett antal faktorer. I norr 

är hushållens uppvärmningsbehov större än i söder, vilket ger att en totalt sett större last kan flyttas. På 

samma sätt påverkar hushållens andel av lastprofilen energitjänstens potential i nätet, om hushållen 

står för en större del av nätets förbrukning kan nätägaren göra större besparingar. Men det hänger 

också på att nätets lasttoppar korrelerar mot hushållens förbrukningstoppar för att nyttan genom 

hushållen ska bli så stor som möjligt. I nät som domineras av industrier eller elproduktion där 

hushållens förbrukning inte påverkar effekttoppar mot överliggande nät kan den potentiella nyttan med 

tjänsten vara låg eller obefintlig. Utbredningen av värmepumpar är också relevant då deras 

verkningsgrad försämras vid kallare utetemperaturer, vilket leder till att elpatroner kopplas på för att 

komplettera värmebehovet. Den icke-linjära lastprofilen i förhållande till utetemperatur från dessa 

hushåll kan göra deras förbrukning svårare att prognostisera, vilket bör göra en laststyrningstjänst mer 

attraktiv för nätägaren. I stadsnät är antalet abonnenter fler per enhet ledningslängd jämfört med i ett 

landsbygdsnät. Därför kommer strömstyrkan i stadsnätets kabelsegment att generellt sett vara större, 

men å andra sidan har landsbygdsnät högre ledningsresistans per abonnent. Beroende på om nivån på 
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strömstyrkan eller ledningsresistansen har störst inverkan på belastningsförlusterna kan nyttan vara 

större i stads- eller landsbygdsnät. 

Tillgång till efterfrågeflexibilitet kan också leda till att nätägaren upplever en lägre risk för att 

överskrida sin abonnerade effekt. Istället för att som i dagsläget abonnera en högre effekt än vad som 

förväntas behövas, för att undvika varierande kostnader för slutanvändarna, skulle nätägaren kunna dra 

nytta av efterfrågeflexibilitet för att minska risken för överslag. Om det kan garanteras att slut-

användarna minskar sin förbrukning de tillfällen när nätet är som mest belastat, kan nätägaren 

abonnera en lägre effekt både till följd av att effekttopparna sänks men även genom att risken för att 

överskrida den abonnerade effekten minskar. Kort sagt kan det alltså finnas en dubbel potential för 

nätägare att abonnera lägre effekt genom att utnyttja slutanvändarnas efterfrågeflexibilitet. 

Ju större de ekonomiska incitament som skapas är, desto högre blir nätägarens betalningsvilja för 

tjänsten. Vidare behövs även risken för att tillgänglig styrning inte räcker för att uppnå förväntad nytta 

beaktas, tillsammans med risken för att den utlovade styrningen inte genomförs. Dessa aspekter kan 

leda till en förändrad betalningsvilja eller att de behövs regleras i avtalet aktörerna emellan. 

Nätägarens kostnader för att överskrida sin abonnerade effekt kan fungera som riktmärke för den övre 

gränsen av vilken ersättning som kan motiveras. Om elhandlaren kräver en högre ersättning blir det 

helt enkelt mer lönsamt för nätägaren att överskrida sin abonnerade effekt. Användandet av dessa 

grunder för att motivera en viss ersättningsnivå faller dock om nätägaren har andra, billigare, alternativ 

till att tillgodogöra sig incitamenten genom. Dock anses detta endast möjligt för incitamentet för 

minskade nätförluster, exempelvis genom investeringar i nya ledningar och transformatorer, 

användning av energilager eller spänningsoptimering. Incitamentet för jämnare belastning anses till 

största del endast kunna erhållas genom åtgärder som leder till en förändrad användning. Den nya 

avskrivningsmetoden som användas i nätregleringen kommer sannolikt ha en inverkan på nätägarens 

lönsamhet från nyinvesteringar. Detta resulterar i ett bättre förhandlingsläge för nätföretaget på så vis 

att energitjänsten behöver prissättas lägre än marginalkostnaden för att nå samma lönsamhet på andra 

sätt, för att den ska bli attraktiv för nätägaren. 

Det värde som uppstår till följd av energitjänsten kommer att avta på sikt. Detta sker dels till följd av 

att den nivå som används som referens för att avgöra om en förbättring har skett med avseende på 

förluster och kostnader för överliggande nät sänks i takt med att incitament erhålls. Den andra 

aspekten av detta kan hänföras till lastkurvans utseende där marginalnyttan för at sänka abonnerad mot 

överliggande nät sjunker i takt med att större volymer flyttas, se Figur 31 nedan. 
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Figur 31: Visar på den sjunkande marginalnyttan i takt med att större volymer el flyttas.  Till följd av lastprofilens 

utseende går det, med en given mängd energi som flyttas, att åstadkomma en större sänkning av den kostnads-

drivande effekten mot överliggande nät i början när effekttoppen är smal än den blir bredare. 

En elhandlare som är ensam på marknaden bör finna ovanstående resonemang intressant på så vis att 

det skulle kunna motivera att en begränsad omfattning av tjänsten bjuds ut till nätägaren för att kunna 

optimera summan av möjliga intäkter från nätägaren minus den kostnad som finns för 

efterfrågeflexibiliteten, alltså maximera vinsten genom ett monopolförfarande mot slutanvändarna. Å 

andra sidan kan en elhandlare i denna situation vara minst lika intresserad av att kapa åt sig 

marknadsandelar bland hushållen, vilket föranleder att de kommer erbjuda en så stor omfattning av 

tjänsten som möjligt. Elhandlarens möjlighet att öka sin andel av värdet som affärsmodellen skapar 

påverkas av hur många fler elhandlare som erbjuder nätägaren samma tjänst. Nätägaren kan pressa ner 

priset på energitjänsten om flera elhandlare har samma erbjudande medan situationen är mer 

balanserad om det bara är en elhandlare som erbjuder tjänsten. Dock talar de olika branschernas 

vinstmarginal för att nätägaren fortfarande har ett övertag i förhandlingarna. En inventering av 

Villaägarnas riksförbund (2011) gör gällande att lokalnätsföretagen år 2009 hade rörelsemarginaler i 

spannet 35 % till -57 % och att den genomsnittliga rörelsemarginalen låg på drygt 20 %. Utifrån 

Villaägarnas riksförbunds (2010) rapport ligger elhandelsbolagens genomsnittliga bruttomarginal mot 

kunder med anvisningsavtal uppskattningsvis runt 15 %, vilket innebär att deras rörelsemarginal mot 

kundkollektivet som helhet bör vara lägre. Detta implicerar att nätföretaget oftast kommer har ett 

bättre förhandlingsläge till följd av att de inte är lika beroende av intäkterna från affärsmodellen som 

elhandelsbolaget kommer vara. Det bör dock påpekas att vinstmarginalen för både nätföretag och 

elhandlare kan variera kraftigt och att situationen stundtals kan vara den omvända. Vidare kan de 

elhandlare som tilldelas kunder av nätägaren dra fördel av det, då de sannolikt har en stor andel av 

användarna i nätområdet som kunder. Att utnyttja ett sådant övertag kan skapa konkurrensfördelar 

gentemot andra elhandlare. 

Det finns en risk för att slutanvändare börjar agera och förändra sitt effektuttag på egen hand. Detta 

kan leda till att elhandlarens balanskostnader stiger för dessa kunder om det är svårt att prognostisera 

deras förbrukning. Dessa användare kommer också förändra nätägarens marginalnytta så att deras 

betalningsvillighet för tjänsten sjunker, och därmed elhandlarens möjliga intäkt. 

En annan aspekt av intäktsströmmen från nätägare är de olika möjliga debiteringsalternativen. Det 

bedöms finnas två huvudsakliga alternativ som är kopplat till om ersättningen kommer från nätägaren 

eller slutanvändaren. Antingen genomförs en fysisk betalning från nätägare till elhandlare för utförd 

tjänst eller så bakas ersättningen in i nättariffen. 
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Om ersättningen utgörs av en transaktion mellan elhandlare och nätägare kan den bestå av en fast 

årsavgift för att ha möjligheten att styra i beredskap eller så behöver nätägaren endast betala för de 

tillfällen som slutanvändarna styrs. Något som talar för en årsavgift är det faktum att vissa nätföretag 

enligt Savetun (2015) eftersträvar så förutsägbara intäkter som möjligt. Givetvis skulle även en 

kombination av dessa vara möjlig och potentiellt även ett abonnemang som endast sträcker sig över 

vinterhalvåret. Men med ett abonnemang som endast sträcker sig över en del av året måste det säker-

ställas hur hushållens ersättningskrav förändras, något som nuvarande teori inte beskriver.  

