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HEMMENS BERÄTTELSER OM SMARTA ELNÄT OCH DELTAGANDE I  FRAMTIDENS ELSYSTEM 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera 
energianvändningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan nä-
ringsliv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

Hemmens berättelse om smarta elnät och deltagande i framtidens elsystem är ett av projekten som har 
genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Kungliga 
Tekniska högskolan och har genomförts i samverkan med Ellevio AB. 

Privata hushåll pekas ut som en outnyttjad resurs för flexibel elanvändning. I projektet har forskarna 
använt beteendevetenskaplig metodik för att studera införandet av smarta elmätare och smart 
elnätsteknik i bostäder och hur olika typer av hushåll påverkas av tekniken. Vi får kunskap om hur 
teknik för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag. 

Stockholm, 30 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
Energimyndigheten tar ställning till framförda slutsatser, resultat eller eventuella åsikter. 
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Författarnas förord 

Intervjuer med hushåll genomfördes i mars och i maj 2021. Övriga aktörer intervjuades under hösten 
2020 och våren 2021. Detta är viktigt att bära med sig i läsningen av våra resultat. Kommunikation i 
media om den energikris som råder vintern 2022 startade efter det att vi hade gjort våra intervjuer. 
Det är troligt att vi hade fått något annorlunda svar om vi hade genomfört intervjuerna några månader 
senare. Det har framgått att hushållens medvetenhet om sin elförbrukning har ökat som en 
konsekvens av höjda elpriser. Men det är svårt att spekulera i vilka svar vi hade fått några månader 
senare och hur detta hade påverkat våra slutsatser. Vår huvudsakliga slutsats att det finns ett avstånd 
mellan aktörers förväntningar på hushåll och hemmens levda vardag torde kvarstå. Därmed kvarstår 
också slutsatsen att avståndet behöver minskas för att hushållen ska kunna spela den viktiga roll i 
energisystemet som ofta utpekas. 

Sammanfattning 

För att elsystemet ska klara belastningen och leverera den el som behövs till hela samhället krävs en 
varierad elanvändning. Här har privata hushåll en nyckelroll att spela, eftersom balansen i framtidens 
elnät är beroende av att hushållens elanvändning anpassar sig till tillgången på el. Det kan till exempel 
handla om att minska sin elanvändning när elnätet är hårt belastat, eller att hushållen ökar sin 
elanvändning när elpriset är lågt, exempelvis till följd av god tillgång till förnybar elproduktion. 
Forskningsprojektet ”Hemmens berättelser om smarta elnät” består av fyra delstudier med det 
gemensamma syftet att analysera hushållens roll i smarta elnät. Särskilt studeras relationen mellan 
aktörers förväntningar på hushållens användning av smarta elnät och den praktiska verkligheten i de 
hem där smarta elnät införs. I fokus står hemmens olikheter och på vilket sätt dessa har betydelse för 
hushållens roll som deltagare i energisystemet. Vi har genomfört en litteraturstudie, en 
dokumentstudie av policy-rapporter, en intervjustudie med elsystems-aktörer och en fallstudie av 
hem från ett område där nya smarta elmätare nyligen har installerats. Genom analysen av policy-
rapporter framkom att aktörer inom smarta elnät inte tror att hushåll är motiverade att manuellt styra 
sin elförbrukning. Därför förordas automation och aggregatorer som en lösning på 
efterfrågeflexibilitet. Hur hushållens tilltro till automation ska skapas är oklart. Det huvudsakliga 
resultatet från studien av hem där nya smarta elmätare nyligen installerats är hemmens olikheter. De 
skiljer åt avseende flera dimensioner, bland annat typ av hus, hushållets sammansättning, användning 
av smart teknik, kunskap, värderingar och drivkrafter. Hemmens olikheter gestaltas i 
användarprofiler, som vi kallar för hemonor. Dessa kommer att utvecklas ytterligare för att i framtiden 
kunna testas tillsammans med energi-, teknik- och bostadsbranschen. 

Hushåll, smarta elnät, smart hem-teknik, aktörers förväntningar, efterfrågeflexibilitet, vardagsliv 
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Summary 

For the electricity system to manage the load and electricity supply to society, a more varied use of 
electricity is required. Private households are referred to as an untapped resource for demand 
flexibility. They are said to have a key role to play, as the balance in the electricity grid of the future 
depends on households' electricity use adapting to the supply of electricity. This may, for example, be 
about reducing their electricity use when there’s a heavy load on the electricity grid, or that households 
increase their electricity use when the electricity price is low, for example because of access to 
renewable electricity production. The research project "Stories from the homes of the smart grids" 
consists of four sub-studies with the common purpose of analysing the role of households in smart 
grids. In particular, the relationship between stakeholders’ 'expectations of households' use of smart 
grids and the practical reality in the homes where smart grids are introduced is studied. The focus is 
on home differences and in what way these are important for households' role as participants in the 
energy system. We have conducted a literature study, a document study of policy reports, an interview 
study with electricity system actors and a case study of homes from an area where new smart 
electricity meters have recently been installed. The analysis of policy reports revealed that 
stakeholders don’t expect households to be motivated to manually control their electricity 
consumption. Therefore, automation and aggregators are advocated as a solution to demand flexibility. 
How households' confidence in automation should be created is unclear. A major result from the study 
of homes with new smart electricity meters is that homes differ in several dimensions. Differences 
include type of house, the configuration of the household, the use of smart technology, knowledge, 
values and driving forces. The differences in the home are embodied in user profiles, which we call 
home personas. These will be further developed and tested together with the energy, technology and 
housing industry. 

Households, smart grids, smart home technology, stakeholder expectations, demand response, everyday 
life 
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1 Inledning och bakgrund 
I omställningen av samhällets elsystem pekas privata hushåll ut som en outnyttjad resurs för s k 
efterfrågeflexiblitet. Med detta menas att hushåll ska förändra sin elanvändning till exempel genom att 
minska sin elanvändning när elnätet är hårt belastat, eller att de ska öka sin elanvändning när elpriset 
är lågt, exempelvis till följd av god tillgång till förnybar elproduktion (Alvehag och Werther, 
2016). Med en högre andel variabel elproduktion ökar utmaningarna för elsystemet, till exempel 
effektbrist-situationer och ineffektiv resursanvändning. Efterfrågeflexibilitet kan vara en del i 
lösningen på dessa utmaningar och därför kommer det att bli allt viktigare att ta tillvara hushållens 
möjlighet att vara mer anpassningsbara i sin elanvändning. På statlig nivå finns initiativ inriktade på 
utveckling av det framtida elnätet i Sverige – ett s.k. smart elnät. Initiativen baseras på en vision om 
att möta Sveriges miljökvalitetsmål med begränsad klimatpåverkan, främst tack vare möjligheten att 
integrera förnybara energikällor i elnätet. Visionen innefattar antaganden om hushållens medverkan 
och i ”Hemmens Berättelser om Smarta Elnät” fördjupar vi frågeställningen om hur denna medverkan 
ska gå till. När de smarta elnäten införs i bostäder omfattar de i allmänhet en bred samling av teknik 
och strategier, bland annat smarta mätare, automationsteknologi, dynamisk prissättning, elektroniska 
fordon och mikrogenerering av el. Statliga initiativ för att införa smarta elnät visar att hushåll anses 
vara viktiga aktörer i relation till utveckling av de smarta elnäten (SOU 2014). Trots att privata hushåll 
betraktas som en viktig aktör i de smarta elnäten råder det brist på kunskap om hur tekniken för 
smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag (Wallsten, 2017, 
Katzeff och Wangel, 2015).  

