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Abstract

The potential for an aggregator to provide energy
services in the Swedish electricity grid

Jasmine Hammam

The transition towards a renewable electrical power system, characterized by an
increased share of intermittent power sources, involves several technical, economical,
structural and regulatory challenges in order to secure a reliable and stable power
grid.

Residential apartment buildings are increasingly being equipped with photovoltaic
systems which are assumed to be supplemented with distributed energy storage
solutions in the near future. To facilitate an efficient network utilization in the future
an external broker, a so called aggregator, is currently being discussed in the industry
as a possibility to enable the exchange of energy services between a collection of end
consumers and electricity operators. 

The aim of this study is to investigate the prospects for an aggregator in the segment
of residential apartment buildings in Sweden. A sociotechnical perspective has been
applied in the study as the envisioned transition of the power grid involves a broad
spectrum of interdisciplinary variables. The study is based on literature studies and
interviews with stakeholder representatives. 

The results of the study shows that the prospects for aggregators depends on a still
pending massmarket availability of technological prerequisits for managing the
complex interaction between different parts of the electrical system. In addition, new
regulatory structures will be essential in shaping the future conditions that would in
general facilitate a successful transition and stable generation of arbitrage revenue. 
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Sammanfattning  
 
Omställningen till ett förnybart elsystem med en ökad andel intermittenta kraftkällor 
som är beroende av sol- eller vindförhållanden medför en rad tekniska, ekonomiska 
och strukturella utmaningar för upprätthållandet av ett driftsäkert och stabilt elnät. 
Begreppet ’smarta elnät’ uttrycker en vision om morgondagens elnät som antas 
möjliggöra en lösning på dessa utmaningar. En växande trend i Sverige är att företag 
såväl som privatpersoner investerar i solcellssystem för egenproducerad miljövänlig 
el. För att visionen om smarta elnät ska kunna realiseras praktiskt är en reglerteknisk 
förutsättning att en fungerande distribuerad energilagringslösning, i form av 
exempelvis bränsleceller eller batterisystem, finns att tillgå. 
Batteriteknikutvecklingen, och i viss mån även bränslecellsutvecklingen, förefaller att 
drivas på av den prognostiserade framtida marknaden för elektriska fordon. Den i och 
med detta fallande prisutvecklingen på energilagringstekniker antas göra att hushållen 
kommer kunna investera i dessa tekniker i tillägg till privata solcellssystem. Då 
effektbehovet i Sverige förväntas öka i framtiden betraktas slutkunden som en möjlig 
alternativ effektkälla som kan användas för att upprätthålla balans i elnätet.  
 
För ett effektivt utnyttjande av elnäten diskuteras möjligheten för att en extern aktör, 
en så kallad aggregator, skulle kunna utföra information- och 
kommunikationsutbytet mellan slutkund och elmarknadsaktörer och därigenom 
möjliggöra ett utbyte av energitjänster. Med hjälp av så kallade intelligenta IT 
lösningar skulle en aggregator kunna aggregera slutkunders nätlaster till större 
volymsenheter för att således kostnadseffektivt kunna utbyta dessa volymsenheter i 
transaktioner på reglermarknaden. Trots att denna lösningsmodell skulle kunna 
tillföra kund- och samhällsekonomiska nyttor i framtiden, så förefaller det idag 
föreligga en rad olika hinder för att denna typ av lösningsmodell ska kunna 
förverkligas, till exempel en avsaknad av prisvärda tekniska lösningar samt nuvarande 
marknadsstrukturer och regleringar i det svenska elnätet.   
 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med KIC Innoenergy som är ett 
europeiskt företag som stödjer innovation, entreprenörskap och utbildning inom 
förnybar energi. Syftet med detta arbete är att undersöka förutsättningarna för att en 
aggregator ska kunna verka på elmarknaden med inriktning mot marknadssegmentet 
flerbostadshus. För att kunna klarlägga de framgångsförutsättningar som erfordras i 
den breda kontext som en aggregator förväntas verka i, har ett spektrum av 
sociotekniska aspekter undersökts. För att besvara studiens frågeställningar har 
litteraturstudier genomförts, vilket har kompletterats med intervjuer med relevanta 
informanter.  
  
Resultaten från studien visar att aggregatorer anses ha potential att bidra till ett 
effektivt utnyttjande av elnäten i takt med att solcellssystem installeras hos slutkunder 
och energilagringsmöjligheterna för enskilda konsumenter blir mer prisvärda. För att 
kunna generera lönsamhet anses det mest rimligt att en aggregator erbjuder 
energitjänster som baseras på flexibilitet från ett energilager installerat hos slutkund. 
Detta då flexibilitetsstyrning från exempelvis ett batteri innebär en överskådlig 
systemkomplexitet och dessutom undviker att inkräkta på de individuella 
lägenheternas privata förbrukningsprofil, vilket skulle kunna upplevas som 
integritetskränkande av slutkunder. Vidare kan det vara aktuellt för en aggregator att 
erbjuda tilläggstjänster i form av visualisering av den individuella elförbrukningen då 



	

det i undersökningsmaterialet identifierats ett intresse hos slutkunder att lära sig mer 
om sin elförbrukning samt möjligheten att kunna jämföra sig gentemot andra. I tillägg 
bör nämnas att en aggregator bör kunna differentiera sina lösningar för att tillgodose 
både bostadsrättsföreningar och fastighetsägares behov då ägandestrukturen leder till 
skilda incitamentkrafter.   
 
Resultaten visar även att en aggregators framtid kommer att avgöras av ett komplext 
samspel mellan olika delar av elsystemet. En förutsättning för framgångsrika 
lönsamhetsmodeller är att de bygger på enkla och tydliga avkastningsindikatorer med 
en överskådlig komplexitet, vilket begränsar risktagandet. Då det är många 
parametrar som påverkar förutsättningarna för en aggregator är detta ej trivialt att 
uppnå. Sociotekniska system, såsom elsystemet, är ofta strukturerade som naturliga 
monopol vilket medför svårigheter i utförandet av detaljerade kostnadsanalyser för 
investeringsprojekt. På en avreglerad marknad kan detta försvåra möjligheten att 
kunna ta betalt av samtliga aktörer som drar nytta av en omfattande investering. Detta 
försvårar möjligheten för investerare att kunna motivera finansiell avkastning 
samtidigt som en otydlighet kring innebörden och visualiseringen av smarta elnät 
bidrar till osäkerhet kring frågor om möjlig lönsamhet.  
 
Då omställningen till ett förnybart elsystem medför en strukturell förändring, kommer 
samtliga aktörer på elmarknaden att behöva bidra i utvecklingen av smarta elnät och 
därvidlag kommer det att behövas regelverk som tydligt definierar roller och ansvar 
och samtidigt skapar incitament för omfattande nödvändiga investeringar i IT 
infrastruktur och standardiserade digitaliserade kommunikationssystem. Nuvarande 
regelverk och marknadsstrukturer kommer att behöva anpassas för att skapa 
incitament för att utveckla aggregatorer där framförallt efterfrågeflexibilitetstjänster 
behöver ges ett tydligt värde på marknaden i överrensstämmelse med samhällsnytta. I 
utformning av anpassade regelverk och marknadsstrukturer kan således en 
tillämpning av ett sociotekniskt perspektiv vara behjälpligt för att kunna utveckla 
lösningsalternativ samt i analysen av övergripande långsiktiga effekter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Begreppslista  
 
Aggregering  
En samling eller sammanslagning av enheter som tillsammans formar en total mängd. 
I studien används begreppet för att beskriva aggregering av flexibilitet från flera 
batterienheter.    
 
Aggregator  
I denna studie definieras en aggregator som en tredjepartsaktör som skapar värden 
och förmedlar energitjänster genom att kommunicera mellan slutkunder och andra 
aktörer på elmarknaden. Detta genom att aggregera och styra slutkunders 
energiresurser och på så sätt erbjuda bl.a. flexibilitetstjänster till nätägare och 
systemoperatörer.  
 
Effektreserv 
Svenska kraftnät har ansvar för att teckna avtal med elproducenter som kan garantera 
en tillgång till reglerbar kapacitet om en eventuell effektbrist skulle uppstå.  
 
Efterfrågeflexibilitet/förbrukningsflexibilitet 
En lösning som innebär att slutkunden reglerar sin elförbrukning efter en signal från 
elmarknaden.  
 
Intermittent produktion 
Avser elproduktion där produktionen avgörs utifrån väderförhållanden, såsom 
exempelvis sol- och vindkraft.  
 
TSO (Transmission System Operator) 
En organisation som har ett övergripande systemansvar för det sammankopplade 
kraftsystemet. I Sverige ansvarar Svenska kraftnät för stamnätet och att säkerställa att 
produktions- och konsumtionsnivåerna i elnätet är i balans.  
 
DSO (Distribution System Operator) 
En organisation som ansvarar för de lokala och regionala elnäten. I Sverige omtalas 
dessa organisationer som nätägare, vilka har ett naturligt monopol på de lokala och 
regionala elnäten.  
 
Smart elnät 
Ett brett koncept som används för att beskriva morgondagens elnät, vilket 
karaktäriseras av en ökad andel förnybar energi. Genom tekniska lösningar och en 
ökad digitalisering möjliggörs dubbelvägsflöden mellan olika aktörer, vilket skapar 
ett dynamiskt och flexibelt elnät bestående av flera decentraliserade enheter.  
 
Prosument 
Slutkunder som både konsumerar, producerar och eventuellt kan lagra el genom 
exempelvis solcells- och energilagringssystem.  
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1. Inledning 
	
Förnybar energi, energieffektivisering och smarta elnät är återkommande ledord i de 
energipolitiska strategier som används för att beskriva morgondagens elsystem 
(Broberg et al. 2014). Begreppet ’smarta elnät’ omfattar lösningsmodeller med ny 
teknik i ett visionärt koncept för en omställning till ett förnybart elsystem (SOU, 
2014). En återkommande frågeställning ur nätstabilitetssynpunkt är de ökade risker 
för obalans och försvårade planeringsarbete som en ökad andel intermittent 
elproduktion medför (NREL, 2015). Det moderna samhället vilar på en stabil och 
momentan eltillgång. En oförmåga att bibehålla erforderlig balans i nätet kan i värsta 
fall leda till så pass allvarliga störningar att de kan slå ut vitala samhällsfunktioner. 
Detta skapar en ytterst liten tolerans för längre elavbrott (Svk, 2015). I takt med att 
andelen intermittent elproduktion i elsystemet stiger, ökar även behovet av 
effektreserver och balanseringsflexibilitet i nätet, vilket kan komma att kräva dyra 
utbyggnads- och regleringsåtgärder (Ei, 2015). Investeringar i klimatfrämjande 
åtgärder måste samtidigt beakta finansiella ramar för investerare där faktorer som 
osäkra projektkostnader och kostnadsflöden utgör källor av osäkerhet och orsakar 
därmed en tröghet i utvecklingen av ett förnybart kraftsystem (NREL, 2015).  
 
Inom energisektorn förefaller det råda samförstånd om att den tekniska utvecklingen 
och de miljöpolitiska kraven driver fram en omvälvande omställning av 
energisystemet där de etablerade strukturerna riskerar att utmanas av nya disruptiva 
förutsättningar. Detta gäller i högsta grad elmarknaden där teknikutvecklingen stadigt 
har lett till stora prissänkningar av solcellssystemlösningar. Det har blivit möjligt för 
privatpersoner och företag att investera i egna elproducerande system för att uppnå 
olika grader av självhushållning (Bränström, 2014). Flerbostadshus, såsom 
bostadsrättföreningar och hyresrätter, utrustas med takbaserade 
solcellssystemlösningar, vilket motiveras som miljö- och kostnadsinvesteringar men 
omfattar även good-will fördelar (Bränström, 2014; Nashed & Olin, 2015). 
Ekonomiska incitament för att mata ut el på nätet när den egna konsumtionen är täckt 
skulle kunna skapa möjligheter för slutkunden att delta som en aktiv aktör på 
elmarknaden. I framtiden förväntas slutkunder att installera ellagringsapparatur som 
ett komplement till privata solcellssystem, i takt med att energilagringsteknikerna blir 
mer konkurrenskraftiga (Svk, 2015; Nordling et al. 2015). Slutkunder som både 
konsumerar, producerar och eventuellt har möjlighet att lagra el genom exempelvis 
solcells- och batteridrivna system kallas för prosumenter (Rodríguez-Molina et al. 
2014; Shandurkova et al. 2012). 
 
Ett genomgående syfte med smarta elnät är att på ett miljövänligt och hållbart sätt 
kunna förse tillförlitlig och högkvalitativ el till ett allt mer digitaliserat samhälle 
(Glover et al. 2012). En central del i konceptet är att tekniska lösningar baseras på 
dubbelriktade flöden mellan elnät och slutkund, vilket skapar möjligheter för ett 
dynamiskt utbyte mellan olika aktörer i elnätet (Rodríguez-Molina et al. 2014). Med 
hjälp av digitaliseringsverktyg skulle således optimering av lokalt tillgängliga resurser 
kunna ske. Förmågan att kunna förmedla information i realtid skulle kunna skapa 
större möjligheter för efterfrågeflexibilitet, vilket syftar till en snabbare respons på 
prissignaler eller annan information till elkunderna (Broberg et al. 2014). På så sätt 
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skulle slutkunder kunna reglera sin elförbrukning utifrån dessa signaler, vilket i teorin 
skulle kunna användas för att antingen jämna ut elpriskurvan eller för att balansera 
elnätet. Genom att slutkunder tar en mer aktiv roll på elmarknaden antas samhälleliga 
fördelar kunna utvinnas, såsom minskade elpriser och ett effektivare nätnyttjande där 
slutkunden agerar som en ny alternativ källa för effekt (Ei, 2015). För att understödja 
en mer flexibel hantering av elnätet och således en ökad integrering av förnybar 
energi, förespråkas en utveckling som underlättar för slutkonsumenter att delta i 
energimarknader (NREL, 2015). Långsiktigt skulle detta kunna medföra en strukturell 
förändring av elnätet. Från att tidigare ha haft marginellt inflytande på elmarknaden 
antas slutkunden själv kunna täcka en allt större andel av sitt energibehov, vilket 
skulle kunna innebära minskade intäkter för energibolagen. En 
decentraliseringsutveckling förväntas skapa utrymme för nya aktörer och tjänster och 
affärsmodeller som kan tillvarata ekonomiska värden under de nya förutsättningarna 
får allt större utrymme i den energipolitiska framtidsdiskussionen.   
 
En affärsmodell som diskuteras i forskningslitteratur samt politiska och 
branschrelaterade diskussionsforum är en så kallad aggregator, en aktörsroll som 
beskrivs som en medlare mellan elanvändaren och elmarknaden (Agnetis et al. 2011). 
Aggregatorn agerar i sin roll som en form av tjänstemäklare som förmedlar 
efterfrågeflexibilitetstjänster till elnätet genom att aggregera laster, produktion samt 
lagringsförvar från slutkunder (Elforsk, 2014). Med hjälp av avancerade mätare och 
virtuella IT plattformar skulle en aggregator i realtid kunna omdirigera prosumentens 
produktion och konsumtion efter behov i de regionala eller lokala näten genom att 
erbjuda produkter och flexibilitetstjänster till distributionsföretag och nätoperatörer 
samtidigt som kundens förnybara produktion premieras i form av olika värden 
(Rodríguez-Molina et al. 2014; Shandurkova et al. 2012; Larsson & Ståhl, 2011).  

 
Figur 1.	Illustrationen beskriver olika element i utvecklingen mot en mer digitaliserad 

energimarknad. Dessa aspekter driver diskussionen om utveckling av smarta elnät 
samt möjligheter för aggregatorer (Wattwatchers, 2015). 

 
I Sverige beskrivs aggregatorer i dessa sammanhang som en kommersiell 
tredjepartsaktör. Detta motiveras utifrån att modellen för att leverera tjänster som 
involverar energilager och efterfrågeflexibilitet anses vara mer lättanpassad för en 
tredjepartsaktör med dagens regelverk och marknadsstrukturer (Svk, 2015; Elforsk, 
2014). Tidigare studier har dock belyst svårigheter avseende lönsamhetsmöjligheterna 
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för aggregering från små enheter såsom exempelvis enskilda hushåll (Ly & Thell, 
2014; Eriksson & Sandwall, 2014). Ett hinder som utpekas är att det krävs tillgång till 
en större andel stabila flexibilitetsvolymer för att lönsamt kunna delta på 
reglermarknaden (Eriksson & Sandwall, 2014). Enligt Nordling et al. (2015) råder det 
dock en optimism kring utvecklingen av energilagertillämpningar, vilket förväntas 
kunna bidra till att skapa förutsättningar för en ökad lönsamhet.  
 
Framväxten av prosumenter förutspås förändra elmarknaden genom att skapa nya 
förutsättningar, roller och ansvarsfördelningar för aktörer på elmarknaden (Svk, 
2015). Denna utveckling medför således en rad ekonomiska, strukturella och tekniska 
förändringar. För att kunna förverkliga och dra nytta av de fördelar en omställning till 
ett förnybart och hållbart kraftsystem har potential att erbjuda, argumenterar Bolton & 
Foxon (2015) för att det finns behov för en bredare förståelse av storskaliga och 
komplexa system, växelverkan mellan sociala och tekniska drivkrafter för förändring 
och stabilitet samt de institutionella och regelmässiga utmaningar som omställningen 
medför. För att kunna analysera de dynamiska och långsiktiga utvecklingsstegen som 
smarta elnät och således även aggregatorer förväntas kunna skapa argumenterar 
Bolton & Foxon (2015) att elsystemet bör betraktas som ett sociotekniskt system. 
Således tillämpas ett sociotekniskt perspektiv i denna studie för att undersöka 
potentialen för en aggregator som riktar sig till det växande marknadssegmentet 
flerbostadshus.  
 
1.1 Syfte 
	
Syftet med detta examensarbete är att undersöka potentialen för en aggregator som 
erbjuder energitjänster till slutkunder i flerbostadshus och elmarknaden. Då 
elsystemet utmanas på tekniska, strukturella och regelmässiga fronter har ett 
sociotekniskt perspektiv tillämpas, vilket kännetecknas av en växelverkan mellan 
tekniska förutsättningar, kundsociala beteenden och samhälleliga regelverk, för att ge 
en bred översikt över möjligheterna för en aggregator. Den teoretiska referensramen 
inkluderar sociotekniska systemaspekter, en teoretisk beskrivning av aggregatorn som 
aktör samt perspektiv kring slutanvändarens roll som aktiv deltagare i utvecklingen av 
smarta elnät. Relevanta aktörer har intervjuats för att undersöka hur dessa ser på 
potentialen för en aggregator. Intervjumaterialet har, tillsammans med tidigare 
forskning och material, analyserats för att urskilja aspekter en framtida aggregator kan 
ta i beaktning i utformning av energitjänster samt det sociotekniska perspektivets 
tillämpbarhet.  
 
De frågeställningar studien ämnar undersöka är:  
 

• Hur betraktar dagens aktörer frågeställningar kring ett införande av 
aggregatorer?  

• Vilka hinder försvårar möjligheterna för en aggregator och hur skulle 
förutsättningarna kunna förbättras?  

• Hur kan ett sociotekniskt perspektiv vara behjälpligt i betraktandet av smarta 
elnät och aggregatorer som företeelse och därmed relaterat utvecklingsarbete?   
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1.2 Disposition 
 En översikt över examensarbetets struktur och disposition presenteras i figuren 
nedan.  
 

 
 
1.3 Avgränsningar 
	
Då denna studie är av kvalitativ karaktär ligger fokus i rapporten på hur relevanta 
aktörer resonerar kring en prosument-aggregator som aktör och affärslösning i 
motsatts till konkreta tekniska och ekonomiska beräkningar.  
 
Idag finns det aktörer som tillämpar olika aggregeringstekniker och som förmedlar 
efterfrågeflexibilitetstjänster. Då det råder olika uppfattningar och tolkningar kring 
smarta elnät och tillämpningsområden för aggregatorer förtydligas att denna studie 
undersöker en aggregator som riktar sig till marknadsgruppen flerbostadshus som har 
tillgång till solcells- och energilagringssystem. I studien antas att aggregatorn är en 
kommersiell aktör som tillämpar passiv efterfrågeflexibilitet för att förmedla dessa 
tjänster vilket innebär att aggregatorn, med tillåtelse av slutkunden, har möjlighet att 
styra över förbrukningen eller energilagret. Inom kategorin flerbostadshus fokuserar 

Bakgrund	

• Uppsatsen inleds med ett introducerande bakgrundskapitel som ger en beskrivning av det 
svenska elnätet, omställningen till ett förnyelsebart elsystem samt en presentation av konceptet 
smarta elnät.  

	
Forsknings
metod	

• I metodkapitlet presenteras de forskningsmetoder som tillämpats i studien där även metodval 
motiveras.  

Teoretiskt	
ramverk	

• I det teoretiska ramverket för studien beskrivs teorier som betraktar elnätet som ett 
sociotekniskt system, teoretiska möjligheter och barriärer för en aggregator samt perspektiv 
kring slutanvändarens roll i utvecklingen av smarta elnät och förhållningssätt till aggregatorer.  

Empiriskt	
underlag	

• Fyra centrala faktorer som skapar förutsättningar för en aggregator presenteras i det empiriskt 
insamlade underlaget: potentialen för energilager, exempel på befintliga aggregatorer, aspekter 
kring aktiva slutanvändare samt diskussioner kring rådande regelverk och marknadsstrukturer.  

Diskussion	
&	analys	

• Utifrån det teoretiska och empiriska materialet diskuteras potentialen för en aggregator som 
vävs samman med resultat som framkommit från intervjumaterialet som samlats in under 
studiens gång.  

Slutsatser	

• Avslutningsvis sammanfattas rapportens slutsatser tillsammans med avslutande kommenterar 
kring potentialen för en aggregator.  
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studien på upplåtelseformerna bostadsrätter och hyresrätter, där representanter från 
respektive grupp har intervjuats.   

2. Bakgrund 
	
Detta kapitel är indelat i tre sektioner som ger en beskrivning av det svenska elnätet 
samt omställningen av elsystemet. Den första sektionen ger en översikt över det 
svenska elnätet, varefter avsnitt 2.2 behandlar omställningen till ett förnyelsebart 
kraftförsörjningssystem. Den tredje sektionen 2.3 ger en presentation av konceptet 
smarta elnät som används som samlingsuttryck för att beskriva morgondagens elnät.   
 
