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Aktuell forskning och trendspaning



Energy transition



Projekt finansierat av

• Energimyndigheten och JPI 

ERA-Net Smart Energy 

System (CLUE tillsammans 

med bl.a. Malmö stad, EON, 

fastighetsägare)

• Familjen Kamprads 

forskningsstiftelse 

(Resistans och effekt – om 

smarta elnät för de många 

människorna)
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% 39,2 12,0 0,4 38,9 4,1 5,5 0,0 100,0
2019 (TWh) 64,9 19,8 0,7 64,3 6,7 9,0 0,0 165,5 -26,2

Source: SCB, 
Energimyndigheten

2021
-29,5 TWh 



Challenges Skåne
• The Swedish transmission network is a 15 000 km high voltage 

network

• Running from the north where the hydropower and most of the 

wind power is located, to the south where most of the 

consumption occurs

• To maintain the energy sustenance Svenska Kraftnät (the TSO) 

must increase the north-south capacity (as well as the the 

regional capacity and the cross-border capacity) 

• The south region in Sweden, Skåne, and especially the Malmö 

area, is facing a growing capacity problem 
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Elkris - inte bara en Putin-effekt
Från Sydsvenskan – före Ukrainakriget



Centraliserade system

• Våra elnät och vårt elsystem i Norden är uppbyggda för att hantera centraliserade 

källor där vi kan styra elproduktionen genom att öka eller minska tillförseln

• Men nu är det fullt i näten 

• Tar tid att bygga ut näten och det är dyrt

• Decentraliserade system är en lösning, men också det tar tid

• Efterfrågeflexibilitet



Efterfrågan som en styrresurs
• El måste produceras och konsumeras samtidigt

• Traditionellt har det styrts genom att slå på och av tillförsel

• Nu – användarna kan hjälpa till att balansera utbud och efterfrågan

• Istället för att se efterfrågan på el som en konstant som inte kan påverkas så kan efterfrågan ses som

en resurs

• En resurs som liksom utbudet kan vara flexibelt

• Istället för att styra vattenkraftverket så styrs efterfrågan på el – slå på och av efterfrågan



Flexibla användare
• Får vi till en flexibel elanvändning så finns det stora vinster att göra för systemet och samhället

• Användare som anpassar sin elförbrukningen till utbudet minskar behovet av nyinvesteringar i nätet

och minskar risken för elavbrott i elnätet

• Prissignaler kan (i teorin) få alla konsumenter att börja använda el efter elnätets behov

• När det är brist i systemet så blir elen jättedyr och när det finns gott om el så är det billigt

• Ukraina-kriget har visat oss att prissignaler fungerar

• Och politikerna i hela Europa får panik när man ser konsekvenserna av prissignaler



Hushållen

• Idén med att konverta passiva konsumenter till aktiva aktörer, som ser så elegant ut i teorin, är ett 

projekt som är så mycket svårare i verkligheten

• Att bli flexibel handlar om att människor måste ändra vanor, ändra sättet på hur vi gör saker, när vi 

gör saker och det sätter upp gränser för mig som människa

• Alla ska börja reflektera på när de lagar mat, ser på TV och sover  - inte utifrån sina behov utan 

istället i relation till det tekniska systemet behov 



Population (3244 ind), 2010/11, all activities, weekdays

80+ 15   80+ 15 Age

Care for oneself

Care for others

Household care

Reflection/recreation

Travel

Procure & prepare food

Employed work/school

Activity categories

colour legend

time of

the day





Kunskap – 55% vet vad de har för 
nättariff

Respondents had energy-based network tariffs (that charge them per kWh used) and these tariffs were not time-
differentiated (851 svarande)

El Gohary, Bartusch and Palm (forthcoming)



Kunskap – effekt och energi. vi gav ett scenario i text och bild där efterfrågan på el var liten 
kl 22.00-06.00 och vi hade stor efterfrågan på el mellan 06.00-22.00 
Fråga: hur stor potential har olika åtgärder att jämna ut lasten, platta till kurvan vid toppar

Scenario Description Correct answer Percentage of respondents answering 
correctly

1 Reducing thermostat by 1 degree when cold Low Potential 36.0%

2 Running washer and dishwasher at different times High Potential 59.4%

3 Turning off unused lights Low Potential 58.6%

4 Charging EV after midnight instead of dinner time High Potential 63.6%

5 Line-drying instead of using dryer at night Low Potential 22.7%

6 Using oven before/after electricity heating sauna High Potential 49.9%

7 Turning on water boiler after vacuuming is done High Potential 38.0%

8 Cooking after dryer is done High Potential 41.6%



Potential
• washing machines, dryers and dishwashers – when do you run them simultaneously



Utmaningar
• Problemet är att olika människor har olika förmåga att vara flexibel

• olika människor har olika resurser för att vara flexibel

• vissa har kunskap som gör att de kan vara flexibla

• Trenden med mer komplicerade tariffer gynnar inte flexibiliteten

• Många vill inte

• Vissa kan inte - de har ingen flexibilitetspotential

• vissa har jobb som kan göra att de är mer eller mindre flexibel

• Vissa har pengar som kan köpa dem flexibilitet t.ex att de har en teknisk pryl som slår av och på värmepumpen
beroende på vad elpriset är

• Vissa har en ”flexibility woman” som manuellt springer runt och slår på och av elanvändande produkter

• Elmarknaden bidrar därmed till att öka ojämlikheten i samhället – mellan de som kan, förstår och har flexibilitet



Mer problem 

• Elavtal med timvis avräkning blir allt mer populära  
och det går att spara pengar

• Så länge avtalsformen är ovanlig.