Om prissättning av tjänsten baseras på antalet kW effektreduktion som elhandlaren skapar åt nätägaren 

är det oklart huruvida det bedöms strida mot det faktum att nätägaren inte får handla med energi 

bortsett från nätförluster. Elektrisk effekt över tid är ju trots allt en energivolym. För att undvika denna 

osäkerhet kan nätägaren istället ta emot tjänsten ―styrning av elhandlarens hushållskunder‖. I detta fall 

är det mer tydligt att handel med en specifik effekt eller energivolym inte äger rum, just för att tjänsten 

snarare bygger på att elhandlaren aktiverar hushållets styrsystem och styr undan så mycket som själva 

styrsystemet (och avtalet med hushållet) tillåter. Prissättningen av en sådan tjänst kommer att påverkas 

av vilka incitament som nätägare och elhandlare tror kan uppkomma till följd av en sådan styrning av 

hushållet. Saker som påverkar detta är storleken på elhandlarens kundbas och dess geografiska 

lokalisering, effektförbrukningen hos hushållens värmesystem som funktion av utetemperatur och 

typen av styrsystem som används. Nätägarens prognos av när energitjänsten behövs kommer att bli 

mer träffsäker i takt med att man närmar sig själva förbrukningstillfället, å andra sidan blir det svårare 

och dyrare för elhandlaren att handla sig i balans desto kortare framförhållning de får. Men som 

tidigare nämnt menar Eriksson (2015) att en nätägare, redan dagen innan, bör ha en god chans att 

kunna bedöma behovet av en tjänst som denna.   

Med en nättariff, som konstrueras för att gynna slutanvändare som styr sin förbrukning på ett sätt som 

skapar incitament för nätägaren, tar elhandlaren betalt av hushållet för tjänsten som främjar för deras 

lägre nätkostnad. Om elhandlaren får en fullmakt av slutanvändaren att välja nätavtal åt denne, kan 

kostnaden för tjänsten redovisas och debiteras för i samband med hushållets gemensamma faktura för 

elhandel och nät. Detta bör ses som att föredra framför att debitera för energitjänsten separat eller i 

samband med endast elhandeln, då det blir tydligare för kunden att den totalt sett gör en besparing. 

Om elhandlaren får fullmakt att ansvara över slutanvändarens nätavtal har den också möjlighet att 

använda sin kompetens för att välja den lämpligaste nättariffen utifrån den styrning hushållet önskar 

tillämpa. Detta öppnar upp för att nätägaren i sin tur har ett flertal olika nättariffer som passar hushåll 

med olika typer av flexibilitet. Att som nätägare ta fram en ny tariff innebär dock en del arbete 

samtidigt som det måste beaktas vad det innebär att alla typer av slutanvändare, även de som inte 

styrs, måste kunna ta del av den. Men om den utformas på rätt sätt bör den leda till att endast de 

kunder som faktisk skapar nytta för nätägaren sänker sina kostnader medan de som inte gör det istället 

får ökade kostnader. Nättariffen bör erbjuda möjligheten till att utöva starka drivkrafter för att en viss 

styrning sker under de tillfällen som nätägaren tror kommer vara kostnadsdrivande för överliggande 

nät, något som nätägaren annars behöver betrakta som en risk. 

Det bör tilläggas att framtida förändringar i utformningen av Ei:s incitament utgör en viktig variabel. 

Om incitamentsregleringen i framtiden förändras till att ytterligare främja för denna typ av energitjänst 

kommer nyttan för de inblandade aktörerna att stiga, men om den istället reducerar den nytta som kan 

uppstå hos nätägaren kan hela affärsmodellen försvåras. Ur elhandlarens synvinkel skapar dock denna 

energitjänst en plattform för användandet av slutanvändarnas flexibilitet och det bör finnas möjligheter 

att nyttja denna resurs på andra sätt. 
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6.2.  Syntes 

I ovanstående avsnitt förs resonemang kring vilka följder som erhålls genom olika val vid utformning 

av energitjänsten. Med hjälp av det kan en syntes utföras för att erhålla en lämplig utformning, vilken 

anses behandla uppkomna följder på ett rationellt sätt. 

För det första ska det klargöras att det finns fördelar med att en elhandlande aggregator med balans-

ansvar utför tjänsten, snarare än en aggregator utan balansansvar. Dels är det viktigt att den 

balansansvarige är medveten om när och hur förändringar i slutanvändarnas förbrukning kommer ske 

för att undvika ökade kostnader för obalans, något som blir än mer relevant i takt med att straff-

kostnaderna per kWh i obalans stiger. Till följd av föreslagen elhandlarcentrisk modell underlättar det 

för elhandlare att nå ut med erbjudandet till slutanvändare, samtidigt som en gemensam elfaktura 

lättare illustrerar förändrade elkostnader. Elhandlare har också tillgång till historisk mätdata för 

slutanvändare, vilket underlättar bedömningen om potentiell flexibilitet. Det ses även som fördelaktigt 

att affärsmodellen innehåller så få aktörer som möjligt för att minimera risker med kommunikation 

samt för att inte behöva fördela värdet mellan fler aktörer än nödvändigt. 

Det konstateras att en utformning som bygger på att nätägaren ska köpa en tjänst av elhandlaren 

troligen kommer att kräva någon form av upphandling, vars förfarande beror på ett antal osäkra 

aspekter. Om tjänsten behöver upphandlas från ett flertal elhandlare kan mycket resurser krävas, 

samtidig är det inte säkert att alla elhandlare har kundbaser som kan ge tillräckligt stort genomslag på 

nätets belastning. Värdet av tjänsten är också svår att bedöma, något som gör att ett mer arbets-

krävande formkrav kan behöva tillämpas för säkerhets skull. Då inblandade aktörer även nämner att 

upphandling gärna bör undvikas fastställs det att tjänsten bör utformas på ett sådant vis att den inte 

handlas mellan nätägare och elhandlare. Men då elhandlaren fortfarande utför en laststyrning ska de 

rimligen även ha ersättning för detta, vilket i sådana fall enbart kan ske genom debitering av slut-

användarna. 

I fallstudien konstateras att nätägaren kan erhålla förhållandevis stora ekonomiska incitament genom 

att utföra åtgärder som leder till en jämnare belastning i nätet. En del nätägare har redan i dag infört 

tidsdifferentierade effekttariffer, vilka kan användas i syfte att stimulera till just detta. Om slut-

användare anpassar sin förbrukning efter nättariffen kan en lägre totalkostnad för nät erhållas. Dock 

innebär det även att nätägarens intäkter, och därmed möjligheten för kostnadstäckning minskar. Men 

om intäkterna från erhållna incitament kan användas för att få täckning för detta inkomstbortfall kan 

det göras utan att nätägaren missgynnas totalt sett. Möjligheten för nätägaren att erhålla ökad vinst 

finns, om kostnader för bland annat överliggande nät och nätförluster minskar mer än intäkterna. Det 

principiella utseendet för detta kan ses i Figur 32 nedan. 



74 

 

 
Figur 32: Illustration över hur nätägarens intäkter förhåller sig till kostnader före och efter användning av 

energitjänsten. När intäkterna från användarna sjunker leder det till nätägaren kan abonnera en lägre effekt hos det 

överliggande nätet, en besparing som bedöms kunna vara lika stor som intäktsbortfallet från användarna.  

För att erhålla den laststyrning som nätägaren behöver för att tillgodogöra sig incitamenten behöver 

nättariffen vara utformad på ett sådant sätt att önskat beteende främjas. Det kan göras genom att 

tillämpa en spetspristariff, då en stor del av möjliga incitament har visat sig kunna erhållas genom att 

endast förändra effektuttaget under några få tillfällen varje år. En kraftig prishöjning under dessa 

tillfällen straffar de användare som inte styr undan sin last, vilket leder till en totalt sett ökad 

nätkostnad för dessa. Elhandlaren kan då erbjuda en laststyrningstjänst där de åtar sig ansvaret för att 

säkerställa att nödvändig laststyrning av slutanvändaren sker vid de tillfällen som behövs för nätet, 

vilket både leder till att nätägaren erhåller de ekonomiska incitamenten och att slutanvändaren får en 

lägre nätkostnad. 

En aspekt som kan te sig trivial men ändå bör påpekas är vikten av att slutanvändarna timavräknas. 

Som en följd av tariffens utformning stimuleras slutanvändarna till att förändra sin förbrukning, men 

utan timavräkning kommer slutanvändare inte kunna debiteras efter unik förbrukning och driv-

krafterna för att anpassa användningen efter nättariffen försvinner. För att minimera elhandlarens 

profilrisk bör en dygnsvis timavräkning eftersträvas framför en månadsvis. En dygnsvis timavräkning 

kan dock innebära ökade kostnader för nätägaren än en månadsvis timavräkning, till följd av 

eventuella tekniska krav och ökad arbetsbörda. Därför bör en avvägning mellan elhandlarens profilrisk 

och nätägarens ökade kostnader göras. 

Denna studies resultat visar att en stor del av den kostnadsbesparing som slutanvändare kan erhålla 

härleds till elhandel. Då styrning med hänsyn till nätet endast krävs vid ett fåtal tillfällen kan 

resterande tid användas till att styra efter spotpris, vilket därmed kan ge en än större kostnadsbesparing 

än vad som fås med enbart nättariffen. Vid sådan styrning är det då viktigt att säkerställa att det inte 

ger upphov till några rekyleffekter för nätet. För att utföra denna tjänst kan elhandlaren ta ut en avgift, 

som inte får överskrida den kostnadsbesparing som slutanvändare kan göra för elhandel och nät. Det 

principiella utseendet för detta kan ses i Figur 33 nedan. Beroende på hur slutanvändarens besparing 

presenteras kan den antingen uppfattas som en ersättning eller som att en avgift betalas. 