2.1 Det svenska elnätet 
	
Den svenska elmarknaden är uppdelad i två delar: ett fysiskt transmissionsnät och en 
infrastruktur för elhandel (Svk, 2015a). El transporteras från elproducenter till 
elanvändare via elnätet som är uppdelat i en hierarkisk struktur som består av ett 
nationellt stamnät, ett flertal regionsnät och mindre lokala nät (Svk, 2015a). För 
respektive nivå finns en ansvarig aktör: transmissionsnätsansvariga (transmission 
system operator) som ansvarar för stamnätet, distributionsansvariga (distribution 
system operator) som ansvarar för de regionala näten och elhandlare ansvarar för 
elöverföringen till elanvändarna i de lokala näten (Svensk Energi, 2012). Stamnätet 
utgörs av ledningar och stationer som överför effekt över långa avstånd på 
spänningsnivåer mellan 230-400 kV (Svensk Energi, 2012). Svenska kraftnät är en 
myndighet som drivs i form av ett statligt affärsnätverk och ansvarar för att effekt 
överförs från produktionsenheter till regionala nät via stamnätet. Myndigheten 
ansvarar för underhåll och utveckling av det svenska stamnätet och ansvarar även för 
att säkerställa att det råder balans i elnätet genom att produktions- och 
konsumtionsnivåerna är i balans. För att elavbrott inte ska uppstå måste elnätet alltid 
vara i balans. Detta är kritiskt då långvariga fel och obalans i elnätet kan leda till 
systemkollaps i hela eller i stora delar av elsystemet (Svk, 2009).  

                  
Figur 2. Illustration över den svenska elmarknaden (Svk, 2015a).  

Elnäten på regional nivå är uppdelade på en handfull olika elnätsföretag, vilket 
innebär att de har ett så kallat naturligt monopol. Distributionsansvariga aktörer 
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ansvarar för balansering i nätet på regional nivå. Dessa elnät har spänningsnivåer 
kring 130-40 kV, vilka benämns som distributionsnät. Därefter överför elhandlare el 
till det lokala nätet med spänningsnivåer under 40 kV (Svensk Energi, 2012). För att 
kunna transformera spänningsnivåerna mellan de olika näten används transformatorer 
som är placerade i ställverk där spänningsnivåerna mäts och kontrolleras. Ställverken 
fyller en säkerhetsfunktion genom att kunna bryta strömmen med hjälp av brytare och 
frånskiljare om exempelvis störningar eller fel uppstår. 
  
Sverige har ett av världens äldsta elnät och samhället förlitar sig på en säker och 
tillförlitlig elförsörjning. För att kunna säkerställa ett driftsäkert elnät är det kritiskt att 
det alltid råder balans mellan produktion och konsumtion, vilket i Sverige innebär en 
frekvensnivå på 50 Hz samt en spänningsnivå i enheten 1 per unit. Uppbyggnaden av 
elnätet har baserats på fasta dimensionskriterier såsom kriterier för termiska 
begränsningarna i ledningar, spänningsnivåer och fasvinklar (Ei, 2010). Komponenter 
i elsystemet är således dimensionerade för en viss effektnivå. Störningar i nätet som 
genererar högre effekter än den dimensionerade effektnivån riskerar att ha sönder 
komponenter medan en för låg effektnivå kan ha en negativ effekt på komponenternas 
funktion. Obalanser i kraftsystemet kan uppstå på grund av olika typer av störningar 
eller felprognoser. För att minimera risken för elavbrott dimensioneras kraftsystemet 
efter två principer: elnätet får inte gå sönder och elnätet ska uppfylla N-1 kriteriet 
(Svk, 2009). N-1 kriteriet innebär att det byggs in en alternativ inmatningsväg om fel 
skulle uppstå i en kraftkraftsystemkomponent (Svk, 2009; Länsstyrelsen, 2011). 
Denna metod kallas att man designar ett maskat nät, där syftet är att undvika att ett fel 
eller bortfall av en enhet orsakar ett sammanbrott i hela kraftsystemet (Länsstyrelsen, 
2011). På så sätt byggs redundans in i elsystemet. I kritiska delar av elsystemet, 
framför allt runt större städer, tillämpas ofta N-2 kriteriet där nätet ska klara av 
bortfall av två enheter (Svk, 2009).  
 

                                 
Figur 3. Illustrationen visar hur konsumtions- och produktionsnivåerna i elnätet 

måste vara i balans för att upprätthålla en frekvensnivå på 50 Hz (Svk, n.d) 

Vid uppkomst av elavbrott tillämpas principen om Styrel, vilket innebär en styrning 
av el till prioriterade elanvändare. Detta är ett nationellt prioriteringssystem för 
samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötslig elbrist, där elanvändare 
kopplas bort för att ge företräde för samhällsviktiga funktioner (Energimyndigheten, 
2015). Energimyndigheten har i samverkan med de statliga organen Svenska kraftnät, 
Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, ansvar för att se till att prioriteringslistan följs om en 
nödsituation skulle uppstå (MSB, 2010). Exempel på elanvändare som prioriteras 
högst är energiproducenter, enheter inom hälsa och sjukvård, polis och 
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räddningsarbete, transport och transportverssamheter samt kommunikationskanaler 
(KS 138, 2011).   
 
2.1.2 Behovet av flexibilitet 
 
För att upprätthålla balans i elnätet tillämpas styrningsprocesser för frekvens- och 
spänningsreglering samt användning av effektreserver. Väderförhållanden är en faktor 
som påverkar effektbehovet, vilket är som störst under torrår eller kalla vintrar 
(Broberg et al. 2014). I Sverige har Svenska kraftnät enligt lag ansvar för att det finns 
en tillgänglig effektreserv och betalar ett antal elproducenter, elleverantörer och 
elförbrukare för att förse en sådan reserv under vinterhalvåret (Svk, 2015). Dessa 
avtal sluts idag på årsbasis och innebär att dessa aktörer förbinder sig till att snabbt 
kunna reglera sin elanvändning vid extraordinära situationer. Om elnätet skulle bli 
hårt belastat eller om en händelse som försvårar planeringen av produktion- och 
konsumtionsnivåerna skulle uppstå finns det en garanterad effekttillgång som kan 
användas för att återställa balans i elnätet.  
 
 

 
Figur 4. Bilden listar olika typer av åtgärdstekniker för flexibilitetsresurser, vilka 

varierar i form av kapacitet, uthållighet, snabbhet och kostnad. Denna studie 
fokuserar på möjligheterna för flexibilitetslösningarna efterfrågeflexibilitet hos 

hushåll samt batteritekniker (Svk, 2015). 

Ett alternativt sätt för industrikunder att förmedla effekt till marknaden är att minska 
sin förbrukning över en prisnivå och istället bjuda in motsvarande volymer effekt till 
spotmarknaden (Svk, 2015). Efterfrågeflexibilitet, även kallat demand response, är 
ytterligare en lösning, men som idag tillämpas i begränsad utsträckning. 
Efterfrågeflexibilitet innebär att elkunden förändrar sitt förbrukningsmönster efter att 
ha fått en signal från elsystemet eller elmarknaden (Broberg et al. 2014). Detta kan 
exempelvis vara en prissignal som gör att kunden är mer benägen att flytta sin 
förbrukning till en tid på dygnet då elen är billigare (Ei, n.d.). Resultaten från en 
studie som undersökt hushållens drivkrafter för att förändra sitt förbrukningsmönster 
visade att det med dagens elpris finns låga incitament för hushållskunder att flytta sin 
förbrukning (Svk, 2015; Broberg et al. 2014). Studien genomfördes på uppdrag av 
Energimarknadsinspektionen och visade att en förflyttning av lastförbrukningen på 7 
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timmar innebar en besparing på 2,15 till 4,89 kr per dag (Svk, 2015; Broberg et al. 
2014).  
     
2.2 Den svenska elmarknaden 
	
Det vi idag refererar till som den svenska elmarknaden bildades på 90-talet då 
Sverige, Norge och Danmark skapade en gemensam handelsplats, elbörsen Nord Pool 
Spot, där elpriserna sätts utifrån en avreglerad elmarknad (Energimarknadsbyrån, 
2016). Syftet med avregleringen var att el skulle bli en konkurrenssatt handelsvara, 
vilket skulle bidra till att sänka elpriset (Ei, 2010). I Sverige innebar avregleringen att 
handel och produktion av el separerades från nätverksamheten, vilket innebar att 
produktion och försäljning av el skulle ske i konkurrens. Energibolagens 
nätverksamhet förblev ett naturligt monopol och regleras enligt Ellagen, vilket ska 
säkerställa att ”näten är öppna på icke diskriminerande villkor och medverka till 
effektiva elnät samtidigt som monopolvinster ska motverkas” (Ei, 2010).  
 
2.2.1 Aktörer på elmarknaden 
 
De aktörer som verkar på elmarknaden är elproducenter, elhandelsföretag, 
balansansvariga aktörer, elnätsföretag och elanvändare (Energimarknadsbyrån, 2016). 
Svenska kraftnät har rollen som systemansvarig myndighet och ansvarar för att se till 
att det råder balans i det svenska elnätet under dygnets alla timmar. Elproducenterna 
äger kraftanläggningar och säljer sin producerade el till elleverantörer vilket i 
allmänhet sker via Nord Pool Spot (Ei, 2010). Dessa har även skyldighet att mäta 
produktionen som matas in på koncessionsledningen per timme (Ei, 2010). 
Elhandelsföretagen eller elleverantörer köper el, antingen från elproducenterna, via 
elbörsen eller från andra elhandelsföretag som de sedan säljer i olika avtalsformer till 
elanvändarna i konkurrens med andra elhandelsföretag (Ei, 2010). Ett 
elhandelsföretag kan ha flera olika roller och även agera som balansansvarig eller som 
återförsäljare av el. För all el som produceras och förbrukas i elnätet ska det finnas ett 
balansvarigt företag som har ekonomiskt ansvar för att säkerställa att det råder balans 
mellan produktion och konsumtion inom företagets åtagande (Ei, 2010). 
Elhandelsföretag eller en kraftproducent har vanligtvis ett avtal om balansansvar, 
vilket även går att outsourca till en annan aktör. Elanvändaren kan både vara en privat 
konsument eller näringsidkare som förbrukar el från nätet (Ei, 2015). 
	
2.2.2 Leveranssäkerhet 
 
Elnätföretagen driver elnätets lokala och regionala nät och ansvarar för elleveransen 
från produktionsanläggningar till elanvändarna (Elforsk, 2014). Som tidigare nämnt 
åtnjuter elnätsbolagen ett så kallat naturligt monopol, vilket innebär att ägandet av 
elnäten är uppdelat på en handfull företag där den geografiska placeringen avgör 
slutkundens nätföretag (Ei, 2015). Det naturliga monopolet innebär även att nätägaren 
har krav på sig att betala ut ersättningsavgifter till elanvändarna vid uppkomst av 
elavbrott och störningar. Detta krav faller under begreppet leveranssäkerhet, vilket 
avser sannolikheten för att el kan överföras till elanvändare utan avbrott (Ei, 2012). 
Leveranssäkerhet ingår som ett delmoment under begreppet leveranskvalitet som 
kategoriserar olika typer av avbrott och störningar som kan uppstå vid elleveransen 
till slutkund (Ei, 2012). Elavbrott medför både höga kostnader för aktörer som är 
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ansvariga för elleveranser, men medför även indirekta och direkta kostnader för 
samhället.                       
	

																									 	
Figur 5. Figuren illustrerar en uppdelning av moment som ingår i begreppet 

leveranskvalitet, vilket delas in i kategorierna spänningskvalitet och leveranssäkerhet. 
Exempel på händelser som påverkar både spänningskvalité och leveranssäkerhet 

anges längst ner i figuren (Ei, 2012). 

2.2.3 Elpriset 
 
Elpriset består i huvudsak av två huvuddelar: en del som slutkunden betalar till sitt 
elhandelsbolag och en del som betalas till kundens elnätsbolag (Ei, 2010). Elpriset 
sätts på elbörsen Nord Pool Spot vilket är styrande för de priser elhandelsföretagen får 
betala när de köper in el för sina kunders räkning. Om kunden är missnöjd med sitt 
elpris kan kunden byta elhandlare, men kan enbart påverka nätavgiften genom att 
flytta till ett område med en annan nätägare (Ohlin, 2015). 
Energimarknadsinspektionen är den statliga myndighet som granskar elnätföretagens 
naturliga monopolställning på elmarknaden och ser till att elhandelsföretagen följer 
befintliga regelverk. Myndigheten föreslår även lagförändringar och åtgärder för hur 
energimarknaderna ska utvecklas i framtiden (Ei, n.d). Elpriset påverkas av en rad 
olika faktorer, vilka illustreras i figur 6.  

 
Figur 6. Olika faktorer som påverkar elpriset (Bixia, 2016). 

Bland annat påverkas elpriset av mängden el som produceras samt efterfrågan på el. 
Om det exempelvis är en mindre mängd vatten i vattenkraftsmagasinen än normalt 

Leveranskvalitet	

Spänningskvalitet	

Händelser	

kortvarig	
spänningssänkning,	
transient,	kortvarig	
spänningsökning	

Variationer	

Elimmer,	övertoner,	
osymmetri,	

spänningsvariationer	

Leverans-
säkerhet	

Händelser	

korta	avbrott,	långa	
avbrott	



	 10	

eller om exempelvis kärnkraftverk är avstängda för reparation kan elpriset stiga då 
produktionen minskar (Broberg et al. 2014). Vid mildare väder, exempelvis under 
sommarmånaderna, minskas istället efterfrågan vilket medför lägre elpriser (Broberg 
et al. 2014). Internationella faktorer som bränslepriser och valutakurser har även en 
inverkan på elpriset. Om priset ändras på olja och kol brukar även elpriset förändras 
eftersom en del av elproduktionen, särskilt utanför Norden, är olje- och kolbaserad. 
Eftersom el kan importeras eller exporteras mellan Norden och övriga Europa 
påverkas elpriserna i Norden av priserna på kontinenten och vice versa. Sverige har 
förhållandevis låga elpriser i jämförelse med övriga Europa och har även haft små 
skillnader i elpriset över tid, vilket medför mindre marginaler för lönsamhet vid 
exempelvis handel av el (Elforsk, 2014). Utöver elbörsen Nord Pool Spot så finns det 
en rad olika finansiella marknader och en kompletterande reglermarknad och 
balansmarknad som illustreras i figur 7.  

        
Figur 7. Grafen illustrerar de olika delmarknader som tillämpas på den svenska 

elmarknaden (Ei, 2015a). 

För fysisk handel av el är elmarknaden uppdelad i tre segment (Broberg et al. 2014). I 
första led handlas el på spotmarknaden där priset sätts per timme ett dygn i förväg. 
Detta innebär att produktionen måste förutses på dygnsbasis (Ei, 2015). I nästa led 
handlas el på elbasmarknaden mellan slutet av inlämning av bud till spotmarknaden 
och en timme innan leverans (drifttimmen) ska ske. Här ges producenter och 
elhandlare tillfälle att balansera upp sin produktion (Elforsk, 2014). Det tredje steget 
är reglerkraftmarknaden där Svenska kraftnät har ansvar för att säkerställa balans i 
elnätet under varje drifttimme (Broberg et al. 2014). Detta sker genom att Svenska 
kraftnät köper upp- och nedregleringsobjekt av marknadens aktörer. Det finns tre 
olika typer av reglering; primär, sekundär och tertiärreglering. Balansregleringen tar 
vid där primärregleringen och den automatiska sekundärregleringen inte räcker till, 
vilken styrs manuellt (Broberg et al. 2014). Inträdesgränsen för reglerbud har tidigare 
varit 10 MW men planeras att sänkas till 5 MW (Svenska kraftnät, 2016).  
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2.3 Omställningen till ett förnybart elsystem 
	
Idag strävar både den svenska och europeiska energi- och klimatpolitiken mot att 
kraftigt öka andelen förnybar elproduktion. Återkommande argument är minskade 
koldioxidutsläpp, en ökad diversifiering samt att förnybara teknologier blir allt mer 
konkurrenskraftiga. I Sverige är målet att andelen förnybar energi i elsystemet ska 
representera 50 % av den totala energikonsumtionen år 2020, där framför allt sol- och 
vindkraft betraktas som kandidater för stöd och utveckling (Regeringskansliet, 2015). 
I juni år 2016 kom majoriteten av de stora politiska partierna överens om ett utökat 
mål om 100 % förnybar elproduktion till år 2040 och under hösten år 2016 kommer 
Energimyndigheten att presentera en strategi för en ökad användning av solel i 
Sverige (Westlund, 2016). 
 
Som ett led i övergången till förnybara energikällor tillämpas elektrifiering- och 
digitaliseringslösningar, vilket medför att allt fler systemfunktioner vilar på 
elektroniska system. I takt med att elberoendet ökar blir samhället allt känsligare för 
elavbrott (Svk, 2015). Fel i produktionsapparaten och överföringsnäten kan innebära 
att elkunder inte får sina elleveranser tillgodosedda, vilket i värsta tänkbara scenario 
kan leda till långvariga elavbrott som riskerar att slå ut vitala samhällsfunktioner. 
Således minskas toleransen för elavbrott och det blir viktigare att kunna garantera ett 
robust och tillförlitligt elsystem. I omställningen ökar riskerna för att fel kan uppstå i 
andra delar av leveranskedjan vilket kan leda till ofrivillig bortkoppling av elkunder. 
Detta kan i sin tur orsaka förluster i form av stora samhällsekonomiska kostnader 
(Svk, 2015). Då kraftsystemet befinner sig i en omvandlingsfas förväntas förhöjda 
risker under en övergångsperiod. Dessa risker förväntas minska med tiden, förutsatt 
att ”rätt” åtgärder vidtas (Svk, 2015).  
 
I slutet av december år 2015 presenterade Svenska kraftnät en rapport som utrett hur 
elsystemet behöver anpassas till en ökad andel förnybar elproduktion. En 
grundläggande förståelse för vilken inverkan dessa förändringar innebär för 
kraftsystemet belystes som ett centralt argument för att i fortsättningen kunna hantera 
kraftsystemet på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt (Svk, 2015). Traditionellt har 
elnäten dimensionerats utifrån fasta krav på kriterier för termiska begränsningar i 
ledningar, spänningsnivåer och fasvinklar samt utgått ifrån aktuella och framtida 
kapacitetsbehov som inkluderat utrymme för en viss säkerhetsmarginal (Ei, 2015). Ett 
faktum som poängteras är att icke-planerbar elproduktion, som är beroende av 
väderförhållanden samt ett ökat importberoende från Sveriges grannländer succesivt 
ersätter planerbar elproduktion som tidigare kunnat anpassas till förbrukningens 
storlek och som även funnits inom de nationella gränserna (Svk, 2015). En 
konsekvens av förändrade produktions- och användningsmönster är ökade risker för 
att elnäten periodvis blir hårt belastade av höga effektflöden, även så kallade 
effekttoppar, vilket medför höga överföringsförluster (Ei, 2015). En ökad andel 
förnybar energi kan dels komma att kräva kostsamma nätförstärkningar men även 
orsaka överbelastningar som äventyrar elnätets tillförlitlighet (Ei, 2015). Det 
förväntas således bli en större utmaning att kunna säkerställa ett driftsäkert och 
tillförlitligt elnät vid tillfällen då det råder överskott eller underskott på produktion 
(NREL, 2015). Osäkerheter kring garantier av spänningskvalitén och aspekter rörande 
leveranssäkerhet argumenteras således bli centralt i omställningen av kraftsystemet 
(Svk, 2015). Trots att en ökad variabilitet medför svårigheter kring 
balanseringsprocesserna i nätet så finns det styr- och regleringstekniklösningar som 
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kan tillämpas för att bibehålla godtagbara leveranssäkerhetsnivåer. Två exempel på 
system som används idag är DLR (Dynamic Line Rating) eller FACTS (Flexibel 
Alternating Current Transmission Systems) (Ei, 2015). En ökad reglering ökar 
däremot belastningen på komponenter, vilket förkortar komponenternas livslängd som 
kan medföra ökade materialkostnader.  
 
Genom en ökad andel intermittent elproduktion kommer väderberoende faktorer få en 
större inverkan vilket förväntas leda till högre krav på tillgängliga resurser som kan 
regleras med kort varsel (Broberg et al. 2014; SOU, 2014; Svk, 2015). För att kunna 
jämna ut en ökad andel effekttoppar i elnätet utpekas tjänster för efterfrågeflexibilitet 
som en nyckelfaktor i integreringsarbetet av en ökad mängd variabel förnybar el i 
kraftsystemet (Svk, 2015). Detta har resulterat i att fokus riktats mot 
förbrukningssidan där slutkunders potential för att kunna verka som en ny källa av 
effekt får allt större diskussionsutrymme och incitamentsstrukturer för hur slutkunder 
ska kunna bidra i effektproblematiken undersöks (Svk, 2015).  
 
2.3.1 Prosumenter växer fram  
 
En del av elsystemets pågående förändring är att enskilda konsumenter gör 
investeringar i anläggningar som kan generera el (Svk, 2015). Detta grundar sig 
framför allt i den växande trenden bland privatpersoner och företag att investera i 
takbaserade solcellssystem (Bränström, 2014). Idag finns det möjlighet för slutkunder 
att mata ut sin överskottsel på elnätet. Dock är det mer ekonomiskt fördelaktigt att 
använda elen för eget bruk, då det tillkommer en beskattningsavgift när elen matas ut 
på elnätet med dagens regelverk. Denna typ av slutkund definieras som en prosument, 
vilket är en kombination av att både kunna konsumera och producera el, vilket ger 
slutkunden dubbla roller genom att kunna köpa och sälja el (Svk, 2015). Prosumenten 
beskrivs enligt Rodríguez-Molina et al. (2014) och Shandurkova et al. (2012) som en 
ekonomiskt motiverad enhet som: 
  

• konsumerar, producerar och eventuellt lagrar energi 
• tar del i ekonomisk, miljömässig och teknologisk optimering av elkonsumtion 
• är aktivt involverad i värdeskapande av eltjänster. 

 
Framväxten av prosumenter förväntas skapa en strukturell förändring i kraftsystemet 
då det frambringar en större andel decentraliserade energiproducerande enheter. 
Värdekedjan i det traditionella kraftsystemet kan förenklat beskrivas som ett 
enkelriktat kommunikationsflöde där effekt traditionellt transporteras längs en 
hierarkisk struktur som är uppbyggd kring ett antal olika aktörer på energimarknaden. 
Historiskt så har en stor del av produktionen i Sverige dominerats av vattenkraft och 
kärnkraft (Svensk Energi, 2012a). Då vattenkraften finns i norra Sverige har 
effektflödet rört sig från norr till söder, vilket också är vart i landet elproduktionen är 
som störst. Detta motiverade valet att placera kärnkraften i södra Sverige. Dessa 
kraftsystem är stora och komplexa tekniker som kräver en centraliserad styrning. Elen 
har transporterats från producent till slutkund och således har slutanvändaren haft lite 
inflytande i den traditionella och centraliserade modellen. Utvecklingen mot ett mer 
decentraliserat elsystem förväntas skapa en förändring av slutanvändarens relation till 
energibolag. Slutanvändarens roll förväntas stärkas i takt med att slutkunden övergår 
till att bli en aktiv aktör på elmarknaden och prosumenter förväntas ha potential för att 
bli en av de största värdeskaparna på energimarknaden (Shandurkova et al. 2012). 



