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Abstract

Increased demand response and electricity retail -
models and applications for analysis of economical
consequences
Musie Mogos

As the introduction of renewable energy sources increase in the power market, the
need for effective use of electricity by consumers gains importance. The Swedish
power market is characterized by demand inelasticity. Thus, resulting in a system
where supply follows demand. Increased demand response in electricity markets is
essential in order to cope with future challenges. Electricity retailers can encourage an
increased demand response by offering contracts to their customers such as “Real
time pricing” and “Fixed price with the right to return”. Under these contracts
consumers are exposed to the hourly prices of electricity, thus benefitting by shifting
the load to hours when the price is low. Electricity retailers benefits theoretically by
risk eliminations. The aim of this paper is to quantify the economic consequences of
increased demand response, for electricity retailers by offering the two contracts.
This is done in two parts; firstly a simulations model of demand response is developed
based on spot prices and different levels of price elasticity, secondly the results from
the simulations are used in a model for calculations regarding an electricity retailers’
economy. The results show that an electricity retailers’ profit increases with
increased demand response, greater response results in greater profits. Using low,
medium and high demand response results in a profit increase of 34 %, 38 % and 55 %
respectively.
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Sammanfattning 

De energipolitiska målen att minska utsläppen av växthusgaser är ett led i en global 

strävan att begränsa klimatförändringar. Integrationen av förnyelsebara energikällor ökar 

därmed. I framtiden då en allt större andel av elsystemet kommer att bestå av tillgängliga 

förnybara energikällor som sol- och vindkraft, utgör detta ett problem för drift och 

styrning. Problemen uppstår eftersom många av de förnyelsebara energikällorna 

karakteriseras av oregelbunden produktion, vilket leder till större variationer på elpriser. 

Detta ställer även krav på ett elsystem där efterfrågan i större utsträckning följer utbud.  

Efterfrågeflexibilitet har på senare tid fått större uppmärksamhet som ett svar på 

problematiken. Efterfrågeflexibilitet innebär att kunder anpassar sin elförbrukning efter 

utbudet och därmed priset på elmarknaden. Vid tidpunkter med höga priser, minskar 

förbrukningen och vid tidpunkter med låga priser så ökar den istället. Sedan den 1 

oktober 2012 har alla elkonsumenter, som ett led i strategin för en hållbar utveckling ur 

miljö- och klimatperspektiv, möjligheten att teckna elhandelsavtal med timdebitering. 

Detta innebär att elförbrukare har större möjligheter än tidigare att bidra med 

efterfrågeflexibilitet.  

I denna rapport undersöks hur elhandlare påverkas ekonomiskt av en ökad 

efterfrågeflexibilitet. Detta analyseras genom att först utveckla en modell för simulering av 

en ökad efterfrågeflexibilitet baserat på olika mått av substitutionselasticitet, och sedan 

använda resultaten av simuleringarna på ekonomiska beräkningsmodeller. De teoretiska 

fördelarna med efterfrågeflexibilitet för elhandlare är väldokumenterade men har inte 

kvantifierats. De avtal som undersöks är fastprisavtal, spotprisavtal och fastpris med 

returrätt. Elhandelsbolaget Storuman AB har bidragit med förbrukningsdata över 

prisområdet SE3, försäljningspriser och prissäkringspriser. 

Resultaten av beräkningarna visar att en ökad efterfrågeflexibilitet leder till en ökad 

ekonomisk vinst för elhandlare. Det är utformningen av avtalsformerna som bidrar till att 

minimera de prisrisker och kvantitetsrisker som elhandlare utsätts för. De två avtalen 

resulterade i en högre vinst på 33 % respektive 35 % jämfört med fastprisavtal utan 

efterfrågeflexibilitet. Simulering med låg respons resulterade i en ökning med 34 %, 

måttlig respons 38 % och hög respons 55 %. Dessa resultat ska ses som ett bidrag i den 

fortsatta forskningen kring efterfrågeflexibilitet och elhandel. Resultaten beror till stor del 

av hur simuleringen av efterfrågeflexibilitet går till. Intressant att undersöka är hur olika 

modeller av efterfrågeflexibilitet påverkar elhandlare. Det skulle även vara intressant att 

jämföra resultaten med verklig data från kunder som haft flexibla avtal under en längre 

period 
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1. Inledning  

De europeiska och nationella målen att minska utsläppen av växthusgaser är ett led i den 

globala strävan att begränsa klimatförändringar. Denna strävan innebär att integrationen 

av förnyelsebara energikällor i elsystemet förväntas öka kommande år. Många av de 

tillgängliga förnybara energikällorna såsom vindkraft, solenergi, tidvatten och vågkraft, 

karakteriseras exempelvis av oregelbunden produktion, vilket leder till en ökad 

prisvolatilitet på elmarknaden. Detta kommer att utgöra problem för drift och styrning av 

framtida elsystem eftersom utbud alltid måste matcha efterfrågan (Jónsson et al., 2010; 

Morales och Conjeo, 2011). 

Många forskare menar emellertid att det krävs en förändring av elsystemet; från en 

struktur där utbud följer efterfrågan till en där efterfrågan följer utbud. Detta kan uppnås i 

praktiken genom att vidta åtgärder som underlättar och främjar så kallad 

efterfrågeflexibilitet, som innebär att kunderna anpassar sin elförbrukning efter utbudet 

och därmed priset på elmarknaden. Medan stora industrikonsumenter i många länder 

ägnar sig åt energieffektivisering och aktivt följer priset på elmarknaden, har lite gjorts för 

att underlätta för hushåll och mindre konsumenter att bidra med efterfrågeflexibilitet 

(Torriti et al., 2010).  

Efterfrågeflexibilitet har på senare tid fått större uppmärksamhet av myndigheter och 

beslutsfattare. Forskningen på detta område har som en följd intensifierats och fokus läggs 

oftast på någon av de centrala aktörerna; nätägare, producenter, elhandlare och 

elanvändare. I detta examensarbete ligger fokus på elhandelsverksamhet.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sedan den 1 oktober 2012 har alla elkonsumenter, som ett led i strategin för en hållbar 

utveckling ur miljö- och klimatperspektiv, möjligheten att teckna elhandelsavtal med 

timdebitering. Avtalsformen innebär att elpriset varierar med marknadspriset från timme 

till timme. Det betyder att elkonsumenter nu har större möjligheter än tidigare att spara 

pengar genom att använda mindre el när den är som dyrast och därmed bidra till en ökad 

efterfrågeflexibilitet (Öhling et al., 2015). 

Även elhandlare har intressen vad gäller en ökad efterfrågeflexibilitet som ett medel inom 

riskhanteringen och därmed i syfte att öka vinstmarginalerna i en starkt konkurrensutsatt 

bransch (Bartusch et al., 2010). En gemensam faktor som elmarknader delar är 

avsaknaden av priskänslighet och efterfrågeelasticitet (Bompard et al., 2007). Detta beror 

främst på elektricitetens speciella egenskaper som till exempel begränsad lagringsbarhet, 

avsaknaden av bra substitut och att elräkningen har en relativt liten påverkan på 

hushållsbudgeten. Dessutom existerar asymmetrisk information på elmarknaden; 

slutkunderna ser inte det ”verkliga” spotpriset och kan därmed inte fatta beslut om 

förbrukningsbegränsning baserat på priset samtidigt som elhandlare baserar sina 

inköpsvolymer på osäkra prognoser. Elhandlarnas uppgift är alltså att brygga gapet 

mellan handelsplatsen och elanvändare. Utmaningen för elhandlare ligger i att de måste 

köpa energi för priser som fluktuerar på marknaden för att sedan sälja densamma i stor 

utsträckning för ett fast pris till elanvändarna. För att reducera riskexponeringen har 
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elhandlarna starka incitament att styra kundernas efterfrågan och att förstå sina kunders 

efterfrågan så noggrant som möjligt (Nguni och Tuan, 2006; Kirschen et al., 2004).  

Huvudfrågan som ställs i detta examensarbete är därför: Hur påverkas elhandelsbolagens 

ekonomiska resultat av en ökad efterfrågeflexibilitet? 

1.2 Syfte   

Syftet med detta examensarbete är således att utveckla en metod för simulering av en 

ökad efterfrågeflexibilitet (förbrukningsflexibilitet) och att tillämpa den på empiriska data 

för att estimera de ekonomiska konsekvenserna för elhandlare av en ökad 

efterfrågeflexibilitet. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport handlar främst om att kvantifiera de effekter som en ökad 

efterfrågeflexibilitetflexibilitet ger upphov till för elhandlare. Därför behandlas inte 

beteendemönster hos elanvändare och de vanor som hämmar en ökad 

efterfrågeflexibilitet i vardagen.  