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Efter Före 

S
E

K
 

Incitament
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Figur 33: Representation över hur slutanvändares elkostnader förändras med hjälp av energitjänsten. 

För att förtydliga hur de finansiella medlen flödar mellan aktörerna, beroende på om nätägaren köper 

en tjänst av elhandlaren eller om en spetspristariff tillämpas, illustreras detta i Figur 34 nedan. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan de två tillvägagångssätten är att elhandlarens intäkt från tillhanda-

hållen tjänst istället kommer från debitering av slutanvändaren i fallet med spetspristariff. 

 

Figur 34: Förenklat flödesschema över finansiella medel i affärsmodellen. Alternativ 1 återger flödet om nätägaren 

köper en tjänst av elhandlaren och alternativ 2 när en spetspristariff används. X står för nätägarens incitament, Y för 

elhandlarens ersättning för utförd tjänst och Z är slutanvändarens kostnadsbesparing. 

För att uppfylla de krav som ellagen ställer måste den erforderliga nättariffen erbjudas till samtliga 

kunder i nätet. Det noteras i Figur 33 att slutanvändare bör kunna nå samma kostnadsbesparing för nät, 

och även för elhandel, på egen hand, men utan den ytterligare avgift som elhandlaren tar ut. Det anses 

dock vara svårt och tidskrävande för gemene man att på egen hand se till att de laststyrningar som 

behövs för detta faktiskt utförs. Därför görs bedömningen att en aktör, i det här fallet elhandlaren, som 

kan systematisera styrningen är fördelaktig för att se till att den utförs på ett sätt som ger lägre 

nätkostnad. Samtidigt besitter de även stor expertis om elprisets marknadsplatser, vilket gör dem till 

goda kandidater för att styra på ett sätt som även ger lägre kostnader för elhandel. För att kunna 

leverera tillräckliga kostnadsbesparingar till slutanvändare observeras att den nya nättariffen troligen 

är nödvändig, varför elhandlaren måste kunna vara säker på att slutanvändaren har tecknat ett nätavtal 

med just denna tariff. Genom att underteckna en fullmakt kan elhandlaren därför ges befogenhet att 

ansvara över slutanvändarens nätavtal. 
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7.  Diskussion 
Efter att studiens resultat erhållits och analys utförts kan en diskussion föras kring energitjänstens 

innebörd i ett större sammanhang. Genom att beakta elmarknadens förutsättningar och utveckling kan 

energitjänsten belysas utifrån fler synvinklar. Detta görs genom att först utreda inverkan från valda 

metoder. Därefter presenteras de regulatoriska hinder och drivkrafter som identifierats, vilken roll 

energitjänsten har för frågor som rör ekonomisk jämlikhet samt vilken betydelse den kan få i 

framtiden. Kapitlet avslutas med att diskutera avgränsningarnas inverkan på resultatet, förslag på 

vidare studier och till sist en redogörelse för studiens bidrag till forskningen. 

7.1.  Metoddiskussion 

I kapitel 4 - Metod presenteras de metoder som används för att besvara studiens frågeställningar. I 

samband med det förs en diskussion om begränsningar tillsammans med alternativa metoder. Efter att 

resultat och analys erhållits har även en djupare förståelse om metodernas innebörd utvecklats, vilket 

främjar till ytterligare diskussion i nedanstående avsnitt. 

7.1.1.  Källkritik 

I denna undersöknings litteraturstudie har en antal olika typer av källor använts och för att öka tilliten 

till studiens resultat är det viktigt att belysa styrkor och svagheter hos dessa, vilket presenteras i detta 

avsnitt. I rapportens bakgrund används främst underlag från myndigheter och branschorganisationer, 

vilka anses vara helt tillförlitliga för ändamålet att beskriva hur elmarknaden fungerar och hur dess 

aktörer agerar. 

Både representanter från elhandels- och nätbolag har tidvis varit involverade i processen med att 

utforma energitjänsten. Det bör därför beaktas vilken påverkan det kan ha att dessa aktörer mer eller 

mindre agerar i egenintresse. Men styrkan med detta är att en viktig pusselbit med affärsmodellen är 

att alla aktörer har drivkrafter till att delta. Det är då viktigt att de är tydliga med vad de kräver för att 

känna sig nöjda. Givetvis är det också fördelaktigt att både elhandlare och nätägare strävar mot 

kundnöjdhet, för på så vis fås även slutanvändares intressen utrymme i de diskussioner som förs 

mellan författarna och nämnda aktörer. 

En del av rapportens kontext erhålls från ellagen, där den flera gånger även används som referens. Att 

hänvisa direkt till ett lagrum ger god möjlighet för läsaren att själv studera de paragrafer som avses, 

men innebär också att det är viktigt att innebörden tolkas på rätt sätt. Då författarna har begränsad 

juridisk kunskap har därför tolkning av lagtexten uteslutits. För de verktyg som används för att 

utforma och analysera affärsmodeller refereras det till upphovsmakarna, detta för att ge läsaren 

tillgång till verktygens ursprung. Då finns det dock en risk för att tillräcklig kritik inte behandlas i 

materialet, varför det har kompletterats med ytterligare underlag. I samband med inventering av 

lämpliga verktyg och komplement till dem erhölls uppfattningen om att valda verktyg är vanligt 

använda, vilket bidrar till deras tillförlitlighet. 

I tidigare utförda studier om efterfrågeflexibilitet har upphovsmakarna valt att belysa valda delar av 

elmarknaden och vilka följder som kan erhållas för den. Genom att använda dessa som underlag till 

denna studie kan den ha påverkats till att behandla liknande ämnesområden som i litteraturunderlaget. 

Vid val av potential för efterfrågeflexibilitet har ett flertal undersökningars resultat sammanställts för 

att bemöta variationer rörande lokalisering, energiintensitet och klimat med mera. 

Den modell som används för att bestämma vilka kostnadsförändringar som erhålls för överliggande 

nät bygger på en optimeringsmodell som finner vilka värden på abonnerad effekt som bör väljas för att 

minimera kostnaden med facit i hand. Att försöka förutsäga framtiden med hjälp av enbart historiska 
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data kan anses vara bristfällig då inga omvärldsförändringar tas i beaktande. Dock anses det ändå vara 

tillräckligt då enbart en förändring relativt utgångsläget avses undersökas. Modellen som används för 

att bestämma förändrade nätförluster bygger på grundläggande fysikaliska samband som har 

kontrollerats mot facklitteratur. De båda modellerna har kvalitetsgranskats av författarna och bedöms 

vara tillräckliga för denna studies ändamål. En förenkling som tillämpats i modellen för nätförluster är 

att genomsnittlig förlust antas vid medelbelastning, något som kan vara missvisande om belastningen 

varierar långt från medelvärdet. Men då incitamentet för minskade nätförluster är marginell anses den 

osäkerheten inte påverka resultatet i särskilt stor utsträckning. 

7.1.2.  Intervjuer 

Efter att kontinuerligt genomfört intervjuer under projektets gång har förståelsen kring studiens 

omfattning breddats, utöver vad tillgängligt material möjliggjort. För att inte begränsa de svarandes 

möjlighet till att behandla för specifika områden har den halvstrukturerade intervjumetoden tillämpats 

i de flesta situationer. Den har planerats genom att först i grova drag fundera igenom vilka ämnen som 

ska behandlas och sedan formulera ett fåtal specifika frågor inom områdena för att inleda diskussion. 

Det har visat sig fungera mycket bra och ämnesfokus har kunnat bibehållas. 

Vid utförande av studiens gruppintervjuer har liknande tillvägagångsätt som för personliga intervjuer 

tillämpats. Då deltagarna är vana att genomföra möten på ett effektivt sätt har även dessa fungerat bra. 

Dock upplevdes det viktigare att som moderator bibehålla de förutbestämda ämnesområdena, då 

samtalen tidvis avvek från ämnena. 

7.1.3.  Fallstudiens förutsättningar 

För att möjliggöra utförandet av efterfrågeflexibilitet på ett sådant sätt som energitjänsten syftar till 

måste ett antal förutsättningar stipuleras. Ett antal av dem medför även att förenklingar av verkligheten 

antas, vilket leder till att de får följder som i viss utsträckning kan påverka resultatet. Av den 

anledningen är det intressant att utröna vilka följder de kan ha fått. 