	 13	

Vad gäller lagringsmöjligheter så anses dagens system för dyra för att motivera en 
investering (IVA, 2015). Batteritekniker förväntas dock bli mer konkurrenskraftiga på 
sikt, både vad gäller lagringskapacitet och tillverkningskostnader och förväntas initialt 
att installeras hos enskilda elkonsumenter i elsystemets (Svk, 2015; Tillväxtverket, 
2016). Samtidigt som intresset för slutkunder att tillämpa lagringsmöjligheter i form 
av batterier förväntas växa, belyser Svenska kraftnät vikten av att eventuella 
styrmedel som införs för att stimulera en sådan utveckling behöver utformas på ett 
sätt som stimulerar elsystemets funktion i sin helhet (Svk, 2015). 

       
Figur 8. Figuren till vänster illustrerar effektflödet i det traditionella kraftsystemet, 

vilket följer en hierarkisk och centraliserad struktur. Figuren till höger visar ett 
dynamiskt system där produktion även sker hos slutkunder som kan kommunicera med 

andra enheter i elsystemet (Grefberg, 2010). 

Framväxten av prosumenter förväntas bidra till att skapa förändrade förutsättningar 
där övergången både skapar en rad möjligheter samtidigt som det etablerade 
elsystemet utmanas (Larsson & Ståhl, 2011). Idag finns det en begränsad marknad för 
efterfrågeflexibilitet. Då dagens marknadsstrukturer inte är anpassade för denna typ 
av tjänst försvårar det möjligheterna för att generera någon lönsamhet. Om nya 
regelverk som gör det ekonomiskt lönsamt att mata ut el på de underliggande näten 
införs, så anses det rimligt att nätägare kommer att behöva ta ett större 
delsystemansvar då en ökad andel förnybar produktion förväntas skapa liknande 
systemutmaningar på regional nivå som en systemoperatör (TSO) ansvarar för på 
nationell nivå (Svk, 2015). Detta skulle i sin tur medföra högre krav på samarbete, 
koordinering och styrning. I och med en ökad integrering av förnybar energi framhålls 
således ett behov av att roller och ansvar i elsystemet anpassas och förtydligas. 
Framförallt diskuteras hur ansvarsfördelningen mellan systemoperatören (TSO) och 
distributionsnätföretag (DSOs) ska se ut för att kunna säkerställa en god 
driftövervakning, styrning samt leveranskvalitet av el i framtiden (Svk, 2015).  
 
Vikten av att anpassa affärsmodeller till dessa nya förutsättningar lyfts fram som ett 
centralt element i pågående diskussioner. Regelverk som skapar incitament för nya 
och etablerade aktörer att ta del i utvecklingen framhävs som en nödvändighet i 
anpassningen av elsystemet (Svk, 2015). Larsson & Ståhl (2011) poängterar även att 
denna utveckling ställer krav på att politiska och rättsliga ramverk bidrar till en 
utveckling som öppnar upp för möjligheter att erbjuda tjänster och produkter på 
energimarknaden som är utformade kring smarta elnät, vilket introduceras i nästa 
kapitel.   
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2.4 Visionen om smarta elnät 
	
Planering och drift av elnät blir allt viktigare, där flexibla och robusta elnät anses 
komma att spela en central roll i den ökade integreringen av förnybar energi i 
elsystemet (NREL, 2015). Smarta elnät, eller smart grids, är ett modernt koncept som 
används för att beskriva morgondagens elnät. Det finns en vision om att smarta elnät 
kommer att leda till utveckling och fördelar vad gäller ekonomiska, miljömässiga och 
tekniska aspekter samtidigt som relationer mellan aktörer kommer att förändras 
(Glover et al. 2012). Optimering och effektivisering av resurser; aktiva slutkunder 
som deltar i energimarknaden; ett resilient system som klarar av fysiska och virtuella 
attacker samt nya produkter, tjänster och marknadsmodeller är några av de attribut 
som karaktäriserar smarta elnät (Glover et al. 2012). Energimarknadsinspektionens 
utredningar kring incitament för ett effektivt utnyttjande av elnätet har en stark 
koppling till smarta elnät. Energimarknadsinspektionens definition (Ei, 2010) av 
smarta elnät lyder:  
 

Intelligenta nät, eller smartare elnät, är samlingen av ny teknologi, funktioner 
och regelverk på elmarkanden, m.m som på ett kostnadseffektivt sätt 
underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder 
till minskad energiförbrukning, bidrar till effektproduktionen vid effekttoppar 
samt skapar förutsättning för aktivare kunder.  

 
Smarta elnät är således ett brett begrepp som inkluderar såväl ny teknik för styrning 
av elnätet som nya tjänster i hemmet som bygger på detaljerad information om 
kundernas elförbrukning som bidrar till en effektiv elanvändning (SOU, 2014). I 
tabell 1 presenteras en jämförelse över de egenskaper som karaktäriserar dagens elnät 
och smarta elnät.  
 
Tabell 1.	Egenskaper som karaktäriserar dagens elnät och smarta elnät (Rodríguez-

Molina et al. 2014). 

Miljö/ 
Environment 

Utan Smarta Elnät Med Smarta Elnät 

Data Offline, liten mängd data 
Envägsflöden 

Online, stora mängder data 
Dubbelriktad kommunikation 

Affärsmodeller Producenter och konsumenter 
Statiska affärsmodeller 

Prosumenter 
Dynamiska affärsmodeller 

Energi Fossila bränslen och icke-förnybara 
energikällor 
Centraliserad energiproduktion 

Fokus på förnybara energislag 
 
Decentraliserad energiproduktion 

Information 
och 

kommunikations- 
teknologier 

Svaga preventiva mekanismer 
Liten användning av information 
och kommunikationslösningar 
Infrastruktur med ”lite intelligens” 

Starka preventiva mekanismer 
Stor användning av information och 
kommunikationslösningar 
Informationsinferens och automatisk 
reglering 

Agenter Begränsat antal deltagare på 
energimarknaden 

Potential för en stor mängd aktörer på 
energimarknaden 

 
Problemformuleringar inom området syftar till att adressera hur man på ett tekniskt 
och ekonomiskt hållbart sätt ska modernisera, övervaka, skydda, styra och reglera 
transporten och förbrukningen av el på såväl lokal som på nationell nivå med en ökad 
andel förnybar energi i elsystemet. Ur ett tekniskt perspektiv är ett syfte med smarta 
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elnät att öka förmågan att hantera nya tekniska förutsättningar orsakade av bl.a. nya 
typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på hela 
kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet (Ei, 2015). Bättre prognosinstrument, 
demand response lösningar, batterier och realtidskontrollerade styrsystem tillhör de 
konkreta lösningar som ofta diskuteras (NREL, 2015). Smarta elnät vilar således på 
en ökad tillgång och insamling av energidata för att öka förståelsen för hur energi 
produceras, konsumeras och var förfinade och realtidsstyrda justeringar kan utföras i 
form av energitjänster. ’Smart’ etiketten syftar till att avgöra och ta beslut om när 
slutkunden, eller prosumenten, bör generera, lagra eller använda el (Snape et al. 
2014). I figur 9 illustreras en modell av ett smart grid system.  
 

																															  

Figur 9. Bilden illustrerar ett smart grid system som kännetecknas av att förnybar 
elproduktion finns på alla nivåer i elsystemet samt möjligheten för dubbelriktade 

flöden mellan olika aktörer i elnätet (Davis, 2011). 

Smarta elnät konceptet bygger på ett system med dynamiska enheter, där det skapas 
en dubbelriktad kommunikation mellan prosumenter, dvs. slutanvändare som kan 
generera egen el, och elnätet. Med hjälp av avancerade kommunikationssystem samt 
digital infrastruktur som kan hantera omfattande datainsamling och behandlings 
processer, kan information mellan kund och elbolag kommuniceras på ett effektivt 
och visuellt sätt (Ei, 2010). Installation av energilagringstekniker och automatiska 
kontrollsystem skulle skapa möjligheter för ellagring, vilket tillsammans med 
laststyrning och digitaliserade system skulle kunna användas för att i realtid kunna 
matcha enskilda konsumenters energidata med behov i de lokala eller regional näten 
(Shandurkova et al. 2012). Ur ett samhällsperspektiv skulle denna typ av lösning 
kunna skapa en rad systemnyttor (Ei, 2015a). Det skulle exempelvis underlätta 
planeringsarbetet på centralnivå och även kunna bidra med nytta för elnätet (NREL, 
2015; Svk, 2015).  
	
2.4.1 Drivkrafter för smarta elnät och aggregatorer 
 
Integrering av förnybar energi och energieffektiviseringsmål, energisäkerhetsaspekter, 
export av innovation och ny teknik är några av de pådrivande faktorerna i 
utvecklingen av smarta elnät (Elforsk, 2014). Ett genomgående syfte med smarta elnät 
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är att få bättre kontroll över tillgängliga resurser för att kunna effektivisera 
användningen av elnäten. Som tidigare nämnts ryms det inom begreppet smarta elnät 
en rad olika tekniska lösningar som anses kunna leda till ökad flexibilitet för ett mer 
effektivt utnyttjande av elnäten (Ei, 2014). Historiskt har elanvändningen från hushåll 
varit passiv och okänslig för variationer i elpriset (Svk, 2015). Det har således funnits 
svaga incitament för att flytta laster baserat på elpriser, då elpriset har en liten 
volatilitet (SOU, 2014). Hushållens möjlighet att förflytta sin förbrukning över tid 
anses dock ha utvecklingspotential som balans och reglerresurs (Svk, 2015). Demand 
response, eller efterfrågeflexibilitet, syftar till att jämna ut energikonsumtionen under 
dygnet för att minska effekttoppar som uppstår när konsumtionen är som störst 
(Rodríguez-Molina et al. 2014). Ett jämnare effektflöde och minskade effekttoppar 
skulle framför allt minska svårigheterna att planera produktion- och 
konsumtionsmönster dagen innan försäljning, vilket är ett krav i rådande försäljnings- 
och planeringsstrukturer för bud på den nordiska energimarknaden Nord Pool Spot 
(NREL, 2015). Samtidigt så skulle en utjämning av elprisvariationerna sänka den 
genomsnittliga prisnivån, vilket skulle gagna flera aktörer inom elsektorn. Det skulle 
dessutom kunna minska behovet av dyra effektreservlösningar för att upprätthålla 
balans i elnätet (NREL, 2015).  
 
Larsson & Ståhl (2011) gör en uppdelning av olika drivkrafter för smarta elnät som 
delas in i kategorierna: hållbarhet, sårbarhet, marknad och tillväxt. Inom dessa 
kategorier ryms en rad olika faktorer som driver utvecklingen, vilka illustreras i figur 
10. Larsson & Ståhl (2011) påpekar att dessa faktorer uppmanar till att finna nya 
strategier för energiomställningen till ett mer diversifierat och förnybart elsystem. 
 

	
Figur 10. Drivkrafter för utvecklingen av smarta elnät (Larsson & Ståhl, 2011). 

Ur samhällssynpunkt berör smarta elnät systemaspekter kring att använda energin på 
ett effektivt, hållbart och miljövänligt sätt som kan skapa och bidra till samhällsnytta 
(Ei, 2015; Larsson & Ståhl, 2011). Utöver tekniska avseenden inkluderas även 
aspekter kring nya affärsmodeller och tjänster samt nya förutsättningar för reglering 



	 17	

och marknadsdesign. Efterfrågeflexibilitet kan delas in i två kategorier som avgörs av 
slutanvändarens påverkan på styrningen: aktiv eller passiv. Aktiv efterfrågeflexibilitet 
syftar till att slutkunden genom tillgång till spotpris eller annan marknadsinformation 
fattar egna beslut över hur elen ska användas (Priebe, 2014; Nilsson & Samuelsson, 
2015). Detta innebär att kunden reglerar sin förbrukning antingen med hjälp av ett 
styrsystem eller manuellt utifrån ett satt marknadspris (Sweco, 2014). Passiv 
efterfrågeflexibilitet syftar till att en extern aktör fjärrstyr kundens elförbrukning 
(Sweco, 2014). En extern aktör skulle således kunna sluta avtal med slutkunder om att 
kunden överlåter styrning av deras resurser till en aggregator, för att exempelvis 
kunna lägga ut flexibilitetsbud på marknaden (Nilsson & Samuelsson, 2015). Genom 
att administrera en större mängd slutkunders laster skulle en aggregator kunna samla 
ihop större volymer av flexibilitet, vilket skulle kunna läggas ut som bud på 
reglermarknaden när belastningen är hög i elsystemet. Tidigare studier har dock 
identifierat svårigheter med att samla ihop tillräckliga mängder flexibilitet från 
hushåll (Ly & Thell, 2014; Eriksson & Sandwall, 2014). För att kunna bidra med 
systemnytta belyser Svk (2015) att mikroproduktion bör kombineras med någon form 
av lagringsmöjlighet. Ur effektiviseringssynpunkt vore det även fördelaktigt om 
flexibiliteten kunde styras från en centraliserad enhet såsom exempelvis ett batteri där 
automatiserade lösningar sköter reglerarbetet (Ly & Thell, 2014).  
 
2.4.2 Batterier, aggregatorer och behind-the-meter lösningar 
 
Då det för närvarande inte föreligger något ekonomiskt försvarbart sätt för hushåll att 
lagra större mängder el, matas slutkunders egenproducerade el ut på elnätet när det 
egna behovet är täckt (Broberg et al. 2014). Då produktionen och överskottet varierar 
efter vädret medför detta en komplexitet vad gäller att prognostisera, styra och 
optimera användandet av flexibilitetsresurser. Medan efterfrågeflexibilitet är en 
momentan och kortsiktig lösning är DSM (distributed system management) en 
långsiktig strategi över energihushållningen som grundar sig i möjligheten att lagra 
energi under off-peak timmar, vilket sedan kan skickas ut på nätet när belastningen är 
hög på nätet (Rodríguez-Molina et al. 2014). Energilager skulle kunna agera som 
buffert mellan elproduktion och konsumtion för att balansera och stabilisera elnäten 
och således öka nätkapaciteten i nätet (Elforsk, 2014). Genom inköp och lagring av 
billig el från nätet, som sedan säljs när elpriset stigit, skulle ett batterisystem även 
kunna användas för elhandel. Eftersom energilagret både kan ladda och laddas ur, så 
innebär det möjligheter att lägga både upp- och nedregleringsbud. Möjligheten att 
delta på reglermarknaden med energilagret och erbjuda efterfrågeflexibilitetsstyrning 
skulle ur ekonomiskt synvinkel kunna ge dubbel förtjänst. Den största fördelen med 
ett energilager är potentialen att kunna reagera betydligt snabbare på förändringar än 
konventionella produktionsenheter, vilka är beroende av fysiska förändringar t.ex. ett 
ändrat vattenflöde. Just snabbheten kan komma att bli betydligt viktigare på sikt då 
den inbyggda rotationströghet som föreligger minskar då fler generatorer och laster 
ansluts via frekvensomriktare (Elforsk, 2014). Detta förutspås bli centralt i framtiden 
då behovet av flexibla resurser förväntas öka på sikt i och med att andelen intermittent 
elproduktion ökar och kärnkraften avvecklas (Svk, 2015).  
 
Kostnadseffektiva lagringsmöjligheter skulle öppna upp för en rad olika möjligheter 
och tillämpningar, exempelvis kapacitetsutjämning, balansering av sol- och vindkraft 
i nätet och efterfrågestyrning (demand response), vilket skulle kunna skapa värden för 
flera aktörer på marknaden (Elforsk, 2014). Energilagringslösningar skulle kunna 
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skapa möjligheter för att öka energieffektiviseringen i elnätet genom att antingen 
täcka kundens egna energibehov eller användas för att upprätthålla stabilitet i nätet 
genom att elanvändarnas flexibilitet kan komplettera existerande reglerresurser (SOU, 
2014).  
 

Figur 11. En jämförelse mellan ett traditionellt energilagringssystem (övre bild) och 
ett optimerat system (undre bild). I det traditionella systemet skickas den lagrade 

energin ut på nätet när batteriet är fulladdat. I ett optimerat system skulle batteriet 
lagra den genererade elen som sedan används senare på kvällen, morgonen därpå 

eller matas ut på nätet (IVA, 2015). 

En lösning som skulle kunna öka de flexibilitetsvolymer som energilager skulle kunna 
erbjuda är en så kallad behind-the-meter lösning. Behind-the-meter, eller 
undermätning, innebär att mätaren sitter på kundens sida om nätet (Elforsk, 2014). 
Fördelen med att energilagret är placerat på kundens sida om mätaren är att det annars 
tillkommer en anslutningsavgift till nätägaren om energilagret placeras på nätägarens 
sida. En fördel med att tillämpa undermätning, och att således handla in all el via ett 
nätabonnemang, är att det skulle kunna skapa möjligheter för att öka 
flexibilitetsvolymer från efterfrågeflexibilitet. Aggregatorn skulle således kunna 
optimera energiflödet hos kunden och erbjuda energitjänster till elmarknadsaktörer i 
form av arbitragevinster, vilket innebär att man utnyttjar skillnader i elpriset, 
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respektive nättjänster som levereras under kommersiella villkor till elnätsföretaget 
(Elforsk, 2014). Energilagret skulle således vara anslutet till kundens avtal, som 
antingen ägs av slutkunden själv eller som exempelvis hyrs ut via aggregatorn. 
 
Forskningsinstitutet och tankesmedjan Rocky Mountain Institute (RMI) har undersökt 
vilka nyttor batterier skulle kunna generera genom att placeras på olika nivåer i 
elnätet och identifierat tretton olika nyttor. Några exempel som föreslås är peak 
shaving, spänningsreglering och flexibilitetstjänster till distributionsnät genom att 
aggregera laster med hjälp av solcells- och batterilösningar. 

     

 
Figur 12. I bilden illustreras de olika nyttor som batterier skulle kunna skapa på olika 

nivåer i elnätet. Med hjälp av batterier kan el lagras och erbjudas i form av 
energitjänster till olika elmarknadsaktörer (RMI, 2015). 

Tillämpning av en behind-the-meter lösning i kombination med distribuerade batterier 
på hushållsnivå argumenteras kunna bidra med störst systemnytta för aktörer i 
elsystemet (Hansson, 2015; RMI, 2015). Fördelarna med denna lösning vore att det 
skulle kunna bidra till att skapa bättre stabilitet i nätet, bidra till en ökad andel 
förnybar energi samt skapa en marknad för nya energitjänster. För att kunna utvinna 
de identifierade systemnyttorna som denna lösning skulle kunna erbjuda uppmanas 
beslutsfattare, elmarknadsaktörer och teknikutvecklare att samarbeta för att undanröja 
regelverk som idag förhindrar möjligheten att erhålla dessa fördelar (RMI, 2015).    
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Genom att koppla samman behind-the-meter och energilagringslösningar till den 
växande marknaden för solcellssystem mot privatpersoner finns potential för att skapa 
nya affärsmodeller kring mikronät (EY, 2015). Denna kombination skulle kunna fylla 
en central optimeringsfunktion i utvecklingen av smarta elnät. För att kunna utföra 
detta krävs administrativa kommunikationssystem som kan hantera stora mängder 
information av kunddata, mätdata, betalningar etc. (SOU, 2014). Återkoppling och 
vikten av att tydligt kunna förmedla en översikt över tillgänglig och aktiverad 
förbrukningsflexibilitet till en systemoperatör framhävs även som centralt (Ly & 
Thell, 2015; Svenska kraftnät, 2016). Lösningar och villkor för efterfrågeflexibilitet 
och energilagring anses således vara av särskilt intresse där även automatiserade 
lösningar som kan sköta driftprocesser för elproduktion och distribution samt 
avancerade IT och kommunikationssystem efterlyses (SOU, 2014). Svenska kraftnät 
belyser behovet av att flexibla resurser ges ett värde samt att nya roller såsom 
exempelvis aggregatorer utvecklas (Svk, 2015). 
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3. Forskningsmetod 
	
I detta kapitel presenteras de forskningsmetoder som tillämpats för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Motiveringar för metodval, urval av informanter 
samt ett avsnitt kring källkritik presenteras i detta kapitel.  
 
3.1 Litteraturstudie 
	
Elsystemet kan beskrivas som ett komplext och omfattande system som formas av en 
rad olika faktorer och delar. En litteraturstudie har genomförts för att sätta studien i ett 
sammanhang och för att åskådliggöra frågeställningar kring omställningen av ett 
förnybart elsystem, drivkrafter för utvecklingsområdet smarta elnät och motiveringar 
för behovet av aggregatorer. Fördelen med att utföra en litteraturstudie är att 
författaren skapar en förståelse för ämnet för att utifrån tidigare forskning kunna 
utveckla intressanta forskningsfrågor (Bell, 2006). En underliggande förståelse är 
centralt för att förstå de möjligheter, tekniker och utvecklingsområden som förutspås 
ha en central roll inom utvecklingen av smarta elnät och som ofta förekommer i 
pågående forskning och diskussioner på politisk nivå. Detta är centralt för att kunna 
förstå möjligheter och förutsättningar för en aggregator.  
	
3.2 En kvalitativ studie 
	
Kvale (1997) belyser att valet av forskningsmetod avgörs utifrån vilken typ av 
forskningsfrågor som undersöks. Då det idag inte finns någon lönsam 
marknadsstruktur för de flexibilitetstjänster som en aggregator skulle kunna erbjuda, 
har potentialen för en aggregator undersökts explorativt genom att undersöka hur 
relevanta aktörer betraktar möjligheterna för ett införande av en aggregator. En 
kvalitativ metod har således tillämpats, där datainsamlingen i studien har baserats på 
intervjuer.  
 
En kvalitativ metod baseras på ett konstruktivistiskt paradigm, vilket innebär att 
verkligheten är relativ och formas utifrån individens perspektiv och interaktioner med 
omvärlden (Yin, 2003; Merriam, 2014). Detta ger således upphov till ett spektrum av 
olika tolkningar och uppfattningar. En fördel med kvalitativa metoder är att det ger 
utrymme för att studera ett studieobjekt ur ett flerdimensionellt perspektiv (Yach & 
Steudel, 2003) samtidigt som Alvesson & Sköldberg (2008) belyser att en kvalitativ 
metod är lämplig när fokus ligger på att undersöka ett studieobjekt ur informanters 
perspektiv. Intervjuer skapar möjlighet till att få en djupare förståelse och utveckla 
svar inom det område som studeras, samtidigt som det ger intervjuaren möjlighet att 
ställa följdfrågor (Yauch & Steudel, 2003).  
 