1.1 Bakgrund 
En förvånansvärt liten andel av forskning om energianvändning i byggnader berör hemmets betydelse 
(Gram-Hanssen och Darby, 2018). För att öka förståelsen av hushållens roll i smarta elnät behöver vi 
på djupet förstå vad ett hem är. Först då kan vi förstå nyanser och olikheter i människors sätt att 
använda el och energi.  Gram-Hanssen och Darby undersökte begreppet hem i relation till teknik för 
smarta hem: En plats för trygghet och kontroll; för aktivitet; för relationer och kontinuitet; och för 
identitet och värderingar. I vårt projekt har vi fördjupat utforskandet av hemmets olika dimensioner i 
förhållande till smarta elnät. Wallsten (2017) identifierade olika nivåer på engagemang som hushåll 
uppvisade för sin energianvändning.  Detta visar att smart elnätsteknik kan integreras mycket olika i 
olika typer av hem och att hushållens agerande påverkar vad som blir av de smarta elnäten. Olikheter 
hos hushåll i relation till elanvändning lyfts även av Strengers, som diskuterar huruvida de som 
designar teknik för smarta elnät egentligen designar för en s k resursman (Strengers, 2014). De nya 
energisystemen sägs förmedla en bild av människan i energisystemet som en rationell och maskulin 
individ. 

En sammanställning av europeisk forskning om användar-aspekter på införandet av smarta elnät i 
bostäder visade att  införande-projekten har ett dominerande fokus på teknik snarare än sociala 
faktorer (Katzeff et al, 2018). Sammanställningen visade också att begreppet ”aktiva användare” är 
diffust och ifrågasätts. Att hushållen ska bli ”aktiva” kan innebära att de ska flytta på elanvändande 
aktiviteter i hemmet till tider då det är mer gynnsamt för elnätet. Energibolag och myndigheter hyser 
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en tilltro till att tekniken ska leda till aktiva kunder, som realiserar visionen av de smarta elnäten 
(Gangale et al. 2013). Denna tilltro börjar dock naggas i kanten i takt med att erfarenheter från många 
pilotprojekt pekar på avsaknad av förverkligande av visionen. Vissa forskare ifrågasätter visionen om 
de aktiva användarna (bland andra Throndsen 2017). En generell utmaning som flera artiklar i 
forskningsgenomgången tar upp är att hitta en bra balans mellan automation av systemen och 
användarkontroll. Automation kan underlätta eftersom det minskar kravet på hushållen att vara 
aktiva, men det finns också svårigheter i att få automationen att fungera i komplexa 
användningssituationer som hemmiljön såg man att hushåll i inställningarna valde ett smalt 
acceptabelt temperaturspann av rädsla för att ett större spann skulle leda till stora 
temperaturskillnader under kort tid (Yang et al. 2014).  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med ”Hemmens Berättelser om Smarta Elnät” är att studera relationen mellan aktörers 
förväntningar på hushålls användning av smarta elnät och den praktiska verkligheten i de hem där 
smarta elnät införs. I fokus står hushållens olikheter och på vilket sätt dessa har betydelse för deras 
roll som deltagare i energisystemet. Kunskapen som utvecklas i projektet syftar till att minska klyftan 
mellan forskning om hushållens relation till smarta elnät och tillämpning av dessa resultat i praktiken 
och bidra till det långsiktiga målet – att öka kunskapen hos varje aktör för om aspekter på 
kontaktytorna mellan hushåll och smarta elnät så att visionen om smarta elnät kan förverkligas på 
bästa sätt. Målet är att ta fram ett underlag för energibranschen, bostadsbranschen och företag inom 
teknik och tjänster med koppling till smarta elnät (och energieffektivisering) för att få en bakgrund till 
viktiga aspekter på användbarhet av tekniken.  

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Projektet pågick 1 januari 2020 till 30 juni 2022. Det genomfördes på KTH i Stockholm och 
innefattande fyra studier, varav genomfördes i Ellevios pilotområde på villahushåll i Älvsjö. På grund 
av Covid-pandemin kunde hembesök inte göras. I stället utarbetades ett förberedande underlag för 
intervjuer som genomfördes på Zoom. 

1.4 Genomförande 
Projektets empiriska kärna är en fallstudie av Ellevios utrullning av 4000 nya smarta mätare i 
pilotområdet Älvsjö i södra Stockholm. Projektet genomfördes i fyra olika, men sammankopplade 
studier: 

1. Litteraturstudie av digitala beteendeinterventioner kring energianvändning i hem med "smart 
teknik" 

2. Aktörers förväntningar på hushåll i bostäder med smarta elnät - Kritisk analys av policy-
rapporter 

3. Aktörers förväntningar på hushåll i bostäder med smarta elnät - Intervjustudie med aktörer 

4. Fallstudie pilotområde för ny ”smart” elmätare - Intervjustudie med hushåll  

Studierna rapporteras var för sig i kapitel 2-5. 
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2 Litteraturstudie av digitala 
beteendeinterventioner 

För forskningsöversikten av digitala beteendeinterventioner för energianvändning i hem med ”smart 
teknik” använde vi riktlinjerna från PRISMA (Page et al. 2021) för hur sådana studier bör utformas. 
Sökningar gjordes i databaserna Web of science, Scopus och ACM. Efter att ha utvärderat artiklarna 
enligt våra kriterier (studier rörande energi, beteendeförändringar, digital teknik, hushåll, mätt 
faktiska beteenden samt använt “smart teknik”) återstod 23 artiklar. 

Resultaten visar att systemen grovt räknat kunde delas upp i tre kategorier. Den första kategorin rör 
system som på olika sätt indirekt försöker påverka användaren genom information om eget beteende, 
exempelvis genom att ha en in-home-display som visar grafer över nuvarande och historisk 
elförbrukning. Den andra kategorin är system som i högre grad direkt försöker påverka användaren 
att ändra beteenden, till exempel genom att ge anpassade råd eller uppmana användaren att sätta upp, 
följa och följa upp mål. Den tredje kategorin är system som använder gamification eller serious games 
för att försöka engagera användaren. Många av systemen använde smarta elmätare eller smarta 
pluggar för att samla in data om faktisk elanvändning. 