Framförallt är det ett antal omvärldsförändringar som bortsetts ifrån, bland annat förändrad 

elanvändning och elens prisnivå. Att användningen utgår från samma mätdata för både fallstudiens 

nuläge och framtidsscenario är givetvis något som inte stämmer överens med verkligheten. Men då 

Ei:s incitament bestäms utifrån vilken skillnad som erhålls mellan perioderna och justeras efter 

levererad volym el, är inte den ursprungliga användningen av något intresse utan bara den differens 

som kan fås med hjälp av efterfrågeflexibilitet. Av den anledningen bedöms inte användning av 

historisk mätdata ha påverkat utfallet nämnvärt. Dock ska det noteras att andra prisnivåer för både 

spotpris och nättariffer skulle kunna leda till att proportionerna mellan kostnadsbesparingarna som 

slutanvändare erhåller för elhandel respektive nät kan bli annorlunda. Av ett antal skäl bedöms här 

framförallt den använda nättariffen som en större osäkerhet, varför detta behandlas utförligare i avsnitt 

7.1.5 - Nättariffer nedan. 

En ytterligare förenkling är användningen av en ospecificerad snittkund som representation för en 

genomsnittlig eluppvärmd hushållskund, vilket beskrivs i avsnitt 4.4.1 - Övergripande förutsättningar. 

Där har en avvägning gjorts mellan att kunna erhålla ett realistiskt resultat för nätet och att kunna göra 

det för en viss typ av användare. Då energitjänstens värdeerbjudande är riktat mot nätägare samt att 

Ei:s incitament beräknas på nätets belastning har ett realistiskt resultat för nätet föredragits. Som sagt 

innebär det dock begränsningar för hur resultatet bör presenteras för slutanvändare, vilket får anses 

vara en godtagbar uppoffring i sammanhanget. Om mer realistiska resultat skulle ha tagits fram för 

slutanvändare skulle exakt mätdata för specifika hushållstyper behövts, som även måste stämma 

överens med samma tidsperiod och lokalisering som mätdata för nätet. Det är då också av stor 
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betydelse för nätet hur kundkategorier kan anses representeras av individuell mätdata, samt hur många 

kunder som kan allokeras till respektive kategori. 

7.1.4.  Utformning av undersökta fall 

Innan fallstudiens olika scenarier konstruerats har merparten av använda parametrar styrkts med hjälp 

av resultat från tidigare utförda studier. Men en av de aspekter som inte bygger på resultat av tidigare 

studier är de värden för kundpenetration som undersökts. Detta för att det av naturliga skäl inte 

tidigare har gjorts någon undersökning på vad denna studies specifika energitjänst skulle kunna ha för 

genomslag på marknaden. Syftet med denna studie är att visa vilken verkan en viss kundpenetration 

skulle få, inte att faktiskt ta fram vilken kundpenetration som kan förväntas. För att erhålla en mer 

korrekt uppfattning skulle en marknadsundersökning troligtvis varit ett lämpligt verktyg, men av 

nämnda inriktningsskäl för studien har en sådan ej prioriterats. 

Vid utformning av ett framtidsscenario med en ökad andel elfordon har ett antal antaganden behövts 

göras. Detta för att det råder stor osäkerhet om hur ett sådant scenario faktiskt kan komma att se ut. 

Den prognos som använts gäller summan av både elbilar och laddhybrider, vars laddningsförfarande är 

något som i verkligheten kan skilja sig åt. Denna skillnad är något som inte behandlats i studien, men 

med ett fåtal antaganden passar tillämpningen ändå relativt väl. 

Den applicerade laddningen baseras på antagandet om att körsträckan är direkt kopplad till energi-

åtgången, vilket med en konstaterad laddningseffekt leder till hur lång tid laddningen pågår. Det 

innebär att det förutsägs att bara el har förbrukats, vilket inte behöver vara fallet för en laddhybrid som 

även har en förbränningsmotor. Men om det antas att laddhybridens batteri är tillräckligt stort för att 

räcka hela den genomsnittliga körsträckan samt att batteriet först töms helt innan förbränningsmotorn 

startar kan ovanstående antagande anses vara riktigt. Vid val av laddningseffekt har ett lägre alternativ 

valts för att en högre laddningseffekt i dagsläget kräver skärskild utrustning, vilken alla användare inte 

kan förväntas köpa med den extra kostnad som det medför. Hur daglig laddning av bilen påverkar 

batteriets livslängd och prestanda är svårt att avgöra då det kan bero på ett flertal aspekter såsom 

batterityp, urladdningsnivå och temperatur. För den praktiska tillämpningen av detta bör det därför 

säkerställas att laddning av elbilarna sker på ett sådant sätt att batteriet inte tar onödigt stor skada. Att 

bedöma vilken inverkan dessa aspekter skulle få på studiens resultat är komplicerat att utröna då 

teknikutveckling kring elfordon samtidigt går snabbt framåt. När allt kommer omkring bedöms ändå 

den framtida utbredningen av elfordon vara den mest avgörande faktorn för vilken potential som finns 

i detta framtidsscenario.  

7.1.5.  Nättariffer 

Vid utförande av fallstudien har verkliga nättariffer, både mot slutanvändare och från överliggande 

nät, använts. Dock har det vid simuleringar av fallstudien observerats att drivkrafterna från de två 

tarifferna inte riktigt strävar efter samma styrning. Detta kan även konstaterats i den ekonomiska 

potentialen där kostnadsminskningen för överliggande nät blir mycket stor jämfört med vilket 

genomslag som erhålls för slutanvändares nätkostnad. Detta har delvis sin orsak i att slutanvändares 

nättariff har hämtats från ett helt annat nät, som har andra förutsättningar och en annan tariff mot 

överliggande nät. Varför detta ändå gjordes var för att det konstaterades att arbetet bakom att ta fram 

en korrekt anpassad nättariff mot slutanvändare är mycket omfattande. Tariffen ska ge drivkrafter till 

styrning som är önskvärd för det nätets unika förhållanden samtidigt som nätägaren erhåller en skälig 

kostnadstäckning. 

En betydande skillnad som uppmärksammats mellan slutanvändares nättariff och tariffen för över-

liggande nät är antalet effekttoppar under ett år som är kostnadsdrivande. För överliggande nät är det 

bara två tillfällen under två olika höglastperioder som avgör en stor del av hela årskostnaden, medan 
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det för slutanvändares nättariff i detta fall baseras på medelvärdet av fem effekttoppar varje månad. 

Detta leder till kraftiga skillnader huruvida styrning är önskvärd under få eller ett flertal tillfällen. 

Följden av denna skillnad observeras mellan vilken ekonomisk potential som erhålls för nätägare och 

slutanvändare för Fall 1 – Dygnsvis efterfrågeflexibilitet och Fall 3 – Efterfrågeflexibilitet vid extrem-

toppar, där styrning sker varje dag respektive några enskilda dagar. 

Av ovanstående resonemang konstateras att de olika tarifferna måste samspela för att kunna skapa 

ordentliga ekonomiska drivkrafter för både nätägare och slutanvändare. Tariffen för överliggande nät 

får anses vara opåverkbar medan den tariff som erbjuds till slutanvändare faktiskt kan förändras. 

Genom att då utforma en nättariff för slutanvändare enligt vad som beskrivs i avsnitt 6.2 - Syntes 

anses tarifferna samspela och en god ekonomisk potential kan erhållas. 

7.1.6.  Känslighetsanalyser 

Med hjälp av känslighetsanalyser kan den ekonomiska potentialens beroende av olika parametrar 

undersökas. Att resultatet är relativt oberoende av en parameters värde kan anses vara en styrka för 

energitjänsten, då resultatet är stabilt, medan en kraftig påverkan på motsvarande sätt kan visa sig vara 

en svaghet. Av utfallet från känslighetsanalyserna för kundpenetration och möjlig effektreduktion att 

döma, konstateras att justering av dessa parametrar får samma följder och därför egentligen påvisar 

samma sak, nämligen hur stora aggregerade laststyrningar som utförs. Alltså hade utförandet av den 

ena varit tillräcklig, då dess utfall hade kunnat användas för att resonera sig fram till ett resultat även 

för den andra. 

På grund av att mätdata för elanvändningen i nätet är timupplöst går de endast att undersöka styrning 

under en eller flera hela timmar. Det innebär att de tidsperioder som undersökts, tre till fem timmar, 

utgör en relativt stor procentuell skillnad från referensfallet. Att undersöka några mindre skillnader 

hade kunnat vara önskvärt för att bedöma resultatets stabilitet. Vidare konstateras att den känslighets-

analys som utförts för ett kraftvärmeverk är en mycket unik förutsättning i Karlskrona, inte just att det 

finns utan att det körs på ett visst sätt samt är av en viss storlek. Det bidrar till att ett resultat där 

kraftvärmeverket inkluderas är svårare att generalisera för andra nät. 

Förutom utförda känslighetsanalyser beaktades alternativet att utföra en analys för en mer simpel 

laststyrningsmetod än den som tillämpats i fallstudien. En sådan skulle kunna tillämpa ett tillväga-

gångssätt där styrning utförs vid förutbestämda tillfällen, exempelvis vissa dagar och vissa klockslag. 

Om detta skulle ha visat sig vara fördelaktigt hade energitjänsten istället kunnat nyttja en hög-

/låglastprissättning. Dock observerades en relativt kraftig variation från dag till dag för när på dygnet 

nätets belastning var som störst, varför en sådan laststyrningsmetod troligen hade varit svår att 

konstruera på ett tillfredställande sätt. 

