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Abstract 
Purpose: The study’s aim is to shed light upon the reasons for implementation and 
factors that affect the implementation process of solar panels for companies. The 
purpose was to investigate what influences the implementation of new technology; what 
the reasons are and which factors influence the implementation. To be able to answer 
the purpose two research questions have been formulated:  

• What is the reason for companies to choose to implement solar panels? 
• What factors influence the implementation process solar panels for companies? 

Method: The study was conducted by a literature study that laid the foundation for the 
theory and research questions. To be able to fulfil the aim of the research a case-study 
with a single-case-design has been carried out were three companies have been studied. 
The empirical data was collected through interviews and document studies. The 
research questions have been answered in the analysis in collaboration with the theory 
and the empirical findings which lead to the findings of the research. 
  
Findings: The results of the study show that marketing is a significant reason to why 
companies choose to implement solar panels together with the reason to be more 
sustainable. The influences that navigate the implementation are the pilot study, the 
supplier, the technology fit and the company’s collaboration and communication with 
the supplier. These factors have influenced the result of the implementation and how 
successfulness of the outcome. The focus does not lay on the economic incentive for 
the companies in this type of implementation but one can discuss the value of 
marketing.  
 
Implications: The study’s theoretical implication is described by why companies 
choose to implement solar panels. The practical implication that this study provides is 
the determination of what navigates the implementation of solar panels. This has been 
done by studying which factors that influenced the implementation of solar panels for 
companies and which then resulted in the important influencing factors. 
  
Limitations: The reasons to why companies choose to implement sustainable new 
technology can be a sensitive subject due to the risk of being accused of “green 
washing”. This has made it important to emphasise anonymity of the companies to 
ensure that the answers from the interviews are as reliable as possible. It has been 
obvious during the interviews that some of the respondents have lacked the knowledge 
needed.  
  
Keywords: Implementation strategy, implementation process, new technology, solar 
panel, sustainability, marketing.  
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Sammanfattning 
Syfte: Studiens avsikt är att åskådliggöra de anledningar och påverkningsfaktorer som 
företag styrs av vid implementering av solpaneler. Syftet var att undersöka vad det är 
som styr implementering av ny teknik; vad anledningen är samt påverkningsfaktorerna. 
För att besvara syftet har två frågeställningar utformats: 

• Vad är anledningen till att företag väljer att implementera solpaneler? 
• Vilka faktorer påverkar implementeringsprocessen av solpaneler för företag? 

Metod: Studien genomfördes med en litteraturstudie som la grund till studiens teori och 
forskningsfrågor. För att uppfylla avsikten med studien har en fallstudie i form av 
enfallsdesign utförts där tre fallföretag undersökts. Empirin har samlats in med hjälp av 
intervjuer och dokumentstudier. Frågeställningarna har blivit besvarade genom analys 
av teori och empiri vilket ledde till studiens resultat.  
  
Resultat: Resultatet av studien visar att marknadsföring är en signifikant anledning till 
att företag väljer att implementera solpaneler tillsammans med viljan att vara mer 
hållbara och att lära sig mer om den nya teknik som kommer ut på marknaden. De 
påverkningsfaktorer som styr implementeringen är förstudien, leverantören, den 
tekniska passformen och företagets samverkan och kommunikation med leverantören. 
Dessa påverkningsfaktorer har haft inflytande på resultatet av implementeringen och 
hur lyckad den har varit. Det ekonomiska incitamentet är inte fokus vid denna typ av 
implementering men det går att diskutera värdet av marknadsföring för företagen.  
 
Implikationer: Studien bidrar teoretiskt med anledningen till varför företag väljer att 
implementera solpaneler. Praktiskt bidrar studien med kartläggning av 
påverkningsfaktorer som styr implementering av solpaneler. Detta görs genom att 
studera vad som har påverkat företag vid implementering av solpaneler och som sedan 
resulterat i de betydande påverkningsfaktorerna. 
 
Begränsningar: Anledningar till varför företag väljer att implementera hållbar ny 
teknik kan vara ett känsligt ämne då de kan anklagas för ”green washing”, vilket har 
gjort att vikt har lagts på anonymitet av företagen för att svaren från intervjuerna ska 
bli så tillförlitliga som möjligt. Under intervjuerna har det visat sig att vissa av 
respondenterna inte besuttit den kunskap om implementering.  
 
Nyckelord – Implementeringsstrategi, implementeringsprocess, ny teknik, solpaneler, 
hållbarhet, marknadsföring. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras syfte och dess frågeställningar och därtill beskrivs studiens omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Implementeringen startar då ett företag har ett behov som skall tillfredsställas genom 
lämpligt tillvägagångssätt (Sundell & Roselius, 2008). Behovsinventering, installation, 
användning och vidmakthållande är fyra delar som kan beskriva hur en 
implementeringsprocess går till, se Figur 1, där man utreder behovet av 
implementeringen, installerar implementeringen, använder den och upprätthåller 
kvaliteten på installationen (Fixsen, Blase, & Von Dyke, 2011). Att gå igenom dessa 
steg är ett sätt att genomföra en implementering för att nå lyckade resultat.  
 