Vår analys visade att 21 system i någon mån försökte påverka det som enligt ramverket Behaviour 
Change Wheel (Michie et al. 2011) kallas “psychological capability”, ofta i form av att påverka kunskap 
till exempel om vad i hemmet som använder mest energi.  18 system försökte påverka “physical 
opportunity”, till exempel att förenkla för hushållen att agera, bland annat genom påminnelser.  17 
system försökte påverka “reflective motivation”, alltså att öka motivationen genom att få hushållen att 
på olika sätt reflektera över sin energianvändning. 

De vanligaste beneendeförändringsteknikerna enligt ramverket Behaviour Change Technique 
Taxonomy v1.1 (Michie et al., 2013) var olika typer av feedback på resultatet av ett beteende såsom 
antal kWh som förbrukats (14), påminnelser (8), lägga till objekt i hemmet till exempel en in-home-
display (8), feedback på beteendet i sig t.ex. tid man duschat (5) samt att sätta mål om att uppnå vissa 
resultat, t.ex. minska energiförbrukningen X% (5).  

Av de studier som kvantifierade besparingar i el/energi för hela testpopulationen var 
medianbesparingen 7% (25%-kvartil = 3.85%, 75%-kvartil=12.5%). Dock hade många studier 
svagheter som gjorde det svårt att bedöma hur pass bestående eventuella beteendeförändringar var, 
exempelvis inkluderades många beteendeförändringstekniker i ett och samma system vilket gör det 
svårt att identifiera vad som orsakade en eventuell effekt, eller hade statistik som var svår att jämföra 
med andra studier. Det är därför svårt att uttala sig om “vad som fungerade”. Tidigare studier inom 
andra områden har visat att interventioner som är grundade i beteendevetenskaplig teori har större 
utsikter att lyckas, men endast 6 av 23 studier i vårt underlag var på något sätt grundade i teori. Många 
studier saknade även mer ingående beskrivningar av hur systemet faktiskt såg ut och fungerade ur 
användarperspektiv, så det är svårt att avgöra om eventuell utebliven effekt berott på brister i 
gränssnitt snarare än bristande funktionalitet. 
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3 Kritisk analys av policy-dokument 
För att undersöka aktörers förväntningar på hushållen i framtidens elnät kopplat till 
efterfrågeflexibilitet gjordes en insamling av dokument från regering, myndigheter och industri. 
Utdrag gjordes ur rapporterna där hushåll benämns kopplat till efterfrågeflexibilitet. Dessa utdrag 
analyserades sedan enligt ett poststrukturellt ramverk för analys av policies kallat “What’s the 
problem represented to be?” (Bacchi & Goodwin, 2016). Ramverket syftar till att utvärdera policies 
enligt vad som egentligen anses vara problemet som policyn syftar till att lösa. I vårt fall analyserades 
om hushåll är en del av lösningen och hur, vilket problem hushållen anses lösa, vad dessa 
problematiseringar gör för antaganden och vad som lämnats oproblematiserat. 33 policydokument 
togs med i analysen, där huvudkällorna kommer från SOU:er, Forum för smarta elnät, 
Energimarknadsinspektionen, NEPP, Energimyndigheten, Energiforsk samt länsstyrelser och 
konsultbolag. Hur hushållen anses vara en del av lösningen kategoriserades sedan i övergripande 
teman.  

3.1 Resultat och analys 
Resultaten genererade tre huvudsakliga teman: Flexibilitetsmaterial, Motiverande faktorer och 
Realisering av flexibilitet. Flexibilitetsmaterial beskriver elkonsumtionen som anses kunna vara 
flexibel, motiverande faktorer handlar om information och incitament för hushåll och Realisering av 
flexibilitet berör styrutrustning, automation och aggregering för att kontrollera laster. 

Flexibilitetsmaterial utgörs främst av värme på grund av den betydande energimängden och att 
värmen kan kontrolleras utan att boende märker någon skillnad i komforten. Få källor beskriver dock 
hur detta ska ske. Problemen som representeras är att värme står för en betydande del av 
energiförbrukningen och att det idag inte kontrolleras. Det antas att det saknas hinder för hushåll att 
var flexibla med sin värme, samt att kontroll av värmen inte skulle ha några effekter på livstid eller 
funktionen av värmepumpar. Hushåll anses också en del av lösningen när de använder och investerar 
i smart teknologi, eller genom att använda elbilar och solceller som väntas bidra till elnätet genom 
lastbalansering och efterfrågeflexibilitet. Här antas att hushåll är villiga att investera i och använda 
smarta apparater, samt att hushållen förväntas bli mer aktiva genom ökad mängd teknik. 

Det andra övergripande temat handlar om medvetenhet och incitament. Här beskrivs hur hushåll 
behöver bli medvetna genom mer information, samt att vara intresserade av att få feedback på sin 
elanvändning, se citat från SOU: "Rådet menar att alla kategorier av elanvändare ska ha möjlighet att 
ta del av mer detaljerad information om sin elförbrukning för att kunna bli mer aktiva och flexibla i sin 
elanvändning.” (SOU, 2014). Hushållen beskrivs som en del av lösningen genom att motiveras av 
ekonomiska incitament och prissignaler, då hushållen bidrar med att vara flexibla relativt 
prisvariationer samt att välja timpris-tariffer. De underliggande problemen är exempelvis att 
hushållen inte är tillräckligt informerade, att alla hushåll inte motiveras av prissignaler, samt att de 
flesta hushåll inte har mätning och debitering per timme idag. Det tredje temat berör hur flexibiliteten 
ska realiseras. Här beskrivs först hur hushåll behöver utrustas med styrteknik för att koppla upp 
värmepumpar, elbilar eller apparater. Sedan beskrivs det hur automation kan bidra till att öka 
flexibiliteten, även om det är oklart vem som ligger bakom automationen och vilka regler som styr. 
Slutligen behandlas möjligheten att lämna över kontrollen över styrningen till en tredje part, 
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förmodligen en aggregator som kan fjärrstyra konsumtionen och buda in flexibilitet på 
marknader.  Hushållen ses som en del av lösningen genom att investera i och installera styrutrustning, 
att använda “smart” teknologi för att kontrollera konsumtion och laddning samt att lämna över 
kontroll till tredje part. Problemen som representeras är således att apparater inte är 
uppkopplade/kontrollerbara, att elanvändning sker som ett resultat av beteende och inte kontrollerat. 
Problemformuleringarna antar bland annat att apparater bör går att styra, att automation inte 
kommer krocka med hushållens preferenser och vardagsliv samt att hushållen kan lita på tredjeparts-
aktörer. 