Vid beräkningarna av de ekonomiska resultaten tas enbart de direkta kostnader 

relaterade till köp och försäljning av el i beaktande. Hänsyn tas alltså inte till 

marknadsföringskostnader, administrativa kostnader eller kostnader för att få handla med 

el på de olika marknaderna. När det gäller modelleringen av den modifierade 

förbrukningskurvan antas att last kan flyttas när som helst under ett dygn.  

1.4 Rapportens disposition 

I kapitel 2 ges en överblick över den svenska elmarknaden med fokus på marknader för 

handel av el och risker som uppstår i elhandeln. Kapitel 3 ägnas åt att introducera teorin 

bakom efterfrågeflexibilitet och vilka fördelar som elhandlare kan förvänta sig av en ökad 

flexibilitet, men även för elmarknaden som helhet. De modeller som har tagits fram och de 

metoder som har använts för estimering av de ekonomiska konsekvenserna av en ökad 

efterfrågeflexibilitet för elhandlare presenteras i kapitel 4, som följs av en redovisning av 

resultaten i kapitel 5. Rapporten avslutas med kapitel 6 resultaten och modellerna 

diskuteras och slutsatser dras. 
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2. Den svenska elmarknaden 

I detta kapitel beskrivs den svenska elmarknaden på ett övergripande sätt. Här 

presenteras olika aktörer, hur priset sätts på elmarknaden och vilka risker som uppstår 

för elhandlare.     

2.1 Elproduktion 

Den del av den svenska elproduktionen som är förnybar utgörs av vattenkraft, 

biobränsleeldade anläggningar och vindkraft. I framtiden kan solceller och vågkraft också 

ingå – men utgör en ytterst begränsad andel av dagens produktion (Svensk Energi, 2015).  

Icke förnybara produktionsslag består av kärnkraft och en begränsad andel fossileldade 

anläggningar (kol, olja, och naturgas). De fossileldade anläggningarna ingår främst i 

effektreserven, men finns även i ett fåtal kraftvärmeanläggningar. De olika 

produktionsslagen har olika egenskaper och dessa samverkar i elsystemet. Kärnkraft och 

vattenkraft utgör basen i elproduktionen. Det finns tio reaktorer på tre platser i Sverige; 

Forsmark i Uppland, Oskarshamn i Småland och Ringhals i Halland. I kärnkraftverk 

produceras el med uran som bränsle i reaktorerna. Kärnkraften producerar ett normalår 

mellan 65 och 70 TWh el. Detta kan jämföras med att Sveriges totalproduktion av el 

normalt uppgår till mellan 140 och 150 TWh (Svensk Energi, 2015). 

Vattenkraften tillhör de förnybara produktionsslagen och levererar el utan 

koldioxidutsläpp. Denna kraftkälla använder vatten som bränsle utan att förbruka vattnet. 

Vatten från snö och regn lagras i magasin och produktionen kan ske när efterfrågan är 

som störst. Den mängd el som vattenkraften kan producera beror alltså på tillgången på 

vatten. Under så kallade torrår, kan produktionen bli nedåt 50 TWh, medan den under så 

kallade våtår kan överstiga 75 TWh (Svensk Energi, 2015). 

Kraftvärme räknas också som bas i det svenska elsystemet. I kraftvärmeverk produceras 

både el och värme. Detta innebär att elen enbart kan produceras när värme efterfrågas. 

Den värme som efterfrågas kan vara i form av fjärrvärme under den kalla tiden på året, 

men även värme i form av ånga inom den tunga industrin såsom pappersbruk (Svensk 

Energi, 2015).  

Vindkraften däremot används som kompletterande förnybar kraftkälla med vinden som 

bränsle. Vindkraftverk har ökat i antal de senaste åren och därmed har också 

elproduktionen från detta produktionsslag ökat. Vinden är dock växlande och kan inte 

lagras. Elproduktion från vindkraft kan därmed inte garanteras när elanvändningen är 

hög. Därför används vindkraften som kompletterande kraft vid tillgång (Svensk Energi, 

2015).      

Utbud och efterfrågan måste alltid i varje ögonblick vara lika stor. Annars slutar 

elsystemet att fungera med elavbrott som följd. Överföringsledningar och kablar finns 

mellan Sveriges grannländer. Vid högre elanvändning än elproduktion importeras el från 

ett grannland och tvärtom om elproduktionen är högre. Det är frekvensen i elnätet som 

signalerar om det råder obalans. Sjunker frekvensen under 50 Hz indikerar det ett 
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underskott i elproduktionen och den måste då ökas på något sätt, och tvärtom ifall 

frekvensen överstiger 50 Hz (Svensk Energi, 2015).   

2.2 Elnätet 

Elnätet i Sverige är uppdelat på tre nivåer; stamnät (400 kV och 220 kV), regionnät (130-

40 kV) och distributionsnät/lokalnät (40 kV och lägre). Stamnätet ägs och drivs av 

Svenska Kraftnät (SvK) och omfattar även utlandsförbindelser. SvK är också 

systemansvarig myndighet vilket innebär att de bland annat har ansvar för elsystemets 

driftsäkerhet och att produktionen av el hela tiden motsvarar förbrukningen. På 

regionnätsnivå är det i huvudsak tre företag som äger och driver näten; Vattenfall, E.ON 

och Fortum. På den lägsta spänningsnivån, distributionsnät, är det flera elnätsföretag som 

är verksamma under naturliga monopol uppdelade efter geografiska områden (Svenska 

Kraftnät, 2011).   

2.3 Elområden 

I Sverige är elproduktionen och elförbrukningen inte fördelad på ett jämnt sätt. I norr 

produceras mycket mer el än vad som förbrukas. Ju längre söderut i Sverige produceras 

allt mindre och det förbrukas allt mer. Detta överskott av el i de norra delarna av landet 

måste alltså transporteras långa sträckor söderut. Transporten ger upphov till förluster i 

stamnätet och så kallade flaskhalsar uppstår. Under 2011 delades Sverige därför upp i fyra 

elområden utifrån var flaskhalsarna uppstår. Figur 1 visar hur denna uppdelning ser ut. 

Dessa elområden kallas även för prisområden då priset mellan de olika områdena kan 

variera beroende på överföringskapaciteten och tillgången på elproduktion. Under en 

bristsituation i ett visst område kan priset på elen i detta område bli dyrare än resterande 

elområden (Svenska Kraftnät, 2011).   

 

 

Figur 1: Sveriges elområden. Källa: Svenska Kraftnät (2011). 
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2.4 Aktörer på elmarknaden 

Figur 2 visar de fem aktörer som utgör den svenska elmarknaden; elanvändare, 

elproducenter, elnätsföretag, elhandelsföretag och elbörsen. Det finns även aktörer 

utanför denna figur som är viktiga att nämna; SvK med sitt systemansvar, balansansvariga 

företag och energimarknadsinspektionen som på uppdrag av regering och riksdag 

kontrollerar att företagen på energimarknaderna följer lagar och regler.  

Elanvändare är de verksamheter eller hushåll som tar ut el från elnätet och förbrukar den. 

För att göra detta möjligt behöver elanvändare teckna två typer av avtal. Dels ett avtal med 

ett elnätsföretag och ett avtal med ett elhandelsföretag. Dessa avtal rör avgifter för 

utnyttjandet av elnätet respektive betalning av den mängd el som används. Elnäts- och 

elhandelsföretag kan vara samma, men behöver inte vara det. Elnätsföretag kan inte 

elanvändaren själv välja då det i ett givet geografiskt område endast finns en ägare, i så 

kallade naturliga monopol. Elhandelsföretag kan däremot väljas fritt. Konsumentpriset på 

el bestäms slutligen av tre delar; en elnätsavgift för överförningen av el, ett elhandelspris 

för den mängd el som förbrukas samt skatter och avgifter till myndigheter (Svenska 

Kraftnät, 2011).  

En elproducent producerar el som den sedan matar in på elnätet. Elproducenterna säljer 

till största del sedan sin el till elhandelsbolag genom elbörsen, men kan även göra 

bilaterala avtal med stora elanvändare. I Norden finns det fyra stycken dominerande 

elproducenter som står för 50 % av produktionen (Svensk Energi, 2011). Dessa fyra är 

Vattenfall, Fortum, Statkraft och E.ON. Övriga producenter består både av privata och 

kommunala kraftproducenter.  