 
Figur 1 Ett tillvägagångssätt för implementering 

 
Implementeringens process och styrning kan stå som avgörande om företagets 
investering blir lyckad eller ej. Missnöje från kunder och produkter som inte håller den 
kvalité som önskas kan vara ett resultat av en implementering som inte utförts på ett 
fördelaktigt sätt (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). Ett exempel på ett misslyckat 
resultat kommer från Meyers, Sivakumar och Nakata (1999) som beskriver ett företag 
som valde att ta ett allt för snabbt beslut vid investering i ny teknik. Anledningen till 
beslutet var att valet av produkten tillsammans med leverantören verkade tydlig. Det 
visade sig senare att de inte kunde använda investeringen till sin fulla potential eftersom 
den inte hade de viktiga funktioner som behövdes samt att kunskapen kring 
investeringen inte fanns på företaget (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). Den 
tekniska passformen för denna implementering var alltså inte tillräckligt genomtänkt. 
 
Detta visar på att påverkningsfaktorerna är väsentliga för en lyckad implementering 
enligt Meyers et. al (1999) och att mer forskning krävs kring ämnet. Påverkningsfaktorn 
”teknisk passform” representerar valet av den nya teknik som företaget väljer att 
implementera. Denna teknik påverkar inte bara implementeringen utan också företaget 
på olika sätt. Innovation och implementering av ny teknik kan leda till 
kostnadsreduktion, marknadstillväxt samt utvecklade produkter (Slaughter, 1998). En 
ny teknik som har blivit ett populärt samtalsämne runt om i världen är solpaneler menar 
Xu, Li, Tan, Peters och Yang (2018) och i en undersökning som SIFO (Svenska 
institutet för opinionsundersökningar) gjorde 2014 visades det att 80% av svenskarna 
vill att Sverige satsar mer på solenergi under de närmaste åren, alltså grön el (SIFO, 
2015). Förnyelsebar el är ett steg mot en ljusare framtid och fler företag väljer att titta 
på möjligheten att använda sig av förnyelsebara energikällor (Rønningsbakk, 2017). 
Jorden tar emot tillräckligt mycket strålning från solen på en timme motsvararande 
världens elförbrukning på ett helt år (Yue, You, & Darling, 2014). Detta gör solpaneler 
till ett alternativ vid implementering av förnyelsebara energikällor för svenska företag 
om de implementeras på ett fördelaktigt sätt. 
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1.2 Problembeskrivning 
Konkurrensen mellan företag är påtaglig och alternativen av ny teknik som kommer ut 
på marknaden ökar varje dag. Samtidigt har företag problem med att implementera 
teknik på ett fördelaktigt sätt (Krabbendam & Boer, 1992). Implementeringsprocessen 
som företag åtar sig vid investering i ny teknik kan vara avgörande om resultatet blir 
lyckat eller inte (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). Efter att denna förståelse 
kommit till ytan har det blivit i hög grad viktigt för vetenskapen och forskare att 
kartlägga vilka påverkningsfaktorer som styr implementeringen för att företag ska nå 
lyckade projekt (Meyers, Durlak, & Wandersman, 2012). 
 
Det finns statistik som menar att om ett företag är väl införstådd i implementeringens 
olika steg så lyckas i medeltal 80% av projekten. Om en förståelse för 
implementeringsprocessen inte finns så sjunker siffran till 14% (Fixsen, Blase, & Von 
Dyke, 2011). Tydligt är att det är av stor vikt för företag att ha kunskap och förståelse 
om hur implementeringen går till och vad som påverkar implementeringen.  
 
Det har också framgått vid insamlat underlag från 40 aktörer att implementering av 
solpaneler anses vara krångligt då regelverket kring solel anses vara komplicerat samt 
att solcellsanläggningarna inte är homogena vilket gör implementeringen komplicerad 
(Statens Energimyndighet, 2016). Om processen att implementera solpaneler är 
komplicerad och om implementeringsstrategier är en viktig del i utfallet varför väljer 
företag att riskera misslyckade resultat och vad påverkar implementeringen av ny 
teknik? Med dessa funderingar och denna kunskap har syftet med studien arbetats fram. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Utifrån vad som beskrivs i bakgrund och problembeskrivning finns det idag en 
problematik kring implementering av ny teknik och specifikt att implementeringen av 
solpaneler anses komplicerad. Styrning av implementeringsprocessen och dess 
påverkningsfaktorer kan vara avgörande om införandet av ny teknik i ett företag blir 
lyckat eller ej. Syftet med studien är därför: 
 
Att undersöka vad det är som styr implementering av solpaneler; vad anledningen är 

samt påverkningsfaktorerna av implementeringen. 
 
För att besvara syftet har två frågeställningar utformats. Företag anser att hållbarhet är 
viktigt men att den ekonomiska aspekten är av mer vikt (Leiserowitz, Thomas, & 
Robert, 2004). För att kartlägga anledningen till implementeringen har den första 
frågeställningen utformats:  
 
Vad är anledningen till att företag väljer att implementera solpaneler? 
 