3.2 Slutsatser 
Från analysen kan vi se att det finns antaganden om vilka hushållen är, vad som motiverar dem samt 
hur de ställer sig till smart teknik. Det finns ett tydligt fokus på hushållens utrustning, och att de 
föreställs vara villor med någon form av eluppvärmning och möjligen elbil eller solpaneler. Hushåll i 
lägenheter anses inte relevanta då det i flerfamiljshus i stället fokuseras på fastighetsägare som 
slutanvändare. Hushållen anses dock kunna vara motiverade att vara flexibla, eftersom det finns en 
“bredd” av incitament att använda sig av. Dock erkänns det också att hushållen förmodligen inte är så 
intresserade av att manuellt styra sin elförbrukning, varför automation och aggregatorer ses som en 
lösning. Bara ett fåtal dokument behandlar aspekter av styrning och elanvändning kopplat till tillit 
och integritet. Det är otydligt hur mycket insyn hushållen bör ha i automation och styrning, samt hur 
tillit bör skapas och säkerställas mellan hushåll och eventuella aggregatorer. 
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4 Aktörers förväntningar på hushåll i 
bostäder med smarta elnät 

Intervjuer genomfördes med sex experter som arbetar med det smarta elnätet. Syftet var att 
undersöka förväntningar på det smarta elnätet och hushållens roll däri. Intervjuerna genomfördes 
under hösten 2020 och våren 2021 via Zoom. De spelades in, transkriberades, kodades och 
analyserades tematiskt. En kort sammanfattning av de huvudsakliga tematan, ”Syn på det smarta 
elnätet” och ”Syn på hushållen” följer här. 
 
Det smarta elnätet ses som en förutsättning för att dels kunna möta elektrifieringen av samhället, dels 
som en förutsättning för energiomställningen där förnybara energikällor kommer att utgöra en allt 
större andel av energiproduktionen. Ett citat som illustrerar temat lyder: ”Jag skulle nog säga att det 
spelar, att det har en avgörande betydelse, faktiskt. Eftersom energi och produktion av energi är en sådan 
viktig faktor […] viktig del av en klimatomställning. Det smarta elnätet se också som: “ett system som är 
stabilt, säkert och oavsett efterfrågan att vi kan möta den”. Det smarta elnätet ses som en 
vidareutveckling av det befintliga elnätet, det vill säga en grundläggande infrastruktur som måste 
fungera för att samhället i stort ska kunna fungera, men där elnätet, med hjälp av digital teknologi blir 
smart, och på så sätt fungerar bättre genom att övervakning och styrning av nätet kan ske på ett 
enklare och mer effektivt sätt och elen kan levereras dit den ska på ett så avbrottsfritt sätt som möjligt. 
Hushåll benämns som ”kunder” och de intervjuade experterna uttrycker en önskan om att kunderna 
ska bli mer aktiva och den aktivitet som efterfrågas främst är villighet att bli mer flexibla i tid gällande 
deras elkonsumtion. Denna aktivitet relateras främst till att nätet ska vara robust och stabilt. Samtidigt 
uttrycks det farhågor om hur detta ska kunna uppnås. Ett av de största hindren från experternas 
perspektiv uttrycks i termer av att hushållen inte bryr sig. Experterna anger olika möjliga förklaringar, 
bland annat sägs det att ”elektricitet är en lågintresseprodukt”, som bara en minoritet av befolkningen 
i stort kan sägas ha ett riktigt intresse för. På grund av detta, tror man att hushållen förmodligen 
efterfrågar enkla sätt att bidra utan att göra avkall på sin komfort, eftersom ”hushållen inte är 
intresserade av att gå upp och tvätta mitt i natten”, och “människan är lite lat av sin natur”. Samtidigt 
tror experterna att hushållen är intresserade av att bidra till en hållbar omställning, att det inte ligger 
för folk att slösa i onödan, och att man är intresserad av att ha ”ett så bra fotavtryck som möjligt”.  Denna 
grundsyn på hushållen gör att man från aktörshåll försöker hitta olika sätt att engagera hushållen och 
få dem att bry sig om sin elanvändning. Den nya smarta elmätaren är ett sätt att kunna nå hushållen 
och få dem mer engagerade i sin elanvändning.  

Slutsatserna är att aktörerna har goda kunskaper om sina egna behov i utvecklingen och 
utbyggnaden av det smarta nätet, men vet egentligen väldigt lite om hushållens behov. Detta leder till 
en slags ’common sense’ syn på hushållen och vad deras roll kan tänkas vara. Hushållen borde bli 
mer medvetna om sin energikonsumtion och förhoppningen är att den medvetenheten ska leda till 
att deras elanvändning förändras. Även automatisering lyfts fram som viktigt eftersom de i grunden 
ointresserade kunderna kan fortsätta utan någon djupare förståelse för sin elanvändning eftersom 
automatiserade styrningssystem optimerar den utan att påverka hushållens komfort på något 
märkbart sätt. 
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5 Fallstudie hem med ny smart elmätare 
Syftet var att studera hur olikheterna i hemmen påverkas av teknik och tjänster som det smarta 
elnätet för med sig. Fallstudien genomfördes genom att studera hushåll i Ellevios pilotområde i 
Älvsjö för installation av den andra generationens smarta elmätare. Hushåll rekryterades, ombads att 
fylla i bakgrundsinformation om sitt hem och sedan intervjuades de i två omgångar. När de nya 
mätarna hade installerats fick de berörda hushållen tillgång till en tjänst där de kan följa sin 
elanvändning i realtid. Den nya smarta mätaren kommer enligt Ellevio att förse kunder med en 
bättre insikt i sin elanvändning. Den sägs också underlätta för kunderna att använda el på ett mer 
klimatvänligt och kostnadseffektivt sätt.  Den huvudsakliga skillnaden mellan de nya mätarna och de 
tidigare är att de nya genererar mätvärden på realtidsnivå, vilka kan göras tillgängliga för hushåll 
genom en 3-partslösning. Mätarna är förberedda för mikroproduktion av el och automatiserad 
efterfrågeflexibilitet och för externa aktörer att styra hushållens elanvändning.  