 

Figur 2: Aktörer på den svenska elmarknaden och deras förbindelser. Källa: Svenska Kraftnät 

(2014). 
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Elnätsföretagen är de som tillhandahåller elnäten på distributionsnivå. De ansvarar för att 

elen inom ett geografiskt område når fram till slutanvändare. Det är även denna aktör som 

ansvarar för mätvärden inom avräkningsområdet och att denna information kommer 

elhandelsföretagen tillhanda (Svensk elmarknadshandbok, 2014). 

Elhandelsföretagen köper in el från elproducenter, via elbörsen eller från ett annat 

elhandelsbolag. De säljer sedan vidare elen till elanvändarna. Elhandelsföretagen är alltså 

leverantörer av el och sluter affärsmässiga kontrakt med elanvändare. Elen säljs på 

marknaden i fri konkurrens med andra elhandelsföretag (Svensk elmarknadshandbok, 

2014).  

Alla elhandelsföretag är enligt lag skyldiga att ansvara för balans mellan levererad el och 

förbrukad el. Företaget kan själv hantera detta genom att sluta avtal direkt med Svenska 

kraftnät, eller köpa balansansvar av ett balansansvarigt företag. Att balansansvaret sköts 

kontrolleras av Svenska kraftnät i balansavräkningen (Svenska Kraftnät, 2015a).  

2.5 Elhandelsavtal i Sverige 

Genom att aktivt välja elhandelsföretag och elavtal kan elanvändare påverka sina 

elkostnader. De fyra vanligaste avtalstyperna är:  

 Fast pris med olika bindningstid 

 Rörligt pris 

 Mixavtal med både rörliga och fasta delar 

 Tillsvidareavtal  

Med fastprisavtal betalar kunderna samma pris per förbrukad kWh under hela avtalstiden. 

Avtalstider varierar vanligtvis mellan 1-3 år. Ett rörligt pris följer, tillskillnad från 

fastprisavtal, utvecklingen på den nordiska elbörsen. Priset baseras antingen på det 

genomsnittliga spotpriset för aktuell månad eller på elhandlarens volymvägda inköpspris. 

Med volymvägning menas att det spotpris som råder under timmar då många i kundbasen 

använder el får ett större genomslag på priset. Genom ett mixavtal kan kunder betala en 

del av sin elförbrukning till rörligt pris och resterande del till fast pris. Om elanvändare 

inte aktivt väljer ett elhandelsavtal anvisar elnätsföretaget en elhandlare. Användaren 

betalar då ett så kallat tillsvidarepris som ofta är betydligt högre 

(Energimarknadsinspektionen, 2015).      

Som nämnt i inledningskapitlet har elanvändare numer, i strategin för hållbarutveckling, 

möjligheten att teckna elhandelsavtal med timdebitering. Det innebär att priset som 

kunden betalar varierar med marknadspriset från timme till timme och därmed kan de 

genom att aktivt välja tidpunkt för användning och mängd, påverka både sin ekonomi och 

miljön. Denna typ av avtal förklaras djupare i kapitel 3.4.   
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2.6 Marknader för handel av el 

Det finns olika marknadsplatser för handel av el. De olika marknaderna fyller även olika 

funktioner. Figur 3 illustrerar de olika marknaderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Handelsmarknader av el. Källa: Energimarknadsinspektionen (2015). 

Så mycket som 85 procent av all el som förbrukas i Norden handlas på Nord Pool Spot. Det 

är på den fysiska marknaden som priset på el sätts. På marknaden Elspot sätts 

systempriset liksom spotpriser för de olika elområdena en dag i förväg för varje timme det 

nästkommande dygnet. Detta sker genom ett auktionsförfarande. Köpare lämnar en order 

som består av kvantitet (MWh/h) och prisnivå för varje enskild timme senast kl. 12:00 

dagen innan leverans. Volymerna baseras på förväntad förbrukning. När alla bud kommit 

in tillämpas ett marginalprissättningssystem och referenspriset (systempriset för el) 

hamnar på den nivå där utbud möter efterfrågan. Prisområdesskillnader uppstår ifall 

flaskhalsar identifieras där stora mängder el behöver överföras till områden med 

begränsat överföringskapacitet. Priset höjs därmed i dessa områden 

(Energimarknadsinspektionen, 2015 och Nord Pool Spot, 2015a).  

Eftersom buden på Elspot baseras på förväntad efterfrågan dagen innan leverans finns en 

justeringsmarknad. På denna ”inom-dagen-marknad” (Elbas) handlas kontrakt från kl. 

14:00 dagen innan, till en timme innan leveranstimmen. Genom Elbas kan aktörerna 

justera kontrakten som de ingick på Elspot utifrån förändringar i efterfrågan och utbudet 

under leveransdygnet och därmed upprätthålls balansen. Priserna på Elbas sätts genom 

principen först till kvarn med bästa priset, högsta köp-budet och lägst säljpris. ”Inom-

dagen-marknaden” blir allt mer viktigt i takt med utbyggnaden av förnyelsebara 

energikällor så som vindkraft och solenergi. Vindkraft är oförutsägbar av naturliga skäl. 

Handel av el 

Fysisk Finansiell 

Nord Pool Spot 

Elspot 

Elbas 

Nasdaq 

Commodities 

Reglermarknad 

(SvK) 
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Elbas kommer att spela en nyckelroll för att neutralisera obalanser i systemet mellan 

utbud och efterfrågan (Nord Pool Spot, 2015b). 

Finansiella kontrakt används av aktörer för säkra elpriset för variationer i spotpriset. I 

Norden handlas finansiella kontrakt på Nasdaq Commodities. Aktörer kan genom att 

handla futures- och forwardkontrakt prissäkra systempriset i upp till fyra år. Handel kan 

göras på dygns-, vecko-, block-, säsongs- eller årskontrakt. Eloption är ett finansiellt 

instrument för riskstyrning och prissäkring av framtida intäkter och kostnader knutna till 

handel med elkontrakt. Nord Pool har även en clearingverksamhet. Detta innebär att de 

går in som kontraktsmotpart i kraftkontrakt. Därigenom reduceras den finansiella risken 

för dem som har handlat kontrakten (Svensk Elmarknadshandbok, 2015). 

Eventuella obalanser mellan utbud och efterfrågan som kvarstår efter handel på Nord Pool 

regleras genom handel på reglerkraftmarknaden. Marknaden tillhandahålls av Svenska 

kraftnät och är en ”inom-timme-marknad” där balansansvariga kan lägga bud fram till 45 

minuter innan drifttimmen (Svenska kraftnät, 2015b). 

2.7 Risker inom elhandel 

Något som utmärker elmarknaden är att den karakteriseras av bristande 

överenstämmelse mellan de kontrakt som elhandelsföretag tecknar med producenter på 

Nord Pool och de kontrakt de tecknar med sina kunder. Avtalen på elbörsen avser 

bestämda kvantiteter (MWh/h), medan avtalen med elanvändarna i princip är optioner 

som ger kunderna rätt att konsumera el till ett förutbestämt pris när som helst. Med 

traditionella avtal behöver en enskild kund överhuvudtaget inte planera sin elanvändning 

eller på något sätt ange sin förväntade timvisa elförbrukning. För kunden innebär detta 

naturligtvis en bekvämlighet, men för elhandlare och för elsystemet som helhet innebär 

detta att det uppstår ”kvantitetsrisker” då den faktiska elanvändningen under vissa 

perioder avviker från den förväntade elförbrukningen (Bergman och Amundsen, 2004).  

En annan typ av risk som elhandlare utsätts för är ”prisrisk”. Systempriset på Nord Pool 

Spot uppvisar både systematiska och stokastiska förändringar. Elhandelsföretag har 

generellt sett god kunskap om de systematiska prisvariationerna som beror på att 

efterfrågan förändras under speciella säsonger, dygn och enskilda timmar. Att priset 

förändras systematiskt har sin grund i att marginalkostnaden för att producera el tenderar 

att stiga med produktionsvolym. Problemet är att det utöver detta även finns viktiga 

stokastiska variationer. Dessa förändringar beror främst på temperatur- och 

väderleksförhållanden, men även på andra faktorer som ger upphov till både 

utbudschocker och efterfrågechocker. Sammantaget innebär detta att elpriset inte kan 

förutses med en hög grad av säkerhet (Bergman och Amundsen, 2004). 