Påverkningsfaktorer är en väsentlig del av en implementeringsprocess. Meyers, 
Sivakumar och Nakata (1999) menar att om påverkningsfaktorerna inte tas i beaktning 
kan implementeringsprocessen bli mindre lyckad. Följande frågeställning undersöker 
vilka dessa faktorer är: 
 
Vilka faktorer påverkar implementeringsprocessen av solpaneler för företag? 
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Denna studie har genomförts med hjälp av en fallstudie på tre företag för att besvara 
syftet och frågeställningarna.  

1.4 Omfång och avgränsningar  
Studien fokuserar på implementering av ny teknik, specifikt solpaneler, och avgränsar 
sig till implementeringens första del, behovsinitiering som visas i Figur 2. 
 

 
Figur 2 Avgränsning implementering 

Studien avgränsar sig också till vinstdrivande företag som implementerat solpaneler 
eftersom de inte behöver vara lika påverkade av politiska beslut som statliga företag. 
Därför kan vinstdrivande företag ge en klarare bild av anledningarna till 
implementering av solpaneler. Den geografiska avgränsningen sker till mellersta och 
södra Sverige på grund av att strålningsgraden från solen är förhållandevis detsamma 
inom radien. 

1.5 Disposition  
Rapporten är disponerad i sex kapitel i följande ordning; introduktion, metod och 
genomförande, teoretiskt ramverk, empiri, analys samt diskussion och slutsatser. 
 
I kapitel ett beskrivs bakgrunden och problembeskrivningen till studien. Detta följs av 
ett syfte och tillhörande frågeställningar som avslutas med omfång och avgränsningar 
vilket beskriver studiens inriktning. I rapportens andra kapitel beskrivs teknikerna som 
använts till insamling av empirin. Under avsnittet dataanalys beskrivs hur 
datainsamlingen har genomförts och kapitlet avslutas med studiens trovärdighet. I 
kapitel tre beskrivs studiens teoretiska ramverk vilket innehåller 
implementeringsstrategi och anledningar till varför företag väljer att implementera 
solpaneler. I det fjärde kapitlet presenteras empirin innehållande data från intervjuer 
med fallföretagen samt data från dokumentstudier. Kapitel fem innehåller analys av 
frågeställningarna utifrån det teoretiska ramverket och den insamlade empirin. I det 
sista kapitlet presenteras först resultatet av studien samt studiens implikationer och 
begränsningar. Därefter beskrivs slutsatsen av studien samt rekommendationer och 
avslutas med råd kring vidare forskning.
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2 Metod och genomförande		
Följande kapitel beskriver studiens arbetsprocess, ansats och design, samt vilka tekniker som 
används till studien. Kapitlet avslutas med en dataanalys och diskussion om studiens 
trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod   
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna användes tre tekniker. Dessa 
är intervjuer, dokumentstudie och litteraturstudie. I Figur 3 visas kopplingen mellan 
frågeställningarna och teknikerna som använts.  
 

 
Figur 3  Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
Syftet med intervjuerna var att få svar på anledningen till varför företag väljer att 
implementera solpaneler och påverkningsfaktorerna som styr 
implementeringsprocessen. Valet att använda denna teknik ansågs lämplig eftersom 
implementering sker under en lång tid och att det inte fanns förutsättningar till att utföra 
exempelvis observationer. Yin (2007, s. 119) menar att ”Intervjuer är generellt sett en 
viktig informationskälla vid fallstudier….”.  
 
Dokumentstudien användes för att få en djupare förståelse för hur styrningen av 
implementeringsprocessen gått till. Eftersom implementeringen skedde under flera 
månader har det funnits risk för att respondenterna inte kommit ihåg fakta under 
intervjun. Dokumentstudien kunde här komplettera med information från protokoll och 
andra rapporter rörande implementeringen.   
 
Litteraturstudien bidrog med en teoretisk grund kring de påverkningsfaktorer som styr 
implementeringsprocessen samt anledningen till varför företag väljer att implementera 
solpaneler. Frågorna som ställdes till respondenterna utformades för att se en koppling 
mellan litteraturen och verkligheten, samtidigt få svar på frågeställningarna. 
 
Syftet med teknikerna till första frågeställningen var att få en förståelse kring 
anledningen till varför företag väljer att implementera solpaneler. Frågeställning två 
syftade till att synliggöra vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen.  
 
Efter intervjuerna har olika dokument såsom interna rapporter, protokoll och data från 
de färdigställda projekten samlats in via mejl från respondenterna och använts i 
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dokumentstudien som sekundärdata. Litteraturstudien har studerats parallellt med 
intervjuerna och dokumentstudien för att få svar på samtliga frågeställningar. 

2.2 Arbetsprocessen  
För att tydligt visa arbetsprocessen är Gantt- schema ett bra redskap för att genomföra 
en effektiv projektstyrning. Detta gör det möjligt att nå sina mål inom rätt tidsram och 
få rätt kvalitet (Morris, 1994). Studiens arbetsprocess presenteras i sex olika faser 
inklusive rapportskrivning med hjälp av ett Gantt- schema, se Figur 4.  
 
