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USER i ett nötskal

• tvärvetenskaplig med forskare från vitt skilda discipliner 

• kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och 
kvantitativa, angreppssätt

• nära samarbete med industrin och andra universitet

• fokuserar huvudsakligen på användarperspektiv på smarta elnät



vårt bidrag

Ett smart elnät blir aldrig smartare än sina användare!

…öka kunskapen om elkonsumenters and prosumenters roll i realiseringen av 
visionen om smarta elnät; fokuserar framför allt på flexibilitet i användarledet, 

men även användarperspektiv på decentraliserad elproduktion, energilagring 
och elbilar samt därmed relaterade produkter och tjänster
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Solcellsresan
Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Det yttersta målet med projektet är att bana väg för en snabb och kraftig ökning 
av andelen mikroproduktion med solceller i det svenska energisystemet. 

Det övergripande syftet är att - med utgångspunkt från prosumenters behov -
utveckla och testa ändamålsenliga affärsmodeller och IT-tjänster som bidrar till 
en realisering av detta mål.



Solcellsresan
Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Projektet genomfördes inom ramen för ett nära samarbete mellan

• avdelningarna Industriell teknik och Fasta tillståndets fysik på 
Institutionen för teknikvetenskaper

• Institutionen för psykologi
• Green Leap på KTH
• samt ett stort antal företag
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antal prosumenter

tid

early adopters: 
köpstarka, teknikintresserade, 
medelålders och äldre män

early majority: 
miljö- och klimatmedveten 
medelklass

Vem blir prosument?
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Benägenheten att investera i solceller

• är måttligt beroende av ekonomiska faktorer i den meningen att 
förväntningarna på positiva ekonomiska konsekvenser är låga

• har inte något samband med elkonsumenternas energirelaterade 
medvetenhet och kunskap

• är relaterad till en känsla av moralisk förpliktelse att bli prosument

• är större bland dem som har uppfattningen att hindren för att 
investera i solceller är överkomliga
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insikter från förstudien

• att ”spara i ladan” är attraktivt

• el är en ”icke-fråga” för de flesta

• gamla myter och föreställningar om solceller lever kvar

• alla vill vara en miljö-hjälte, till en viss gräns

• många avskräcks av den initiala kostnaden
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”ringar på vattnet-effekter”
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medelvärdet av respondenternas egen skattning av sitt energi-, miljö- och klimat-
relaterade beteende. Staplarna representerar prosumenter som fick bygglov för 
solceller vid olika tidpunkter och elkonsumenter som inte har solceller
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”appen”
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prismodellen

• kombinerat elhandels- och elnätsavtal

• fast månadskostnad för lagring av den egenproducerade elen

• fasta månadskostnaden är baserad på elhandels- och elnätsbolagets 
förväntade kostnader för nettodebitering på års-basis

• beräkningen av den fasta kostnaden omfattar följande faktorer:

- elhandelsbolagets inkomstbortfall/extra intäkter som beror på prisskillnaden mellan tid-
punkterna då elen producerades och konsumerades

- energiskatt för den nettodebiterade energimängden

- skillnad i överföringsavgift och nätnytta för den energimängd som ”nettodebiteras” under året
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prismodellen forts.

Kostnader för virtuellt batteri (nettodebitering) inklusive elhandel, elnät och energiskatt

Installerad effekt Fast månadskostnad

5 kW 92 kr

8 kW 201 kr

11 kW 316 kr

15 kW 476 kr

Den fasta månadsavgiften för virtuell lagring beror på den installerade 
effekten enligt tabellen nedan.



Det övergripande målet är att öka egenanvändningen av solel i ett 
mikronät i Fjärås.

Det övergripande syftet är att utveckla en prismodell och en 
kommunikationsplattform som bidrar till realiseringen av detta mål samt att

utveckla en modell för bedömning av de miljörelaterade konsekvenserna 
av lokala energisystem med solelproduktion och energilagring.

SamspEL



Projektet genomfördes inom ramen för ett nära samarbete mellan

• Institutionen för teknikvetenskaper
• Institutionen för psykologi
• KTH
• RISE Interactive



• 4 hyresfastigheter

• äldreboende

• gruppboende

• förskola

• fastighetsskötarkontor

• laddstolpar



• passivhus

• likströmsnät

• solceller

• energilagring

• närvärme



• intervjuer

• enkätstudie

• spontan dialog

• analyser av system-data

• brädspel



energiprofiler

spelbräda

nätenheter

solenheter

lagringsenheter























• assess the environmental performance of the micro grid in Fjärås
from a life cycle perspective

• assess the environmental implications, over explicit temporal and 
spatial scales, of adding the micro grid in the Swedish utility grid



 

 



• life cycle assessment of the micro grid in Fjärås

• estimation of hourly emission factors (kg CO2-eq/MWh) for the 
electricity use in SE3 using

– an average approach: assumes that a change in demand is met by the average 
contribution of all power plants to the grid

– a marginal approach: assumes that the power plants operating at the margin are 
more likely to adapt their production in order to respond to that change in demand

• comparison of the emission factor of the micro grid with the emission 
factors of electricity use

• sensitivity analysis by assuming that there is similar micro grid in SE4



The emission factor (EF) of the micro grid in Fjärås is significantly 
lower than the one of fossil-based generation technologies, but higher 
than other renewable energy technologies and nuclear energy.



• The average emission factor (AEF) of electricity use in SE3 is always lower 
than the EF of the micro grid.

• The AEF of electricity use in SE4 is usually lower than the EF of the micro 
grid except for the first hours of the day during the winter, spring and summer.



• The marginal emission factor (MEF) of electricity use in SE3  fluctuates 
during the day, but is always lower than the EF of the micro grid.

• The MEF of electricity use in SE4 fluctuates during the day and often is 
significantly higher than the EF of the micro grid.



• The operation of the micro grid in Fjärås cannot provide greenhouse 
gas emission savings as it replaces electricity with low carbon footprint.

• However, the environmental performance of a similar micro grid system 
in SE4 would be significantly better.

• In general, there is no scientific consensus on whether to use the 
average or the marginal approach for this type of assessments. This is 
why the assessment was performed with the two approaches.

• The conclusions of this study are applicable only in the short term. 
Potential changes in the electricity system in the long-term (e.g. phase-
out of nuclear energy) could change significantly the emission factor of 
electricity use in Sweden.



Vad är en rättvisande “miljö-signal”?