5.1 Rekrytering av hushåll 
Med hjälp av villaägarföreningar i Älvsjö rekryterades hushåll till fallstudien. Ett krav var att den nya 
elmätaren skulle vara installerad. I informationen till hushållen betonades att vi eftersträvade en 
variation av hushåll: “Eftersom vi eftersträvar en nyanserad bild är vi intresserade av att komma i kontakt 
med hushåll av olika typer: 1) stora hushåll såväl som små, 2) småbarnsfamiljer såväl som familjer med 
tonårsbarn 3) hushåll med personer som är äldre än 70 år, 4) hushåll i hus med solceller, 5) hushåll 
där det finns elbil, samt 6) hushåll som inte är teknikintresserade såväl som hushåll som är 
teknikintresserade. En grupp på 16 hushåll från två olika villaägarföreningar anmälde sig till att delta 
i studien och kontaktades av forskargruppen.  Av dessa var 4 hushåll 40-50 år; 6 hushåll 51-60 år; 4 
hushåll 61-70 år och 2 hushåll 71-80 år. Av de som intervjuades enskilt var 6 män och 5 kvinnor. I fem 
hushåll intervjuades par bestående av en kvinna och en man. 

5.2 ”En liten bok om ert hem”  
Inför första intervjun skapades en s k designprob (eng: cultural probe) som syftade till att 1) 
förbereda hushållen på intervjufrågorna, 2) rikta sig till hela hemmet genom att inkludera fler 
familjemedlemmar och 3) samla in data som är svårt att beskriva i ord under en intervju, till exempel 
planlösning. Det lilla häftet kallat “En liten bok om ert hem” var uppdelad i tre delar; Om huset, De 
som bor här och Vardagen och bestod av frågor som deltagarna fick svara på utifrån hemmets 
perspektiv. Det fanns också ett löst blad med där deltagarna kunde beskriva planlösningen och 
möblera hemmet (se figur 1). 
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Figur 1: ”En liten bok om ert hem”. Designprob som skickades till alla deltagare före intervju 1 

5.3 Intervjuomgång 1 och 2 
Intervju 1 fördjupade hushållens svar från boken “En liten bok om ert hem”. Intervjuerna gjordes via 
Zoom av två forskare, där den ena ledde intervjun och den andra antecknade och ställde 
kompletterande frågor. Innan intervjuerna genomfördes skrev hushållen på ett samtyckesavtal där 
de informerades om projektet, att deras medverkan var frivillig och hur data skulle behandlas 
efteråt. Vi frågade om vi fick spela in intervjun. En intervjuguide upprättades med fokus på: Huset; 
Smart teknik i hemmet; De boende; Vardagen i hemmet; Värderingar och syn på hemmet; Installation 
och syn på den nya mätaren. Totalt intervjuades sexton hushåll. Varje intervju tog ca 1 timme och 
gjordes i mars 2021. I intervjuomgång 2 var fokus på hushållens förståelse och användning av 
visualiseringstjänsten som lanserades i maj 2021. Intervjuerna genomfördes på liknande sätt som 
intervjuomgång 1. Alla utom ett hushåll deltog. Vi intervjuade alltså 15 hushåll i omgång 2. 

5.4 Resultat 
Resultaten utgörs av insamlade ifyllda pappersböcker om hemmen, intervjuresultat och 
kategoriseringar av typ av hem - s.k. hemonor. Alla inspelade intervjuer transkriberades och 
analyserades. I de 6 intervjuer som inte spelades in analyserades anteckningarna från 
intervjuerna. För varje transkriberad intervju eller anteckningar från intervjuomgång 1 samt 
pappersbok gjordes en sammanställning av följande aspekter: Fysiska egenskaper på huset; Teknik i 
hemmet och dess användning; De boendes egenskaper; Beskrivning av vardagen, Syn på hemmet. Från 
intervjuomgång 2 sammanställdes följande aspekter: Användning av visualiseringstjänsten; Syn på 
styrning av teknik och energianvändning; Syn på att dela energi. Utifrån analysen av pappersbok och 
båda intervjuomgångar kategoriserades hemmens olikheter främst med avseende på typ av hus, 
kompetens och värderingar, syn på egna hemmet, vardagen, smart teknik i hemmet, installation av den 
nya mätaren, syn på ny visualiseringstjänst. En sammanfattning av beskrivning av kategorierna ges i 
tabell 1, som finns som en bilaga.  

5.4.1 Hemonor 
Inom design är det vanligt att skapa arketyper av användare inom målgruppen för att kunna tänka 
sig in i slutanvändarens roll, vilket kallas Personas. Baserat på tidigare tematisering skapades fyra 
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olika hem-personas som beskriver husets uppbyggnad, dess boende, teknikanvändning, drivkrafter 
och vardagsliv. Det är inte bara en person som står i fokus i hemonan utan hela hemmet. Den första 
hemonan beskriver ett Egnahemshus där det bor ett äldre par sedan många år tillbaka. De är 
pensionärer och de flesta dagar liknar varandra. Det är viktigt att saker och ting fungerar, och de 
boende har inte något intresse av smart teknik. Den andra hemonan beskriver ett lummigt och 
miljömedvetet hem där det bor ett medelålders par utan barn. Boende spenderar mycket tid hemma 
då de också arbetar hemifrån. De kan mycket om sitt hus och dess historia men tror inte att det är 
bra att omge sig med för mycket teknik. Den tredje hemonan är ett mycket tekniskt hem där det bor 
två vuxna och två större barn. De har solceller som de följer noga och ett stort intresse för smarta 
hem-lösningar. De har optimerat värmepumpens inställningar och tänker att elbilen kan agera 
batteri till elnätet. Den fjärde hemonan består av en villa med bergvärmepump där det bor två vuxna 
och en tonåring. Här är det viktigt att vardagen går ihop och att infrastrukturen fungerar. De har viss 
teknik men är väldigt måna om att den ska ha ett syfte. De är skeptiska till att deras elanvändning 
skulle styras och tycker att det är viktigt att apparater är säkra. Beskrivning av hemonorna finns i 
bilaga 3.  

 
Figur 2: Exempel på Hemonan ”De rationella skeptikerna” 

5.5 Slutsatser 
Trots att alla hem som ingick i fallstudien ligger i samma stadsdel med hushåll från liknande 
socioekonomisk bakgrund, skiljde de sig åt rörande aspekter som kan påverka relationen till smarta 
elnät. Ålder och yta på hus skilde sig åt såväl som ålder och sammansättning på de som bor i huset. 
Dessa aspekter såväl som kunskap om och intresse för digital teknik och energianvändning har 
sannolikt betydelse för hur hemmet interagerar med smarta elnät och hur detta påverkar 
möjligheten att förändra sin egen energianvändning. Hemonor, som bygger på abstraktioner från 
studien är ett försök att sammanställa kunskap på ett sätt som i framtiden skulle kunna användas av 
dem som utvecklar kontaktytan mellan hemmen och de smarta elnäten. 
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6 Diskussion 
I likhet med tidigare studier visar vårt projekt att de som utvecklar kontaktytan mellan hushåll och 
smarta elnät har kunskapsbrister beträffande hushållen och deras vardag (Wallsten, 2017, Katzeff och 
Wangel, 2015). Viktig kunskap saknas om hur teknik och tjänster ska designas och implementeras för 
att passa in i människors vardag. Det finns fortfarande ett glapp mellan de drivande aktörerna inom 
energibranschen och de medborgare som ska använda tekniken. Ett skäl som våra studier lyfter är att 
hushåll som elanvändare länge har betraktats som en homogen grupp och inte som hem med olika 
egenskaper gällande både fysiska aspekter och sociala aspekter. För att hushåll ska kunna medverka 
till att realisera den potential för smarta elnät som anses viktig för energiomställningen bör förståelsen 
för vad ett hem är fördjupas. Detta betonas också av andra som säger att vi först då kan vi förstå 
nyanser och olikheter i människors sätt att använda el och energi (Gram-Hanssen och Darby, 2018). 
Våra studier är ett led i att öka förståelsen för hemmens olikheter och trots vår relativt begränsade 
grupp av intervjuade hushåll ser vi skillnader både mellan och inom hushåll som är viktiga för 
utformningen av det smarta elnätets kontaktyta mot hemmen. 