Den kostnad som det innebär att bära dessa risker för elhandlare beror på hur bra 

kundernas förväntade förbrukning kan förutses och hur väl de pris säkrar sig på den 

finansiella marknaden. Dessutom tenderar pris- och kvantitetsrisker att vara positivt 

korrelerade. Vid en ovanligt kall vinter är sannolikheten stor att elpriset är högt samtidigt 

som elanvändningen är högre än den genomsnittliga förbrukningen för samma period 

tidigare år. Detta innebär att riskerna multipliceras och därmed blir mer kostsamma att 

bära. Tillsvidarekontrakt och fastprisavtal är de i särklass vanligaste avtalsformerna på 
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den svenska elmarknaden. Det betyder att elhandelsföretagen bär en mycket stor del av 

pris- och kvantitetsriskerna (Bergman och Amundsen, 2004).     

3. Efterfrågeflexibilitet 

Som nämnts både i inledningskapitlet och på föregående sida är efterfrågeelasticitet en 

viktig komponent för att minska risken för elhandlare. I detta kapitel förklaras begreppet 

samt teorin bakom det. Detta är viktigt för att i senare kapitel förstå modellerna och 

resultaten. I denna del beskrivs och diskuteras även potentiella fördelar med styrmedel 

för en ökad efterfrågeflexibilitet och de kostnader som hör till. 

Efterfrågeflexibilitet, även kallat förbrukningsflexibilitet eller efterfrågerespons (eng. 

demand response), kan definieras som de elförbrukningsförändringar från normala 

konsumtionsmönster som uppstår till följd av ett aktivt svar på elpriser över tid av 

slutkonsumenter. Begreppet kan även definieras som incitamentsersättningar framtagna 

för att stimulera minskad elförbrukning när överförings- och produktionskapaciteten är 

begränsad och elpriset högt (US energikongress, 2006). Efterfrågeflexibilitet å andra sidan 

inkluderar all avsiktlig förändring av elkonsumtionsmönster, som till exempel tidpunkt för 

förbrukning och mängden el som förbrukas totalt (Albadi och El-Saadany, 2008). 

Det finns tre generella åtgärder genom vilka efterfrågeflexibilitet kan uppnås. Alla tre 

åtgärder innebär initiala uppoffringar och kräver aktivt handlande av kunderna. För det 

första kan konsumenter minska sin förbrukning under kritiska perioder med effekttoppar 

då priset är högt utan att förändra sin konsumtion resterande tid. Detta alternativ innebär 

en temporär begränsning i bekvämlighet. För det andra kan konsumenter reagera på höga 

elpriser genom att flytta en del av den efterfrågade elen till tidpunkter då priset är lägre. 

Tredje typen av efterfrågeflexibilitet är att konsumenter använder el som producerats 

lokalt för enskilt bruk (Albadi och El-Saadany, 2008).  

3.1 Styrmedel för ökad efterfrågeflexibilitet 

Albadi och El-Saadany (2008) menar att det finns ett flertal olika metoder för att uppnå en 

ökad efterfrågeflexibilitet hos elkonsumenter. De delas vanligtvis upp i två kategorier; 

incitamentbaserade styrmedel och prisbaserade styrmedel. Incitamentbaserade metoder 

innefattar kundstyrd indirekt lastförflyttning eller automatisk direkt lastkontroll under 

perioder då nätet är som tyngs belastat. Konsumenter får då en belöning i form av 

rabatterade priser. Ett annat exempel på incitamentbaserade styrmedel är att erbjuda 

deltagarna ersättning för prestationer, baserat på hur mycket last som reduceras under 

kritiska omständigheter då nätet är ansträngt. Konsumenter som omfattas av 

incitamentbaserade avtal kan även komma att straffas ekonomiskt i viss mån beroende på 

villkor och omständigheter.  

 

Prisbaserade avtalsformer är baserade på dynamisk prissättning där elpriset inte är fast. 

Exempel på prisbaserade styrmedel är: Time of Use, Critical Peak Pricing, Extreme Day 

Pricing och Real Time Pricing. Time of Use innebär att elpriset är olika under olika 

perioder. Perioder med efterfrågetoppar innebär högre priser än under perioder då 



11 
 

efterfrågan på el är låg. Detta kan jämföras med till exempel flygresor, som tenderar att 

vara billigare under lågsäsong och högre under högsäsong. I sin enklaste form består Time 

of Use av två tidsblock, ett högprisblock och ett lågprisblock som representerar 

efterfrågetopp respektive efterfrågedal, där priset under respektive block speglar 

medelpriset för perioden. Vid Critical Peak Pricing sätts ett extra högt förutbestämt pris på 

el oavsett om konsumenten har Time of Use-avtal eller fastprisavtal. Critical Peak Pricing 

är tänkt att användas under extrema bristsituationer som infaller enstaka gånger per år 

(Albadi och El-Saadany, 2008).  

 

Real Time Pricing eller realtidsbaserad prissättning innebär att elkonsumenter debiteras 

med ett pris som timme för timme ändras på samma sätt som elmarknadspriset på el. Real 

Time Pricing-kunderna informeras om de kommande elpriserna dagen innan eller timmen 

innan och kan genom informationen styra sin förbrukning och därmed i viss mån styra sin 

elräkning. Många nationalekonomer menar att Real Time Pricing på ett signifikativt sätt 

kan hjälpa till att reducera produktionskostnader, möta reservkapaciteter och är det 

styrmedel som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är mest attraktivt på en 

konkurrensutsatt elmarknad (Borenstein et al., 2002; Bloustein, 2005).  

3.2 Priselasticitet  

För att bättre förstå efterfrågeflexibilitet förklaras här begreppet priselasticitet och utgör 

grunden för simuleringsmodellen. Priselasticitet är ett mått som inom nationalekonomin 

används för att beräkna den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet på en vara 

eller en tjänst vid en ökning eller minskning av priset med x procent. Formeln för 

priselasticitet  ges av (1) och förklaras som den procentuella förändringen i kvantiteten 

av den förbrukade varan, genom den procentuella förändringen av priset på varan (Faria 

och Vale, 2011).  

    (1) 

Vid elkonsumtion är (1) ett mått på hur mycket elförbrukningen förändras när elpriset 

ökar med en procent. Det finns två typer av priselasticitet i detta sammanhang, 

egenpriselasticitet och substitutionselasticitet. Egenpriselasticitet är ett mått på hur 

kunder förändrar sin elkonsumtion på grund av förändringar i elpriset. Värdet antas vara 

negativt då en prisökning borde leda till en minskning i elkonsumtionen.  

Substitutionselasticitet är relaterat till förflyttning av elkonsumtion inom en särskild 

period, dag eller vecka, och är ett mått på hur mycket av konsumtionen som flyttas 

beroende på förändringar i elpriset (Faria och Vale, 2011). 

Värdet på  bestämmer hur starkt beroendet mellan variablerna är och hur mycket en 

förändring i den ena variabeln förändrar den andra. Vid negativt värde betyder det att en 

ökning i den ena variabeln leder till minskning i den andra. Vid  = 0, är varan fullständigt 

oelastisk, vid 0 <  < 1 är varan oelastisk, vid  = 1 är varan enhetselastisk, vid  > 1 

är varan elastisk och om  går mot  är varan fullständigt elastisk. Där  är 

absolutbeloppet av elasticiteten. I denna rapport är det olika värden på 

substitutionselasticitet som används för att modellera efterfrågeflexibiliteten.  
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3.3 Fördelar och kostnader med efterfrågeflexibilitet  

I figur 4 sammanfattas de fördelar som är associerade med efterfrågerespons. Fördelana 

är uppdelade i fyra huvudkategorier: kunder, hela marknaden, driftsäkerhet och 

marknadsutveckling.  

Kunder som bidrar med efterfrågerespons och som ingår i program som främjar 

efterfrågeflexibilitet kan förvänta sig besparingar i form av en lägre elfaktura. I vissa fall 

kan deltagare förbruka mer el än vad de vanligtvis brukar, utan att det blir dyrare. 

Fördelarna med en ökad efterfrågeflexibilitet gäller inte bara kunderna utan även 

marknaden som helhet, se Figur 4. Priset på elektricitet förväntas hamna på en strukturellt 

lägre nivå så småningom. Detta beror på ett effektivare utnyttjande av befintlig 

infrastruktur. Driftsäkerheten ökar och därmed uteblir vissa kostnader för förbättringar i 

infrastrukturen som rör distribution och transmission. Driftsäkerheten är något som rör 

hela marknaden och samhället men eftersom kunderna som bidrar med efterfrågerespons 

även bidrar till att minimera risken för elavbrott har den hamnat under en egen kategori 

(Albadi och El-Saadany, 2008).   