• Erik Dotzauer på Stockholm exergi gjorde följande 
räkneexempel 

• Vi har 4,8 miljoner hushåll i Sverige

• Låt säga att en tredjedel har timavtal och att var 
och en flyttar en kilowatt användning under tre 
timmar från eftermiddag till natt.

• Säg att företag bidrar med lika mycket

• Detta innebär att totalt 3,2 GW flyttas

Källa: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7004688462306029568/



Problem • Den gröna kurvan visar användningen av el i Sverige 

under fem dygn i februari 2022. 

• Den svarta kurvan visar resulterande användning efter 

flytt av konsumtion enligt förra sliden

• Nya effekttoppar har uppstått vid andra tidpunkter än 

tidigare

Prissättning på Nord Pool kommer att bli problematisk 

• Aktörer som lägger bud på börsen kommer i viss mån 

att kunna beakta denna användarflexibilitet, 

• Men det finns en inbyggd motsättning i att 

prognostisera ett utfall som är en konsekvens av 

utfallet i sig

• Styrning av elanvändning baserat på spotpriset på 

Nord Pool kommer inte att fungera i längden

• Frågan är hur många elkonsumenter som kommer att 

kunna dra nytta av timavläsning



Trender och utmaningar
• New decentralised energy generation technologies (PV, wind, but also gas turbines) have turned scale 

economies up-side down and have made smaller generation units more economically viable

• Increasing penetration of information technologies. Has led to new possibilities of managing infrastructures in 

a less hierarchical and more flexible way (allowing a more local management of loads and a two-way 

communication with users of infrastructure services instead of one-way standardised service delivery)

• An increasing ‘electrification’ of infrastructures, such as electro-mobility in transport, increased use of heat-

pumps in energy-efficient buildings, micro-generation of electricity

• New distributed systems, which encompasses a diverse array of generation, storage and energy monitoring and 

control solutions

• Energy poverty, people with scarce resources (knowledge, language, flexilble everyday life, money, 

understanding etc) will suffer from price signals

• Energy Justice, the marginalized is not invited, informed or represented



Charlotte Leire MOOC-ansvarig

charlotte.leire@iiiee.lu.se



WHAT ARE MOOCS?

MOOC characteristics
• Open to anyone

• Large scale

• With or without a fee

• No limit on attendance

• Flexible schedule

• Multiple languages

Typical course structure

• 5 weeks

• 5-7 hours per week

• Several teachers

• Video lectures + readings etc.

• Thematic modules

• Quizzes and assignments

• Peer-reviewed submissions

• Possibility to receive a diploma





MOOCs TO ENABLE LIFE-LONG LEARNING

Universities in Sweden obliged by law to help 

promote life-long learning (Högskolelagen

(1992:1434) 5 §)

•The IIIEE produces knowledge and training in 

sustainability

•The IIIEE interdisciplinary, solution-oriented and 

international in operation and outreach



MOOCS AS A TOOL to drive sustainability

UNESCO considers that “open education and the open 

movement, such as Open Educational Resources (OER), 

MOOCs, Open Science, and Open Access, are the most 

efficient ways to achieve the United Nations UNESCO 

Sustainability Goals (SDG), particularly SDG4 on 

education, as well as to promote resilience and 

sustainability in quality education for all, equity, lifelong 

learning, and well-being.”

UNESCO (2019) Recommendation on Open Educational Resources (OER)



MOOC impacts

IN SOCIETY

• Reaching large global audiences

• Certificates available for individual MOOCs or whole series

• A bridge between the university environment and the professional world

• Allows for training outside the regular university system to supports lifelong 

learning

• Create educational opportunities for underprivileged



Available IIIEE MOOCS  

1. Greening the Economy: Lessons from Scandinavia (2014)

2. Greening the Economy: Sustainable Cities (2016)

3. Circular Economy: Sustainable Materials Management  (2018)

4. Urban Nature: Connecting Cities, Sustainability and Innovations 

(2020)

5. Cities and Consumption: Urban Sustainability and the Sharing 

Economy (2020)
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WORK IN PROGRESS

- Launch of three new MOOCs 

(early 2023) 

⁃ Environmental Management

⁃ Towards 1.5 Degree

⁃ Cities, Climate and Change

- Development of a new MOOC 

(2023-2024)

⁃ Circular Procurement

⁃ ???? We are open for ideas and 

collaboration!



Thank you for your attention