Det huvudsakliga resultatet är att den bild som speglas av hushåll i policy-rapporter och från aktörer 
inom smarta elnät inte motsvaras helt av hushållens vardagsliv i sina hem. De generaliseringar om 
hushållen, gällande t ex kunskap och intresse visar på föreställningen om att hushåll utgör en homogen 
grupp och därmed behöver bemötas på samma sätt, behöver samma teknik i sina hem och samma 
information om sin elanvändning. Eftersom smarta elnät ställer krav på hushållens elanvändning att 
anpassas till när elnätets kapacitet är hög, såväl som tillgång  på  förnybar el, ses det som ett problem 
att inte anpassa sig. Problemet behöver lösas och rapporterna föreslår en mängd lösningar som 
handlar om alltifrån att hushållen ska bli  medvetna om sin elanvändning och aktiva genom att 
investera i smart hemteknik till att elbolag med automationslösningar styr hemmets elanvändning 
genom t ex uppvärmning av bostaden och laddning av elbilar. Automation nämns av aktörer som en 
lösning för att lösa problemet med att hushållen inte aktivt flyttar sin elanvändning. Tidigare studier 
visar dock att det finns också svårigheter i att få automationen att fungera i komplexa 
användningssituationer som hemmiljön. I en studie observerades att hushåll ställde in ett smalt 
acceptabelt temperaturspann av rädsla för att ett större spann skulle leda till stora 
temperaturskillnader under kort tid (Yang et al. 2014). En färsk förstudie visar också att automation i 
hemmet kan medföra tillitsproblem, som orsakas av till exempel brist på transparens, komplexitet, 
datasäkerhet och bristande kommunikation med leverantörer (Katzeff m. fl. 2022). 

Vi noterar en skillnad mellan vad aktörer anser vara en viktig roll för de smarta elnäten och vad som 
förmedlas till hushållen. Även om aktörerna sätter det smarta elnätet i relation till energiomställning 
och elektrifiering av samhället är det inte detta som kommuniceras till hushållen i någon större 
utsträckning. Istället blir det ofta fokus på tekniska lösningar när det kommer till att inkludera 
hushållen i det smarta elnätet. Särskilt automatiserade system ses som intressanta. Fallstudien visar 
dock att dessa inte nödvändigtvis är önskvärda alternativ. Olika hushåll har olika behov och drivkrafter 
och det behövs tas större hänsyn till vad dessa är istället för att utgå från att en specifik typ av tekniskt 
system skulle passa för alla. Hittills finns det dock lite som tyder på att detta sker. Om det övergripande 
målet med det smarta elnätet är att underlätta en omställning till ett energisystem som till största del 
består av förnybara energikällor bör detta också kommuniceras till hushållen inte bara på en generell 
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nivå, utan aktörerna bör också bjuda in till dialog med hushåll för att diskutera hur det kan komma att 
påverka det vardagliga livet i hemmen. 

Det övergripande syftet med det smarta nätet är att inkludera förnybara energikällor och möta en ökad 
elproduktion på grund av omställningen från fossila bränslen. Detta kommuniceras dock sällan på en 
vardaglig nivå och det blir mycket komplicerat för hushållen att göra ett medvetet bidrag till ett 
hållbart energisystem. Hållbarhet framhävs av aktörer som ett viktigt incitament för hushållen att vara 
flexibla medan fallstudien visar att hushållen har svårt att ta till sig och agera på prognoser med 
koldioxidinformation. Det behöver tydliggöras hur hushållen kan bli delaktiga och bidra till en hållbar 
omställning genom sin roll i elnätet.  Även om fallstudien visade på olikheter mellan hushåll så är det 
fortfarande stora delar av hushållssegmentet som inte kunnat täckas in i fallstudien. Från aktörernas 
perspektiv kan det urskiljas att villaägare med eluppvärmning anses vara de som har störst potential 
att bidra till efterfrågeflexibilitet och därför är mest relevanta. I flerfamiljshus är det snarare 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står i fokus. Det är oklart på vilken nivå som 
lägenhetsinnehavare kan ges utrymme att påverka elanvändningen i tid och därmed sitt bidrag till 
energiomställningen genom sitt boende, och hur mycket som automation förväntas sköta flexibiliteten 
åt boende. Ett nystartat och närbesläktat projekt kommer undersöka lägenhetshushåll i 
energigemenskaper och deras roll i framtidens elsystem.  
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7 Slutsatser 
Energibranschen och de som utvecklar kontaktytan mellan hushåll och smarta elnät har inte tillräcklig 
kunskap om hushållen och deras vardag för att hushållen ska kunna delta i elsystemet på ett sätt som 
gynnar både elsystemet, medborgare och samhället.  I projektet framkom att den bild som speglas av 
hushåll från olika aktörer inom smarta elnät inte motsvaras av hushållens vardagsliv i sina hem. De 
generaliseringar om hushållen, gällande till exempel kunskap och intresse visar på föreställningen om 
att hushåll utgör en homogen grupp och därmed behöver bemötas på samma sätt, behöver samma 
teknik i sina hem och samma information om sin elanvändning. Eftersom hushåll inte antas vara 
särskilt motiverade av att manuellt styra sin elförbrukning, förordas automation och aggregatorer ses 
som en lösning på efterfrågeflexibilitet. Hur hushållens tilltro till automation ska skapas är oklart. Från 
analys av policy-rapporter och intervjuer med aktörer observerades också en skillnad mellan vad 
aktörer anser vara en viktig roll för de smarta elnäten och vad som förmedlas till hushållen. Det 
avstånd som observerades mellan förväntningar på hushåll och hemmens vardag behöver minskas för 
att hushållen ska kunna spela den viktiga roll i energisystemet som ofta utpekas. Vår ansats att skapa 
hemonor är början på ett bidrag till att minska avståndet. 
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Bilaga 1: Huvudsakliga kategorier där hushållen skiljer sig åt och liknar varandra 

 
Kategori olikheter Sammanfattning 

Typ av hus 13 hus var villor, 1 radhus och 2 del av parhus.  Husens yta, byggår och 
planlösning  skiljde sig åt. Det äldsta huset var byggt 1910 och det nyaste 2010. Av 
villorna var 7 s k Egnahem (småstugor), byggda på 40- och 50-talen. 
Familjesammansättningen skilde sig åt. Nio av hushållen var 2 sammanboende 
vuxna; Ett var 3 sammanboende vuxna; Sex var barnfamiljer. 
 