7.1.7.  Affärsmodell 

Användandet av BMC som verktyg för att strukturera affärsmodellen har sannolikt lett till en 

förutfattad mening om vilka element som är viktiga och hur de hänger samman. Andra metoder för att 

formulera affärsmodeller gör gissningsvis ett annorlunda urval och uppdelning av de aspekter som 

behandlas, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett annat fokus. Men i denna rapport har BMC huvud-

sakligen använts som en översiktlig mall för att assistera vid framtagandet av energitjänsten och 

modifikationer har gjorts efter vad som ansågs passa gällande situation bäst. 

Tillkortakommandena med BMC har behandlats genom analys med såväl SWOT som Porters 

femkraftsmodell. På detta vis får analysen med både resonemang som är direkt tillämpade från 

SWOT-analys, samtidigt som en strukturerad konkurrensanalys fås med femkraftsmodellen. Något 

som skulle kunna öka trovärdigheten med affärmodellen är en djupare analys av slutanvändarnas 
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intresse och ersättningskrav. Detta skulle kunna gjorts genom exempelvis en enkätundersökning. Men 

det bedömdes finnas tillräckligt underlag kring detta tillgänglig i tidigare studier för att möjliggöra en 

för ändamålet tillräckligt detaljerad affärsmodell. 

7.2.  Regulatoriska hinder och drivkrafter 

Detta avsnitt behandlar hinder och drivkrafter för energitjänsten som kan kopplas till olika typer av 

regulatoriska aspekter. Först diskuteras det hinder som offentlig upphandling upplevs utgöra, för att 

sedan gå vidare till vilken inverkan ellagen bedöms ha. Slutligen behandlas de delar av elnäts-

regleringen som anses ha stor påverkan på energitjänsten. 

7.2.1.  Offentlig upphandling 

Genom att utforma en energitjänst som nätföretaget handlar upp av elhandlaren möjliggörs ett antal 

olika utformningar och flertalet alternativ för bland annat prissättning. Dock gjordes analysen att det är 

fördelaktigt att undvika upphandling helt och hållet. Detta grundar sig på åsikter från både elhandlare 

och nätägare som menar att det är en tids- och arbetskrävande process där överklaganden är vanligt. 

Därför verkar lagen om upphandling försvåra för implementering av energitjänster som bygger på 

efterfrågeflexibilitet. 

7.2.2.  Ellagen 

Det finns fastställt i ellagen att elnätsföretag inte får ställa upp krav som försvårar tillhandahållandet 

av tjänster för efterfrågeflexibilitet om det inte kan motiveras utifrån en säker, tillförlitlig och effektiv 

drift av ledningsnätet. I grund och botten är detta positivt för en energitjänst som denna, då det 

synliggör lagstiftarens intention om att främja för användandet av energitjänster för sådana ändamål. I 

detta projekt har det dock framkommit oklarheter rörande var gränsen går mellan att nätägaren handlar 

med energi och en energitjänst för lastflytt, samt vad det specifikt är som avgör var gränsen mellan 

dem dras. Ett förtydligande kring detta skulle neutralisera denna osäkerhet som annars kan leda till att 

vissa utformningar av energitjänster för efterfrågeflexibilitet inte testas, i rädsla för att bryta mot denna 

lag. Om någon av de utformningar som i dagsläget betraktas ligga i gråzonen visar sig vara den mest 

lämpliga, kan samhället riskera att gå miste om den fulla potentialen för samhällsnyttan av hushållens 

efterfrågeflexibilitet. 

7.2.3.  Elnätsregleringen  

Ett par aspekter med Ei:s nätreglering har stor möjlighet att påverka energitjänsten. De som behandlas 

nedan är de ekonomiska incitamenten för effektiv nätdrift, de överliggande nätens långsiktiga 

kostnadstäckning och den nya avskrivningsmetoden för nätföretagens anläggningstillgångar. 

Till att börja med har incitamenten en avgörande betydelse för energitjänstens ekonomiska bärkraft. I 

takt med att nätägaren gör förbättringar som leder till en mer effekt nätdrift kommer också referens-

perioden som används för jämförelse för att fastställa de incitamentsgrundande nivåerna bli bättre. 

Därmed sker en successiv ökning av svårighetsgraden för att erhålla incitamenten, vilket med tiden 

leder till minskade intäkter från dem. Detta faktum innebär en utmaning för energitjänstens 

ekonomiska hållbarhet då nätägarens nytta minskar, och i takt med detta även dennes betalningsvilja. 

Allt eftersom incitamenten blir svårare att erhålla kan också nätägarens risk för att hamna i en 

beroendeställning till elhandlaren öka, för att bibehålla uppnådd nivå av effektiv nätdrift. Om nät-

ägaren börjar prestera sämre och det uppstår mer förluster i nätet kommer de att straffas ekonomiskt. 

Men då samma sak inte tillämpas för stigande kostnader mot överliggande nät och det faktum att 

nätförluster står för en så pass liten del av de totala incitamenten, gör att den reella ekonomiska risken 

med denna inlåsningseffekt bedöms vara liten. 
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Ytterligare intressanta aspekter med incitamenten är de nivåer som är satta avseende hur stor del av 

kostnadsbesparingen för minskade förluster och för överliggande nät som nätägaren får behålla. För 

nätförluster är denna andel satt till 50 % medan den för överliggande nät beror av lastfaktorn. Genom 

att Ei fastställer just dessa nivåer gör de ett ställningstagande om vad åtgärder för effektivare nätdrift 

får vara värda. Jämfört med om nätägaren hade fått behålla hela besparingen begränsas de till att 

endast genomföra de allra lönsammaste åtgärderna. Genom att låta nätägaren behålla hela besparingen 

bör efterfrågan på energitjänster för efterfrågeflexibilitet öka, vilket i förlängningen kan antas leda till 

en ännu effektivare nätdrift. 

Om lokalnätet minskar sina kostnader mot överliggande regionnät kommer givetvis intäkterna att 

minska för regionnätet. Åtgärder hos lokalnätet leder troligen till att en del av regionnätets kostnader 

mot överliggande stamnätet också kan minska, då en jämnare belastning fortplantas uppåt i nätet. Men 

för stamnätet är detta inte möjligt. När SvK får lägre intäkter från regionnäten kan de inte minska sina 

kostnader på samma sätt, då de saknar ett överliggande nät. Visserligen belastas stamnätet jämnare 

vilket bör leda till lägre underhållskostnader, men dessa tros inte vara i samma storleksordning som 

intäktsbortfallet. Om energitjänsten börjar användas på bred front kan det därför ge upphov till denna 

rekyleffekt. För att inte börja gå med förlust är det rimligt att SvK höjer tariffnivåerna för regionnäten, 

vilket i sin tur fortplantas nedåt i nätet genom höjda tariffnivåer även för lokalnäten. Detta ger samtliga 

lokalnät ökade kostnader för överliggande nät. Men då en jämnare belastning och minskade förluster 

ändå leder till ett antal positiva systemnyttor kommer SvK:s intäktsbortfall förmodligen att vara 

mindre än den kostnadsbesparing som samtliga lokalnät initialt gör, vilket leder till att den rekyl-

mässiga prisökningen hos regionnäten inte kommer motsvara hela den besparing lokalnäten gör. Men 

frågan är hur stor skillnaden är mellan dem. Denna rekyleffekt kan motverkas av en framtid med 

exempelvis större elfordonsflotta genom att det totala energiuttaget ur näten ökar. Då det aggregerade 

effektbehovet ökar kan de kostnadsdrivande effekterna mot överliggande nät bibehållas, samtidigt som 

incitamenten fortfarande kan erhållas för effektivare nätdrift då de är baserade på faktorer relativt 

totalt energiuttag. 

Slutligen kan Ei:s nya avskrivningsmetod för anläggningstillgångar påverka vilka investeringar 

nätägaren gör. Den nya avskrivningsmetoden gör att äldre utrustning ger lägre avkastning än tidigare 

medan nyare utrustning ger högre. Det kan leda till en risk för att alternativnyttan av att investera i ny 

teknik blir så pass mycket högre än andra effektiviseringsåtgärder att nätägaren istället fokuserar på 

detta. Det faktum att vissa nätföretag eftersträvar förutsägbara intäkter understyrker denna risk. Som 

nämns i avsnitt 2.2.4 - Ny avskrivningsmetod för anläggningstillgångar anser vissa att det går att 

ifrågasätta den samhällsmässiga lönsamheten i att byta ut fungerande utrustning. Frågan är giltig och 

kan jämföras med andra produkter som har störst miljöpåverkan i användningsfasen, exempelvis när 

det är rimligt att byta ut en fungerande bil för att nyare modeller är mer bränslesnåla. Beroende på 

vilket tidsperspektiv som tillämpas och givet att den nya utrustningen är mer effektiv, skulle den dock 

kunna vara mer samhällsmässigt lönsam än exempelvis implementering av energitjänsten. 

7.3.  Ekonomiska jämlikhetsaspekter med energitjänsten 

Om aktuell energitjänst får stort genomslag på marknaden är det ur ett etiskt perspektiv intressant att 

ifrågasätta vilken påverkan det skulle kunna få på ekonomiska jämlikhetsaspekter i samhället. 