 

Fördelar med efterfrågeflexibilitet 

 Kunder 

  Incitamentsersättningar 

  Besparingar 

 Hela marknaden 

  Prisreduktion 

  Kapacitetsökning 

  Uteblivna/uppskjutna kostnader för infrastruktur 

Driftsäkerhet 

Reducerade avbrott 

Kunddeltagande 

Diversifierade resurser 

Marknadsutveckling 

Reducerad marknadsmakt 

Ökade valmöjligheter för kunder 

Reducerad prisvolatilitet 

Figur 4. Klassifikationer av fördelarna med efterfrågeflexibilitet. Källa: Albadi och El-

Saadany (2008). 

Sista kategorin rör fördelarna som innebär förbättringar av elmarknaden som sådan. 

Deltagarna får ökad insyn i elmarknaden och kan anpassa sin konsumtion för att spara 

pengar och på så sätt även påverka marknaden. En annan viktigt marknadsförbättring är 

att prisvolatiliteten reduceras på spotprismarknaden. Efterfrågerespons reducerar 

möjligheterna för huvudaktörer att utöva marknadsmakt (Albadi och El-Saadany, 2008). 

Braithwait och Eakin (2002) menar att en så liten minskning av efterfrågan som 5 % 

kunde ha resulterat i en 50-procentig prisreducering under elektricitetskrisen i 

Kalifornien mellan år 2000 och 2001. Det är möjligt på grund av att 

produktionskostnaderna av elektricitet ökar exponentiellt nära fullt 

kapacitetsutnyttjande. En liten minskning av efterfrågan kommer därför att leda till en 
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stor reducering av produktionskostnaderna som i sin tur resulterar i en reducering av 

priset för el. Detta illustreras i Figur 5.  

Den ursprungliga efterfrågekurvan representeras här med en vertikal linje då det inte 

existerar någon efterfrågerespons, elasticiteten är således obefintlig. Med 

efterfrågeflexibilitet så blir förbrukningen elastisk vilket medför att kurvan får en negativ 

lutning. Detta leder till en liten minskning i efterfrågan, , och en stor reducering i pris, 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Effekterna på spotpriser som ett resultat av efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. 

Källa: Moghaddam et al. (2011).  

Alla åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet är associerade med olika typer av kostnader 

för både ansvariga och kunder. Kunderna kan i vissa fall beroende på vilken typ av 

program som de ingår i, tvingas installera kompletterande teknik. En annan typ av kostnad 

som är svår att kvantifiera handlar om de uppoffringarna av komfort som möjligtvis 

uppstår i samband med efterfrågeresponsen. Andra besvärligheter kan vara enklare att 

kvantifiera såsom omställningskostnader i industrin till följd av ökad efterfrågeflexibilitet. 

För elhandlare uppstår kostnader relaterade till mätvärdeshantering och kommunikation 

(Albadi och El-Saadany, 2008). 

En annan viktig aspekt att tänka på i detta sammanhang är vikten av att ”utbilda” kunder 

om fördelarna med efterfrågerespons. Fortgående marknadsföring är också viktigt för att 

få fler kunder intresserade av att bidra med efterfrågeflexibilitet.   

3.4 Avtal som möjliggör efterfrågeflexibilitet 

För att kunder ska kunna bidra med efterfrågeflexibilitet krävs att elhandlare erbjuder 

avtal som främjar aktiv respons baserat på spotpris. En modell där marknadspriset 

överförs till kunderna i realtid ger potentiellt störst vinning. Även ur nationalekonomisk 

synvinkel har ett avtal som kontinuerligt baseras på korrekta prissignaler betydande 
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fördelar. Rörligt avtal baserat på månadsmedelpris har existerat under längre tid. Trots 

det väljer majoriteten av konsumenterna avtal med fast pris per kWh under ett år eller 

längre. Det borde föras en diskussion kring huruvida det är rimligt att försäkra sig mot den 

prisrisk som föreligger och om priset för detta är rimligt (Fritz, 2006). 

Fritz (2006) föreslår ett avtal kallat ”fastpris med returrätt”, vilket introducerades av 

Trondheim Energiverk. Detta avtal innebär att kunden har ett fast pris på en 

överenskommen volym timme för timme, medan avvikelser från den fasta volymen 

antingen köps till spotpris plus en handelsmarginal eller säljs till spotpris minus en 

handelsmarginal. Figur 6 visar hur variationer från den på förhand prissäkrade volymen 

köps och säljs till spotpris timme för timme.    

 

 

                 

 

 

 

Figur 6. Fastpris med returrätt. Källa: Modifierad figur Fritz (2006). 

Detta avtal innebär att kunden exponeras för spotpriset på marginalen, som därför har 

incitament att reagera på prissignaler. Utan respons får kunden ta hela prisrisken och 

kvantitetsrisken. Rörligt spotprisavtal är precis som det låter ett avtal som helt baseras på 

aktuellt spotpris timme för timme inklusive en handelsmarginal som elhandlaren tar ut. 

Här tar kunden all prisrisk men har även stora möjligheter till besparingar genom att 

aktivt planera sin förbrukning (Fritz, 2006).   

3.5 Fördelarna för elhandlare  

De potentiella fördelarna för elhandlare är betydande. Med avtal som möjliggör en ökad 

efterfrågeflexibilitet är det kunden som bär hela prisrisken. Kvantitetsriskerna elimineras 

för elhandlare då avtalen inte längre ger kunderna rätt att konsumera valfri mängd till ett 

och samma pris under alla tider på dygnet och året. Detta innebär i teorin högre 

vinstmarginaler och bättre ekonomiskt resultat genom betydande riskeliminering. Det 

innebär även att elhandlare kan erbjuda lägre och konkurrenskraftigare priser till 

kunderna på marknaden med större möjlighet för kunder att påverka sin elräkning genom 

flytta delar av sin last från timmar då spotpriserna är höga till timmar då spotpriserna är 

lägre.   

Timmar 
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Retur till spotpris 

Prissäkrad volym 
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4. Metod 

I detta kapitel ges en presentation av de data som används. Vidare följer en beskrivning av 

den modell som skapats för att modifiera förbrukningskurvan vid en simulerad ökning av 

efterfrågeflexibilitet, med respons baserat på aktuellt spotpris i relation till spotprisets 

dygnsmedelvärde och vald substitutionselasticitet. Detta kapitel kommer även att 

behandla de resonemang som ligger till grund för framtagandet av modellerna. Här följer 

även framtagandet av en modell för beräkning av ekonomiska nyckeltal för elhandlare. De 

ekonomiska nyckeltalen, tillsammans med modifierade förbrukningskurvor med hänsyn 

tagen till olika elasticitetstal, utgör grunden för att analysera hur en ökad 

efterfrågeflexibilitet påverkar elhandlare ekonomiskt.  

4.1 Data 

Storuman Energi AB har bidragit med aggregerade mätvärden för sina kunder i elområde 

Stockholm (SE3) under perioden juli 2013 till juni 2014. Värdena består dels av 

förbrukningsdata med timupplösning för den aktuella perioden, dels data över totala 

volymer och priser för två olika avtalsformer, fastpris och fastpris med returrätt. För de 

båda avtalen återfinns månadsdata för såld volym, försäljningspris, prissäkrad volym och 

säkringspris. För att kunna jämföra resultaten av modellen för beräkning av ekonomiska 

nyckeltal används samma prissäkringsvolymer, säkringspris och försäljningspris vid 

beräkningar för både ”fastprisavtal” och ”fastpris med returrätt”. Det är data från 

fastprisavtalet som används. Prissäkringsvolymerna räknas om från månadsdata till ett 

medelvärde timme för timme. Vid beräkningar av ekonomiska nyckeltal för spotprisavtal 

används inte prissäkringsvolymer då elhandlare enbart agerar på den fysiska marknaden.  

För att genomföra beräkningarna behövdes även Elspotpriser för de aktuella timmarna 

under perioden som hämtas från en databas på Nord Pool Spot (Elspot, 2014). 

4.2 Modellering av en ökad efterfrågeflexibilitet  

För att kunna analysera effekterna av en ökad efterfrågeflexibilitet krävs en modell för hur 

en befintlig förbrukningsprofil kan tänkas variera som ett svar på en prissignal. 