3.3 Intervjuer och urval av informanter 
	
Två typer av intervjuer har genomförts: personliga intervjuer och telefonintervjuer. 
Majoriteten av intervjuerna har varit personliga intervjuer och telefonintervjuer har 
tillämpats när informanten inte haft möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. 
Med godkännande från de olika informanterna spelades intervjun in för att sedan 
transkriberas. Intervjufrågorna formulerades som öppna frågor då Backman (2008) 
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belyser vikten av att undvika ledande frågor samt att ge informanten tid och möjlighet 
att utveckla sina svar. Intervjufrågorna följde en semi-strukturerad form och var 
tematiskt utformade. Fördelen med detta format är att det ger utrymme för att styra 
intervjun utifrån olika teman formulerade kring ett antal huvudfrågor, men som även 
lämnar utrymme för informanterna att belysa ytterligare aspekter som de finner 
intressanta (Kvale, 1997).  
 
Urvalet av informanterna har till stor del baserats på ett snöbollsurval (snow-ball 
sampling) vilket innebär att utvalda informanter rekommenderat andra informanter 
som ansetts kunna bidra med relevanta insikter (Bryman, 2011). Detta kan även 
beskrivas som att kontakten förmedlats via nyckelpersoner eller så kallade gate-
keepers. Fördelen med att ta hjälp av gate-keepers är att det underlättar och påskyndar 
processen att hitta relevanta informanter samt att etablera förtroende med informanten 
(Denscombe, 2009). De informanter som inte förmedlats via en gate-keeper 
kontaktades via en förfrågan per mail, där urvalet baserades på informantens expertis 
och erfarenheter inom ett specifikt arbetsområde. De aktörer som varit involverade i 
statliga rapporter eller skriftliga publikationer har valts ut utifrån relevans för studien 
samt för att komplettera de sekundära källorna.  
 
Energimarknadsinspektionen belyser att syftet med smarta elnät kan ses ur tre olika 
perspektiv: ett tekniskt, ett kundperspektiv och ett samhällsperspektiv (Ei, 2015), 
vilket ligger i linje med det sociotekniska perspektivet som tillämpats i studien. 
Således har informanterna delats in i tre kategorier som baserats på en tolkning av 
elnätet som ett sociotekniskt system. Dessa tre grupper är branschverksamma aktörer 
(teknik), enskilda slutkunder (kundperspektiv) samt myndigheter och statliga aktörer 
(samhällsperspektiv). I tabell 2 presenteras de olika aktörer som intervjuats inom 
respektive kategori.  
 

Tabell 2.	De olika informanter som intervjuats under våren år 2016. Informanterna 
har delats in i kategorierna branschverksamma aktörer, slutkunder samt myndigheter 

och statliga aktörer.  

Typ av  
informant 

Företag/aktör Datum och Plats 

 Mälarenergi 18 april, Västerås 
Bransch- ABB 17e mars, Västerås 

verksamma Uppsalahem 31 mars, Uppsala 
aktörer Ellevio (2 st) 28 april, Stockholm 

 Sweco 17e mars, Stockholm 
 Power Circle 8e mars, Stockholm 
 Ferroamp Elektronik 3e juni, Stockholm 

 Hans-Olof Nilsson 26 april, Göteborg 
Slutkunder 

 
Brf Fyrisvallen (4 st) 19e april, Uppsala 

20e april, Uppsala 
       Boende i Frodeparken (3 st) 12 april, Uppsala 

21 april, Uppsala  
Myndigheter &  Energimarknadsinspektionen 14 mars, Stockholm 
statliga aktörer Svenska kraftnät 21 mars, Stockholm 
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Branschverksamma aktörer 
Informanter inom denna kategori har intervjuats för att få perspektiv, expertis och 
erfarenhet kring utvecklingen av smarta elnät. Inom denna kategori har både 
etablerade och nyare aktörer intervjuats för att få en bredare förståelse för 
utvecklingen och förändringar inom energisektorn samt drivkrafter och hinder för en 
aggregator.  
 
Slutkund 
Två typer av slutkunder i flerbostadshus har intervjuats: boende i 
bostadsrättsföreningen Fyrisvallen i Uppsala samt boende i hyreshuset Frodeparken 
som ägs av bostadsbolaget Uppsalahem AB. Fyrisvallen är en bostadsrättsförening 
som nyligen beslutat att investera i ett takbaserat solcellssystem och som fått beslut 
om ett investeringsstöd för anläggningen. Syftet med att intervjua boende i en 
bostadsrättsförening var att undersöka hur en förening resonerar kring investeringar i 
tekniska system som stödjer en ökad andel förnybar energi och 
energieffektiviseringslösningar.  
 
Frodeparken valdes ut av en rad anledningar. Byggnaden har sedan länge en 
solcellsfasad och en representant från Uppsalahem intervjuades för att få perspektiv 
på hur hyresvärden resonerar kring potentialen för en aggregator att vara verksam i 
hyreshus. År 2015 genomfördes även projektet Klimaträtt, med syfte att skapa 
förutsättningar för de boende i Frodeparken att minska sitt klimatavtryck genom 
aktiva val i vardagen. Under projektets gång fick deltagarna, via en mobilapp, 
återkoppling över hur deras vardagliga val inom kategorierna boende, mat, transport 
och övrig konsumtion påverkade deras klimatavtryck. En av förutsättningarna för 
smarta elnät konceptet är att kunden ska bli mer aktiv där återkommande antaganden 
är att slutkunden är villig att förändra sina beteenden, stimuleras av miljömässiga 
och/eller ekonomiska incitament och är villig att dela med sig av energidata. Syftet 
med att intervjua deltagare från Klimaträtt-projektet var att undersöka hur deltagarna 
resonerade kring denna typ av initiativ som fokuserar på förändring av beteenden 
samt dess genomslagskraft. Intervjuer med deltagarna gav även tillfälle att undersöka 
hur informanterna resonerade kring datainsamling och delning av personlig energidata 
till en extern aktör.  
 
Utanför Göteborg har privatpersonen och prosumenten Hans-Olof Nilsson byggt ett 
avancerat självförsörjande hem vilket med solcells- och energilagringslösningar 
täcker det årliga energibehovet och är helt frikopplat från elnätet. Ett studiebesök hos 
Nilsson genomfördes med syfte att få en förståelse för hur ett befintligt solcells- och 
energilagringssystem fungerar i praktiken samt för att kunna användas som 
extrempunkt i diskussionen om utveckling och förutsättningar för prosumenter, 
aggregatorer och smarta elnät.  
 
Statliga organ 
Myndigheter som är verksamma inom elbranschen har intervjuats för att få en 
förståelse för hur man ur ett system- och samhällsperspektiv resonerar kring smarta 
elnät och aggregatorer, hur det pågående arbetet ser ut inom dessa frågor samt vilka 
regelmässiga hinder eller barriärer som identifieras på myndighetsnivå.   
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Det befintliga elnätet  

3.4 Forskningsprocessen 
 
I studien har en kvalitativ metod tillämpats där intervjuerna använts för att explorativt 
undersöka potentialen för en aggregatormodell i en svensk kontext. Elsystemet har 
valts att betraktas som ett sociotekniskt system i studien för att ge en bättre förståelse 
för hur en växelverkan mellan teknikutveckling, sociala aspekter och regelverk formar 
förutsättningarna för en aggregator-aktör. Med hjälp av teorier som beskriver elnätet 
som ett sociotekniskt system, aspekter kring aktiva slutanvändare samt möjligheter 
och hinder i utvecklingen av smarta elnätet har intervjumaterialet tillsammans med 
kompletterande material kring rådande trender och förutsättningar som identifierats i 
branschen, använts för att analysera och dra slutsatser om potentialen för en 
aggregator. Detta för att kunna identifiera olika aspekter som kan vara relevanta vid 
en eventuell utformning av en aggregator, energitjänster och nya regelverk.     
 
 
 

                   
Figur 13. En schematisk bild över de komponenter i studien som bidragit till att 

undersöka och besvara studiens frågeställningar. 

3.5 Källkritik 
	
Det skriftliga materialet som använts som underlag i litteraturstudien har inhämtats 
från olika typer av källor såsom forsknings- och myndighetsrapporter, monografier, 
elektroniska källor, konsultrapporter, konferensmaterial och regeringsunderlag. 
Källmaterial delas ofta in i kategorierna primära och sekundära källor. Sekundära 
källor återger vad en annan källa redan har presenterat, exempelvis läroböcker, 
artiklar och dagspress medan primära källor hämtas direkt från ursprungsförfattarens 
antingen i form av en teori, en bok, forskningsmaterial eller en rapport (Bell, 2006). 
Då denna typ av forskningsartiklar granskas innan publicering anses de enligt 
Jacobsen (2002) ha hög trovärdighet. Litteraturen har således varit central för att 
kunna analysera och dra slutsatser från det kompletterande intervjumaterial som 
samlas in i under studiens gång.  
 
En aspekt att belysa är att alla informanter i kategorin slutkunder anses ha en relativt 
hög grad av miljömedvetenhet. Intervjuer med ett större antal informanter hade 
kunnat ge en större spridning av resultatet. Således bör underlaget inte betraktas som 
helt representativt för denna kategori.  
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4. Teoretiskt ramverk 
	
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som tillämpats i studien för att 
besvara studiens forskningsfrågor. I avsnitt 4.1 beskrivs hur omställningen av 
elsystemet kan betraktas som en omvandlingsprocess av ett sociotekniskt system. I 
avsnitt 4.2 presenteras en beskrivning av aggregatorn och denne aktörs potential att 
växa fram i och med omställningen av elsystemet. Även möjligheter och barriärer 
som antytts skapa tröghetseffekter i utvecklingen av smarta elnät presenteras. I avsnitt 
4.3 redogörs aspekter kring slutanvändarens roll i utvecklingen av aggregatorer och 
eventuella tröghetsmoment.  
 
4.1 Elnätet som socioteknisk företeelse 
	
För att uppnå samhällsmässiga funktioner (societal functions) hävdar Geels (2005) att 
en rad olika element måste vara sammanlänkade såsom exempelvis teknik, regelverk, 
användarvanor, marknader, kulturella aspekter, infrastruktur, underhåll av nätverk och 
produktionssystem etc. Detta kluster av element kan betraktas som ett sociotekniskt 
system, där sociala och tekniska aspekter är starkt sammankopplade (Geels, 2005). 
Infrastrukturlösningar och tjänster såsom exempelvis transport-, energi- och 
kommunikationssystem betraktas ofta som sociotekniska system (Bolton & Foxon, 
2015). Denna typ av samhällskritisk infrastruktur tenderar att vara organiserad som 
naturliga monopol som styrs av regelverk eller statligt inflytande då systemen typiskt 
är storskaliga och komplexa, vilket kräver koordinering och samspel mellan 
kommunala och privata aktörer samt tekniska lösningar och institutionella avtal 
(Bolton & Foxon, 2015). Vidare belyser Bolton & Foxon (2015) att dessa tekniska 
system tenderar att följa en gradvis och inkrementell utvecklingsprocess som följer en 
utstakad riktning (path dependency), vilket medför en trögrörlighet för strukturella 
förändringar. System som ingår i den moderna samhällsstrukturen klassas generellt 
som allmänna enheter (public utilities eller social goods) och kan generera både 
positiva (ekonomiskt tillväxt) och negativa effekter (avgaser, oljud), vilket försvårar 
möjligheten att mäta och värdera kostnader och fördelar för dessa system med enkla 
kostnads- och intäktsanalyser (Bolton & Foxon, 2015). 
 
En grundval i det sociotekniska perspektivet är att teknologiomvandlingar och 
tekniska system inte begränsas av någon vetenskaplig, teknologisk eller ekonomisk 
rationalitet, utan att teknisk utveckling drivs och formas i samverkan med ett 
spektrum av sociala, politiska och institutionella faktorer (Bolton & Foxon, 2015; 
Geels, 2005). Snape et al. (2014) argumenterar att elnätet kan betraktas som ett 
sociotekniskt system då elnätet är ett tekniskt och infrastrukturorienterat system som 
påverkas och formas av både praxis inom operatörsverksamheten, slutkundens socialt 
utformade konsumtionsmönster och ett omfattande politiskt regelverk. Snape et al. 
(2014) hävdar att:  
 

Different trajectories of socio-technical systems’ transition are intrinsically 
linked to the behavioural and cognitive norms of individuals, businesses, 
communities, sectors and governance institutions. Therefore the transition to 
smart (er) grids inevitably requires a knowledge transition and behaviour 
change among such actor groups.  

 
Genom att studera relationerna mellan aktörerna i systemet samt hur de interagerar 
finns det möjlighet till en bredare förståelse för var det finns potential att genomföra 



	 26	

förändringar (Snape et al. 2014). Således argumenterar Snape et al. (2014) att ett 
sociotekniskt perspektiv är ett användbart verktyg för att kunna skapa en förståelse för 
hur beteenden inverkar på systemet och belyser vikten av att förstå 
konsumtionsdynamik för att kunna förstå de större sociotekniska omvandlingar som 
behövs för att lyckas minska klimat- och utsläppsmålen för koldioxid. Då exempelvis 
elkonsumtionen till stor del påverkas av slutkundens beteenden, vilka formas utifrån 
beteendemönster som baseras på dags-, vecko-, säsongs- och årsbasis argumenterar 
Snape et al. (2014) att kunskapsutveckling och ett förändrat beteendemönster bland 
dessa grupper är en viktig del i utvecklingen av ”smartare” elnät.   
 
En övergång från ett sociotekniskt system till ett annat beskriver Geels (2005) som en 
system innovation. Övergången från transport med häst och vagn till att istället färdas 
med bil beskrivs som ett exempel på en systeminnovation, då det innebär en 
omfattande omställning i samhället. Investeringar behövdes för att kunna tillgodose 
infrastruktur och tillgång till bränsle och vägar samtidigt som regelverk och 
trafikregler utformades för att införa ordning och minska antalet olyckor. Den 
växande bilindustrin bidrog med nya metoder för massproduktion som kom att ha 
stimulerande effekter på ekonomin och som även bidrog till ett förändrat 
användarbeteende för individer och möjligheter för persontransport (Geels, 2005). En 
målsättning med att tillämpa ett sociotekniskt perspektiv är att synliggöra 
synergieffekter och samband mellan sociala och institutionella faktorer som berör 
aspekter inom politik, kultur och institutionella ramverk (Bolton & Foxon, 2015). 
Vidare inkluderas även förhållnings- och arbetssätt från ett spektrum av olika aktörer, 
vilket inom denna studie exempelvis är energibolag, myndigheter, beslutsfattare och 
slutanvändare. Bolton & Foxon (2015) framhäver ett behov av att statliga organ 
tillämpar en mer ”innovationsvänlig” policy och styrningsapproach för att 
omställningen till ett förnybart elsystem ska drivas på och rekommenderar 
tillämpning av en cyklisk livscykelmodell för infrastruktursystem som illustreras i 
figur 14.  

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

Figur 14. En livscykelmodell för infrastruktursystem. Modellen grundar sig i fyra 
olika utvecklingsfaser, där karaktärsdrag för respektive fas presenteras i 

illustrationen (Bolton & Foxon, 2015). 
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Syftet med livscykelmodellen är att bistå beslutsfattare i utvecklingen av nya 
regelverk gällande energiinfrastruktur och bygger på tidigare teorier kring 
innovationsutveckling (Bolton & Foxon, 2015). Modellen består av fyra faser som 
beskriver utmaningar och stadier, från exempelvis tidiga utvecklingsskeden i mindre 
lokala nätverk till en omställning till större system i etablerade och nationella nät-
verksstrukturer. I tabell 3 presenteras en mer utförlig genomgång av de olika livs-
cykelfaserna.  
	
Tabell 3.	En genomgång av de olika faserna i Bolton & Foxons livscykelmodell som 
presenteras i figur 14.   

	
Systemfas                                         Beskrivning 

 
Uppbyggnad & 
etableringsfas 

 

I denna fas växer nya mindre och nichade system fram. Dessa system varierar 
både vad gäller teknologier och i vilken kontext och sammanhang de tillämpas. 
Bolton & Foxon drar paralleller till hur lokala elektriska nät växte fram under 
1990-talet. 

 
Expansionsfas 

 

I denna fas genomförs standardiseringsprocesser. De mest dominerande 
designerna får mer utrymme och dessa teknologier expanderar över större 
geografiska områden såsom städer, regioner och länder.  

 
 

Stagnation & 
tröghetseffekter 

Långsiktiga investeringar i allt mer etablerade systemstrukturer leder till så 
kallade lock-in effekter. Således leds utvecklingen in på en specifik teknologisk 
bana (technological trajectory), vilket premierar ett specifikt system. 
Mekanismer som bidrar till att stärka dessa lock-in effekter är utvecklingen av 
organisationsstrukturer och rutiner, skalfördelar och en samverkan mellan olika 
komponenter som bidrar till att stärka systemet.  

 
 
Omvandling & 

förnyelsefas 

Med tiden föråldras de etablerade systemen samtidigt som dessa utmanas av nya 
trender och drivkrafter i och med ett förändrat samhällsklimat. Bolton & Foxon 
beskriver exempelvis hur energisäkerhetsaspekter och klimatfrågor drivit på 
utvecklingen och krav på ett mer förnybart energisystem. Antingen anpassar sig 
de etablerade aktörerna efter de förändrade förutsättningar som växer fram, eller 
ersätts av nya nichade aktörer. Nya typer av system formas och livscykeln börjar 
om.   
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4.2 Aggregatorn: en ny typ av aktör och affärsmodell   
	
Behovet för nya affärsmodeller är en återkommande punkt i diskussioner kring smarta 
elnät. En affärsmodell definieras som ett verktyg för hur företag skapar och levererar 
värden till sina kunder, vilket inkluderar en betalningsstruktur för hur företaget tar 
betalt för sina produkter och tjänster (Teece, 2010). Etablerade affärsmodeller som 
tidigare byggt på en passiv slutkund utmanas i takt med att slutkunden ges möjlighet 
att producera, sälja och lagra el. En aggregator argumenteras ha potential för att ha en 
drivande roll i utveckling av innovativa lösningar som kan skapa möjlighet för att 
prosumenter kan bli aktiva aktörer på elmarknaden. En utgångspunkt är att 
prosumenten inte bör betraktas som en isolerad enhet i elsystemet då denne har en 
aktiv roll i värdekedjan (Rodríguez-Molina et al. 2014). Rodríguez-Molina et al. 
(2014) belyser att det finns ett växande intresse för hur resultat från olika 
forskningsprojekt inom smarta elnät kan bidra till att skapa nya affärsmöjligheter 
kring prosument-orienterade affärsmodeller.  

                
Figur 15. Grafen illustrerar antalet träffar som sökorden ”prosumer business” 

genererade vid en sökning på Academic Google Scholar. Efter år 2013 har antalet 
fortsatt att öka och steg till 1760 träffar år 2015 (Rodríguez-Molina et al. 2014). 

Agnetis et al. (2011) beskriver aggregatorn som en typ av aktör och medlare mellan 
slutanvändaren och elmarknaden där aggregatorn via en digital plattform, ofta 
omnämnt som en Virtual Power Platform, skulle kunna optimera och aggregera 
kluster av slutanvändares laster och erbjuda flexibilitetstjänster till energibolag och 
systemoperatörer. Via denna typ av digitala plattform skulle rimligtvis aktiviteter 
såsom inköp, laststyrning, mätning och betalning av el hanteras samtidigt som det 
skulle finnas potential för att bygga ut nya applikationer och tjänster (Karnouskos et 
al. 2013). En aggregator skulle kunna koordinera prosumenters beteenden och 
representera en grupp av prosumenter från samma geografiska distrikt eller område 
för att öka flexibilitetsvolymerna. Aggregatorns huvudsakliga uppgift är således att 
hantera det ökade informations- och kommunikationsflödet mellan prosumenter och 
elnätet (Rodríguez-Molina et al. 2014). Således skulle en aggregator kunna fungera 
som en klassisk mellanhand, som en broker som erbjuder ett portföljkoncept som 
aggregator optimerar åt slutkunden (Shandurkova et al. 2012).  
 
4.2.1 Utveckling av energitjänster  
 
Rodríguez-Molina et al. (2014) pekar ut att prosumenter förväntas vara intresserade 
av olika energioptimeringssystem som erbjuder innovativa lösningar för att reducera 
slutkunders miljöpåverkan och energikostnader samtidigt som en säker och tillförlitlig 
tillgång kan garanteras. Vad gäller efterfrågeflexibilitet finns det olika grader av 
optimering och styrningsnivåer samt artefakter en aggregator skulle kunna erbjuda 
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tjänster kring: exempelvis styrning av ljuskällor, solcellssystem och batterier, 
fastighetsel, lägenheternas enskilda elförbrukning etc. Ett annat alternativ vore att 
erbjuda tjänster som förmedlar strategier att tillämpa på elmarknaden för att skapa 
värden för slutkunden.  
 
Förutom tjänster baserat på efterfrågeflexibilitet belyser Da Silva et al. (2012) att det 
finns utrymme att erbjuda slutkunden olika typer av tilläggstjänster. Datainsamling 
och visualisering av historisk konsumtion och produktion, tillgång till väderprognos, 
produktionsmixen och betalningsmodeller är några förslagna tjänster och 
utvecklingsområden som föreslås vara aktuella (Karnouskos et al. 2013). Genom 
tillgång till realtidsdata skulle elanvändarna kunna få en bättre överblick över den 
individuella elanvändningen. Enligt et al. (2014) kan en tillgång till distribuerade 
lokala elproduktionssystem bidra till att slutkunden skapar en närmare relation till sin 
elkonsumtion, då det blir tydligare att se hur deras beteende korrelerar med 
elproduktionen. Snape et al. (2014) belyser behovet av att inkludera slutkunders 
beteende och lärandeprocesser i produkt- och tjänsteutvecklingen om man vill 
påverka konsumenters elanvändning och konsumtionsmönster. I framtiden förväntas 
prosumenter vara mer medvetna om sina behov i termer av energi, preferenser, 
förväntningar och upplevelser av el samt efterlysa värden bortom dagens elprodukter 
och roller (Rodríguez-Molina et al. 2014). Da Silva et al. (2012) belyser även att 
slutkunder skulle vara intresserade av att kunna jämföra den egna konsumtionen 
gentemot andra hushåll. Således belyser Rodríguez-Molina et al. (2014) att det bör 
skapas utrymme för kunden att välja tilläggstjänster utifrån egna preferenser gällande 
miljöansvar, oberoende etc. Utifrån denna typ av information skulle en aggregator 
kunna utforma anpassade produkter och energitjänster. Rodríguez-Molina et al. 
(2014) belyser fyra olika värden som kan vara behjälpliga för en aggregator i 
utveckling av energitjänster mot slutkunder. Dessa värden illustreras i figur 16.  
 