Exempelvis om alla kommer gynnas lika eller om en större del av nyttan tillfaller vissa samhälls-

segment. 

Att tjänsten innebär användande av teknisk utrustning kan innebära att personer som har svårare att ta 

till sig ny teknik även har svårare att anamma energitjänsten. Men om installation och styrning sköts 

av elhandlaren behöver inte slutanvändaren engagera sig i den tekniska delen. En aspekt som är 
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svårare att påverka är hur slutanvändarens boendesituation och uppvärmningssystem påverkar 

storleken på vilken kostnadsbesparing som kan uppnås. Villakunder har oftare ett eget fristående 

värmesystem än de som bor i lägenhet, vilket gör att de också kan påverka sina kostnader i större 

utsträckning. Ju kallare klimat desto mer energi behövs för uppvärmning, vilket därmed ger en större 

besparingspotential än vad som finns i varmare klimat. Känslighetsanalyser visar också på att ägare av 

elfordon har möjlighet att dra särskilt stor nytta av energitjänsten. Nordligt belägna villahushåll med 

elvärme och elfordon kommer därför att kunna tillgodogöra sig större nytta med energitjänsten än 

andra hushållskategorier. Å andra sidan är elprisets volatilitet störst i elområde fyra, vilket till viss del 

kan balansera ut skillnaderna då värdet per energivolym potentiellt är större i de södra delarna av 

landet. Detta resonemang förutsätter dock att ersättningen till slutanvändare varierar med värdet på 

den efterfrågeflexibilitet de bidrar med, något som inte behöver vara fallet. Elhandlaren skulle lika 

gärna kunna tillämpa en platt ersättning för hela kundkollektivet. 

Att vissa kategorier av hushåll kan tjäna mer på tjänsten än andra kan framstå som orättvist. Men å 

andra sidan straffas inte heller de som har mindre ekonomiska incitament, utan snarare gynnas de som 

har större möjligheter att dra nytta av tjänsten. Ovanstående resonemang kan dock innebära ett 

problem om det leder till en förändrad relativ köpkraft i samhället, det vill säga ökade ekonomiska 

klyftor. Men ur ett hänseende gynnas även de hushåll som inte har energitjänsten. Då nätägaren inte 

får tillgodogöra sig hela den kostnadsminskning som uppstår genom jämnare belastning och minskade 

förluster, kommer en del av den besparing som görs leda till en lägre intäktstram, vilket i sin tur 

tilldelas hela kundkollektivet genom en sänkt nättariff. Visserligen visar resultat från denna studie att 

kostnadsbesparingen som kan göras på individuell nivå genom detta är högst marginell. 

Omvänt skulle man, ur de hushållens perspektiv som använder energitjänsten, kunna påstå att det är 

orättvist att vissa sparar pengar genom att åka snålskjuts på andra. Ett tillvägagångsätt för att åtgärda 

detta kan vara en uppdelning av nätområdet i mindre delar, efter var kunderna som använder sig av 

energitjänsten befinner sig rent geografiskt. På detta sätt kan de hushåll med energitjänsten i högre 

grad dra nytta av den minskning av nättariffen som de själva givit upphov till. Anledningen till att 

nätägaren skulle överväga att göra detta är att det skapar större ekonomiska incitament för hushåll att 

använda sig av energitjänsten. Trenden i dagsläget är dock det motsatta, nätområden slås oftare 

samman till större områden, vilket kan bero på möjligheterna till skalfördelar och att kunna erbjuda 

jämnare pris till slutanvändarna. Fler nätområden skulle troligtvis också innebära mer arbete för SvK i 

samband med nätavräkning och för Ei vid nätreglering. 

7.4.  Energitjänstens roll i framtiden 

Som presenteras i avsnitt 2.2 - Förändringar på elmarknaden sker en ständig utveckling av 

elmarknaden och ett antal exempel på både aktuella och potentiella förändringar lyfts fram. Efter att en 

utredning om möjlig utformning av energitjänsten har gjorts är det intressant att utforska vad en sådan 

utformning kan få för roll i framtiden. Merparten av nämnda förändringar behandlas som faktorer som 

kan främja för att energitjänsten får genomslag på marknaden, medan resterande berör de möjligheter 

som energitjänsten kan bidra med på sikt. 

En av de stora möjligheterna med energitjänsten är att den bidrar till minskade elkostnader för 

slutanvändare, det uppstår alltså ett frigjort kapital för dem. Beroende på vilka konsumtionsbehov 

slutanvändare har finns det en möjlighet för dem att använda överskottet till att öka konsumtionen av 

någon annan vara. Om elanvändningen kan anses ha en bestämd budget och elkostnaderna minskar 

med hjälp av energitjänsten kan elanvändningen komma att öka till en nivå så att elkostnaderna 

bibehålls. Vid en ökad elanvändning kan flera av nämnda systemnyttor istället motverkas. En ökad 

elanvändning kan även bidra till ökade kostnader för både överliggande nät och nätförluster. Men om 
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nätutnyttjandet sker på ett effektivare sätt än idag kan incitamenten ändå erhållas, då de är baserade på 

relativa faktorer. Dock konstateras att elkostnaden för många slutanvändare är osynlig, vilket i sådana 

fall borde innebära att elanvändningen inte ökar om elkostnaden sjunker. 

Tidigare studier har visat att en stor del av efterfrågeflexibiliteten finns hos elanvändningen för 

uppvärmning, vilket har dragits nytta av i denna utredning. Samtidigt visar utvecklingen på att en allt 

större del av elvärmen är i form av värmepumpar. Detta tillsammans med en möjlig utbyggnad av 

fjärrvärme leder till att potentiell volym nedreglering minskar. Dock är fjärrvärmens framtid i viss mån 

oklar, då den på en del håll ersätts av elvärme vilket istället ökar den potentiellt tillgängliga 

flexibiliteten. Om pågående klimatförändringar leder till ett långsiktigt minskat värmebehov kommer 

även det leda till en reducerad flexibilitet, både på grund av minskad installerad effekt och lägre 

elbehov. 

Energitjänsten föreslår att elhandlaren ska kunna styra främst slutanvändarnas uppvärmningssystem, 

vilket enligt tidigare studier är möjligt utan att försämra värmekomforten. Dock kan en sådan 

överlåtelse av kontroll uppfattas som att elhandlaren istället blir en leverantör av värmekomfort, något 

som skulle kunna användas för att skapa en alternativ variant på studiens energitjänst där värme-

komfort är en del av värdeerbjudandet. Om slutanvändarna får en sådan uppfattning kommer 

elhandlaren att skuldbeläggas för tillfällen då värmekomforten inte upprättahålls, vilket skulle kunna 

inträffa vid för kraftiga lastreduktioner. Men en försämrad värmekomfort kan även bero på andra 

anledningar, vilka även inträffar med dagens konfigurationer utan styrning. 

7.4.1.  Plattform för efterfrågeflexibilitet 

Som uppmärksammas i avsnitt 7.2.3 - Elnätsregleringen kommer nyttan från incitamenten, allt annat 

lika, att avta med tiden. Detta kan försvåra för affärsmodellen. Dock har ett flertal potentiella 

förändringar på elmarknaden konstaterats, exempelvis ett ökat inslag av intermittent elproduktion samt 

en avveckling av kärnkraft. Dessa förändringar kan kompensera för de faktorer som ger en avtagande 

ersättning från incitamenten. 

Men det är också intressant att undersöka hur hushållens efterfrågeflexibilitet kan användas i andra 

tillämpningar. För genom att göra hushållens flexibilitet till en vara på marknaden har i praktiken en 

ny och tidigare oanvänd resurs framställts. Tillsammans med den styrutrustning som installeras i 

samband med energitjänsten möjliggörs därför många fler användningsområden för flexibiliteten. 

Denna plattform för slutkundens efterfrågeflexibilitet kan leda till att nya och mer lönsamma 

användningsområden kan se dagens ljus. Just det är en av de stora styrkorna med energitjänsten, det 

vill säga att den främjar för ytterligare innovationer som bygger på och beror av hushållens 

efterfrågeflexibilitet. Författarna ser i dagsläget ett antal alternativa användningsområden, vilka 

beskrivs nedan. 

För nätägaren skulle efterfrågeflexibiliteten kunna skapa möjligheter för alternativa driftstrategier. 

Troligtvis finns det tillfällen när små förändringar i nätbelastning kan leda till att exempelvis en 

transformatorstation temporärt kan tas ur drift, vilket gör att tomgångsförlusterna från den försvinner 

helt och hållet. Utöver att detta är attraktivt ur ett förlustperspektiv kan det även tjäna ett syfte från ett 

underhållsperspektiv. Flexibiliteten skulle kunna möjliggöra för att delar av nätet lättare kan tas ur 

drift för underhåll, något som annars kanske kräver inhyrd utrustning eller annan reservutrustning. Ett 

närliggande användningsområde som faller inom begreppet styrel är att nätägaren kan sänka 

förbrukningen hos flexibla hushåll vid effektbrist, för att undvika att abonnenter istället kopplas bort 

helt och hållet. 
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Produktionsresurserna i effektreserven håller i dagsläget på att bytas ut mot förbrukningsreduktioner. 