 

 
Figur 4  Studiens arbetsprocess 

 
I början av studien utformades en problembeskrivning utifrån området som skulle 
studeras. Därefter utfördes en litteraturstudie parallellt med val av metod där lämpliga 
tekniker bestämdes för att kunna få svar på syftet samt frågeställningarna. Samtidigt 
som litteraturstudien pågick även fallstudiefasen där intervjuer och dokumentstudien 
genomfördes och utformade studiens empiriska data. Fallstudiefasen började i mitten 
av mars och analysfasen startade i mitten av fallstudiefasen för att sedan fortsätta 
avskilt. Rapportskrivning har skett parallellt med alla faser. Arbetsprocessen startade i 
mitten av januari 2018 och avslutades i slutet av maj samma år. 

2.3 Ansats  
En kvalitativ beskrivande undersökning har utförts i denna studie. Skärvad och Lundahl 
(2016) menar att i kvalitativa undersökningar så tolkas, beskrivs och analyseras det som 
studeras vilket i det här fallet är anledningen till varför företag väljer att implementera 
solpaneler och de faktorer som påverkar implementeringen. Ingen typ av mätning eller 
statistisk beräkning genomförs i denna studie vilket beskriver en kvantitativt 
beskrivande karaktär (Skärvad & Lundahl, 2016).  
 
Målet med intervjuerna och dokumentstudierna var att få en djupare kunskap om hur 
implementeringen av solpaneler gått till genom att utföra en kvalitativ undersökning på 
de tre fallföretagen. Studien har fokus på anledning samt påverkan av implementering 
av solpaneler. För att besvara dessa problemområden behövdes en förståelse kring vilka 
bakomliggande faktorer som driver företag i sina implementeringar. Enligt Patel och 
Davidson (2011) bygger en kvalitativ undersökning på att få en förståelse till den mjuka 
data som människor besitter, bland annat tankar, motiv och drivkrafter.  
 
En abduktiv ansats har använts och är en blandning mellan induktion och deduktion 
(Patel & Davidson, 2011). I inledningen av studien identifierades ett intresseväckande 
område, implementering av solpaneler och dess påverkningsfaktorer. När 
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identifieringen skett fann författarna en teori om implementeringsstrategi av ny teknik 
vilket karaktäriseras av den induktiva ansatsen. Därefter övergick studien till den 
deduktiva ansatsen där teorin som tidigare funnits prövades om det fanns en 
överenstämmelse med antagandet.  
 
Patel och Davidsson (2011) menar att i det abduktiva arbetssättet studeras det specifika 
fallet parallellt med teorin, alltså att teorin och empiri rör sig mellan varandra. En teori 
har använts, tolkats och utformats utefter det specifika fall som studerades om 
implementering av solpaneler. På så sätt utvecklades den befintliga teorin och blev mer 
generell. Genom att utveckla en redan befintlig teori till en mer generell beskriver Patel 
och Davidson (2011) att det abduktiva arbetssättet kan anses vara till fördel då 
undersökarna inte behöver bli så pass låsta i den omfattning som det kan bli om endast 
ett av arbetssätten induktivt eller deduktivt hade använts.  

2.4 Design 
Fallstudie har valts som strategi för studien då frågeställningarna är av beskrivande 
karaktär. Studien kräver verklighetsbaserade erfarenheter och för att få tillgång till 
dessa anses denna typ av strategi lämplig. Kriterierna för vilka fallföretag som valts ut 
var vinstdrivande företag som implementerat solpaneler under de senaste två åren på 
antingen tak, fasad eller i form av solpanelsparker. Varför författarna uteslutit statliga 
företag såsom offentliga sektorn är på grund av att vinstdrivande företag inte behöver 
vara påverkade av politiska beslut i den omfattning som statliga företag. Att företagen 
skall ha implementerat solpaneler under de senaste två åren var ett kriterium för att få 
fram färska fakta och typen av anläggning som implementerades var intressant då det 
beskriver den tekniska passformen. 
 
I början av studien blev författarna tillfrågade om att närvara vid ett seminarium om 
implementering av solpaneler för verksamheter anordnat av Klimatrådet i Jönköping. 
Seminariet gav en ytlig förståelse för hur en implementeringsprocess kan gå till för 
företag och det uppdagades då vikten av hållbarhetsperspektivet som företagen ser vid 
implementering av specifikt solpaneler. Därför lades det till ett hållbarhetsavsnitt i 
kapitlet Teoretiskt ramverk. Detta kapitel finns med på grund av den teknik som 
studerats eftersom solpaneler anses vara miljömässigt hållbara (Amin, Ahmad 
Shahahmadi, & Chelvan, 2017). Även att det finns ett marknadsföringsmässigt värde 
blev tydligt under seminariet och därför har ett avsnitt lagts till om detta.  
 
Företagen som undersökts kontaktades delvis genom en kontakt från Klimatrådet som 
arbetar med solpaneler. Sökningar via hemsidor på företag som implementerat 
solpaneler har även utförts. På så sätt har tre företag inom den geografiska radie som 
studien har avgränsats till valts ut.  
 