                 

 
Figur 16. Figuren presenterar fyra olika värden (value propositions) som föreslås 

vara användbara för en aggregator vid utformande av energitjänster som riktar sig 
till prosumenter (Rodríguez-Molina et al. 2014). 
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De värden som föreslås är incitament som money saving, time saving och passive 
users. Detta innebär att slutkunden önskar de lägsta kostnadslösningarna och en 
självgående och underhållsfri energisystemlösning som inte medför oönskade 
överraskningar på elräkningen. En aggregator skulle kunna erbjuda kunden 
flexibilitetstjänster, flexibla eltariffer samt optimering av prosumenternas 
elkonsumtion, vilket rimligtvis även bör intressera energy stalwarts, dvs. användare 
som motiveras av ekonomiska incitament och vill optimera sina 
energisystemlösningar (Rodríguez-Molina et al. 2014). 
 
4.2.2 Barriärer och utvecklingsområden  
 
Trots ett växande intresse för aggregatorer så belyser Rodríguez-Molina et al. (2014) 
tre barriärer för att prosument-orienterade affärsmodeller ska kunna få ett större 
genomslag. Den första punkten belyser att utvecklingen av smarta elnät och 
tillhörande affärsmodeller fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. För att 
kunna realisera denna typ av lösning framhävs vikten av att det finns tekniska 
lösningar som kan tillgodose den infrastruktur, tjänster och applikationer som ingår i 
smarta elnät konceptet. Trots att många tekniska lösningar finns tillgängliga så har 
teknikleverantörer och försäljare svårt att marknadsföra tekniken (Rodríguez-Molina 
et al. 2014). Samtidigt misstas ofta smarta elnät som en ny typ av 
mätningsinfrastruktur snarare än ett mer övergripande system. Den andra punkten 
belyser att smarta elnät med stor sannolikhet kommer att bestå av interagerade 
system, där ett flertal olika leverantörer erbjuder olika produkter och tjänster som 
bildar komponenter i det större systemet. För att kunna integrera dessa olika system 
kommer det behövas en gemensam plattform för olika typer av informations- och 
kommunikationstekniker, vilket annars kan generera komplikationer på sikt. Således 
belyses ett behov av att det utvecklas gemensamma standarder för att systemen lätt 
ska kunna sammankopplas, interagera och för att minska risken för att problem 
uppstår. Den sista punkten som Rodríguez-Molina et al. (2014) belyser är ett behov av 
regelverk som skapar incitament och uppmuntrar nya aktörer att delta på 
energimarknaden samt som förhindrar att det skapas en negativt rivaliserande miljö 
mellan nya och etablerade aktörer på marknaden.  
 
Regelverk, regleringar och lagförslag är viktiga verktyg som behövs för att skapa ett 
klimat som premierar utveckling. Existerande regelverk, hinder i marknadsstrukturen 
och brist på incitament argumenteras enligt Strbac (2008) ha en begränsande effekt i 
utvecklingen av efterfrågeflexibilitetslösningar. På en reglerad marknad, med en 
vertikalt integrerad aktör, är det lättare att motivera för incitament kring 
förbrukningsflexibilitet då det tydligt går att motivera nyttan för hela systemet. På en 
avreglerad marknad menar Strbac (2008) att utvecklingen av affärslösningar och 
betalningsmodeller kring flexibilitet blir mer komplex då aktörer agerar utifrån ett 
större spektrum av intressen. Marknadsmodellen försvårar möjligheten att generera 
intäkter från alla enskilda aktörer som drar nytta av de värden som skapas. På 
avreglerade marknader är det således centralt att regelverk utformas som optimerar 
nyttorna som både DSM och energilager kan skapa. Om inte så kommer traditionella 
regelverk och strukturer att utgöra hinder för utvecklingen av innovativa teknologier. 
Strbac (2008) identifierar ytterligare fyra hinder i utvecklingen av 
efterfrågeflexibilitetslösningar och smarta elnät, som presenteras i figur 17. 
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Figur 17. Aspekter som försvårar utvecklingen av smarta elnät (Stbrac, 2008). 

	
4.3 Aktiva slutanvändare och social acceptans  
	
Då hushåll förväntas ta en mer aktiv roll i framtidens energisystem betonar Geelen et 
al. (2013) att inte förglömma vikten av sociala aspekter och belyser möjligheterna för 
hur bla. social interaktion kan tillämpas som ett verktyg för att stimulera 
energieffektiviseringsbeteenden. Wolsink (2012) riktar kritik mot att en signifikant 
del av forskningsarbetet läggs på att utveckla och utreda tekniska systemlösningar för 
smarta elnät och att mindre fokus läggs på att utforska hur social acceptans och 
sociala förändringar kommer att påverka systemet. Detta argumenteras vara en 
avgörande faktorer för en framgångsrik implementering och således bör slutkunders 
rutiner och sociala kontext undersökas för att komplettera det överliggande fokus som 
ligger på att utforma teknologiska och ekonomiska incitament i utvecklingsprocessen 
av smarta elnät (Wolsink, 2012; Geleen et al. 2013). Även Da Silva et al. (2012) 
belyser behovet av att förstå användarnas behov, bakgrund och inlärningskurva och 
poängterar att det finns en risk för att slutkunder överger innovativa tillvägagångssätt 
och tjänster om de inte lever upp till användarnas förväntningar. Om leverantörer i 
huvudsak drivs av en technology push och inte baserar sina antaganden utifrån 
slutkundens verklighet, finns det en risk för att det istället skapar hinder för att 
engagera prosumenter i framtida projekt (Da Silva et al. 2012).  
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Då elsystemet utformats för de traditionella lösningarna har demand response alternativ sämre 
förutsättningar för att konkurrera på marknaden. För att kunna jämföra lösningarna mot varandra 
behövs holistiska analyser som väger in tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.   
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Enligt Da Silva et al. (2012) kommer den grad som prosumenter väljer att dra nytta av 
smarta elnät lösningar samt de avvägningar kunden kan tänka sig vara villig att göra, 
bero på hur väl aktörer kan skapa fördelar och tjänster för slutkunden. Shandurkova et 
al. (2012) belyser att konkreta fördelar kommer att vara viktiga i konsumentens 
övergång till att bli en prosument, där ekonomiska fördelar och komfort framhävs 
som viktiga incitament. Dessa värden behöver nödvändigtvis inte mätas i direkta 
ekonomiska värden, utan det kan finnas andra incitament som kan bidra till en 
utbredning av prosumenter. Fell et al. (2014) framhäver vikten av ett brett deltagande 
för att efterfrågeflexibilitet ska få genomslag och Darby & McKenna (2012) 
poängterar att slutkunden kommer att behöva känna tillit och förtroende för aktören 
som förmedlar energitjänster. Mengolia & Vasiljevska (2013) belyser vikten av att 
energiaktörer utveckla relationer med sina konsumenter för att kunna utveckla nya 
produkter och tjänster. 
 
Det råder dock skilda meningar gällande vilken grad slutanvändare bör involveras i 
utvecklingen av smarta elnät. Jackson (2005) belyser svårigheter kring att förändra 
konsumtionsvanor samt att motivera konsumenter, vilka hävdas vara inlåsta i 
konsumtionsmönster som formas utifrån rutiner, sociala normer och förväntningar, 
men även av incitamentsstrukturer, institutionella barriärer och begränsade 
möjligheter. Jackson (2005) menar att slutkunder drivs av både sociala normer, 
beteenden och åsikter från omgivningen såväl som personliga val. Även Stern (2011) 
poängterar att beteendeförändring hos slutkunder både är utmanande och kostsamt 
och argumenterar att tekniska lösningar och automation kommer att spela en viktig 
roll i utvecklingen av smarta elnät och föreslår tre sätt att öka slutkunders acceptans 
gällande smarta elnät lösningar.  
 

• Enkla och lättanvända tekniker  
Tydliga visualiseringsinstrument, intuitiva inställningar, enkla steg för att ställa in 
preferenser samt förprogrammerad default inställningar 
 

• Synlighet 
Information som förmedlar tydliga fördelar med smart grid teknologier samt betonar 
långsiktiga ekonomiska fördelar  
 

• Observerbarhet 
   Pilotprojekt behövs för att öka teknologiers observerbarhet samt för att minska 

slutkunders oro och osäkerhet 
 

Det finns olika varianter av styrning för efterfrågeflexibilitetstjänster, där en rad 
projekt undersökt laststyrning av hushållsapparater. Mert (2008) belyser dock att 
majoriteten av slutanvändare inte tilltalas av att tillåta en extern aktör, exempelvis ett 
energibolag, att kunna styra deras privata hushållsapparater. Enligt Mert (2008) 
ifrågasätter slutkunder nödvändigheten och aktörens motiv för att styra slutkunders 
hushållselektronik, då det upplevs kunna medföra en minskad komfort och eventuella 
säkerhetsrisker för slutkunder. Fell et al. (2014) beskriver att det finns ett motstånd 
hos slutanvändare att förlora den personliga kontrollen över sin elanvändning. För att 
öka förtroendet för smarta elnät lösningar belyser Mert (2008) vikten av att 
slutkunden upplever en ökad komfort samt får en ökad förståelse för hur systemen 
fungerar.  
 
Rodríguez-Molina et al. (2014) poängterar att slutkundens inställning och villighet 
inför att dela med sig av sin energidata till externa aktörer är en avgörande faktor för 
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en aggregator. Då efterfrågeflexibilitet ofta bygger på kontroll av slutkunders 
elanvändning och datainsamling i realtid finns det risk för att denna typ av 
information skulle kunna missbrukas. Exempelvis skulle tillgång till högupplöst 
information över slutkunders enskilda elförbrukning vara värdefullt för leverantörer 
av produkter och tjänster då en detaljerad kartläggning över slutkunders vanor, 
exempelvis när man är hemma, lagar mat, tvättar, tittar på TV etc. skulle kunna 
användas för individanpassad marknadsföring. Således belyser Larson & Ståhl (2011) 
vikten av att värna om slutkundernas privata integritet i utvecklingen av smarta elnät.   
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5. Empiriskt underlag 
	
Detta kapitel är indelat i fyra avsnitt som belyser relevanta förutsättningar för en 
aggregator. Avsnitt 5.1 ger en översikt över den pågående utvecklingen av 
batteritekniker och energilagringslösningar, vilket följs av avsnitt 5.2 där erfarenheter 
från tidigare projekt samt existerande affärslösningar för aggregatorer presenteras. I 
avsnitt 5.3 beskrivs två potentiella slutkunder samt aspekter kring aktiva 
slutanvändares attityder till energitjänster och datalagringsaspekter. I avsnitt 5.4 
beskrivs regelmässiga aspekter som idag påverkar möjligheterna för en aggregator.  
 

           
Figur 18. Fyra olika aspekter som bidrar till att skapa förutsättningar för en 

aggregator. Dessa områden har undersökts genom insamling av litteratur samt 
intervjuer. 

5.1 Möjligheter för energilagringstekniker  
	
Energilagrings- och batteritekniklösningar betraktas som ett hjälpmedel i 
integrationen av förnybar energi, där tillämpningar framför allt implementeras i 
projekt som rör intermittent elproduktion, såsom sol- och vindenergi (IRENA, 2015). 
Utvecklingen drivs av statliga klimat- och miljömål men även ett behov av att kunna 
styra och kontrollera intermittent elproduktion för att kunna säkerställa att det råder 
balans i elnätet. Energilager argumenteras ha potential för att användas som 
flexibilitetsresurs, där framför allt batteritekniker fått ökad uppmärksamhet genom en 
snabb teknik- och kostnadsutveckling inom området (Energimarknadsinspektionen, 
2016). Faktorer som driver utvecklingen av batteritillämpningar för enskilda 
slutkunders solcellssystem är bland annat statliga stöd, en oro över eltillförseln i 
områden med instabila elnät samt ekonomiska trender som inkluderar minskade 
kostnader för mindre batterisystem och stigande elpriser i framtiden (IRENA, 2015). 
Fokus på snabb frekvensreglering, teknikutveckling och förändringar av regelverk 
motiveras för att kunna kompensera kortsiktiga och dyra balanseringsalternativ med 
snabba och precisa regleringsmöjligheter som inte förlitar sig på fossila bränslen 
(IRENA, 2015).  
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5.1.1 Marknadspotential för batterier 
 
Vad gäller utvecklingen av batterier finns det ett spektrum av teknologier där vissa 
tekniker anses mer kommersiellt gångbara än andra. Litiumbatterier är idag ledande 
inom produktionen av batterier (Tillväxtverket, 2016). Det råder framförallt en stark 
optimism kring litium-jon batterier som anses vara en mogen teknologi där en 
signifikant prisnedgång förutspås (IVA, 2015). Enligt Tillväxtverket (2016) så har 
utvecklingen inom energilagring i sektorerna IT, telekom, transporter och elsystem 
möjliggjorts till följd av sjunkande kostnader samt ökad kapacitet för litiumbatterier. 
Den senaste utvecklingen av det amerikanska företaget Teslas batterier för bilar och 
hushåll indikerar att kostnadsnivån kan komma att sjunka snabbare än förväntat (IVA, 
2015; Tillväxtverket, 2016). Trots att priset fortfarande anses högt, så förväntas 
batteritekniker kunna ta marknadsanaldelar på sikt (Svk, 2015). Trots att 
prisutvecklingen kommer att vara en avgörande faktor för vilka tekniker som kommer 
att få störst genomslagskraft, belyser IRENA (2015) att även aspekter såsom 
livslängd, underhåll och installationsinfrastruktur kommer att vara centrala i valet av 
lämpliga tekniker.       

 
Figur 19. Förutspådda pristrender för olika typer av batteriteknologier. Den största 

prissänkningen förväntas ske för litium-jon baserade batterilösningar, där priset 
förväntas sjunka till 200USD/kWh år 2020 (IRENA, 2015). 

Enligt den amerikanska branschorganisationen Energy Storage Association, ESA, har 
investeringar i lagringskapacitet i nätet stigit kraftigt för samtliga marknadssegment i 
USA (Tillväxtverket, 2016). I figur 20 presenteras en tillväxtprognos över den 
förväntade lagringskapaciteten i näten till år 2020.   
 

 

 
Figur 20. Förväntad tillväxt (mätt i MW) för energilagring till år 2020 för tre olika 

segment i USA (Tillväxtverket, 2016).  
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År 2015 installerades totalt 190 MW jämfört med 62 MW år 2014, där majoriteten av 
lagringskapaciteten installerats hos elproducenter. Det finns en tilltro till en stadigt 
uppgående trend för andelen installerad effekt. ESA förväntar sig en kraftig tillväxt 
inom respektive segment och förutspår framför allt en signifikant tillväxtmarknad för 
bostäder och kommersiella lokaler, där elkonsumenter förväntas stå för den största 
ökningen av lagringskapacitet (Tillväxtverket, 2016). Från år 2019 förväntas 
tillämpning av behind-the-meter lösningar hos slutkunder skapa en volymmässigt 
större marknad än lagringsmöjligheter hos elproducenter (Tillväxtverket, 2016). 
 
5.1.2 Energilagringslösningar i Sverige 
 
I Falköping har ett forskningsprojekt bedrivits, där energibolaget Falbyggdens Energi 
AB (Feab) som första svenska energibolag installerat ett energilager för 
lågspänningsnät (Elforsk, 2014). Energilagret är baserat på en litium-jon batteriteknik 
och kan lagra 90 kWh och har en effekt på 75 W (Elforsk, 2014). Detta är anslutet till 
ett lokalt nät där även elkvalitémätare, solceller och laddstolpar till elbilar ingår. 
Syftet med projektet har varit att skapa en testanläggning för att utreda teknisk 
prestanda samt framtida tillämpningsområden och potentiella affärsmodeller kring 
energilager (Elforsk, 2014). Resultaten från projektet i Falköping har visat att 
energilagret kan användas för att lagra elproduktion och med en adaptiv styrfunktion 
användas för att stötta elnätet vid höga effektuttag (Elforsk, 2014). En lösning som 
diskuterats inom forskningsprojektet är det svenska företaget Ferroamp Elektroniks 
energihub, vilket är en trefasriktare som tillåter automatisk styrning av el mellan 
solceller, energilager och elförbrukningen.  
 

                         
Figur 21. En schematisk illustration av företaget Ferroamps energihubslösning. 

Systemet bygger på en DC-teknik som sköter automatisk styrning av elen som 
produceras och lagras i systemet (Wennberg, 2012). 

Styrsignalen kan baseras på information gällande exempelvis aktuellt elpris, väder, 
status på energilagret och lokal förbrukning, vilket skapar möjlighet för att kunna 
optimera nyttor för slutkunden samt energibolag (Elforsk, 2014). Genom att 
sammankoppla denna typ av lösning till en virtuell marknadsplats skulle slutkunder 
kunna delta på elmarknaden. Denna teknik skulle således teoretiskt kunna användas 
för att ansluta ett större antal enheter som tillsammans kan sammankopplas till ett 
större virtuellt energilager och läggas ut som ett större bud på elmarknaden av 
exempelvis en aggregator. Upplägg kring affärsmodeller för en sådan lösning och 
eventuella samarbeten mellan aktörer har även diskuterats i Falköpingprojektet men 
lämnats öppet för vidare diskussion (Elforsk, 2014).   
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En alternativ energilagerlösning som skulle kunna bli aktuell på sikt är det svenska 
företaget Powercells energilagringsteknik som bygger på bränsleceller. Denna teknik 
tillämpas av privatpersonen Hans-Olof Nilsson som har byggt ett lågenergihus utanför 
Göteborg som är helt frikopplat från nätet. Med hjälp av bränslecellerna från 
Powercell kan husets årliga elbehov täckas från elen som produceras via 
solcellssystemet som är integrerat på taket och i husets fasad (Jansson, 2016; Nilsson, 
2016). Överskottselen lagras i två blybatterilager inköpta från Kina som rymmer 144 
kWh (Alpman, 2015a), vilket räcker för att täcka husets energibehov för fem dygn 
(Jansson, 2016). Överskottselen från husets solceller används för att bilda vätgas i 
elektrolysör. Genom att spjälka vatten till vätgas och syrgas bildas vätgas som 
används för att driva bränslecellen (Alpman, 2015a; 2015b). Under 
sommarmånaderna förväntas solcellerna ge en överskottsel på runt 15 000 kWh, 
vilket används för att tillverka vätgasen som ska lagras i en tank utanför huset 
(Alpman, 2015a). När solljuset inte räcker till så förses husets behov av el, värme och 
elbilsladdning av elen från bränslecellen. Genom bränslecellstekniken klarar sig huset 
även under vinterhalvåret då solen lyser som minst. 
 
 

            
Figur 22. Hans-Olof Nilssons hus med solcellssystem (Nilsson, 2016). 

Nilsson har själv valt ut och installerat de tekniska komponenterna i husets 
energisystem (Nilsson, 2016). Under en period på tio år beräknas priset på elen som 
produceras till 2.25 kr/kWh, men som kommer producera kostnadsfri el efter ett 
decennium (Sveriges Television, 2015; Hans-Olof, 2016). Nilsson uttryckte i en 
intervju med tidningen NyTeknik att han ”hoppas på att kunna inspirera fler till ett 
hållbart boende” (Alpman, 2015b). En utförlig teknisk beskrivning över Nilssons 
system presenteras i appendix. 

 
5.2 Aggregatorer idag  
	
Ett sätt att ta vara på de systemnyttor som energilager kan möjliggöra är utveckling 
och framväxt av aggregatorer (Hansson, 2015). Runt om i världen pågår en rad olika 
smart grid projekt där erfarenheter och lösningar kan bidra till en ökad förståelse och 
insikter som kan vara tillämpbara vid en eventuell implementering av en svensk 
aggregatormodell. 
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5.2.1 Internationella exempel på aggregatorer 
 
Ett exempel på en aggregator är det tyska företaget Caterva vilket är en av de första 
aggregatorerna i Tyskland. Företaget har blivit kvalificerat att få agera som leverantör 
av frekvensregleringstjänster på den tyska balansmarknaden genom att erbjuda 
solcells- och batteriägare att hyra ut en del av sina batterier (Power Circle, 2015). I 
Tyskland infördes år 2013 ett subventioneringsprogram för lokala energilager för att 
skapa en marknad för batterier som är riktad mot slutkunder (Power Circle, 2015). I 
början av år 2016 ändrades stödsystemet till att inriktas mot stationära och 
decentraliserade batterilagringssystem anslutna till solcellsanläggningar 
(Tillväxtverket, 2016). En reglering för denna lösning är att enbart hälften av 
toppeffekten från solcellerna får matas ut till nätet, medan resterande överskott ska 
lagras i batterier (Tillväxtverket, 2016). Den tyska batteriförsäljaren Sonnen har 
tillsammans med aggregatorn LichtBlick utvecklat ett koncept där slutkunder erbjuds 
avtal om ekonomisk kompensation för att ställa sitt batteri till förfogande för 
aggregatorn. Batteriet styrs via en virtuell plattform som på så sätt förmedlar 
energitjänster till elbolagsaktörer. En åtgärd som införts för att möjliggöra att fler 
aktörer ska kunna lägga bud på marknaden är att inträdesgränsen på reglermarknaden 
i Tyskland har sänkts till 1 MW (GTAI, 2016).  
 
Ett annat exempel är det amerikanska företaget Advanced Microgrid Solutions (AMS) 
i Kalifornien som agerar som en aggregator genom att koppla ihop behov och nyttor 
hos elkunder och elbolag (Tillväxtverket, 2016). I företagets affärsmodell ingår att 
AMS äger och installerar batterier hos slutkund som styrs via företagets virtuella 
plattform för att erbjuda energitjänster till slutkund och energibolag (Tillväxtverket, 
2016). Kraftbolaget PJM i USA erbjuder även företag som tillhandahåller 
energilagring att delta i flera av PJMs kraftmarknader som inkluderar 
efterfrågeflexibilitet, systemtjänster samt frekvensreglering (Tillväxtverket, 2016). 
Detta bidrar till att skapa marknadsmöjligheter för aggregatorer, vilket framförallt 
utpekas som en brist i Sverige. Till skillnad från USA så är elmarknaden i Sverige 
avreglerad, vilket skapar annorlunda förutsättningar (Karlsson, 2011). Gällande 
marknadsmöjligheter har även erfarenheter från Danmark visat på svårigheter kring 
försäljning av flexibilitet på reglermarknaden då det varit svårt att konkurrera 
prismässigt med traditionella lösningar då dessa idag är mer kostnadseffektiva 
(Eriksson & Sandwall, 2014). Danmark har likt Sverige en avreglerad marknad med 
små variationer i elpriset, vilket skapar svaga ekonomiska incitament för att flytta 
förbrukning över tid (Eriksson & Sandwall, 2014).  
 
