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Hushållskonsumenter

• Djupintervjuer och fokusgrupper

• 17 flexibla (5 kvinnor, 12 män)

• 16 icke-flexibla (6 kvinnor, 10 män)

• Småhus/radhus

Marknadsaktörer

• Djupintervjuer med 14 aktörer:

• Elhandelsföretag (4 st, varav 1 st aggregator)

• Elnätsföretag (2 st)

• Teknikleverantör värmestyrning/värmepumpar (2 st)

• Teknikleverantör solceller/energilager (3 st)

• Teknikleverantör ventilation (1 st)

• Installatörsföretag (2 st) 

Intervjuer och fokusgrupper



• Elhandel: timpris

• Elnät: tidstariff, effekttariff

• Miljö/samhällsnytta

Incitament

Exempel på tidstariff som Ellevio erbjuder som valbar 

Exempel på effekttariff som Göteborg Energi 
infört för alla villor, radhus och kedjehus



De som styr – vad styr de?

• Hemladdning av elbil

• Värmepump

• Golvvärme

• Disk- och tvättmaskin

• Varmvattenberedare



Varför började du att styra?

Då: Nu: 



För liten effekt i
plånboken

Fastpris eller
månadspris

Lathet och 
bekvämlighet

Jag hinner inte -
har tillräckligt
att göra ändå

För manuellt
och

tidskrävande

Dyr investering i 
styrutrustning

Nördigt Kräver att man 
är insatt

Krångligt

Saknar 
kunskapen

Har inte fler 
saker att styra 

som drar mycket 
el

Svårt att styra
varmvatten-

beredare
(legionella, 
komfort)

Vill inte ändra 
beteende

Försämrad
komfort

Gammal eller 
“osmart” teknik 
som inte går att 

styra

Hinder



Hur får man dessa hushållskunder 
att styra sin elanvändning?



Appar för att
kunna se historisk

timanvändning, 
timpriser, 

realtidsdata m.m.

Mätare för att se 
realtidsförbrukning

Timprisavtal, 
rabatter på

elhandelsavtal

Tidstariff, 
effekttariff

Optimering mot 
både elhandel och

elnät

Styrutrustning som 
kan integrerar med 

t.ex. olika 
värmepumpar, 
laddboxar etc.

Inbyggd
automatiserad
styrning av t.ex
elbilsladdning, 
värmesystem, 

hembatterier, etc.

Erbjudanden till hushållskunder

etc.



Hinder

• Hushållskunders kunskapsnivå

• Hushållskunders engagemang/intresse

• Hushållskunders ekonomiska incitament/investeringsförmåga

• Företagets kunskapsnivå/organisation

• Företagets möjlighet att bedöma kostnadsbesparingen för kund

• Tekniska utmaningar (t.ex. integrering av olika system)

• Tillgång på komponenter och produkter som möjliggör styrning

• Marknadsdesign och regelverk



”Vi märker att marknaden breddas nu 
och att intresset ökar. Vi får också fler 

relevanta frågor från kunderna.”

“Hade du frågat mig för nått år sen så hade jag 
sagt att det är nån som är teknikvarm, gillar 

att testa nytt, nördig i sin teknik och sitt
användande. […] Sedan dess har det också

kommit många kunder från andra segment.”

“Nu har kunderna börjat komma till 
oss när det exploderat att vi kan.”

Från intervjuerna med marknadsaktörer:

Medieklipp från 
hösten 2022



Magnus Hennlock, magnus.hennlock@ivl.se

Anna Nilsson, anna.nilsson@ivl.se

Tack!
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