Designen på fallstudien är av holistisk karaktär då studien vill ge en helhetsbild av 
påverkningsfaktorerna av implementering av förnyelsebara energikällor (Merriam, 
1993). Studien är av enfallsdesign specifikt det representativa eller typiska fallet. Detta 
eftersom studien har undersökt implementeringsprocessen hos flera företag för att ge 
en genomsnittlig erfarenhet hos företagen. Syftet med en enfallsstudie är att ”… fånga 
och beskriva de omständigheter och betingelser som är för handen i en vanlig eller 
vardaglig situation” (Yin, 2007). Vidare har flera analysenheter studerats. De 
fallföretag som är valda är av god karaktär då intresse från företag har funnits att dela 
med sig av fakta kring deras implementering av solpaneler. Studien blir mer av en 
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generell karaktär då flera företag studeras än att djupgående undersöka endast ett 
fallföretag. 

2.5 Datainsamling  
De tre teknikerna som har använts som datainsamlingsmetod till studien har varit 
Intervjuer och Dokumentstudier för insamling av empiriska data samt Litteraturstudie 
för insamling av ett teoretiskt ramverk. Teknikerna presenteras mer detaljerat under 
detta avsnitt.  

2.5.1 Litteraturstudie  
Syftet med litteraturstudien var att finna teorier om implementering av ny teknik, 
hållbarhet och marknadsföring för att ge en grund till att utveckla den empiriska 
analysen. Litteraturen togs fram genom sökningar via Jönköping Universitys 
biblioteksdatabas Primo samt Science direct. Kurslitteratur och andra böcker har även 
använts till litteraturstudien.  
 
Sökord som ”Implementation process innovation” användes för att hitta litteratur om 
implementeringsprocesser kring ny teknik, för att få en mer specifik teori om 
implementeringsprocessen. Sökningar kring implementeringsprocess för solpaneler har 
också genomförts men har inte gett några resultat. Andra sökord som ”Green marketing 
strategy” har använts för att få reda på teori om marknadsföring. Efter filtrering av 
sökorden till språkval engelska, vetenskapliga artiklar, begränsat årtal samt ämne sjönk 
antalet träffar där enstaka artiklar som dök upp användes, se Tabell 1. Vidare 
identifiering av relevanta vetenskapliga artiklar skedde genom manuell sökning efter 
relevanta titlar och därefter skumläsning av sammanfattningar. 
 

Tabell 1  Litteratursökning via databas 

 
 
En annan sökmetod har använts i studien för att utöka sökningen av litteratur. Denna 
metod kallas för ”pearls growing” där författarna manuellt letat efter källor i olika 
litteraturer som tidigare hittats via databaserna (Schlosser, Wendt, Bhavnani, & Nail-
Chiwetalu, 2011). Denna sökmetod har använts vid sökning av sju av de sammanlagda 
källorna som använts i litteraturen.  
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2.5.2 Intervjuer 
Datainsamling har utförts i form av intervjuer på tre företag som har implementerat 
solpaneler. Detta för att samla information om anledningen till implementeringen samt 
påverkningsfaktorerna.  
 
Samtliga intervjuer har utförts genom en kombination av standardiserade och 
ostandardiserade intervjuer. Intervjuerna har därmed varit semistandardiserade då 
frågor i förhand bestämts men ordningen på frågorna har varierat. Det har även varit 
möjligt för författarna att ställa följdfrågor till respondenterna (Skärvad & Lundahl, 
2016). Författarna var båda med på intervjuerna med företagen där den ena ställde 
frågorna medan den andre antecknade svaren samt ställde följdfrågor till 
respondenterna. Frågorna som ställdes till respondenterna har varierat i ordning och 
under intervjun ställdes även följdfrågor om respondenterna inte svarat på frågan som 
ställdes, om svaren behövde vidareutvecklas eller om författarna ville veta mer.   
 
Frågorna skickades i förväg till respondenterna för att ge dem möjlighet till 
förberedelse. Intervjuerna spelades in för att författarnas tolkning av svaren från 
respondenterna skulle vara så tillförlitliga som möjlig. Genom att spela in intervjuerna 
stärks den empiriska data då svaren blir mer exakta. Yin (2007, s. 119) menar att ”En 
ljudinspelning ger … en riktigare och mer fullständig återgivning av en intervju”. För 
att säkerställa att svaren från intervjuerna inte missförståtts har författarna mejlat 
respondenterna som fått läsa igenom och validera den empiriska data. Det som 
respondenterna ansåg kunna missförstås har i efterhand korrigerats av författarna.  

Tabell 2  Intervjuer 

 
 
I Tabell 2 presenteras en sammanställning av de genomförda intervjuerna som 
innehåller datum, företag, antal respondenter, befattning på respondenterna samt tiden 
för varje intervju. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1.   

2.5.3 Dokumentstudier 
Dokumenten som undersökts har kommit från fallföretagen. Vid varje intervju har 
respondenterna tillfrågats om dokument som kunnat vara relevanta för studien. 
Dokumenten skickades via mejl till författarna som sedan gick igenom dokumenten för 
att hitta relevant data samt sammanställde dessa. Syftet med dokumentstudien var att få 
fram interna rapporter och offentliga handlingar, data, protokoll och information som 
finns dokumenterat om hur implementeringen av solpaneler har utförts.  
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Tabell 3  Dokumentstudier 

 
 
Data från dokumentstudien behövdes för att få en djupare förståelse i vad som skedde 
under implementeringen. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) kan sekundärdata ibland 
vara den enda datainsamlingsmetoden som finns tillgänglig, vid exempelvis händelser 
som redan har skett då personerna som var involverade och haft kunskap om händelsen 
glömt bort relevant information. De dokument som studerades under dokumentstudien 
visas ovan i Tabell 3. 