Därför skulle en aktör som aggregerar många slutanvändares flexibilitet kunna bjuda ut denna till 

effektreserven. Nackdelen med en sådan tillämpning är att effektreduktionen inte kan genomföras 

under lika lång tid som exempelvis en inom industrin, för att hushållen inte ska få försämrad 

värmekomfort. Även om denna aktör får ersättning för att införliva sina flexibilitetsresurser till 

effektreserven är det oklart hur stor ersättningen faktiskt blir. En fördel är dock att elhandlaren initialt 

får buda ut flexibiliteten på Elspot, vilket kan möjliggöra en hög utnyttjandegrad av resursen. 

Ett ytterligare ändamål som installerad styrutrustning bör kunna användas till är att elhandlaren kan 

balansera sina kunders elanvändning. Om det upptäcks att en användares prognostiserade förbrukning 

inte bedöms slå in, kan de flexibla resurserna justeras så att balansen ändå kan upprättahållas. 

Beroende på hur stora elhandlarens kostnader är för balanshållning skulle detta kunna visa sig både 

mer eller mindre lönsamt än att styra efter vad energitjänsten avser. 

I framtiden kan en större del av hushållens eldrivna utrustning vara möjlig att styra, vilket leder till att 

mängden flexibel last blir större. Fler användarkategorier, exempelvis lägenhetskunder, kan också 

börja dra nytta av energitjänsten genom att styra sin disk- eller tvättmaskin samt hemelektronik. 

7.5.  Avgränsningar 

I rapportens inledning antogs tre avgränsningar; att enbart undersöka elanvändningen för hushåll med 

elvärme, att endast studera möjligheterna på den svenska elmarknaden samt att utesluta eventuella 

investeringskostnader förknippade med affärsmodellen. Då dessa i olika utsträckning påverkat arbetet 

förs det i detta avsnitt en diskussion kring dem. 

Elanvändare som inte tillhör kategorin hushåll med elvärme har ett mer heterogent elbehov och 

bedömdes därför vara svårare att inkludera i bedömningen. Om energitjänsten skulle tillämpas på 

denna användarkategori är möjligheten att prognostisera dessa slutanvändares förbrukning en aspekt 

som tros ha stor inverkan på genomförbarheten. Verksamheter vars behov är svåra att prognostisera 

lämpar sig troligen bättre för energieffektiviserande åtgärder. Men för de verksamheter som använder 

el enligt liknande mönster varje dag bedöms det finnas god potential till lastflytt inom användnings-

kategorierna uppvärmning och ventilation. 

Kontorsbyggnader har i likhet med hushållsfastigheter möjlighet att lagra värme i byggnadens 

stomme. Ventilationssystemet skulle kunna variera luftomsättningen beroende på nätets kortsiktiga 

behov, men också planläggas till att ventilera ut nattluften tidigare på morgonen om det kan jämna ut 

belastningen i nätet. Med vetskapen om att hushåll som äger elfordon kan ge stor nytta för nätet, bör 

det vara av särskilt intresse att undersöka flexibiliteten hos bilpooler och företag som sysslar med 

uthyrning av elfordon. Laststyrning i dessa verksamheter skulle kunna ge upphov till stor nytta för 

nätet. 

Den framtagna energitjänsten bedöms inte direkt kunna överföras till andra länder. Den huvudsakliga 

anledningen till detta är osäkerheter kring hur de rättsliga förhållandena varierar mellan länderna. 

Själva styrningen och tillhörande utrustning är generellt applicerbar, men vilken ersättning nätägaren 

kan få genom sin verksamhet och möjligheterna till handel av energitjänsten tros variera kraftigt, även 

inom Norden. Specifikt kan nämnas att Ei:s framtagna ekonomiska incitament för nätregleringen är av 

stor betydelse för energitjänsten och det är oklart huruvida liknande incitament finns i andra länder. 

Att affärsmodellens lönsamhet beror på investeringskostnader är trivialt, men frågan är om det har en 

betydande inverkan. Att installera styrutrustning innebär en initial investering för antingen elhandlaren 

eller hushållen, medan nätägaren ansvarar för att ta fram en lämplig spetspristariff. Men hos de 
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slutanvändare som redan har installerad styrutrustning, exempelvis för en smartare reglering av 

värmekomforten, skulle en del av investeringskostnaden kunna undvikas genom att använda befintlig 

styrutrustning. Att ta fram en ny tariff skulle dock kunna visa sig vara ett hinder för införandet av 

energitjänsten om nätägaren ser uppgiften som svår och kostsam att genomföra. 

7.6.  Vidare studier 

Under arbetets gång har att antal intressanta sidospår identifierats. Samtidigt finns det element som 

skulle kunnat tjäna på djupare undersökningar men som inte genomförts till följd av den begränsade 

tid som reserverats för detta projekt. 

Till att börja med skulle affärsmodellens kostnadsstruktur kunna undersökas ytterligare genom 

noggranna kalkyler av även investeringskostnader. Vidare kan med fördel en marknadsundersökning 

av hushållens intresse för just denna energitjänst göras. Det kan skapa större trovärdighet kring vilken 

grad av kundpenetration som kan förväntas. Genom att vidareutveckla den föreslagna spetspristariffen 

och applicera den i en fallstudie, går det att få en bättre uppfattning och exakt vilken nytta som kan 

tillfalla slutanvändarna. För att ytterligare validera de resultat som erhållits från fallstudien och 

undersöka vilken skillnad klimat samt stads- respektive landsbygdsnät får för incitamenten och 

hushållens besparing, kan en ytterligare fallstudie göras på exempelvis ett mer nordligt beläget 

lokalnät på landsbygden. Det kan också vara av intresse att undersöka hur en annorlunda region-

nätstariff påverkar resultatet. 

Först när energitjänsten testas rent praktiskt går det att med fullständig säkerhet fastställa hur väl den 

fungerar. Därför är det av intresse att testa energitjänsten i praktiken på ett mindre kundkollektiv 

bestående av villahushåll med eluppvärmning. Då kan driftsrelaterade detaljer tydliggöras som är 

svåra att förutsäga på teoretisk väg. 

Vidare kan energitjänsten försöka appliceras på andra segment av slutanvändare, exempelvis 

användarkategorier med prognostiserbar elförbrukning relaterad till värme och ventilation. Det skulle 

också vara intressant att undersöka huruvida det går att ta fram metoder för att identifiera dessa typer 

av verksamheter. Även hushåll utan elvärme skulle kunna vara intressanta om det går att formulera ett 

erbjudande som tar hänsyn till den mindre potentiella nyttan från dessa slutanvändare, då just 

elvärmesystemet utgör den största delen av den totala flexibla lasten. 

I avsnitt 7.4.1 - Plattform för efterfrågeflexibilitet presenteras ett antal ändamål som en plattform för 

efterfrågeflexibilitet kan användas för. Dessa bedöms kunna realiseras genom den installerade styr-

utrustning som energitjänsten behöver. Att mer djupgående undersöka dessa aspekter för att identifiera 

möjligheter och hinder är därav av intresse. 

Slutligen har nätregleringen varit ständigt närvarande i samband med genomförandet av detta projekt, 

då den till stor del styr hur nätägaren arbetar och vilka drivkrafter den har. Det har framkommit att 

nätägaren till viss del saknar drivkrafter att bli mer energieffektiv och främja för energisystemet som 

helhet. Incitamenten för effektiv nätdrift är ett steg på vägen mot detta, då de bland annat främjar för 

ökad användning av efterfrågeflexibilitet. Men med dagens utformning kommer dess möjliga inverkan 

att på sikt avta. Att reglera en monopolverksamhet är ingen lätt uppgift, men med nätägarnas centrala 

position i elsystemet har de samtidigt stora möjligheter att bidra. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka hur regleringen kan fortsätta vidareutvecklas för att skapa långsiktiga incitament till ett mer 

effektivt elsystem. 
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7.7.  Bidrag till ny kunskap 

Denna studie har till stor del utgått från Ei:s nya ekonomiska incitament för nästkommande tillsyns-

period, vilka förväntas antas under år 2015. Vid genomförande av denna studie har inga tidigare 

utredningar gjorts kring vilken nytta som kan erhållas med hjälp av dem. Därför förmodas detta vara 

den första grundliga utredningen av vilken verkan de kan ha genom att använda sig av hushållens 

efterfrågeflexibilitet. 

Det föranleder även att en energitjänst som utnyttjar de värden som incitamenten ger upphov till inte 

tidigare har utformats. Som uppmärksammats har nätägare tidigare inte haft några drivkrafter till att i 

någon större utsträckning minska sina kostnader, då de kan få full täckning för dem från sina 

nätabonnenter. Det har inneburit att energitjänster med syfte att minska nätägares kostnader tidigare 

inte har fyllt någon funktion, vilket denna energitjänst anses göra. 