Trots att internationella erfarenheter kan ge inspiration och användbar kunskap är det 
viktigt att ha i åtanke att strukturer, regelverk och lagar skiljer sig åt länder emellan. 
Detta är betydande vid försök att ta efter andra länders affärsmodeller då det 
förekommer skillnader beträffande de enskilda ländernas regelverk, geografiska och 
ekonomiska förutsättningar, energipriser, roller samt marknads- och ansvarsvillkor, 
vilket är faktorer som påverkar förutsättningarna för en aggregator (Elforsk, 2014). 
Modeller och tekniker bör således prövas i en svensk kontext där nationella och lokala 
förutsättningar behöver tas i beaktande.  
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5.2.2 Erfarenheter av aggregatorer i Sverige 
 
Resultat från tidigare studier har påpekat en rad olika hinder för aggregatorer. Idag 
finns det krav på att bud på reglermarknaden måste lämnas in av en balansansvarig 
aktör som är ekonomiskt ansvarig (Eriksson & Sandwall, 2014; Svk, 2016). En 
aggregator måste således sluta avtal med en balansansvarig aktör för att få kunna sälja 
el, om aggregatorn själv inte innefattar balansansvar. Då det finns en rad olika 
kombinationer för hur avtal och samarbeten skulle kunna se ut är en optimal 
rollfördelning inte heller självklar. Nilsson & Samuelsson (2015) förespråkar att 
energitjänster kring efterfrågeflexibilitet bör förmedlas av en elhandlande aggregator 
med balansansvar då de hävdar att ett upphandlingsförfarande mellan exempelvis en 
elhandlare och en nätägare identifierats vara både tid- och resurskrävande. Tidigare 
studier har belyst att balansansvariga aktörer kunnat utkräva höga avgifter för att 
behandla aggregatorers bud (Eriksson & Sandwall, 2014). Detta försvagar 
aggregatorns konkurrenskraft samtidigt som det medför att flexibilitet inte används på 
ett sätt som kan generera störst samhällsnytta (Eriksson & Sandwall, 2014). Ur 
effektiviseringssynpunkt skulle det vara effektivt om en aggregator kunde vända sig 
direkt till Svenska kraftnät (Svenska kraftnät, 2016). Detta skulle spara ledtid och 
kunna ge myndigheten större styrbarhet och kontroll över tillgängliga resurser 
(Eriksson & Sandwall, 2014).  
 
Ett centralt problem som lyfts fram är att det idag inte finns en marknad där man kan 
få betalt för kvalitetshöjande, frekvens- eller effekttjänster (Elforsk, 2014). 
Inträdesbudgränsen på reglermarknaden har pekats ut som ett hinder för aggregatorer 
då gränsen tidigare ansetts vara för hög (Eriksson & Sandwall, 2014). Svårigheten att 
aggregera en tillräckligt stor volym från små enheter har lett till att aggregatorer som 
erbjuder flexibilitetstjänster flyttat fokus från hushåll till industrier med anledning av 
att det är lättare att kunna garantera större flexibilitetsvolymer och således kunna 
utföra säkrare prognoser. Således belyser Eriksson & Sandwall (2014) ett behov av att 
det skapas större möjligheter för kommersiella aktörer att lägga bud på 
reglermarknaden, genom att exempelvis sänka inträdesgränsen.  
 
I energilagerprojektet i Falköping har det svenska företaget Expektra ABs 
produktlösning Green Connect lyfts fram som ett alternativ för att möjliggöra tjänster 
kring styrbar förbrukningsflexibilitet som baseras på tillgång till mindre energilager 
(Elforsk, 2014). Genom att utnyttja slutkunders förbrukningsflexibilitet syftar 
produkten till att ge balansansvariga företag möjligheten att minska sina 
obalanskostnader och att öka sina intäkter genom handel på reglermarknaden 
(Eriksson & Sandwall, 2014).  

                              
Figur 23. Schematisk bild över företaget Expektras affärslösning (Expektra, 2016).  
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Ytterligare en förutsättning för att en aggregator ska kunna förmedla energitjänster är 
en tillgång till IT och kommunikationssystem som klarar av att utföra nödvändiga 
transaktioner och dataprocesser (Svk, 2015). Det gäller således att en aggregator på 
ett snabbt och effektivt sätt kan förmedla tjänster och kommunicera med slutkund och 
elmarknadsprocesser. Trots en rådande optimism kring en digitalisering av elnätet och 
smarta elnät är det befintliga elnätet inte fullt så digitaliserat som man skulle kunna 
förvänta (Ellevio, 2016). Då bud på reglermarknaden lämnas in och hanteras manuellt 
belyser Eriksson & Sandwall (2014) att balansansvariga företag inte prioriterat 
avancerade IT-system tidigare. Möjligheten för elektroniska avrop argumenteras vara 
en förutsättning för att kunna sänka budgränsen på reglermarknaden och är en 
prioriterad funktion i Svenska kraftnäts nya driftsystem Hugin Trans, vilket är under 
utveckling (Eriksson & Sandwall, 2014).    
 
5.3 Aktiva slutkunder i flerbostadshus  
	
Som tidigare nämnts bygger tjänstemodellen för en aggregator på slutkunders tillgång 
till solcellssystem och energilagringslösningar. Investeringskostnaden har tidigare 
identifierats som den största barriären för att inte genomföra en investering (Palm & 
Tengvard, 2011). Sedan priset på solcellssystem stadigt har minskat har den 
installerade effekten i Sverige ökat och idag erbjuder ett flertal företag skräddarsydda 
paketlösningar och tjänster kring projektering, försäljning och installation av 
solcellssystem. I tidigare studier som undersökt motiv och hinder för hushåll att 
investera i solcellssystem har en rad olika incitament framkommit. Palm & Tengvard 
(2011) belyser incitament såsom självförsörjning samt att solceller betraktats som ett 
alternativ för att köpa miljövänlig el från traditionella energibolag som inkluderar 
fasta nätavgifter i elpriset. Således har investeringar i privata solcellssystem uppfattats 
som en del i en miljövänlig och hållbar livsstil. Det har även noterats att investeringen 
haft ett symboliskt värde då slutkunder framhävt att de velat inspirera andra, såsom 
grannar, vänner och bekanta, till att leva hållbart.  
 
Utöver privata hushåll investerar även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i 
solcellssystem. Incitament för flerbostadshus att investera i solceller avgörs enligt 
Nashed och Olin (2015) utifrån upplåtelseformen samt om installationen sker vid 
nyproduktion eller vid ombyggnation. Bostadsrättsföreningar med god ekonomi anses 
ha starka incitament för att investera i solcellssystem då investeringen kan bidra till 
sänkta driftkostnader för fastigheten, vilket på sikt kan innebära sänkta 
månadsavgifter samt en ökning av lägenheternas försäljningsvärde. Det långsiktiga 
ägandet bidrar till en ökad kontroll över föreningens ekonomiska förutsättningar där 
bostadsrättsföreningen tar del av de ekonomiska besparingar som görs. För hyresrätter 
är det fastighetsägare som står för investeringen av solceller, vilket innebär att det är 
denne aktör som tar del av besparingar i form av sänkta driftkostnaderna (Nashed & 
Olin, 2015). 
 
En fördel vid nybyggnationer är att solceller kan planeras redan i projekteringsfasen, 
vilket i jämförelse med en ombyggnation reducerar installationskostnader samtidigt 
som systemet kan integreras med byggnadens estetik (Nashed & Olin, 2015; 
Fyrisvallen, 2016). Idag finns det en växande trend att i nybyggnationsfasen inkludera 
solcellsanläggningar i fastigheten, för att förhöja byggnadens miljöprofil. På uppdrag 
av HSB bygger exempelvis byggföretaget NCC nya lägenhetshus i Uppsala som 
kommer att ha en solcellsanläggning på 440 kvadratmeter för produktion av grön el 
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(NCC, 2016). Initialt är det byggherren som står för kostnaden, men som förväntas bli 
återbetald då fastighetsägaren förvärvar byggnaden (Nashed & Olin, 2015). Nedan 
presenteras två exempel från Uppsala, bostadsrättsföreningen Fyrisvallen och 
hyresvärden Uppsalahem som har intresserat sig för solcellssystem. Dessa skulle 
kunna betraktas som potentiella kunder för en aggregator i framtiden.  
 
5.4.2 Bostadsrättsföreningen Fyrisvallen  
 
HSB BRF 98 Fyrisvallen (vidare benämnd som Fyrisvallen) är en 
bostadsrättsförening med 102 lägenheter som ligger i utkanten av stadskärnan i 
Uppsala (HSB, 2016a). En bostadsrättsförening definieras som en ekonomisk 
förening där de boende genom medlemskap i föreningen får nyttjanderätt till en viss 
lägenhet, en så kallad bostadsrätt (HSB, n.d). Bostadsrättsföreningar är en svensk 
modell för äganderätt av bostäder, där det är föreningen som är ägare till fastigheten. 
Beslut i föreningen fattas genom en tillsatt styrelse samt på årsmöten som anordnas av 
föreningen. Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar som har till uppgift att 
skapa värden för de boende i föreningen (Fyrisvallen, 2016). Fyrisvallens styrelsen 
har beslutat att investera i ett takbaserat solcellssystem, vilket innebär att föreningen 
kommer att kunna täcka en del av fastighetens behov med egenproducerad el. 
Föreningen har även fått igenom en godkänd ansökan för statligt finansieringsstöd 
och solcellsanläggningen beräknas vara i drift inom ett år (Fyrisvallen, 2016). 
 

 
Figur 24. Bostadsrättsföreningen Fyrisvallen i Uppsala (HSB, 2016a). 

Faktorer som vägdes in i beslutet om en investering i ett solcellssystem var risken för 
höjda elavgifter i framtiden samt framtida krav på investeringsåtgärder från 
kommunen (Fyrisvallen, 2016). Även möjligheten att få studera en grannförenings 
befintliga solcellssystem, vilket installerats i samband med en takrenovering, belystes 
ha haft inflytande på beslutet. Föreningen har även tagit del av information om 
solcellsanläggningar via Uppsala universitetet, kommunen samt organisationen 
STUNS som organiserat frågetillfällen för bostadsrättsföreningar (Fyrisvallen, 2016).  
 
Sedan inflyttningen år 2009 har Fyrisvallen tillämpat undermätning för el och 
varmvatten i fastigheten (Fyrisvallen, 2016). Detta innebär att bostadsrättsföreningen 
har ett elavtal där de boende faktureras av föreningen för den el och mängd 
varmvatten som den individuella lägenheten konsumerar (Fyrisvallen, 2016). 
Undermätning för mätning och debitering av el och varmvatten är en lösning som 
idag tillämpas i flera svenska flerbostadshus (Fastighetsägarna, n.d). För en 
bostadsrättsförening innebär detta exempelvis att all el köps in på ett 
huvudabonnemang av föreningen som sedan fakturerar de individuella lägenheterna 
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baserat på lägenheternas individuella elkonsumtion, vilket mäts separat för respektive 
lägenhet. Fördelen med denna lösning är att de boende endast betalar för den el de 
förbrukar samtidigt som det skapar en bättre översikt över energibehovet i fastigheten 
(Fastighetsägarna, n.d). Fördelen med denna lösning är att den minskar elkostnaderna 
för de boende då kostnaden för alla separata abonnemang ersätts med kostnaden för 
ett enda huvudabonnemang. Således kan undermätning betraktas som en direkt form 
av energieffektiviseringsåtgärd. 
 
5.4.2 Hyreshuset Frodeparken och Klimaträtt-projektet 
 
Uppsalahem AB är ett kommunalägt bostadsbolag och en av Uppsalas största 
byggherrar. Uppsalahems hyreshus Frodeparken ligger centralt vid Uppsala tågstation 
och har Nordens största solcellsfasad på flerbostadshus, som är täckt med 
tunnfilmssolceller (Uppsalahem, 2016).  
 

                            
Figur 25. Uppsalahems hyreshus Frodeparken (Uppsalahem, 2016a). 

Elen som genereras används för att täcka 70% av fastighetens energibehov medan 
resterande överskottsproduktion levereras ut på elnätet (Uppsalahem, 2016). I 
Frodeparken tillämpas ingen undermätning utan alla hyresgäster har individuella 
elavtal (Uppsalahem, 2016). Då nätavgiften utgör en större andel av elpriset, innebär 
det att slutkunden endast kan påverka elpriset marginellt genom att exempelvis 
minska sin förbrukning. Frodeparken har två olika systemnätanslutningar och betalar 
således för två separata nätabonnemang, ett för överskottsproduktionen från 
solcellsanläggningen och ett för att förse fastigheten med el från nätet (Uppsalahem, 
2016).  
 
Under år 2015 genomfördes projektet Klimaträtt, ett initiativ som startades av 
Uppsalahem och ICA med syfte att skapa förutsättningar för att de boende i 
Frodeparken att minska det individuella klimatavtrycket genom att förändra 
konsumtionsbeteendet inom kategorierna boende, transport, mat och övrig 
konsumtion (Klimaträtt, 2015). Utöver att deltagarna fick ta del av kunskapsutskick 
och informationsträffar fick de även återkoppling via en app som visualiserade det 
individuella klimatavtrycket (Klimaträtt, 2016). Deltagarna behövde registrera ett 
konto och godkänna att deras kvittodata fick lagras i en databas som var kopplad till 
deltagarnas individuella konto. Genom återkoppling, kunskap och inspiration var 
förhoppningen att skapa förutsättningar för hyresgästerna att enkelt minska den 
individuella klimatpåverkan i vardagen genom medvetna val (Klimaträtt, 2015; 
Uppsalahem, 2016). 
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Figur 26. Illustrationer över den grafiska visualiseringen i Klimaträtt-appen. I 
figuren till höger illustreras hur klimatavtrycket varierar mätt mot ett individuellt mål 

som deltagaren satt (Kamb et al. 2015). 

Som tidigare nämnts belyser Wolsink (2011) och Snape et al. (2014) nödvändigheten 
av att ta användarens attityder och beteenden i beaktande i utvecklingen av smarta 
elnät. Då en förutsättning för en aggregator är digitaliserad kommunikation och 
styrning av slutkunders laster intervjuades boende som deltagit i Klimaträtt-projektet 
för att undersöka aspekter som kan vara relevanta i utformandet av en aggregators 
energitjänster. Da Silva et al. (2012) belyser bland annat tre aspekter som är relevanta 
att ta i beaktning vid utformning av energitjänster som riktar sig till prosumenter: 
konsumentens vilja att förändras, övervakning och förståelse samt integritetsaspekter. 
Nedan presenteras resultat från intervjuerna i Frodeparken tillsammans med resultat 
från studien av Da Silva et al. (2012).  
 
Viljan att förändras 
För att slutkunder ska kunna ta en mer aktiv roll belyser Da Silva et al. (2012) att 
slutkundens villighet att förändra sitt energibeteende är en nyckel i utvecklingen av 
smarta elnät. Enligt Da Silva et al. (2012) är en övervägande majoritet villiga eller 
mycket villiga att ändra på sina elkonsumtionsbeteenden baserat på prissignaler. 
Samtidigt behövs fler undersökningar som utreder till vilken grad och på vilket sätt 
slutkunder skulle vara villiga till att genomföra förändringar. I samband med 
Klimaträtt-projektet genomfördes en SIFO-undersökning år 2015, där resultaten 
indikerade att den svenska befolkningen önskar sig mer kunskap om vilka val i 
vardagen som påverkar klimatet mest (Klimaträtt, 2015). En av slutsatserna från 
Klimaträtt-projektet var att människor med någon mån av miljöintresse kan motiveras 
till att göra aktiva handlingar för att minska sitt klimatavtryck (Kamb et al. 2015). I 
utvärderingen av projektet påpekades att man noterat överspillningseffekter bland 
deltagarna, som bland annat hade börjat spara hushållsel genom att stänga av lampor 
och hushållsmaskiner från ett standby-läge (Kamb et al. 2015).  	
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Figur 27. Grafen illustrerar slutkunders villighetsgrad att förändra energirelaterade 

beteenden (Da Silva et al. 2012). 

Deltagarna i Klimaträtt-projektet kan beskrivas ha ett genuint intresse för hållbarhet 
och miljöfrågor (Uppsalahem, 2016). Kamb et al. (2015) belyser dock att ett 
miljöintresse inte per automatik innebär att man också har en klimatsmart livsstil. I 
utvärderingen av projektet framgick att det identifierats ett intresse bland deltagarna 
att vilja förändra sina beteenden, men att det uppfattades som krävande att byta ut sina 
vanor och att initiera en förändring genom att medvetet reflektera över sina beteenden 
(Kamb et al. 2015). En förändring av ett beteende eller en rutin uppfattades inte 
nödvändigtvis som en uppoffring i sig när rutinen väl var på plats. Däremot framkom 
i intervjuerna att det var svårare att upprätthålla intresset på samma nivå efter att 
projektet var avslutat (Frodeparken, 2016; Kamb et al. 2015). Feedback och 
återkoppling upplevdes som viktigt bland deltagarna (Frodeparken, 2016; Kamb et al. 
2015). Något som uppskattades i Klimaträtt-projektet var möjligheten att jämföra sin 
profil med ett genomsnittsvärde (Frodeparken, 2016). Da Silva et al. (2012) 
framhåller detta som ett betydande incitament, då tidigare studier visat att 70 % av 
deltagarna visat intresse för möjligheten att kunna jämföra den individuella 
elkonsumtionen med exempelvis grannar eller liknande hushåll (Da Silva et al. 2012).  
 
Övervakning och förståelse av elkonsumtionen 
Vad gäller slutkundens inställning till att få en bättre förståelse av den egna 
energiförbrukningen samt datainsamlingsaspekter belyser Da Silva et al. (2012) att 
tillgång till information och visualisering är centralt för att stärka slutanvändarnas roll 
samt förståelse för den egna förbrukningen. Som illustreras i figur 28 är en 
övervägande majoritet intresserade av att få en bättre förståelse för sin 
energianvändning och hur användning av elektronikprodukter påverkar elräkningen.  

       
Figur 28. Grafen illustrerar slutkunders inställning till att få en ökad förståelse och 

visualisering för hushållsapparaters konsumtionsnivåer (Da Silva et al. 2012). 

Detta intresse noterades även bland deltagarna i Klimaträtt-projektet, som uttryckte 
önskemål om att få en mer detaljerad beskrivning av mängden el personliga 
elektronikprodukter i hemmet konsumerar (Frodeparken, 2016). Det framkom även 
uttryck för att visualiseringen i Klimaträtt-appen ansågs vara för enkel och det 
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uttrycktes önskemål om att få en mer detaljerad översikt över energiförbrukningen 
(Kamb et al. 2015; Frodeparken, 2016). Genom att studera elförbrukningsprofilen i 
appen kunde exempelvis informanter som bytt ut en gammal dator under projektets 
gång utläsa en signifikant minskning av elanvändningen efter att datorn bytts ut 
(Frodeparken, 2016). Enligt Da Silva et al. (2012) har slutkunder en positiv 
inställning till att visualisering förmedlas via mobila enheter, vilket presenteras i figur 
29 och figur 30.  

    
Figur 29. Grafen visar slutkunders inställning till att få visualiseringsinformation 

från en mobil enhet (Da Silva et al. 2012). 

Detta återspeglades även av deltagarna i Klimaträtt-projektet som uttryckte en positiv 
inställning till att använda appen som visualiserings- och återkopplingsverktyg (Kamb 
et al. 2015; Frodeparken, 2016). Det framkom däremot att den initiala 
registreringsprocessen för att använda Klimaträtt-appen uppfattades som krånglig 
(Frodeparken, 2016). En förklaring till detta kan vara att de olika företagen som 
deltog i projektet hade olika registreringsprocesser (Kamb et al. 2015). Klimaträtt-
appen visade sig inte heller vara det entydigt viktigaste kommunikationsverktyget för 
att skapa engagemang utan nyhetsbrev, erbjudanden från samarbetspartners och det 
mänskliga mötet genom inspirationsträffarna belystes även som viktiga element 
(Kamb et al. 2015).          

           
 

Figur 30. I grafen presenteras de olika elektronikprodukter som slutkunder skulle 
vilja få information och personlig energidata förmedlad via (Da Silva et al. 2012).  

 
Integritetsaspekter 
Ett genomgående element i smarta elnät är en ökad digitalisering och ett ökat 
informationsutbyte mellan slutkunder och elnätet, vilket motiverar för att undersöka 
hur slutkunder ställer sig till att tredjepartsaktörer lagrar slutkunders energidata. Som 
indikeras i figur 31 är en övervägande majoritet slutkunder villiga att dela med sig av 
sina förväntningar och åsikter till energibolag (Da Silva et al. 2012).  
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Figur 31. Slutkunders inställningar till att dela med sig av sina förväntningar samt 

personliga elkonsumtionsprofiler till en tredjepartsaktör (Da Silva et al. 2012). 

Däremot skulle omkring hälften kunna tänka sig att dela med sig av detaljerad 
information som redovisar elanvändningen och kundens energibeteende, då det finns 
en oro för att känslig information kan utelämnas, som exempelvis när slutkunden är 
på semester (Da Silva et al. 2012). I Klimaträtt-projektet uttrycktes en skepticism 
gentemot tanken att ett energibolag skulle få ta del av detaljerad information över 
individens energiförbrukning (Frodeparken, 2016). Gällande datainsamlingen under 
Klimaträtt-projektet uttryckte en informant att: ”Det var för en god sak men jag skulle 
inte vilja att Vattenfall samlade in min energidata”. Da Silva et al. (2012) belyser att 
det finns behov för att det utvecklas verktyg som kan förse användarna med en 
utförlig beskrivning av den individuella elkonsumtionen för att öka slutkundens 
förståelse, men som inte bör vara så detaljerad att information kan missbrukas. 
Exempelvis skulle aggregatorn kunna slå ihop informationen som vidarebefordras till 
energileverantören eller energibolaget till ett totalvärde, medan slutkunden skulle 
kunna ta del av en mer detaljerad visualisering i realtid (Da Silva et al. 2012).  

	
5.4 Behovet av policy och regelverk  
	
Då aggregatorer och smarta elnät bygger på en omställning av elnätet behöver även 
regelverk och befintliga strukturer anpassas för att tillvarata de möjligheter som 
smarta elnät kan erbjuda (SOU, 2014).  
 
5.4.1 Batterier och incitament 
 
Ett underliggande problem kring att förverkliga smarta elnät är höga kapital- och 
driftkostnader (Larsson & Ståhl, 2011; NREL 2015). Enligt IRENA (2015) kommer 
utvecklingen för hur batterienergilagringstekniker kan skapa värden i omställningen 
till ett förnybart elsystem att avgöras av ett samspel mellan policy, regelverk, 
affärsmodeller och konsumenter. Beslutsfattare uppmanas att proaktivt uppmuntra en 
utveckling där batterier stödjer en ökad andel förnybar energi samt maximerar system 
och samhällsnyttor.  
 