Elkonsumtionen hos kunder kan antas förändras på olika sätt beroende på utformningen 

av kontrakten. En sak är dock säker; begränsningar i elsystemet innebär att spotpriset för 

de timmar då det råder begränsningar skjuter i höjden. Därför baseras responsen i 

modellen på spotpriset varje given timme, relativt det aktuella dygnets 

spotprismedelvärde. I denna modell fungerar alltså spotprisets dygnsmedelvärde som 

referens för vilken prisnivå som kunderna tycker är normal.  Befinner sig spotpriset på en 

högre nivå relativt dygnsmedelvärdet minskar förbrukningen. Det samma gäller det 

omvända scenariot; då spotpriset är lägre än dygnsmedelvärdet ökar istället 

förbrukningen. Vidare presenteras olika grader av priskänslighet baserat på olika värden 

på substitutionselasticiteten som styr graden av lastförflyttning.   

Med utgångspunkt i den befintliga förbrukningskurvan och förändringar i spotpriser 

relativt dygnsmedelvärdet varje timme över den aktuella perioden, utvecklas en modell 
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med hjälp av Matlab R2014b för simulering av hur efterfrågeresponsen kan tänkas se ut 

(se Appendix A). Först räknas ett dygnsmedelvärde av spotpriserna löpande i intervaller 

om 24 timmar, sedan jämförs spotpriset varje timme med respektive dygnsmedelvärde. 

Om spotpriset under en timme är lägre än medelvärdet ökar den urspungliga 

förbrukningen med den procentuella skillnaden i pris multiplicerat med den valda 

elasticiteten k, för motsatsen gäller det omvända förhållandet. Spotprisets förhållande till 

dygnsmedelvärdet beskrivs i ekvation (2)-(3) där P(t) är spotpriset [kr/kWh] för varje 

timme t, Pm(t) är spotprisets dygnsmedelvärde [kr/kWh], ΔP(t) representerar den 

procentuella förändringen mellan spotpriset P(t) och dygnsmedelvärdet Pm(t). 

Modifieringen av den urspungliga förbrukningskurvan visas i ekvation (4)-(5), där E(t) är 

den ursprungliga förbrukningen för varje timme [kWh]. Ju större negativt tal på k, desto 

större blir den procentuella förändringen ΔE(t). De fyra ekvationerna bygger alltså på 

varandra och resulterar i ekvation (4) och (5). Eresp(t) är den slutgiltiga responsen uttryckt 

i [kWh] för den aktuella timmen baserat på de ovanstående faktorerna. För att slutligen 

räkna fram den resulterande modifierade förbrukningskurvan, Emod(t), med hänsyn tagen 

till efterfrågeflexibiliteten adderas den befintliga kurvan timme för timme med respektive 

efterfrågerespons.   

 (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

Vissa problem uppstår med detta tillvägagångssätt som måste adresseras och som 

behandlas i programkoden för att få en användbar modifierad förbrukningskurva. 

Eftersom spotpriset är väldigt volatilt uppstår situationer med stora skillnaden mellan 

spotpriset och dygnmedelvärdet som ger upphov till negativ förbrukning. Detta är inte 

rimligt då kunderna inte producerar egen el. Problemet löses genom att sätta minsta 

förbrukningen till noll. Ett annat problem som då uppstår är att totalförbrukningen skiljer 

sig mellan den ursprungliga kurvan och kurvan med simulerad efterfrågeflexibilitet. 

Genom att ta differensen mellan de båda och fördela denna jämnt timme för timme blir 

totalförbrukningen den samma för de båda kurvorna.  

De olika substitutionselasticitetsmåtten, se kapitel 3.2, som används för simuleringarna av 

efterfrågeflexibilitet är k=-1, k=-2 och k=-4. De representerar låg respons (enhetselastisk), 

måttlig respons (elastisk) respektive hög respons (elastisk).  

Figur 7 visar hur medelvärdet förändras löpande med förändringar i spotpriser. Figur 8 

illustrerar skillnaden mellan den ursprungliga förbrukningen och förbrukningen med 

aktiv efterfrågeflexibilitet, ekvation (5).  
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Figur 7. Spotprisets utveckling och dygnsmedelpris för de tre första dygnen under juli 2013.  

 

Figur 8. Ursprunglig förbrukningskurva och modifierad förbrukningskurva, k=-1, som ett 

resultat av efterfrågerespons baserat på prissignaler för de tre första dygnen under juli 2013.  

Tillsammans visar figurerna hur förbrukningen ökar när spotpriset är lägre än 

dygnsmedelspotpriset och att förbrukningen minskar när spotpriset är högre än 

dygnsmedelspotpriset. Tabell 1 visar sambandet mellan ekvation (2)–(4) för de olika k-

värdena explicit, för de sju första timmarna under juli 2013. 

Tabell 1. Efterfrågerespons för olika elasticitetsmått 

Spotpris 
(kr) 

Dygnsmedel 
(kr) 

Procentuell 
skillnad 

Ursp. Förbr. 
(kWh) 

Respons 
(k=-1) 

Respons 
(k=-2) 

Respons 
(k=-4) 

0,23 0,28 -16 9 559 1 507 3 015 6 029 

0,23 0,28 -17 9 127 1 590 3 181 6 361 

0,23 0,28 -19 8 594 1 624 3 248 6 496 

0,23 0,28 -19 8 184 1 526 3 052 6 104 

0,24 0,28 -15 8 443 1 244 2 488 4 976 

0,27 0,28 -4 9 448 407 814 1 628 

0,31 0,28 12 10 657 -1 232 -2 464 -4 928 
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Vid enhetselasticitet (k=1) blir efterfrågeresponsen i förhållande till den oelastiska 

ursprungliga förbrukningen lika stor som den procentuella skillnaden mellan spotpriset 

och dygnsmedelpriset den aktuella timmen. När elasticiteten ökar till -2 ökar även 

efterfrågeresponsen och blir -2 multipliserat med -16 %. Detta betyder alltså att en 

procentuell prisskillnad på -16 % leder till en ökning av förbrukningen på 32 %, etc. 

Anledningen till att substitutionselasticiteter sätts till t.ex. -2 och -4 är att analysera hur 

extrem efterfrågerespons påverkar elhandlare ekonomiskt.    

4.3 Beräkning av ekonomiskt resultat 

För att kunna kvantifiera de ekonomiska effekterna av en ökad efterfrågeflexibilitet 

används beräkningar av ekonomiskt resultat för ”fastprisavtal”, ”spotprisavtal” och 

”fastpris med returrätt”. Beräkningarna görs för varje timme under perioden som studeras 

med befintlig förbrukningskurva och med modifierade förbrukningskurvor enligt ovan för 

de två avtalen ”fastpris med returrätt” och ”spotprisavtal. Kunder med ”fastprisavtal” har 

däremot inte några incitament för att förändra sin förbrukning baserat på prissignaler. Det 

ekonomiska resultatet i varje enskild timme för ”fastprisavtal” beräknas på följande sätt: 

  (5) 

  (6) 

     (7) 

  (8) 

     (9) 

  (10) 

  (11) 

där In [kr] är intäkten, Eförb [kWh] är förbrukad energi, Pförs [kr/kWh] är försäljningspriset, 

Kfys [kr] är kostnaden för inköp av energi på den fysiska marknaden (Nord Pool Spot), Pspot 

[kr/kWh] är spotpriset den aktuella timmen, Rtfys (kr) är resultatet på den fysiska 

marknaden, Kfin [kr] är kostnaden på den finansiella marknaden, Esäk [kWh] är 

prissäkringsvolymen på den finansiella marknaden, Psäk [kr] är säkringspris på den 

finansiella marknaden, Rtfin [kr] är resultatet på den finansiella marknaden, Knet [kr] är 

nettokostnaden och Rtnet [kr] är nettoresultatet.   

Ekvation (5)-(11) används för beräkning av det ekonomiska resultatet timme för timme 

för ”fastprisavtal”.  
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När det gäller ”rörligt spotprisavtal” används enbart ekvation (5)-(7), där Pförs ersätts av 

Prör = Pspot + 0,04 eftersom elhandlare inte säkrar volymer eller priser när kunden bär all 

risk. Vinstmarginalen representeras av de 4 öre som adderas till spotpriset.   