2.6 Dataanalys  
I Figur 5 visas hur dataanalysen genomförts i studien. Den litteratur som samlats in till 
litteraturstudien har använts för att upprätta ett teoretiskt ramverk om 
implementeringsstrategi, hållbarhet och marknadsföring. Teorin som tagits fram om 
implementeringsstrategi har generaliserats utefter vad som studerats. Fallstudien är 
uppbyggd på information från tre företag genom intervjuer och dokumentinsamling 
vilket har genererat empirin.  
  

 
Figur 5  Studiens dataanalys 

 
Litteratursökningar, med sökområden som visas i Tabell 1, tillsammans med sökningar 
av källor i artiklar resulterade i det teoretiska ramverket. Genom en abduktiv studie har 
en generell teori tagits fram parallellt med den framtagna empirin för att jämföras och 
analyseras.  
 
Efter varje inspelad intervju transkriberades informationen från respondenterna under 
var sitt dokument för varje företag för att få en struktur i vad varje företag svarat under 
intervjuerna. Transkriberingen skedde genom en blandning av en ytlig nivå och på en 
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mellannivå. Den ytliga nivån innebär att det som spelats in sammanfattas och 
mellannivån betyder att varje ord som sagts under inspelningen av intervjun skrivs 
ner (Skärvad & Lundahl, 2016). Därefter jämfördes och sammanställdes varje 
intervjufråga från varje företag i ett delat dokument. De dokument som samlats in har 
lästs igenom och analyserats. Därefter sammanställdes data från respondenterna i ett 
gemensamt dokument för företagen.  
 
Under analysdelen av dataanalysen har det teoretiska ramverket och empirin jämförts. 
Här har likheter och skillnader tagits upp samt förklaring till de frågeställningar som 
satts i början av studien. Slutligen diskuterades och sammanställdes empirin samt 
jämfördes med teorin för att kunna besvara de två frågeställningar som beskrivits i 
avsnittet Syfte och frågeställningar. 

2.7 Trovärdighet  
Här presenteras reliabiliteten och validiteten för studien. 

2.7.1 Reliabilitet  
Reliabilitet kan enligt Skärvad och Lundahl (2016, s. 110) definieras som ”… frånvaron 
av slumpmässiga mätfel” och enligt Yin (2007, s. 55) definieras reliabilitet som ”… 
visar att undersökningens utförande kan upprepas med samma resultat”. För en god 
reliabilitet ska respondenten i så liten grad som möjligt påverkas av situationen under 
undersökningen och inte heller av den person som undersökningen utförs av. 
Mätningen ska på så sätt undvika slumpmässiga fel. Genom att ställa samma frågor till 
respondenterna ökar också reliabiliteten på undersökningen (Skärvad & Lundahl, 
2016). För att uppnå reliabilitet i studien har förberedda frågor ställts följt av följdfrågor 
samt båda författarna till studien deltog tillsammans i intervjuerna. Enligt Patel och 
Davidson (2011) är det bra att använda sig av två deltagare som intervjuar för att 
kontrollera reliabiliteten. Då ena personen intervjuar registrerar den andra svaren från 
intervjun vilket stärker reliabiliteten och kallas för interbedömarreliabilitet (Patel & 
Davidson, 2011).  

2.7.2 Validitet  
Wiedersheim-Paul och Eriksson (2013, s. 60) definierar validitet som ”… ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta”. Skärvad och 
Lundahl (2016, s. 108) definierar validitet som ”… frånvaro av systematiska mätfel”. 
Genom att säkerställa att intervjuerna besvarar syftet och frågeställningar och 
tillsammans med den framtagna litteraturen kan validiteten stärkas. Validiteten har även 
stärkts genom att författarna har haft kontinuerlig kontakt med sin handledare på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Detta för att försäkra sig om att tillvägagångssättet 
hålls inom de ramar som är satta runt studien. Den data som blivit insamlad har även 
efter sammanställning blivit validerad av fallföretagen för att säkerhetsställa att 
författarnas insamling av empiri stämmer överens med respondenternas svar och data 
från dokumentstudien.  
 
Om en studie har en hög intern validitet så betyder det att resultaten från mätningarna 
stämmer överens med det som ansågs mätas (Skärvad & Lundahl, 2016). Alltså är inte 
sambanden slumpmässiga eller tillfälliga (Yin, 2007). Den interna validiteten existerar 
således om intervju och dokumentundersökningen mäter det man syftar till att mäta 
(Skärvad & Lundahl, 2016). För att säkra den interna validiteten har resultaten från 
intervjufrågorna till företagen jämförts med varandra samt med teorin. Intervjufrågorna 
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har förberetts med litteraturstudien i grunden genom att utgå från de teorier som valts 
och sedan utformat frågor utefter detta. Frågeställningarna tillsammans med syftet har 
också varit i fokus när intervjufrågorna har utformats.  
 
