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● Flera satsningar på FoU 
om smarta elnät

● Visioner uttrycker aktiv 
medverkan från hushåll 
genom att använda teknik 
och lastbalansera sin 
energianvändning

● Brist på kunskap om 
design och 
implementation av ”smart” 
teknik i människors 
vardag

Varför viktig fråga?

Användare nyckeln 
att utnyttja smarta 

elnäts fulla potential

Aktivt deltagande 
genom last-

balansering av el och 
användning av teknik

Antaganden och visioner 
om användare i smarta 
elnät….



Forum för smarta elnät har beslutat om följande 
effektmål:
•En elmarknad med aktiva kunder samt robust och 
effektiv integrering av 100 procent förnybar 
elproduktion
•Sverige är ett nav för smarta elnät, med 
internationellt erkänd kompetens och en självklar 
testbädd för smarta elnät
•Sverige har till antal och variation fler 
exporterande företag, tjänster och produkter inom 
smarta elnät.

Strategi lanserad 14 september 2017 



1. Att sammanställa kunskap för att olika intressenter ska 
kunna orientera sig i kunskap om människors beteende i 
relation till smarta elnät

2. Göra relevant kunskap tillgänglig för de målgrupper som 
behöver den för att designa och implementera 
kontaktytor mellan hushåll och smarta elnät

Syfte



Litteraturöversikter

1. Vad säger fältet människa-
datorinteraktion (MDI) om 
smarta energisystem och 
användare?
• 49 artiklar smarta energisystem med 

användarfokus, 2010-2017

2. Hur involveras användare i 
implementeringen av smarta 
elnätsprojekt?
• Europeiska pilotprojekt smarta elnät i 

bostäder

Vad gjorde vi?

v Framtidsgränd - hållbara livsstilar
(Mälarenergi)

v Smart Energy City (Fortum och KTH)
v Smart Grid Gotland (Vattenfall) 
v Hållbara Öppna Lösningar för det 

Smarta Hemmet (Skellefteå Kraft)
v Hållbara Hyllie (EON)

Intervjuer pilotprojekt
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Intervjustudie



Viktigaste resultat intervjustudie
• Oklar föreställning om betydelsen av smarta elnät
• Hushållens flytt av aktiviteter till andra tider på dygnet 

centralt mål för alla intervjuade
• Förändrade tariffer som ekonomiska styrmedel
• Oklart vad hushållen egentligen ska göra

• Tekniken i bostäderna måste testas av slutanvändare
• Kommunikation med boende centralt

• Löpande information och mänsklig kontakt



Viktigaste resultat littstudie användare i införandeprojekt? 

• Energibolag och nätdistributörer intresserade av ”aktiva” 
användare

• Dominerande tekniskt o ekonomiskt fokus
• Överdriven optimism för ”smarta mätare” som den magiska 

länken mellan användare och energimarknaden
• Användare ses som hinder: integritet, brist på tid o intresse, 

svårt att förändra vanor
• Olika aktörer har olika uppfattning om vad smarta elnät är
• Ifrågasättande av behovet av aktiva användare i smarta 

elnät
• Bristande samhällsvetenskaplig kompetens i projekten



• Intervjustudie och litteraturöversikt 
bekräftar varandra

• Dominerande fokus på teknik över 
sociala aspekter

• Kompetens inom MDI, 
designforskning, och 
beteendevetenskap kan bygga bro 
mellan boende och smarta elnät

• Boende är en heterogen 
användargrupp

Slutsatser



Några rekommendationer
• Tekniken som placeras i bostäder bör vara väl beprövad 

och fungerande

• Aktörernas kommunikation med hushåll bör följa en 
noggrant utformad strategi vid införandet av smarta elnät

• Mindre försöksprojekt innan en nationell lansering görs

• Tillämpa ett perspektiv som skapar förståelse för dynamik 
av vardagens aktiviteter



Framtida forskning?
• Framtida forskningsfokus på  designprocess och teknik 

integrera en icke-aktiv syn på hushållen? 
• Indirekt användning

• Möjlig negativ miljöpåverkan av smarta elnät i form av 
ökad energianvändning och miljöpåverkan?

• Strategier för att förbättra kommunikation mellan boende 
och fastighetsägare, hyresvärd, energibolag, teknikbolag..

• Införandeprojekt med mer balans mellan tekniskt och 
socialt fokus 



Det automatiserade hemmet Det vanliga hemmet?
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