Kompetens och kunskap Inom hushållen fanns olika typer av kunskap och förmågor inom en bredd av 
områden. Vissa var särskilt kunniga inom teknik där någon i hemmet hade smarta 
hem-prylar som hobby. Andra var kunniga och drivna inom miljöfrågor, gjorde 
klimatkalkyler ofta och försökte leva så hållbart som möjligt. Många husägare har 
stor kunskap om sina hus, men vissa var särskilt pålästa då de renoverat eller 
byggt sitt hus själva vilket resulterade i stor kännedom kring hemmets 
konstruktion. Några deltagare var även kunniga  inom energianvändningen och 
följde denna genom att läsa av elmätaren, följa elräkningar i kalkylark eller genom 
elbolagets hemsida. En deltagare brukade jämföra mätarställningen tidigare med 
elräkningen vilket inte längre gick med nya mätaren eftersom hon var osäker på 
hur hon kom åt mätarställningen. 
 

Värderingar För några deltagare var miljö och klimat en viktig drivkraft och att ha en hållbar 
vardag. För andra var det huvudsakligen att få vardagen att gå ihop logistiskt eller 
att saker och ting i hemmet fungerar. Även om vissa personer i några hushåll drivs 
av ett teknikintresse och att bygga egna smarta hem-lösningar så finns det även 
hushåll som är kunniga inom teknikfrågor och av integritetsskäl ställer sig 
frågande till att ha för mycket smarta prylar eller till att lämna ut sina eldata. Få 
av deltagarna nämner ekonomiska aspekter som motiverande, även om det kan 
vara en bakomliggande faktor till att vilja identifiera energitjuvar i hemmet.  

Syn på egna hemmet Frågan ”Vad är ett hem?” ställdes både i boken och i den efterföljande intervjun. 
Alla aspekter som nämns i litteraturen dök upp i våra 16 intervjuer: Trygghet och 
säkerhet; Relationer och kontinuitet; identitet och värderingar; Relationer och 
kontinuitet; Aktivitetsflöde; Kontroll). De flesta nämnde trygghet och trivsel och 
vattenhål eller reträttplats. Som en av våra intervjuade uttryckte det: ”Vår 
trygghet, mysfaktor efter eget skapande, plats för återhämtning”.  

Vardagen Vardagslivet skiljer sig mycket mellan deltagarna, här ingår till exempel hur 
mycket tid som spenderas hemma, på arbete/i skola och på fritidsaktiviteter, 
planering i vardagen och hur det görs samt uppdelning av sysslor i hemmet. 
Många deltagare betonar infrastruktur såsom el, vatten, värme och fiber som 
viktiga aspekter för att vardagen ska fungera. 

Smart teknik i hemmet Smart teknik användes för vitt skilda områden: För säkerhet (larm, lås och 
kameror); för  belysning; för underhållning; för styrning av tvättmaskin och 
bevattningssystem; för dammsugning och gräsklippning; samt för övervakning 
och barnuppfostran. 

Installation av den nya mätaren De flesta hade inte märkt när deras mätare blev utbytt. Att döma av Ellevios 
informationskampanj om mätarbytet var detta avsiktligt. Slogans visades i stil 
med ”Medan du powernappar byter vi ut din elmätare. Bra för både hem och 
klimat” och illustrerades av en sovande hund. Vissa hushåll ville veta mer om 
mätaren, hur den fungerade och hur de själva skulle kunna dra nytta av den. De 
frågade både installatör och kundtjänst, men de fick inte svar på sina frågor. Ett 
par starkt drivna hushåll lyckades på egna vägar få tag på information. 

Syn på ny visualiseringstjänst Hushåll reagerade på att energidatan som visades inte stämde med deras egen 
förbrukning. Vissa använde appen för att följa förbrukning över tid, medan andra 
betonar att de inte är intresserade av att följa sin energiförbrukning.  

Syn på styrning av elanvändning Vissa var tveksamma till varför de skulle vilja styra sin elförbrukning, främst på 
grund av ointresse och avsaknad av behov. De som såg ett syfte nämnde säkerhet 
och integritet som viktiga aspekter. Flera var kritiska mot extern styrning av deras 



 2 

apparater. Möjliga premisser för att tillåta styrning var att kunna återta 
kontrollen, att ha förtroende för den aktör som styr samt att få en insyn i vad som 
styrts och när.  

Tabell 1: Huvudsakliga kategorier där hushållen skiljer sig åt och liknar varandra 
 



 
 

 
 
 
 

 



En liten bok om ert hem 
- berättad av hemmet.

Detta är en liten bok som syftar till att ta reda på lite mer om er och 
ert hem samt att förbereda er inför vår intervju.

Forskningsprojektet heter ”Hemmens berättelser i det smarta 
elnätet” och temat för studien kommer därför att vara just vad ert 
hem skulle kunna berätta om det kunde tala. Vad skulle hemmet 
berätta om er som bor där, sin yta, sina saker och hur ni som bor där 
påverkar hemmet. Det kan hjälpa att tänka på hemmet som en 
person med humörskiftningar och med en variation i energi. Vissa 
saker kan berättas exakt, t ex hur gammalt och hur stort huset är. 
Men andra frågor handlar om upplevelser och här finns varken rätt 
eller fel utan här bestämmer ni hur ni fyller i boken. 

Vi lever just nu i märkliga tider, men vi ber er att fylla i boken som om 
allt var som vanligt, utan påverkan från covid-19. Står det att ni ska 
föreställa er en vanlig dag så menar vi alltså vardagen före och efter 
pandemin.

Fyll gärna i så mycket ni vill och orkar, ju mer desto bättre. Vi 
uppskattar också om så många som möjligt i familjen har varit med 
och fyllt i boken!

Stort tack på förhand!

Sofie Nyström, doktorand
Cecilia Katzeff, projektledare

KTH

Har ni några frågor kring boken eller intervjun, kontakta 
Sofie Nyström (sofienys@kth.se). 

Tack!

Detta verk är licensierat enligt
 Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


  

Berätta lite om din 
bakgrund.

När byggdes huset? Markera i tidslinjen.