Vad gäller utvecklingen av energilager belyser Tillväxtverket (2016) att Sverige 
behöver en strategi för hur konsumenter ska kunna bidra med energilagring i 
elsystemet. I exempelvis Japan och Italien likställs energilagring i elsystemet juridiskt 
med en produktionskälla (Tillväxtverket, 2016). Enligt svenska regelverk har det rått 
tvetydigheter kring definitionen och ägande av energilager. Den rådande tolkningen 
av Ellagen säger att nätbolagen i Sverige får äga men inte använda energilager för 
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elhandel, förutsatt att det inte är för att täcka upp för egna förluster (Elforsk, 2014; 
Nordling et al. 2015). För att energilager ska bli till ett attraktivt alternativ för 
nätbolagen skulle justeringar i Ellagen behöva genomföras (Nordling et al. 2015; 
Nilsson & Samuelsson, 2015). Denna typ av justering anses dock inte vara aktuell 
(Energimarknadsinspektionen, 2016). Detta begränsar nätbolagens möjlighet att agera 
fritt på spotmarknaden (Elforsk, 2014) och gör att det saknas incitament för nätägare 
att investera i energilager samtidigt som en ökad självförsörjning och användning av 
energilager hos slutkund utmanar elbolagens intäktsströmmar. Elnätsregleringen 
utpekas således som ett regulatoriskt hinder för energitjänster som bygger på 
efterfrågeflexibilitet, då de utmanar traditionella betalningsstrukturer och 
prissättningar mellan de olika näten (Nilsson & Samuelsson, 2015). Effektiviseringar 
och ett jämnare effektuttag från slutanvändarna skulle innebära minskade kostnader 
för abonnerad effekt från de överliggande näten, men samtidigt sänka aktörers 
intäktsram. Detta faktum motverkar incitament för att se värden i flexibilitetstjänster, 
då de på kort sikt kan leda till minskade intäkter.  
 
5.4.2 Marknadslösningar  
 
I utvecklingen av smarta elnät identifieras ett behov av innovativ policy, regelverk 
och nya affärsmodeller för att skapa incitament som driver på utvecklingen och 
implementeringar av smarta elnät lösningar (NREL, 2015). En kritik mot dagens 
marknadslösning är att den inte på ett effektivt sätt belönar aktörer att bidra till en 
ökad systemnytta (Larsson & Ståhl, 2011). Således efterlyses incitament för elkunder 
och elproducenter att bidra till en ökad flexibilitet (SOU, 2014). För att kunna frigöra 
kapacitet i nätet, öka systemsäkerheten och begränsa överföringsförlusterna behövs 
marknadsmekanismer och incitament som utformas för att både elanvändare och 
elproducenter ska kunna skapa nätnytta (Svk, 2015). Systemnyttan måste ligga i fokus 
när skatter, tariffer, avgifter och stöd för mikroproduktion utformas. Annars finns det 
risk för att kraftsystemet tillförs stora mängder decentraliserad elproduktion som är 
frikopplad från elmarknadens signaler, vilket kan påverka elsystemets robusthet 
negativt (Svk, 2015).  
 
Då affärsmöjligheter är beroende av regelverken på elmarknaden, skatteförhållanden 
och andra omständigheter, bör regelverken analyseras och eventuellt anpassas så att 
de inte riskerar att hämma en framtida önskvärd utveckling. Då en statlig utredning 
från år 2013 kom fram till att nettodebittering, dvs. att prosumenter kan kvitta 
överskottselen som levereras ut på nätet mot inköpt el, strider mot EUs momsregler 
föreslogs istället att mikroproducenter skulle få göra skatteavdrag för den el som 
levereras ut på nätet (von Schultz, 2013). Informanten från Uppsalahem (2016) 
efterfrågar däremot en mer effektiv lösning som tillåter prosumenten att dra av 
kostnader för sin solelproduktion direkt från elräkningen, då det rådande systemet 
medför administrativa kostnader.   
 
Strukturer för att skapa incitament och belöningssystem bör komma att ha en central 
roll i utvecklingen av aggregatorer och smarta elnät. Larsson och Ståhl (2011) 
uttrycker ett behov av att se över nuvarande regleringar där spelregler på marknaden 
måste anpassas för affärslogiker och intäktsmöjligheter som kan möjliggöras med 
hjälp av smarta elnät. Vad gäller ekonomiska och regelverksmässiga utmaningar så 
belyses att man på ett effektivt sätt måste kunna säkerställa att det finns resurser för 
att genomföra de investeringar som behövs för en utbyggnad av ett förnybart 
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energisystem. Således behövs policy som kan säkerställa att det finns incitament som 
uppmuntrar investeringar i elnätet och som uppmuntrar till att optimera värdet av 
förnybar energi där tekniska nyckeltal samt sociala och institutionella faktorer 
kommer att behöva vägas in (NREL, 2015). Genom att uppmuntra teknologier och 
beteenden som kan optimera energisystemet, snarare än att fokusera på enskilda delar 
av elsystemet, kan samhällsekonomiska fördelar uppnås (SOU, 2015). 
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6. Analys och diskussion 
	
Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt som analyserar potentialen för en aggregator ur 
ett sociotekniskt perspektiv samt diskuterar aspekter som kan beaktas i utformning av 
aggregatorer och energitjänster.   
 
6.1 En socioteknisk analys  
	
Elnätet och elmarknaden kan betraktas som ett komplext och adaptivt system som 
består av ett fysiskt nätverk och ekonomiska marknader där ett flertal olika aktörer 
interagerar. Elsystemet formas av faktorer såsom praxis inom operatörsverksamheten, 
slutkundens konsumtionsmönster och ett omfattande politiskt regelverk (Snape et al. 
2014). Omställningen till ett förnybart elsystem medför att hela kedjan av elsystemet 
påverkas från olika fronter, vilket medför att förutsättningarna för en aggregator 
bestäms av variabler i flera dimensioner. Ur ett sociotekniskt perspektiv kan 
omställningen till ett förnybart elsystem betraktas som en typ av system innovation 
(Geels, 2005). Utifrån Bolton & Foxons (2015) livscykelmodell (se sida 26) kan 
elsystemet anses ha påbörjat en övergångssituation som rör sig från en traditionell och 
etablerad struktur mot en förnyelsefas, vilket i modellen motsvaras av en övergång 
från fasen Stagnation & tröghetseffekter till fasen Omvandling & förnyelse. I Sverige 
har vattenkraft och kärnkraft länge haft en dominerande position. Genom långsiktiga 
investeringar i dessa teknologier har specifika lösningar premierats, vilket gett upphov 
till organisationsstrukturer och skalfördelar som även medfört så kallade lock-in 
effekter. Med tiden föråldras dessa system samtidigt som samhällsdiskussionen kring 
förnybara energikällor öppnat upp möjligheter för nya lösningar, 
organisationsstrukturer och aktörer.   
 
Den politiska målsättningen att transformera energiförsörjningen i förnybar riktning 
är den primärt drivande kraften i utvecklingen, där koncept som smarta elnät och 
aggregatorer presenteras som innovativa och samhällsnyttiga lösningsmetoder i denna 
systemomvandling. I Bolton och Foxons livscykelanalysmodell beskrivs att det i 
denna förändringsfas växer fram nya specialiserade aktörer som fokuserar på 
lösningsmetoder som blir aktuella i utvecklingen av smarta elnät. Exempel på svenska 
företag som tillhör denna kategori av företag är Expektra, Powercell och Ferroamp. 
Expektra tillhandahåller en IT-baserad marknadslösning för efterfrågeflexibilitet 
medan Powercell och Ferroamp erbjuder energilagringslösningar baserat på 
bränslecellsteknik respektive batteriteknik. Medan dessa unga företag inriktar sina 
produkter för morgondagens tänkta elsystem behöver etablerade aktörer dels förhålla 
sig till befintliga system och strukturer samtidigt som de ska försöka inkorporera de 
nya och innovativa koncepten. Hur driftsäkerheten ska säkerställas i övergångsfaserna 
i omvandlingen mot ett förnybart energisystem blir således en kardinalfråga (Svk, 
2015; Svenska kraftnät, 2016; Strbac, 2008). Exempelvis belyser informanten från 
ABB (2016) att en stor andel nya vindkraftverk i Kina fått tas ur drift för att balansen 
i elnätet inte kunnat upprätthållas på grund av intermittent generering (ABB, 2016). 
Denna typ av problematik uppstår då utbyggnaden av förnybar energi exempelvis går 
för fort.  
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6.1.1 Tekniska aspekter 
 
Rodríguez-Molina et al. (2014) framhåller att teknikleverantörer av smart elnät 
teknologier har svårt att marknadsföra nya tekniker på grund av oklarheter kring 
innebörden av smarta elnät, där framförallt de dynamiska systemaspekterna förbises. 
Från intervjumaterialet har det framkommit att det råder konsensus i uppfattningen 
om att elsystemet är i förändring. Däremot är det inte självklart hur en praktisk 
lösning ska se ut, då det råder otydligheter kring begreppen samt en avsaknad av 
tillämpliga förebilder. Rodríguez-Molina et al. (2014) belyser bland annat att smarta 
elnät kommer att bestå av flera integrerade system och att en svårighet i att 
marknadsföra nya teknologier är att dessa måste kunna interageras mot gränssnitt i 
befintliga system och strukturer. Alternativt behöver befintliga system uppgraderas 
och anpassas efter de nya tekniska lösningarna. Strbac (2008) påtalar att ett hinder i 
utvecklingen av smarta elnät är den ökade komplexitet som följer, där det föreligger 
finnas en ökad risk för att fel uppstår i övergången mellan olika system, vilket kan 
äventyra leveransgarantier och driftsäkerheten. Ur ett samhällsperspektiv är det även 
önskvärt att undvika risken för lock-in effekter, som att exempelvis bli beroende av en 
enskild utrustningsleverantör. För att smarta elnät ska fungera som en övergripande 
systemlösning understryker Rodríguez-Molina et al. (2014) och Strbac (2008) 
nödvändigheten av att nya standarder utvecklas. Detta för att minska risken för att fel 
uppstår i kommunikationsleden mellan aktörer. Samtliga aktörer kommer att behöva 
investera i utvecklingen av smarta elnät och delta i en utbyggnad av IT infrastruktur 
med digitaliserade kommunikationssystem så att en dubbelriktad och feltolerant 
kommunikation kan möjliggöras. Samtidigt behöver nya regelverk utformas som 
skapar nödvändiga incitament för slutanvändare, etablerade och nya aktörer att ta del i 
utvecklingen.  
 
En sänkning av inträdesgränsen från 10 MW till 5 MW är en åtgärd som är under 
genomförande, med syfte att öka andelen inkommande bud på reglermarknaden 
(Svenska kraftnät, 2015). För att stimulera handeln och effektivisera marknaden för 
efterfrågeflexibilitet kan denna gräns på sikt behöva sänkas ytterligare för att 
motsvara de gränsnivåer som används i Tyskland. En förutsättning är dock en bred 
övergång till elektroniska kommunikationslösningar. Idag hanteras bud på 
reglermarknaden manuellt men Svenska kraftnät utvecklar ett nytt system för 
elektroniska avrop som för närvarande är under uppbyggnad. För reglerprodukter 
ställs ett flertal krav på hur snabbt de kan aktiveras. Genom elektronisk styrning 
skulle exempelvis aktiveringstiden för reglerobjekt kunna förkortas och således kunna 
anpassas för en flexibilitetsmarknad.  
 
Aggregatorer möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av elnäten i takt med att 
solcellssystem och energilagringsmöjligheter för enskilda konsumenter blir mer 
konkurrenskraftiga. Aggregatorer är dock beroende av en rad olika förutsättningar: 
dels att det installeras solcells- och batterisystem hos slutkund men även att det finns 
en marknad för förbrukningsflexibilitet samt en infrastruktur som kan ta emot 
information elektroniskt från aggregatorns kommunikationsplattform. Som 
Rodríguez-Molina et al. (2014) påpekar är utvecklingen av smarta elnät fortfarande i 
ett tidigt skede. Eriksson och Sandwall (2014) slår fast att balansansvariga aktörer 
tidigare valt bort att investera i avancerade IT system. Informanterna från Ellevio 
(2016) belyste att elnätet inte är så digitaliserat som man kan förvänta och påpekade 
att en sidoeffekt av en ökad digitalisering är ett ökat behov av kylning av dataservrar. 
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Enligt informanterna på Ellevio (2016) kommer infrastrukturfrågor kring placering av 
dataservrar, redundans samt hur information lagras vara praktiska frågeställningar 
som kommer behöva besvaras i och med en ökad digitalisering.  
 
6.1.2 Ansvar och roller  
 
Från intervjuer med informanter inom elbranschen är en slutsats att det råder 
konsensus om att elsystemet är under en pågående omställning där många delar är 
under utveckling. Under studiens gång har det framkommit en kritik mot ”smart” 
etiketten, då begreppet ’smarta elnät’ förutsätter att dagens elnät är motsatsen, vilket 
ger en felaktig bild av dagens elnät (Svenska kraftnät, 2016; ABB, 2016). Enligt 
informanten på Svenska kraftnät (2016) kommer inte utvecklingen av solelproduktion 
att medföra några allvarliga utmaningar. Informanten från Svenska kraftnät (2016) 
belyser att det troligtvis blir en succesivt påverkan, där de lokala näten berörs först. 
Ur ett kraftsystemperspektiv vore det även fördelaktigt om den nya 
solcellsproduktionen installerades i södra Sverige där förbrukningen är hög (Svenska 
kraftnät, 2016). Komplexa frågor kring överbelastning på ledningar och hur dessa nät 
måste hanteras förväntas uppstå på sikt, men anses kunna lösas med befintliga 
tekniska lösningar (Svenska kraftnät, 2016). En utbredd kombination av solel och 
energilager hos slutkunder har däremot potential för att på längre sikt skapa nya 
konsumtionsmönster, vilket i sin tur påverkar operatörsverksamheten då ett minskat 
behov av elleveranser från nätbolagen skulle påverka koordinerings- och 
planeringsarbeten samt intäktsströmmar för det överliggande nätet.  
 
Enligt informanten på Svenska kraftnät (2016) förväntas energilager få en central roll 
i framtiden och utvecklingen ställer större krav på en utökad kommunikation mellan 
Svenska kraftnät och övriga nätägare som dessutom kommer att få ta ett större ansvar 
för balanskontrollen i sitt system. Roller kommer att behöva omdefinieras i framtiden, 
vilket kommer att kräva tydlighet kring tekniska nyckeltal som berör 
leveranssäkerhet, elkvalité och balansansvar där även ansvarsfördelningar över dessa 
områden behöver klargöras (Svenska kraftnät, 2016; Svk, 2015). Då en av 
utmaningarna blir att styra flöden av kommunikation och resurser mellan slutkunder 
och nätet kommer anpassningen av elsystemet att kräva ytterligare övervakning, 
kontroll och styrning för att kunna ha en översikt över tillgängliga resurser som 
snabbt kan komma ut på marknaden (Svenska kraftnät, 2016). Om nätägare får ett 
växande systemansvar kan det med dagens regelverk skapas ett större utrymme för 
aggregatorer, då dessa inte begränsas av regleringar kring energilager samtidigt som 
behovet av flexibilitetstjänster växer.   
 
Informanten från Svenska kraftnät (2016) poängterar att det skulle vara fördelaktigt 
om en aggregator hade en direkt relation till Svenska kraftnät för att på så sätt kunna 
erbjuda reglerbud under den sista drifttimmen. Då det idag föreligger krav på att bud 
måste lämnas in via en balansansvarig aktör innebär det att en aggregator antingen 
själv åtar sig balansansvar eller sluter avtal med en balansansvarig aktör. Rimligtvis 
utvecklar en aggregator och en balansansvarig aktör ett samarbete där aggregatorn 
åtar sig att bistå den balansansvarige med bud (Svenska kraftnät, 2016). Syftet med en 
sådan konstellation vore att minska den balansansvariges kontaktytor samtidigt som 
den balansansvarige har möjlighet att aggregera laster från övriga källor till ett 
sammansatt flexibilitetspaket som skulle kunna levereras som ett större aggregerat 
bud (Svenska kraftnät, 2016). Samtidigt som det finns fördelar med denna modell har 
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tidigare erfarenheter visat på en ojämn maktbalans mellan balansansvariga och 
aggregatorer, där balansansvariga tagit ut höga avgifter för att hantera aggregatorers 
flexibilitetstillgångar (Eriksson & Sandwall, 2014). Svårigheter kring att garantera 
volymer, framförallt från hushåll, begränsar aggregatorns konkurrenskraft och 
förhandlingsutrymme gentemot balansansvariga.  
 
Ett syfte med smarta elnät är att skapa samhällsnytta på ett effektivt, hållbart och 
miljövänligt sätt (Ei, 2015). Då aktörer på elmarknaden har olika ägande- och 
beslutfattningsstrukturer skulle aktörerna kunna dra nytta av varandras resurser vilket 
även skulle kunna minska risker och kostnader i utvecklingsprojekt. Ett utbyte av 
kunskap, resurser och kompetens torde även kunna leda till en snabbare och mer 
sammanhållen omställningen av elsystemet, vilket skulle generera 
samhällsekonomiska fördelar. Detta är dock betydligt svårare att uppnå på en 
avreglerad marknad, där aktörer konkurrerar mot varandra för att undvika monopol 
och kartellbildning. Förslagsvis skulle denna typ av samarbeten kunna knytas an och 
drivas i forskningsprojekt och av branschorganisationer, såsom exempelvis 
energilagringsprojektet i Falköping där nya aktörer och innovativa tekniker kan 
beprövas. Vidare kan samarbeten med enskilda slutkunder som implementerat egna 
system, såsom exempelvis Hans-Olof Nilssons avancerade anläggning, 
tillgodoräknas. Till exempel har Nilssons energisystemlösning grundligt 
demonstrerats som ett tekniskt tillämpbart och miljömässigt hållbart off-grid 
alternativ, men som under nuvarande förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart 
för en bostadsrättsförening, då det idag saknas en massmarknad som i rätt prisnivå 
kan erbjuda de tekniska komponenter och systemintegrationsinsatser som motsvarar 
Nilssons system.  
 
6.1.3 Regelverk 
 
Informanten från ABB (2016) påtalar att det ofta inte är tekniska aspekter som 
bromsar utvecklingsprojekt av smarta elnät utan snarare juridiska aspekter och 
affärsmodeller. Enligt Snape et al. (2014) kan elnätet betraktas som ett sociotekniskt 
system, vilka tenderar att följa en gradvis, inkrementell och utstakad 
utvecklingsprocess, vilket medför att systemet är trögrörligt för strukturella 
förändringar. Informanten från ABB (2016) belyser att förändring av stora och 
komplexa system tar tid, där teknikens framtid avgörs av ett samspel mellan juridiska, 
sociala och politiska aspekter. Då omställningen befinner sig i en systemövergång 
behövs tydliga politiska riktlinjer för att kunna anpassa marknadsstrukturer och 
regleringar till det system som eftersträvas. För att motivera behov för modernisering 
behövs tydliga regelverk som skapar incitament för aktörer att se ett långsiktigt värde 
i en omfattande investering. Energiöverenskommelsen som slöts i juni år 2016 är ett 
exempel på den typ av konsensus som kan behövas för att minska politiskt betingade 
osäkerheter.   
 
Möjligheten för en aggregator kommer att avgöras av ett komplext samspel mellan 
olika delar av elsystemet där nuvarande regelverk och marknadsstrukturer behöver 
anpassas så att tjänsterna som en aggregator kan tillhandahålla ges ett värde på 
marknaden. En förutsättning för framgångsrika lönsamhetsmodeller är att de bygger 
på enkla och tydliga avkastningsindikatorer med en överskådlig komplexitet för att 
åskådliggöra och begränsa risktagandet. Detta är svårt att enkelt uppnå då de 
parametrar som påverkar förutsättningarna för en aggregator är många. Trots att 
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förbrukningsflexibilitet kan skapa värden och systemnyttor för flera olika aktörer 
belyser Strbac (2008) svårigheter kring utveckling av affärslösningar och 
betalningsmodeller på en avreglerad marknad, då det exempelvis är svårt att kunna 
generera intäkter från alla aktörer som drar nytta av de värden som skapas. Som 
Bolton & Foxon (2015) belyser så är sociotekniska system, såsom elnätet, ofta 
strukturerade som naturliga monopol vilket medför svårigheter kring att utföra 
detaljerade kostnadsanalyser för investeringsprojekt samt gör det svårt att kunna ta 
betalt av samtliga aktörer som drar nytta av investeringen. Informanten från ABB 
(2016) belyser även svårigheten att hitta finansiärer till utvecklingsprojekt inom 
smarta elnätet om slutkunden inte enkelt kan visualisera slutprodukten eller uppskatta 
projektkostnader.  
 
I utformning av nya regelverk och statliga stöd är det viktigt att formulera mål för 
önskvärda effekter samt att det finns systematiserade i en logiskt ordningsföljd. På en 
integrerad monopolmarknad eller en hårt reglerad marknad, som exempelvis i USA, 
är det betydligt lättare att identifiera systemnyttorna som en aggregator tillför ett 
elsystem med decentraliserade och lokalt batteriunderstödda systemlösningar. Detta är 
dock betydligt svårare på en avreglerad marknad. Trots att internationella erfarenheter 
av aggregatorer och energilager kan ge inspiration, måste metoder beprövas i en 
svensk kontext som beaktar nationella och lokala förutsättningar. Detta är framförallt 
relevant för att kunna analysera långsiktiga effekter av en ökad digitalisering av 
elnätet, där bland annat integritets- och säkerhetsaspekter förväntas få större 
diskussionsutrymme i framtiden (Larsson & Ståhl, 2011). Bolton & Foxons (2015) 
livscykelmodell skulle kunna appliceras av beslutsfattare som en referensram för att 
analysera aspekter som kan komma att bli relevanta i framtiden och belysa 
nödvändigheten att tillämpa ett långsiktigt perspektiv. Då tekniken ofta hinner före 
regelverken är det betydelsefullt att ett långsiktigt perspektiv tillämpas vid utformning 
av nya regelverk. I och med en ökad digitalisering är det rimligt att integritetsaspekter 
kommer att bli en central fråga där slutkunder kan komma att ställa högre krav på 
tydlighet och avtal kring hur detaljerade beskrivningar av slutkunders energidata 
samlas in och används. Attityder kring dessa aspekter kan dock skilja sig slutkunder 
emellan och mellan generationer. Larsson & Ståhl (2011) belyser vikten av att värna 
om slutkundernas integritet, vilket kan få större utrymme i diskussionen om nya 
regelverk. 
	