Vid utredning av energitjänsten har det konstaterats att den aktör som lämpar sig bäst för att erbjuda 

den är elhandlare. Att som elhandlare erbjuda den innebär ett nytt affärsområde som till stor del skiljer 

sig från deras huvudsakliga verksamhetsområde. 

Användning av spetspristariffer har ännu inte fått ett kommersiellt genomslag i Sverige, trots att det 

har prövats i pilotstudier och påvisat goda resultat. Andra utredningar har diskuterat möjligheterna för 

att tillämpa en sådan i Sverige utan att få någon nätägare att tillämpa den. Denna studie visar på ett 

mer konkret förslag för vilken funktion och utformning en spetspristariff skulle kunna ha för att tjäna 

energitjänstens ändamål. 
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8.  Slutsats 
I detta kapitel återges de slutsatser som erhållits under studiens gång, vilka används för att besvara 

rapportens frågeställningar. 

1. Vilka värden kan efterfrågeflexibilitet ge upphov till? 

Genom användning av efterfrågeflexibilitet uppstår ett antal värden hos slutanvändare och nätägare, 

vilka kan ses som potentiella nyttor för elhandlaren. För slutanvändaren utgör reducerade kostnader 

för elhandel och nät de viktigaste värdena. Dock varierar hushållens förutsättningar att realisera 

kostnadsminskningar på ett antal aspekter. Om bostaden värms upp med el eller inte, om man äger sitt 

uppvärmningssystem eller ett elfordon samt klimatet spelar alla roll. Utöver de rent monetära värdena 

som nämns ovan, kan slutanvändare betrakta de systemnyttor som ett nyttjande av deras efterfråge-

flexibilitet leder till som positiva. Till dessa kan främjandet av intermittent förnybar elproduktion och 

en eldriven fordonsflotta räknas, samt minskad användning av dyra fossilberoende produktionsslag. 

Men slutanvändarna kan också se negativa värden i form av risken för sämre värmekomfort och data-

sekretess samt mindre kontroll över sin användning. 

Nätägarens huvudsakliga värde med efterfrågeflexibilitet är kopplat till de intäkter som uppstår till 

följd av Ei:s incitament för effektiv nätdrift, genom jämnare belastning i nätet och minskade förluster. 

Incitamentens totala potential varierar beroende på om lokalnätet finns i ett tät- eller glesbefolkat 

område, i norr eller i söder och hur abonnenternas effektbehov ser ut Även den regionnätstariff som 

lokalnätet blir debiterade efter har stor betydelse för incitamentens potential. Nätägaren kan också 

uppleva andra värden med efterfrågeflexibilitet som positiva, exempelvis möjligheten att undvika 

bortkoppling av abonnenter samt att minska avbrott vid tillfällen med ansträngd effektsituation. Det 

finns också driftstrategiska fördelar med efterfrågeflexibilitet, exempelvis att kunna ha en mer effektiv 

användning av tillgänglig överföringskapacitet, förenkla vid underhåll samt möjliggöra för en 

effektivare drift av transformatorstationer. 

2. Hur påverkar efterfrågeflexibilitet slutanvändares elkostnader och den ekonomiska 

potentialen för nätägare med incitamenten för effektivare nätdrift? 

Utifrån fallstudien kan ett par generellt applicerbara samband observeras gällande de incitament och 

minskade elkostnader som nätägare respektive slutanvändare kan erhålla. För nätägare observeras att 

incitamentet för jämnare belastning i samtliga fall och känslighetsanalyser är betydligt större än det för 

minskade nätförluster. Vidare ses att en relativt stor del går att erhålla även om styrning sker endast 

vid ett fåtal tillfällen. Detsamma visar sig även gälla för under hur många timmar styrning sker per 

dygn, genom att aktivera flexibiliteten under ganska få timmar erhålls en stor del av incitamenten. 

Dock ses ett kraftigt beroende av hur stor effektreduktion som kan göras och vilken kundpenetration 

som tillämpas, då båda inverkar på hur stor effekt som kan styras undan vid topplaster. Detta samband 

styrks ytterligare genom fallet med elfordon, då en än större effekt kan styras undan och därmed 

undvika den negativa inverkan på ett redan ansträngt nät som en tillkommande last annars skulle ge 

upphov till. På så sätt kan också större ekonomiska incitament erhållas. 

Vad gäller slutanvändares minskade elkostnader erhålls ett något varierande förhållande mellan hur 

stor besparing som kan göras för elhandel respektive nät. Då styrning tillämpas ofta erhålls den största 

besparingen för elhandel, då en totalt sett större energivolym förflyttas. Men för fallet med elfordon 

observeras motsatsen, den största besparingen görs för nät, vilket beror på att det också är ett högt 

effektuttag som styrs undan. Om styrning bara utförs några enstaka gånger erhålls mycket låga 

besparingar för båda kostnadsposterna. För samtliga fall observeras att endast en marginell del av 

kostnadsminskningen för nät härrör från den lägre intäktsram som nätägaren får genom minskade 

kostnader. 
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3. Hur kan en energitjänst där elhandlare erbjuder sina elkunders efterfrågeflexibilitet till 

nätägare utformas? 

Utformning av energitjänsten har gjorts efter ändamålet att med hjälp av passiv efterfrågeflexibilitet 

utföra laststyrning av slutanvändare för att erhålla en effektivare nätdrift. På så vis kan samtliga av 

tidigare nämnda värden erhållas. Men som resultaten från fallstudien visar är det framförallt 

incitamentet för jämnare belastning som innebär störst ekonomisk potential för energitjänsten. Vidare 

tyder sammanställt underlag på att energitjänsten bör förmedlas av en elhandlande aggregator med 

balansansvar. 

Tillfrågade aktörer anser att offentlig upphandling är en tids- och arbetskrävande process och ser 

därför gärna att det bör undvikas för denna energitjänst. För att säkerställa att ett upphandlings-

förfarande inte krävs handlas inte tjänsten mellan elhandlare och nätägare. För att elhandlare ändå ska 

kunna ta del av värdet från erhållna incitament ter det sig lämpligt att nätägaren utformar en tids-

differentierad nättariff, vilken elhandlaren kan laststyra efter. Genom att då debitera slutanvändare för 

utförd tjänst kan elhandlare ta del av nätägarens nytta. Då studiens resultat visar att styrning under 

endast ett fåtal tillfällen är nödvändigt för att uppnå en stor del incitamenten, kan en spetspristariff 

tillämpas. De tillfällen som bör prissättas extra högt beror på nätets förutsättningar, både vad gäller 

aggregerad belastning och tariff för överliggande nät. 

Genom slutanvändarnas efterfrågeflexibilitet erhåller nätägaren ekonomiska incitament, men får också 

minskade intäkter till följd av den nya spetspristariffen vilken ger lägre nätkostnader för de slut-

användare som använder energitjänsten. Men samtidigt reduceras också kostnaderna för överliggande 

nät, vilket förväntas leda till ökad vinst då kostnaderna minskar mer än intäkterna, förutsatt att 

nättariffen är korrekt utformad. Deltagande slutanvändare har möjlighet att erhålla lägre elkostnader 

för både nät och elhandel, då elhandlaren har möjlighet att styra efter spotpris vid de tillfällen som 

spetspristariffen inte stimulerar till styrning med hänsyn till nätet. Det är de minskade elkostnaderna 

som möjliggör för elhandlaren att påföra hushållet en avgift för utförd tjänst, men som totalt sett ändå 

leder till lägre elkostnader för slutanvändaren. 
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Bilaga 1 - Lastkurvor 

 
Figur som visar hur nätets aggregerade belastning förändras under en exempeldag i fallstudien. 

 

 
Figur som visar hur slutanvändares förbrukning förändras under samma exempeldag som figuren ovan. 
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Bilaga 2 – Mötesagenda 
I nedanstående lista presenteras en sammanställning av de diskussionspunkter som behandlades under 

projektets större möte. Deltagare var författarna, representanter från Affärsverken Energi och Elnät, 

Storuman Energi och Sweco. 

 Nätägare 

o Föredras fasta kostnader framför rörliga? 

o Hur bedöms reinvesteringsnivån för överföringskapacitet? 

o Vilka faktorer tas i beaktande vid val av abonnerad effekt? 

o Hur går era upphandlingar till väga? 

o Hur köps nätförluster upp i dagsläget? 

o Vilken inverkan har kraftvärmeverket? 

o Hur ser möjligheterna ut för att göra prognoser för önskvärd styrning i förväg? 

 Elhandlare 

o Hur påverkas elhandel av vid vilken tidpunkt som styrningen bestäms? 

o Vilka följder fås för balansansvariga? 

 Efterfrågeflexibilitet 

o Bedöms den identifierade potentialen rimlig? 

o Vilka andra möjligheter, utöver aktuell energitjänst, finns det med efterfråge-

flexibilitet? 

o Utgör risken för följderna av en extremvinter något problem? 

 Fallstudie 

o Täcker de formulerade fallen in det som önskas undersökas? 

o Vad kan de kompletteras med? 

o Anses incitamenten vara tillräckligt stora för att vara intressanta? 

 Energitjänsten 

o Passar en upphandling för aktuell energitjänst? 