1900 1960 2020

Har du någon energiklass? Vilken? (brukar stå i energi-
deklarationen)

 A B C D E F G

Hur stor är du till ytan? 

Hur värms  du upp?

Hur många kilowatt-timmar används hos dig per år? 
(Tips: brukar stå på elräkningen)

Hur länge har dina boende 
bott hos dig?

Har du solpaneler? Ja Nej

Vilken boendetyp passar 
bäst in på dig?

Villa Kedjehus

Parhus Radhus

Om ja, hur mycket el per år produceras

köps

säljs



Vilka delar av dig är mest populära? Vart trivs dina boende 
bäst? Vilka delar visas ofta upp för gäster? Markera gärna i 
din ritning! 

Vilka rum eller platser är kanske inte lika centrala men ändå 
används? Vem använder dom,  och när? 

Vad är ett hem?

Vad är det som gör dig som hem speciellt? Vad brukar till 
exempel gäster säga om dig?  

Rita ett självporträtt och hur du ser ut inuti på det lösa bladet. 
Om du vill kan du använda ikonerna för möbler/apparater. 
Det behöver inte vara exakt. Markera ut favoritplatserna!  
Och var sitter den nya elmätaren? 

Ikonerna är gjorda av Freepik, dDara, Vectors Market, Smashicons, DinosoftLabs och har hämtats från flaticon.com



Din teknik

Vilka/vilken teknik hos dig används mest?  

Vilken teknik tror du skulle bli svårast för de boende att 
klara sig utan vid ett strömavbrott?

Finns det någon teknik i hemmet som är ”smart”? 
På vilket sätt? 

Finns det någon teknik som används mindre/mer sällan? 

Vilket är det nyaste tillskottet till tekniken? 

Berätta lite om dina 
boende.

Med teknik menas allt från solpaneler och värmestyrning till tv-apparater, 
tvätt- & diskmaskin eller spis. 



Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Låt dina människor berätta om sig 
själva. Vem/Vilka bor här och vad gör 
de om dagarna?

Ålder:

Ålder: Ålder:

Ålder:



Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Om dagarna är jag 

På fritiden gillar jag  
att

Namn: 

Familjefoto

Ta ett foto eller rita av dina boende!

Om dagarna är jag... 

Namn: 

Om dagarna är jag... 

Namn: 

Bor det några djur hos dig också? 
Vad gör de om dagarna?

Ålder:

Ålder:



Berätta lite om din 
vardag. 

Vad är viktigt för att vardagen hos dig ska fungera?

Vad ger dig, som hem, energi och gör dig på gott humör? Vad 
dränerar dig på energi och gör dig trött?

Finns det några särskilda ansvar/sysslor för att livet hos dig 
ska fungera? Vem gör i så fall vad? 



Berätta hur en vanlig 
vardag ser ut. Om det är 
lättare  kan du utgå från 

en specifik dag (t.ex. igår). 

Starta här

Hur vaknar du på morgonen? När är 
alla boende ”igång” med dagen?

Vad sker på förmiddagen? Får du 
egentid från dina boende? Vem går 
hemifrån sist?

Tidig eftermiddag. Värms du upp av 
solen? Pågår någon aktivitet hos dig? Sen eftermiddag.  Vem kommer hem 

först? Vilken teknik används?

Tidig kväll. Vilka kvällsaktiviteter 
pågår? Vem tar disken?

Sen kväll. Hur görs du redo 
för natten? När släcks lamporna?



Gaps between stakeholders’ expectations and everyday life of 
households in the smart grid viewed through the lenses of activity and 
awareness  
 
Sofie Nyström, Cecilia Katzeff, Miriam Börjesson Rivera and Björn Hedin 
 
Extended abstract presented at the ECEEE Summer Study 2022 
 
 
The transition into the future electricity system builds upon the inclusion of more 
intermittent energy sources in the grid, requiring electricity consumption to adapt to 
production. Households are pointed out as playing an important role, carrying a potential for 
being flexible in that their electricity use may be adapted to the supply of the grid. This 
contribution focuses on how expectations on households from industry and agencies align 
with reality of everyday life. We explore the relation between expectations and reality 
through the concepts of activity and awareness, frequently mentioned by stakeholders, and 
what the concepts imply for households’ participation. Results from three separate studies 
are highlighted: 1) Document analysis of stakeholder expectations on households; 2) 
Interviews with stakeholders; 3) Interviews with 16 households with a new smart meter.   
  
Results from study 1 and 2 show that stakeholders envisage households to become more 
active and flexible in their electricity use. However, what this entails is only vaguely 
expressed. Stakeholders may intend activity to mean time-shifting electricity usage, and that 
this would be attained if households had detailed information about their electricity 
consumption. Still, it remains unclear whether the activity of households denotes 
households temporally, and manually, shifting their chores or whether technology would 
mediate the shift. In the latter case, technology would serve as a flexibility mediator, 
possibly through automation. Home equipment, e.g. heat pumps, would be controlled 
without households’ active participation. Concurrently, grid operators signal passivity of 
households as a benefit – households don’t need to bother as the operator promises to take 
care of everything. Nevertheless, results from study 1 and 2 show that although automated 
control of household equipment may lessen the burden of manual time-shifting electricity 
usage, there is a consensus that households need to be made aware of their electricity use 
through feedback enabled by a smart meter and mobile apps.  Stakeholders indicate an 
ambivalence in what to expect from households – manual shifting of activities, automation 
generating the shift, or awareness through feedback on electricity use? Some stakeholders 
hold that awareness is enough – whereas others hold that awareness only is a means 
towards an end of time shifting action.   
  
Study 3 shows that some of the interviewed households are indeed active and aware but not 
in the way that stakeholders envisage them to be, and regardless of their technical interest 
or energy awareness. For example, some households were active in monitoring their 
electricity meter to check the accuracy of the electricity bill. They wanted feedback, albeit 
more nuanced than how stakeholders imagine, e.g., on appliance level and feedback 
explaining increase in consumption. Some engaged in time shifting by manually unplugging 



appliances and running the washing machine during night. Some also expressed thoughts on 
being active in the way that stakeholders imagine: “But [operator] cannot load nor empty 
my washing machine”, indicating that there is more to load balancing than turning on an 
appliance. However, study 3 mainly highlight the heterogeneity between and within 
households. Households are active regarding the focus of everyday practices, in which 
electricity consumption is viewed as a means towards this focus rather than an end.  They 
differ regarding their motivations, use of technology, everyday context, their knowledge, 
and energy use.   
  
To conclude, our studies point to a gap between how stakeholders view the role of 
householders in the energy system and the reality of the daily context of householders. To 
bridge this gap, heterogeneity of householders needs to be addressed. This plays a central 
part in pursuing democratic values, allowing for citizens to participate on equal terms in a 
sustainable future grid. 
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