6.2 Utformning av en aggregator och energitjänster 
	
Rådande trender indikerar att solceller fortsättningsvis kommer att integreras i 
befintliga och nya byggnader. Som Nashed & Olin (2015) belyser har 
bostadsrättsföreningar med god ekonomi incitament för att investera i solceller. För 
Fyrisvallen som tillämpar ett undermätningssystem sänker solcellsinvesteringen 
elpriset ytterligare för de boende i föreningen, där långsiktiga och ekonomiska 
besparingar har framhävts som viktiga incitament för investeringen (Fyrisvallen, 
2016). Energilagringslösningar är ett naturligt komplement till befintliga 
solcellssystem och med en liknande prisutveckling är det rimligt att slutkunder som 
redan äger solcellssystem även intresserar sig för energilagringstekniker. Då det under 
rådande regleringar är mer lönsamt att använda den egenproducerade elen själv, kan 
detta motivera för en investering i energilager. Nilsson (2016) poängterar att 
energilager är ett naturligt nästa steg mot en ökad grad av självhushållning och 
belyser även hållbarhetsaspekten som ett incitament. Från intervjumaterialet har det 
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framkommit en positiv inställningen från slutkunder gentemot tekniska lösningar som 
skulle kunna optimera befintliga system, så länge det finns ekonomiska incitament 
som motiverar för en investering. Dock poängterades att det krävs att en eller flera 
personer i en bostadsrättsförening aktivt driver denna typ av initiativ för att förslag 
faktiskt ska genomföras.  
 
Energilager är ett viktigt systemelement då det skapar förutsättningar för en 
aggregator att kunna generera lönsamhet. Det anses råda en optimism kring en 
prognostiserat fallande prisutveckling för energilagringslösningar, där teknikernas 
genomslag rimligtvis kommer att avgöras utifrån teknikernas konkurrenskraft.  
Internationella erfarenheter visar på att det finns modeller där aggregatorer utvecklat 
samarbeten med en energilagerleverantör för att erbjuda leasingavtal till slutkunder. 
Detta skulle vara ett alternativt sätt att driva på utvecklingen, vilket även ligger i linje 
med Sterns (2011) punkter kring att få slutkunder att acceptera smarta elnät lösningar 
genom att kunna prova på och lära sig hur systemen fungerar.  
 
6.2.1 En kundbas växer fram 
 
Utifrån rådande trender kan det rimligtvis sägas att det på sikt kommer att växa fram 
en prosumentbas som skapar möjlighet för en aggregator att kunna erbjuda 
energitjänster. Enligt Rodríguez-Molina et al. (2014) förväntas prosumenter i 
framtiden vara intresserade av att reducera sin miljöpåverkan genom 
energieffektiviseringsalternativ samt få tillgång till innovativa åtgärder för att minska 
sina energikostnader. Shandurkova et al. (2012) belyser vikten av att belysa konkreta 
och påtagliga fördelar för slutkunden, där ekonomiska fördelar och komfort framhävs 
som viktiga incitament. I intervjumaterialet betonades även långsiktiga ekonomiska 
besparingarna som en avgörande faktor vid beslut om en investering. Som 
Shandurkova et al. (2012) poängterar behöver inte dessa värden nödvändigtvis mätas i 
direkta ekonomiska värden, utan det kan finnas andra incitament som kan bidra till en 
utbredning av prosumenter. Från intervjuerna framgick att värden såsom en förhöjd 
miljöprofil, oberoende och självförsörjning av el samt en hållbar livsstil värderas av 
slutkunden. En informant från Fyrisvallen uttryckte att investeringen i 
solcellsanläggningen medför en vetskap om vart elen kommer ifrån: ”annars kan man 
inte veta vart elen kommer ifrån” (Fyrisvallen, 2016). Det framkom även att ett 
argument för att investera i solceller var att minska risken för stigande elpriser i 
framtiden. Sverige har länge haft låga elpriser men som illustreras i figur 6 påverkas 
elpriser av en rad faktorer som bland annat kärnkrafttillgängligheten, krav på 
energieffektivisering och miljömål samt nya drivkrafter såsom en internationalisering 
och framväxt av mikroproducenter.    
 
Fyrisvallen tillämpar redan undermätning där respektive lägenhets elräkning styrs av 
den individuella elkonsumtionen. Under intervjuerna framkom att undermätning 
ansågs som ett rättvist och ekonomiskt fördelaktigt alternativ som både minskade 
valen men även tiden att behöva välja mellan elleverantörer. En informant beskrev att: 
”…[D]et är lätt att säga nej till elhandlare som ringer och vill erbjuda ett billigare 
avtal, då säger jag att jag redan har det billigast erbjudandet”. För att en aggregator 
ska kunna generera lönsamhet och bidra med systemnytta effektivt föreslås att en 
aggregator som riktar sig till kundsegmentet flerbostadshus erbjuder 
flexibilitetstjänster med automatiserad styrning av energilager eller batterisystem som 
installeras efter undermätningsprincipen. Aggregatorns huvudtjänst vore således att 



	 55	

förmedla kontroll och styrning av energilagringssystemet samt hantera 
kommunikation, transaktioner och optimeringsprocesser mellan slutkund, marknaden 
och elnätet. Genom tillgång och kontroll till ett större lager och en centrerad enhet 
vore det lättare att kunna prognostisera och ha översikt över tillgängliga resurser, 
vilket kan förmedlas vidare till nätägare och Svenska kraftnät. Fördelarna med denna 
lösning vore att det dels kräver en mindre komplex styrningsapparat då aggregatorn 
kan styra en central enhet som lagrar en koncentrerad volym, vilket ger en bättre 
översikt över tillgängliga resurser som i sin tur kan generera mer lönsamhet i form av 
större bud. En annan fördel som pekats ut med energilagret är dess potential att 
reagera snabbt på förändringar - en egenskap som argumenteras bli viktigare på sikt 
då en ökad intermittent elproduktion kommer att ställa högre krav på resurser som kan 
regleras med kort varsel. Detta bådar för att flexibilitetstjänster kommer att värderas 
högre på sikt, vilket vore en gynnsam utveckling för en aggregator. För slutkunden 
skulle automatiserade styrningsprocesser av exempelvis ett batterisystem kunna 
minska kontaktytorna mellan slutkunden och elnätet samt skapa ekonomiska fördelar 
genom minskade abonnemangskostnader och en ökad möjlighet att påverka den 
individuella elanvändningen. Vidare skulle styrning av ett batteri minska risken för att 
slutanvändaren upplever att aggregatorn inkräktar på den personliga integriteten.  
 
Fell et al. (2014) belyser att slutanvändaren inte vill förlora känslan av kontroll över 
sin elanvändning samtidigt som Mert (2008) belyser att slutkunder uttryckt en 
skepticism mot att en extern aktör kan styra slutkunders hushållsapparater för att 
exempelvis aggregera laster. För att skapa aktiva slutkunder kommer det behövas en 
typ av belöningssystem som premierar ett ändrat beteende, eller ännu hellre en 
lösning där kunden inte alls behöver ändra sitt beteende särskilt mycket. Stern (2011), 
Jackson (2005) och resultat från Klimaträtt-projektet indikerar att det både är 
utmanande och resurskrävande att försöka motivera slutanvändaren till 
beteendeförändring. En svårighet som informanten från ABB (2016) belyser är att 
slutkunden inte alltid själv vet vilka incitament de reagerar starkast på samtidigt som 
Broberg et al. (2014) belyser att det finns små ekonomiska incitament för att få 
konsumenter att flytta sin förbrukning. Stern (2011) belyser således behovet av 
automationsorienterade lösningar och framhåller att teknologier måste vara enkla och 
lättanvända för att öka slutkunders acceptans för smarta elnät lösningar. Genom 
pilotprojekt skulle teknologier och fördelar kunna synliggöras då det ger 
slutanvändare en möjlighet att observera hur projekten fungerar i praktiken. Som Mert 
(2008) belyser får slutkunderna ett större förtroende för tekniken om de förstår hur 
den fungerar. Styrelsen i Fyrisvallen hade bland annat erbjudits att delta på 
informationsträffar samt att få titta på andra bostadsrättsföreningars installationer 
vilket framhölls som värdefullt.   
 
Mengolia & Vasiljevska (2013) belyser även vikten av att förmedlare av 
energitjänster utvecklar relationer med sina konsumenter för att kunna utveckla nya 
produkter och tjänster. I undersökningsmaterialet har ett missnöje gentemot 
nätägarnas monopol identifierats, vilket även skapar incitament för att slutkunder vill 
öka sitt oberoende. Då det redan existerar ett missnöje mot energibolag är det viktigt 
för en aggregator att bygga upp ett förtroende hos slutkunden, vilket även anses bli 
viktigare i och med en ökad digitalisering som medför en ökad kontroll och 
datainsamling. För att stärka tilliten och skapa förtroende för en aggregator, både hos 
slutkunder samt hos övriga aktörer på elmarknaden, behövs det avtal som tydligt 
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redogör ansvarsfördelningar kring aspekter såsom leveranssäkerhet och skyldigheter 
om exempelvis en enhet faller bort eller om elavbrott skulle uppstå.  
 
6.2.1 Möjligheter för tilläggstjänster 
 
Som Da Silva et al. (2012) belyser finns det utrymme för att en aggregator kan 
erbjuda separata tilläggstjänster. Appar skulle exempelvis kunna fungera som ett 
kommunikationsverktyg för att kommunicera med slutanvändare genom att 
exempelvis skicka ut information, enkäter, nyheter eller utskick om olika typer av 
erbjudanden, produkter och tjänster. Erfarenheter från Klimaträtt-projektet visar att 
appen inte var det entydigt viktigaste kommunikationsverktyget för att skapa 
engagemang, utan att även nyhetsbrev och erbjudanden från samarbetspartners samt 
det mänskliga mötet genom inspirationsträffar var viktiga element (Kamb el al. 2015). 
Både Da Silva et al. (2012) och erfarenheter från Klimaträtt-projektet (2015) har 
indikerat att slutkunder har en positiv inställning till användning av appar som 
visualiseringsverktyg samt att det finns ett intresse för att jämföra den egna 
konsumtionen med andra hushåll (Frodeparken, 2016). Från intervjuerna framkom ett 
intresse för att få tillgång till en mer detaljerad beskrivning av den individuella 
elförbrukningen från slutanvändare (Frodeparken, 2016). Deltagarna i Klimaträtt-
projektet uttryckte att appen ansågs vara intuitiv och lättanvänd men beskrev den 
initiala registreringen av appen som krånglig.  
 
En aggregator som riktar sig till flerbostadshus skulle kunna erbjuda energitjänster 
som inkluderar förbrukningsflexibilitet och energieffektiviseringslösningar med fokus 
på ekonomiska fördelar, miljöprofilering och hållbarhetslösningar i form av 
information kring energismarta val. Inom kundsegmentet flerbostadshus finns det 
skillnader för hur en aggregator skulle kunna förmedla tjänster till 
bostadsrättsföreningar och hyresrättshus. Då bostadsrättsföreningar är ekonomiska 
föreningar är det centrala argumentet att skapa värden för de boende. Genom 
exempelvis undermätning skapas värden för de boende genom minskade 
abonnemangskostnader samtidigt som man utöver den el som behövs för att driva 
allmänna utrymmen i föreningen, endast betalar för den el respektive hushåll 
förbrukar.  
 
Medan beslut i bostadsrättsföreningar fattas av en demokratiskt tillsatt styrelse eller 
på en stämma, har däremot hyresvärdar en annorlunda ägande- och 
organisationsstruktur. I Frodeparken har slutkunden rätt till att själv välja 
elavtalsleverantör. Ett beslut om en gemensam elleverantör skulle således innebära en 
komplex och svårhanterlig process då respektive hyresgäst skulle behöva godkänna 
förslaget (Uppsalahem, 2016). Samtidigt finns det inte samma naturliga incitament att 
installera ett undermätningssystem då det blir en installationskostnad för 
fastighetsägaren som inte drar nytta av den ekonomiska besparingen. Således 
rekommenderas även att aggregatorn skräddarsyr sina tjänster för de olika 
upplåtelseformernas behov.  
 
6.2.2 Datainsamling och integritetsaspekter 
 
I utvecklingen av tjänster som riktar sig mot slutkunder i flerbostadshus så framhäver 
Da Silva et al. (2012) att den grad som prosumenter kommer att dra nytta av smarta 
elnät lösningar kommer att avgöras av vilka avvägningar kunden kan tänka sig vara 
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villig att göra, vilket i sin tur kommer att bero på hur väl aktörer kan skapa fördelar 
och tjänster för slutkunden. Som tidigare nämnts har det noterats ett intresse från 
slutkunden att få tillgång till en detaljerad beskrivning över elanvändningen för att 
lära sig mer om den egna elkonsumtionsprofilen (Frodeparken, 2016; Da Silva et al. 
2012).  
 
Medan slutanvändare är villiga att dela med sig av sina förväntningar kring 
energirelaterade aktiviteter är det en större del slutkunder som inte är villiga att dela 
med sig av en detaljerad översikt över sitt elkonsumtionsmönster (Da Silva et al. 
2012). Det har noterats en misstro från slutkunder gentemot tanken att tillåta 
energibolag att samla in detaljerad information över slutanvändarens elanvändning i 
realtid. En informant kommenterade gällande godkännandet av datainsamlingen för 
Klimaträtt-projektet att: ”Det var för en god sak, men jag skulle inte vilja att 
Vattenfall samlade in min energidata”. Energidata i realtid skulle även kunna 
användas till individanpassad marknadsföring och kunna bjudas ut till försäljning till 
olika företag. Utöver att slutkunder kan uppleva en sådan övervakning som ett intrång 
på individens integritet skulle otydligheter kring ägarrättigheter till den insamlade 
informationen kunna leda till rättsliga tvister. En annan risk är att kundens 
energibeteende kan utelämna känslig information, som exempelvis när slutkunden är 
på semester, vilket skulle kunna missbrukas (Da Silva et al. 2012). Detta är en 
säkerhetsaspekt som aggregatorer bör uppmärksamma. Risken för olaga dataintrång 
av aggregatorns datasystem, där tillgång till detaljerad data över hushålls 
energianvändning skulle kunna missbrukas av exempelvis inbrottstjuvar. Information 
skulle exempelvis kunna användas för att skapa listor över hushåll samt när tillfällen 
för inbrott kan begås. Vidare skulle analyser av energiförbrukningen kunna användas 
för att göra kartläggningar över antal elektronikapparater hushållen äger och således 
även kunna användas för att uppskatta ett sammanlagt värde. För att skydda sina 
kunder borde en aggregatorn väga in riskerna för cyberattacker mot aggregatorns IT 
system. 
 
Da Silva et al. (2012) belyser att det tycks finnas ett förhandlingsutrymme kring dessa 
aspekter, men att slutkunden måste kunna se tydliga fördelar för att gå med på 
erbjudanden. Rent juridiskt sett är det dock inte ett problem om slutkunden väl ger sitt 
samtycke till en detaljerad övervakning och Rodríguez-Molina et al. (2014) belyser 
vikten av att slutkunder känner tillit till aggregatorn för att acceptera villkor kring 
datalagring. För aggregatorer blir det en balansgång mellan att å ena sidan förse 
slutkunden med en detaljerad beskrivning av den individuella elförbrukningen för att 
öka kundens förståelse, medan det å andra sidan kan uppfattas som ett intrång på 
individens integritet. Således menar Da Silva et al. (2012) att det finns behov för att 
det utvecklas verktyg som kan förbättra kundens förståelse för sin energikonsumtion, 
men att dessa tjänster måste kunna balansera förmågan att förse användarna med en 
utförlig beskrivning över sin elkonsumtion som samtidigt inte är för detaljerad för att 
kunna missbrukas. Förslagsvis skulle man kunna slå samman den detaljerade 
beräkningen till ett totalt värde som sedan vidarebefordras till energileverantören eller 
energibolaget (Da Silva et al. 2012).  
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Slutsatser 
 
A. Hur betraktar dagens aktörer frågeställningar kring ett införande av 
aggregatorer?  
Samtidigt som ett framtida behov för aggregatorer projiceras inom branschen, saknas 
det en konkret målbild för hur elsystemet kommer att se ut, och därtill råder en 
otydlighet kring innebörd och utformning av smarta elnät och dess förutsättningar. 
Den ökande trenden av installerade solcellsanläggningar i flerbostadshus antas 
fortsätta och det anses troligt att även dessa system kommer att kompletteras med 
energilagringslösningar i takt med att förhållandet mellan pris och prestanda 
förbättras genom den tekniska utvecklingen. För att kunna generera lönsamhet anses 
det rimligt att en aggregator erbjuder energitjänster som baseras på styrning av ett 
energilager installerat hos slutkunden. Detta då flexibilitetsstyrning från exempelvis 
ett batteri innebär en överskådlig systemkomplexitet och dessutom undviker 
frågeställningar rörande integritetsintrång hos slutkunder. Som tilläggstjänst kan 
visualisering av den individuella förbrukningsprofilen erbjudas till slutkunder, då det 
föreligger ett intresse för detta bland slutkunder.  
 
Omställningen av elsystemet kommer att ta ansenligt med tid där regelverk och 
marknadsstrukturer kommer att behöva anpassas för att en prosument-aggregator som 
riktar sig till flerbostadshus ska kunna generera stabil lönsamhet på sikt.  

 
B. Vilka hinder försvårar möjligheterna för en aggregator och hur skulle 
förutsättningarna kunna förbättras?  
Aggregatorer anses ha potential att bidra till ett effektivt utnyttjande av elnäten i takt 
med att solcellssystem och energilagringsmöjligheterna för enskilda konsumenter blir 
mer konkurrenskraftiga. Ett av problemen utifrån dagens marknadsstrukturer är att det 
är svårt att aggregera tillräckliga flexibilitetsreserver för att utbytas på marknaden 
effektivt. En kritik mot dagens marknadslösning är att den inte belönar aktörer som 
redan bidrar till ökad total systemnytta eller som på ett effektivt sätt skapar incitament 
för aktörer att bidra med ökad flexibilitet. Nuvarande regelverk och 
marknadsstrukturer behöver anpassas för att skapa sådana incitament för att utveckla 
aggregatorer där framförallt efterfrågeflexibilitetstjänster behöver ges ett tydligt värde 
på marknaden. Sänkningen av inträdesgränsen på reglermarknaden, från 10 MW till 5 
MW, är ett steg som anses komma att öka andelen kommersiella bud på marknaden 
och skulle på sikt kunna justeras ned ytterligare. Dock är en förutsättning för att 
effektivt kunna dra fördel av vidare gränssänkningar en förekomst av standardiserade 
och digitaliserade kommunikationssystem. För detta kommer det behövas omfattande 
investeringar i IT infrastruktur som stödjer en sådan utveckling.  
 
Smarta elnät och en aggregators framtid kommer att avgöras av ett komplext samspel 
mellan en mångfald av parametrar. Detta försvårar förutsättningarna för att formulera 
enkla och tydliga arbitragemodeller med en överskådlig lönsamhet och komplexitet, 
vilket således ökar det affärsmässiga risktagandet. Svårigheter att utföra 
prognostiserade kostnads- och intäktsanalyser för investeringsprojekt inom 
utvecklingen av smarta elnät försvårar acceptansen för investeringar. Ett ytterligare 
hinder är svårigheten att på en avreglerad marknad kunna motivera omfattande 
investeringar hos en enskild aktör, där ett flertal andra aktörer kan förväntas dra nytta 
av investeringen utan att behöva betala för de värden som skapas. Roller, gränssnitt 
och planeringsindikatorer för aktörer på elmarknaden kommer även att behöva 
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tydliggöras som ett steg för att skapa värde för flexibilitetstjänster på marknaden. 
Regelverk och belöningssystem blir således ett centralt politiskt verktyg för att skapa 
förutsättningar för den önskade inriktningen.  
 
En åtgärd som effektivt skulle kunna skingra de rådande osäkerheterna och på så sätt 
driva fram utvecklingen är en i praxis erhållen informationsbas, till exempel 
underbyggd genom ett större samhälleligt finansierat pilotprojekt, där teknik och 
systeminteraktionslösningar kan byggas upp bottom-up och prövas i samklang med de 
skilda aktörernas processer och interagerande. Då denna typ av pilotprojekt kommer 
att generera affärskritisk data som kan användas i simuleringar och semi-empiriska 
lönsamhetskalkyler till stöd för affärsmodellsbeslut, behövs det i en avreglerad 
marknad såsom i Sverige, en partsneutral översyn och styrning av en sådan 
verksamhet. Detta för att alla parter ska kunna ta del av resultaten på lika villkor och 
därför nödvändiggörs troligtvis det samhälleligt styrande inslaget i verksamheten för 
att uppnå nödvändig affärsneutralitet.  
 
C. Hur kan ett sociotekniskt perspektiv vara behjälpligt i betraktandet av 
smarta elnät och aggregatorer som företeelse och därmed relaterat 
utvecklingsarbete?   
Omställningen till ett förnybart elsystem innebär omfattande förändringar vad gäller 
ett flertal tekniska, ekonomiska, strukturella och kundsociala aspekter. I och med 
omställningen utmanas elsystemet vad gäller teknikutveckling, affärsrelationer, 
regelverk och interaktionsprotokoll samt förändrade beteenden och perception hos 
slutkund. Detta medför att potentialen för en tänkt aggregator måste analyseras utifrån 
ett brett och med tiden möjligen föränderligt perspektiv. Då förutsättningarna för en 
aggregator formas i denna omställning är ett sociotekniskt perspektiv fördelaktigt för 
att kunna kartlägga nyckelfaktorer för framgång samt för att få en bred förståelse för 
hur växelverkan mellan faktorer påverkar potentialen för en aggregator. Det är 
centralt för både beslutsfattande myndigheter och en aggregator för att kunna 
överblicka åtgärder, möjligheter och risker, och härvidlag kan en socioteknisk 
betraktelse fungera som ett överbryggande stöd i utformandet av nya regelverk och 
belöningssystem, särskilt vad gäller att överblicka långsiktiga prospektiva effekter. 
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Appendix 
 

 

Figur 32. Schematisk bild över Hans-Olof Nilssons slutna energisystem (Nilsson, 
2016). 

 

  Solceller 23 kWp Energiflöde vid sol & dagsljus
1  - Husets energiförbrukare har prioritet och "tar" sitt behov.
2  - Vid överskott från solenergi laddas batterierna till 85%.
3  - Batteri 85% laddat - elektrolysören startar spjälka vatten till vätgas och syrgas.
4  - Vätgas lagras utomhus med 300 bar inför vintersäsongen, syrgasen släpps ut.

Energiflöde under natten
5  - Husets behov av energi kommer från batterilagret.

Energiflöde under vintersäsongen
6  - Bränslecellen startar då batterierna laddats ur till 30%.
7  - El från bränslecellen laddar batterierna
8  - Thermisk energi för husets värme och varmvatten.

Varmvatten 70°C
DC 48 V

Power to Gas Gas to Power
O2/syrgas O2/syrgas

Vatten
   Kylvatten 15°C Vatten

8
2 Nm³/h 4 Tryck  300 bar 2 kW

6

3
7

Elektrolysör H2/vätgas Lagertank 10 m³ H2 - 4 bar Bränslecell

2 Batteri
Lager

144 kWh

Ö-drift året runt med solenergi och vätgaslagring för drift av hus och elbilsladdning

1
Hus

500 m2

5
v