För att uppnå extern validitet bör resultatet av undersökningarna vid fallstudie kunna 
analytiskt generaliseras. Detta uppnås när flera analysenheter ger jämförelsebara svar 
och kan på så sätt generaliseras på andra fallstudier (Yin, 2007). Delvis uppnås den 
externa validiteten i studien då jämförelsebar data hittas inom vissa områden. Dock blir 
det tydligt att en del annan data inte verkar generaliserbar. För att uppnå en högre 
kvalitet har respondenterna fått intervjufrågorna på mejl i förhand för att få en chans att 
förbereda sig på det ämne som skulle tas upp.tt Författarna ville ge respondenterna 
möjlighet att svara på frågorna så sanningsenligt som möjligt. Respondenterna har även 
i efterhand fått läsa det empiriska materialet och godkänt vad som skrivits vilket också 
stärker kvaliteten på studiens datainsamling. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien samt det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och litteraturen 
För att besvara de två frågeställningarna så har två teorier använts. Detta kapitel ger 
information om teorierna samt hur de är kopplade till frågeställningarna. Figur 6 visar 
förbindelsen mellan teori och frågeställningar.  
 

 
Figur 6  Koppling mellan frågeställningar och litteratur 

 
Till första frågeställningen kopplas teorin om hållbarhet och marknadsföring av gröna 
alternativ. Den andra frågeställningen kopplas till implementeringsstrategin specifikt 
implementering av industriell processinnovation. Hållbarhet delas upp i tre kategorier, 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Teorin om marknadsföring är 
specificerat mot gröna alternativ då tekniken som studeras anses vara miljömässigt 
hållbar medan teorin om implementering av industriella processinnovationer innehåller 
ett ramverk kring implementering av ny teknik. 

3.2 Implementeringsstrategi 
Det finns idag ingen samlad definition av implementering men ord som ofta används 
när man förklarar implementering är genomföra, förverkliga och verkställa enligt 
Roselius och Sundell (2008).  
 
För att få en större förståelse kring implementering kommer här en av flera definitioner. 
Denna är från Dictionaries (2018):  
 

“The process of putting a decision or plan into effect; execution.”  
 
Implementeringsprocessen initieras av att företaget ser ett gap och på så sätt identifieras 
ett behov som inte nås. Därför bör processen starta med att förstå vad som bör åtgärdas 
och varför, i stället för att starta med hur implementeringen skall genomföras (Sundell 
& Roselius, 2008). Enligt Brown och Karagozoglu (1989) så kan utveckling och 
implementering av ny teknik delas in i två olika kategorier; beslutsinförande och 
implementations-införande. För att få ett framgångsrikt resultat bör dessa två kategorier 
passa ihop och överlappa (Brown & Karagozoglu, 1989).  



  Teoretiskt ramverk 
___________________________________________________________________________________________________ 

14 

Beslutsinförande: Denna kategori bygger på att påverka samt utöva kontroll över hur 
implementeringen går till. Företagsstrategier ligger som grund i beslutsfattandet 
tillsammans med vilken policy de har gentemot teknologin och ledningens värderingar 
mot företagets strategi (Brown & Karagozoglu, 1989).  
 
Implementationsinförande: Här är det mer fokus på implementeringsdelen av projektet. 
Brown och Karagozoglu (1989, s. 12) skriver att denna kategori ska delas in i fyra delar 
för att nå en lyckad implementering ”… den organisatoriska strukturen, kvaliteten på 
informationsutbytet, det relevanta arbetsflödet och de specifika nyckelrollerna för 
innovationsprocessen”. 

3.2.1 Implementering av industriella processinnovationer 
Hur ett företag väljer att implementera den nya tekniken kan vara avgörande för om det 
blir en lyckad process eller ej (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). Ett 
tillvägagångssätt för implementering av ny teknik framtaget av Meyers, Sivakumar och 
Nakata (1999) visas i Figur 7. Denna modell är utvecklad från Browns och 
Karagozoglus (1989) implementeringsstrategi.    
 

 
Figur 7 Faktorer som underlättar genomförandet av industriella process-

innovationer. 
Modifierad från Meyers et al. (1999, s. 303) 
 
Företagens påverkningsfaktorer: Under denna punkt läggs vikt på personalresurserna. 
Ny teknik får ofta mer gehör av arbetarna om den sker i form av en bottom-up struktur, 
med andra ord att förändringen sker från medarbetarnas initiativ och sedan arbetar sig 
uppåt mot ledningsnivå. Anledningen till detta är att den sociala acceptansen är mer 
trolig om strukturerna börjar där. För att implementeringen ska bli lyckad är det viktigt 
att personalen som ska arbeta med förändringen har motivation. Det är även viktigt att 
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det finns en viss mån av kompetens inom området av implementeringen då ett projekt 
är mer troligt att bli lyckat om kompentensen finns inom företaget (Meyers, Sivakumar, 
& Nakata, 1999).  
 