När det gäller beräkningarna av intäkterna för ”fastpris med returrätt” blir det lite mer 

komplicerat. Under timmar då förbrukningen överstiger den prissäkrade volymen, ges 

intäkterna av ekvation (12), där Inköp [kr] utgörs av summan mellan den fasta intäkten, 

Infast [kr] och den variabla intäkten, Invar [kr], på följande sätt: 

                                                                       (12) 

där Infast och Invar definieras som 

                                                                          (13) 

                       (14) 

och där 0.04 kr är vinstmarginalen för elhandlare.  

Under timmar då förbrukningen understiger den prissäkrade volymen ges intäkterna av 

ekvation (15), där Insälj utgörs av differensen mellan den fasta intäkten, Infast och 

returkostnaden, Kretur [kr], på följande sätt: 

                                                                       (15) 

där Kretur ges av 

                           (16) 

och där 0.04 kr är administrationsavgiften och marginalen som elhandlare tar ut för att 

hantera returer och köp. Den prissäkrade volymen timme för timme för ”fastpris med 

returrätt” och ”fastprisavtal”, Esäk räknades fram genom att ta månadsförbrukningarnas 

medelvärde timme för timme ur den ursprungliga förbrukningskurvan och fördela den 

jämnt under timmarna för respektive månad. Viktigt att påpeka är att samma 

prissäkringspris, prissäkrad volym och försäljningspris har används för ”fastprisavtal” och 

”fastpris med returrätt”. Detta för att överhuvudtaget kunna jämföra de båda avtalen och 

hur de påverkar elhandlare ekonomiskt. Data har behandlats i kalkylprogrammet 

Microsoft Office Excel 2010.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de simulerade förbrukningskurvorna med olika 

grader av respons och simuleringsresultaten vad gäller ekonomiska nyckeltal för de olika 

avtalsformerna. Resultaten gäller för de tre avtalsformerna fastprisavtal, rörligt 

spotprisavtal och fastpris med returrätt.   

5.1 Simulering av efterfrågeflexibilitet 

Förbrukningsdata har simulerats med hänsyn tagen till elspotpriset vid varje enskild 

timme med metoden beskriven i kapitel 4.2. Som exempel på hur den framtagna modellen 

för efterfrågeflexibilitet skiljer sig från den ursprungliga kurvan, visas nedan resultaten för 

låg respons (k=-1), måttlig respons (k=-2) och hög respons (k=-4) i Figur 9, Figur 10 och 

Figur 11. De tre måtten av efterfrågerespons är mått på substitutionselasticiteten som 

förklarades i kapitel 3.2. I figurerna syns tydligt att förbrukningen är som högst mellan 

timmarna 3500 och 5500. Spannet mellan dessa timmar representerar vintermånaderna 

november till och med mars. Under denna tid på året ser vi även att de simulerade 

kurvorna fluktuerar som häftigast. Det beror på att spotpriserna varierar kraftigt. 

Skillnaden mellan de olika graderna av respons syns även tydligt i figurerna. Ju högre 

respons desto högre volatilitet i de simulerade förbrukningskurvorna.   

    

 

Figur 9. Ursprunglig förbrukningskurva och modifierad kurva med låg efterfrågerespons. 
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Figur 10. Ursprunglig förbrukningskurva och modifierad kurva med måttlig efterfrågerespons. 

 

 

Figur 11. Ursprunglig förbrukningskurva och modifierad kurva med hög efterfrågerespons. 

 

Den underliggande orsaken till att den modifierade förbrukningskurvan får ett så svängigt 

utseende är det aktuella spotpriset i relation till spotprisets dygnsmedelvärde och 

konstanten k. Figur 12 visar när spotpriset fluktuerade som mest under vintern; timmarna 

4800 - 5200. Figur 13 visar tydligt den starkt negativa korrelationen mellan spotpriset och 

elförbrukningen. När spotpriset är högre än medelvärdet bidrar responsen till en 

minskning av elförbrukningen och vid lägre spotpris ökar förbrukningen. När det aktuella 

spotpriset sammanfaller med dygnsmedelpriset sker ingen förändring av den urspungliga 

förbrukningen. Magnituden på förändringen bestäms av hur stor skillnaden är mellan 

spotpriset och medelvärdet samt responskoefficienten, k.  
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Figur 12. Spotpris och dygnmedelpris för 400 timmarna under januari 2014. 

 

Figur 13. Förbrukning och simulerad förbrukning med måttlig respons för 400 timmar under 

januari 2014. 

 

Figur 14. Förbrukning och simulerad förbrukning med låg respons för 400 timmar under 

januari 2014. 
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5.2 Faktiskt ekonomiskt utfall 

I Tabell 2 visas de beräknade ekonomiska nyckeltalen för var och en av de tre 

avtalsformerna. Den ursprungliga förbrukningskurvan för elområde SE3 har använts vid 

simulering av de olika avtalsformerna. Vi ser att avtalsformerna rörligt spotpris och 

fastpris med returrätt generar ett högre ekonomiskt resultat jämfört med det traditionella 

fastprisavtalet. Intäkterna visar vad kunderna betalar till elhandlaren se kapitel 4.3, 

ekvation (5) för fastprisavtal och rörligt spotprisavtal samt ekvation (12) för ”fastpris med 

returrätt”. Det absolut billigaste avtalet för en kund är alltså rörligt spotprisavtal. Fysisk 

vinst/förlust visar skillnaden mellan intäkter och kostnader för fysiskt inköp och är ett 

restultat av ekvation (7) i kapitel 4.3. Den handelsmarginal på 4 öre som tas av elhandlare 

vid köp och retur under och över prissäkringsvolymen, förklarar skillnaderna i det fysiska 

resultatet för avtalsformen fastpris med returrätt. Kolumnen finansiell vinst/förlust är ett 

resultat av ekvation (9) i kapitel 4.3 och blir densamma för fastprisavtal och ”fastpris med 

returrätt” eftersom säkringsvolymerna och säkringspriserna antas vara lika. En 

elhandlares ”skicklighet” på den finansiella marknaden tas alltså inte i beaktande. För 

rörligt spotprisavtal är detta nyckeltal noll, då all handel sker på den fysiska marknaden.   

Tabell 2. Ursprunglig kurva och ekonomiska nyckeltal. 

Avtalsform    Intäkt   Fysisk vinst/förlust s/förlust Finansiell 
vinst/förlust 

Resultat 
(SEK) 

Fastpris                                   69 301 941           19 420 171     -14 531 454    
 

4 880 717    
 

Rörligt spotpris                   56 360 514                6 478 744    0 6 478 744  

Fastpris med                         71 026 476             21 144 707              
returrätt                         

-14 531 454    
 
 

6 613 253   
 

 

Figur 15 visar hur det ekonomiska resultatet varierar timme för timme för fastpris och 

rörligt spotpris medan Figur 16 visar hur det ekonomiska resultatet varierar timme för 

timme under perioden för fastpris och fastpris med returrätt. Resultatet för rörligt 

spotprisavtal har formen av den ursprungliga förbrukningskurvan. Detta eftersom 

elhandlare säljer varje kWh till spotpris plus en handelsmarginal (i detta fall 4 öre). 

Resultatet beror endast på antal sålda kWh/h. Elhandlare är alltså inte verksamma på den 

finansiella marknaden för kunder med rörligt spotprisavtal till skillnad från hanteringen 

av de andra avtalsformerna.  

Med fastprisavtal ser vi tydligt att det ekonomiska resultatet sjunker kraftigt mellan 

timmarna 2000 och 5500. Dessa timmar innefattar vintermånaderna och det är här som 

riskerna i elhandeln yttrar sig. Att bära risk kostar alltså en hel den för elhandlare. 

Spotpriset under denna period låg långt under det prissäkringspris som elhandlaren 

säkrat upp på den finansiella marknaden. Detta innebär förluster på den finansiella 

marknaden.  
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Figur 16 illustrerar hur fastpris med returrätt kombinerar fördelarna med fastprisavtal 

och rörligt spotprisavtal.  

 

Figur 15. Ekonomisk resultat timme för timme fastprisavtal och rörligt spotprisavtal. 

 

 

Figur 16. Ekonomisk resultat timme för timme fastprisavtal och fastpris med returrätt. 
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5.3 Ekonomiska konsekvenser av efterfrågeflexibilitet 

Tabellerna 3-5 visas det fysiska resultatet, det finansiella resultatet och det ekonomiska 

resultatet för ”rörligt spotprisavtal” och ”fastpris med returrätt” med de simulerade 

förbrukningskurvorna låg respons (k=-1) måttlig respons (k=-2) respektive hög respons 

(k=-4). Resultaten för fastprisavtalet är hämtade från Tabell 2 och är med som en viktig 

jämförelse.  

Med rörligt spotprisavtal påverkas inte det ekonomiska resultatet av efterfrågeflexibilitet 

utan det förblir statiskt. Detta på grund av att det ekonomiska resultatet enbart påverkas 

av den sålda kvantiteten. Det som påverkas av en ökad efterfrågeflexibilitet är intäkten för 

ovanstående avtalsform. Det innebär att kunderna betalar ett lägre pris för sin 

elförbrukning i takt med ökad flexibilitet. Det samma gäller med fast pris med returrätt. 

Resultaten visar tydligt att avtalsformen fastpris med returrätt är den mest lönsamma.  

Tabell 3. Ekonomiska nyckeltal vid låg (k=-1) efterfrågerespons. 

Avtalsform         Intäkt   Fysisk vinst/förlust s/förlust   Finansiell        
vinst/förlust 

Resultat (SEK) 

Fastpris                                69 301 941           19 420 171    -14 531 454    
 

4 880 717    
 

Rörligt spotpris                55 398 370 6 478 744  0 6 478 744 

Fastpris med                      69 968 242                21 048 616    
returrätt                  
 

-14 531 454   
 

6 517 162   
 

 

Tabell 4. Ekonomiska nyckeltal vid måttlig (k=-2) efterfrågerespons. 

Avtalsform  Intäkt   Fysisk vinst/förlust s/förlust   Finansiell 
vinst/förlust 

Resultat (SEK) 

Fastpris                                 69 301 941           19 420 171    -14 531 454    
 

4 880 717    
 

Rörligt spotpris                 54 508 935 6 478 744  0 6 478 744  

Fastpris med                       69 323 144               21 292 953  
returrätt                       
   

-14 531 454  
 

6 761 499  
 

 

Tabell 5. Ekonomiska nyckeltal vid hög (k=-4) efterfrågerespons. 

Avtalsform  Intäkt   Fysisk vinst/förlust s/förlust    Finansiell 
vinst/förlust 

Resultat (SEK) 

Fastpris                                 69 301 941           19 420 171    -14 531 454    
 

4 880 717    
 

Rörligt spotpris                 53 243 180 6 478 744  0 6 478 744  

Fastpris med                       68 850 394               22 085 959   
returrätt                         
  

-14 531 454   
 

7 554 505   
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras den avslutande diskussionen kring resultaten av modellen som 

utvecklades för att simulera efterfrågeflexibilitet och de ekonomiska resultaten för 

elhandlare. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Simuleringsmodell av efterfrågeflexibilitet 

Syftet med denna rapport har delvis varit att utveckla en modell för simulering av 

efterfrågeflexibilitet. Resultatet av att använda den procentuella skillnaden mellan 

dygnsmedelpriset och spotpriset i kombination med hypotetiska elasticiteter, ger upphov 

till stora lastförflyttningar. Det är till exempel inte självklart att stor last i verkligheten 

flyttas till vilken tidpunkt som helst på dygnet. Vidare, bygger modellen på 

elförbrukningens priselasticitet på kort sikt som är svår att mäta då majoriteten av 

kunderna i Sverige inte har avtal som möjliggör aktiv respons. I ett framtidsperspektiv 

med lagringsmöjligheter och med elektronik anpassad för fjärrstyrning har metoden en 

större relevans. Syftet med modellen är få en förståelse för hur flexibla kunder kan tänkas 

agera utifrån utbudbegränsningar. I modellen används spotprisets dygnsmedelpris i 

förhållande till rådande spotpris som referens för hur förbrukningen förändras den 

enskilda timmen. Det möjligt att använda månadsmedelpris, årsmedelpris, eller att dela 

upp dygnet på högpristimmar och lågpristimmar. De olika varianterna ger förmodligen 

olika utfall. Därför är det viktigt att i framtiden ta reda på vilka prissignaler som 

elförbrukare reagerar på. Det kan även tänkas finnas andra faktorer som påverkar olika 

kundgrupper. Modellen som utvecklats i denna rapport fångar upp det essentiella, ett 

flexibelt svar på rådande pris. Det faktum att extrem efterfrågerespons medför en extrem 

volatilitet, se Figur 11, innebär extrem priskänslighet. Med ett elsystem som till större del 

består av förnyelsebar energi i form av sol-, vind- och vågkraft kommer elproduktionen 

troligtvis att bli mer oförutsägbar vilket leder till större variationer i pris. Detta ställer 

krav på att efterfrågan följer utbudet. Därmed blir det viktigare att kunder har avtal som 

möjliggör efterfrågeflexibilitet.  

6.2 Ekonomiska effekter för elhandlare  

Att erbjuda flexibla avtal och aktivt främja efterfrågeflexibilitet innebär stor potentiell 

ekonomisk vinning för elhandlare. Resultaten i Tabell 2 visar att avtal som rörligt 

spotprisavtal och fast pris med returrätt innebär högre vinst för elhandlare även utan 

någon efterfrågeflexibilitet, som även Bartusch et al 2010 kom fram till. De två avtalen 

resulterade i en högre vinst på 33 % respektive 35 % jämfört med fastprisavtal. Detta på 

grund av att de prisrisker och kvantitetsrisker som elhandlare utsätts för vid handel av el 

elimineras. Spotprisavtal innebär att elanvändaren tar hela risken och därmed utsätts inte 

elhandlare för riskerna. För elhandlare innebär avtalet även att kostnaderna för året och 

resultat kan planeras i högre utsträckning eftersom de enbart beror på förbrukad volym. 

Konsekvenserna av detta blir att det ekonomiska resultatet är som högst under timmarna 

då riskerna i elhandlen är som störst, under vintermånaderna som visas i figur 15.   

Fast pris med returrätt innebär en riskfördelning mellan elhandlare och elanvändare. 

Detta avtal är dyrare för kunden jämfört med rörligt spotprisavtal. Vid närmare analys av 
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resultaten i tabell 3-5 ses tydligt att en ökad efterfrågeflexibilitet leder till ökat 

ekonomiskt resultat för elhandlare. Faktum är att efterfrågeflexibilitet och ekonomiskt 

resultat för elhandlare är positivt korrelerade.  Simulering med låg respons resulterade i 

en ökning med 34 %, måttlig respons 38 % och hög respons 55 %. Det ekonomiska 

resultatet för elhandlare alltså med ökad efterfrågeflexibilitet. Eftersom kunderna har 

incitament att agera under timmar med höga spotpriser som även innebär en 

riskreduktion för elhandlare.efterfrågeflexibilitet 

Elhandlare kan därmed sänka priset för elkunder som väljer flexibla avtal och på så sätt 

öka andelen som väljer rörligt spotprisavtal eller fastpris med returrätt. En ökad 

efterfrågeflexibilitet leder inte bara till ett ökat ekonomisk resultat. Miljöperspektivet är 

även viktigt att ta hänsyn till. Höga spotpriser ger en indikation på att det råder 

produktionsbegränsningar i elsystemet och att dyrare miljöfarliga fossila bränslen 

används. Efterfrågeflexibilitet innebär därmed även positiva effekter på miljön.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten i denna rapport visar på potentiella ekonomiska konsekvenser av en ökad 

efterfrågeflexibilitet. Det behövs fortsatt forskning kring beteendemönster och 

lastförflyttningsmodeller baserade på empiriska data för att få en bättre 

simuleringsmodell. Viktigt är även att analysera hur en ökad efterfrågeflexibilitet påverkar 

handel av el på de olika marknaderna på Nord pool.   
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Appendix A 
Programkod för simulering: 

intervalLength=24; 
Spot=zeros(length(Spotpris),1); 
Spot(1:intervalLength:end)=1; 
Spot=cumsum(Spot); 
avg=accumarray(Spot,Spotpris,[],@mean); 
dygnsmedel=avg(Spot); 

  
deltaspot=(Spotpris-dygnsmedel)./dygnsmedel; 
K=-2; 
magnitudresponse=deltaspot*K; 
response=magnitudresponse.*SE3; 
mod=SE3+response; 
for k=1:8760 
  if mod(k,1)<=-1; 
    mod(k,1)=mod(k,1)*0; 
  end 
  k=k+1; 
end 
Summamod=sum(mod); 
SummaSE3=sum(SE3); 

  
moddiff=(SummaSE3-Summamod); 
O=ones(8760,1); 
moddiffdel=O*(moddiff/8760); 
modSE3=mod+moddiffdel; 
SummamodSE3=sum(modSE3); 
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