Ett positivt utfall är mer sannolikt om företaget väljer att träna personal inom den 
planerade tekniken som ska införas innan förändringen sker. En anledning till detta kan 
vara att personalen känner sig mer familjär med teknologin, vilket i sin tur gör att de 
inte är lika motvilliga till förändringen.  
 
Personalens engagemang är den sista delen i personalresurserna som anses som viktigt. 
Om personalen är engagerad i att implementeringen ska ske finns större chanser till att 
barriärer bryts ner samt att konflikter löses lättare. Det är även visat att 
kommunikationsstrukturen i företaget ger resultat på implementeringen och genom en 
stark kultur av kommunikation främjas implementation (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 
1999).  
 
Även strukturen på företaget kan ha inverkan på implementeringens utfall. Forskningen 
visar att det kan ha både positiv och negativ effekt vilket härleds till att stora företag 
har fler resurser vid implementering medan små företag är mer flexibla (Meyers, 
Sivakumar, & Nakata, 1999).  
 
Beslutsprocessen sker innan implementeringen och lägger grund till vad som ska göras 
och hur. Ett oönskat resultat sker med stor sannolikhet om det är så att 
implementeringen inte följer företagens strategiska mål. Det är inte ovanligt att för 
mycket fokus läggs på den nya tekniken och på så sätt försummas strategin som 
företagen vill följa. Det finns argument som säger att företagen inte endast ska fokusera 
på de tekniska målen samt verksamhetsmålen utan även den organisatoriska strukturen 
och kulturen vid implementeringsprocessen. Att ledningen ger stöd är viktigt även om 
det är driftsavdelningarna som utför implementationen. Även här, på driftsnivå, är 
ledarskap viktigt och forskningen säger att en drivande människa, en eldsjäl, på 
företagen som ger motivation, inspiration och incitament är av hög betydelse för 
processen (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999).  
 
Det krävs inte att företagen ska ha expertis inom området för att implementationen ska 
bli som önskad. Det är dock viktigt att företagen är bekant med teknologin och det krävs 
en teknologisk passform (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). 
 
Leverantörens påverkningsfaktorer: Leverantörens påverkan av hur 
implementeringens resultat blir ska inte underskattas. Det är leverantören som innehar 
den kompetens som krävs om teknologin som implementeras. Om den kompetensen är 
bristfällig finns en stor risk för att implementeringen inte sker på ett fördelaktigt sätt. 
Leverantören påverkar alltså i högsta grad implementeringens utfall. Forskningen 
menar även att kommunikationen mellan leverantören och köparen är av stor vikt vid 
implementering av teknik. I de situationer där köparen inte innehar expertis inom den 
teknik som ska implementeras så måste köparen förlita sig på leverantörens förmåga. 
Om leverantören besitter god kommunikativ förmåga så kan köparen få information om 
implementationens funktioner, möjligheter och begränsningar. Detta leder i sin tur till 
att implementationen, driften och underhållet blir lyckat (Meyers, Sivakumar, & 
Nakata, 1999).     
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Företagets och leverantörens samverkan och kommunikation: Kommunikation och 
samverkan mellan leverantören och företaget är viktig vid en implementering. Denna 
typ av samverkan kan visa sig i utformningen av den teknologi som ska implementeras. 
Om detta steg görs på ett fördelaktigt sätt så är det mer sannolikt att den teknologiska 
passformen stämmer överens med företagets mål. Andra former av samverkan är 
träning av personal då leverantören kan besitta den kompetens som behövs för drift och 
underhåll av teknologin samt planering av implementationsform (Meyers, Sivakumar, 
& Nakata, 1999). 
 
Omgivningens påverkan: Den sista delen i modellen är inflytandet som omgivningen 
har på företaget. Detta kan inte företaget påverka men är påverkad av och har en 
väsentlig inverkan på implementationen. Konkurrens är något som påverkar företaget 
utifrån. Ett företag kan välja att implementera ny teknik för att vara konkurrenskraftiga 
gentemot sina konkurrenter och på så sätt vinna kunders lojalitet. En annan faktor som 
spelar in när företag gör en uppskattning kring omgivningen är hur snabbt 
teknikindustrin utvecklas. Vid en implementering av ny teknik vill företag ha det nyaste 
på marknaden och det kommer finnas en känsla av att vänta på nästa genombrott när 
beslutet tas. Det är även viktigt att ta in i beräkningen de regulatorer och lagar som ny 
teknik kan bära med sig (Meyers, Sivakumar, & Nakata, 1999). 

3.3 Hållbarhet 
Hållbarhet har blivit ett allt mer omtalat ämne för både privatpersoner som för företag. 
Enligt Giunipero, Hooker och Denslow (2012) började detta på 1960- och 1970-talet 
med de hållbarhetsrörelser som då blev populära. Många av dem var ledda av 
journalister och media som krävde en minskad miljöförstöring (Hesketh, 2017).  
 
Definitionen av hållbarhet enligt World Commission on Environment and Development 
(1987, s. 41) är som följer:  

 
“… development that meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs”. 
 

Det har länge tillverkats produkter som producerats av material och energi som inte är 
miljövänliga, till exempel olja som utvinns av ett borrhål i marken eller brytning av 
mineraler. Idag finns en förståelse att kostnaden för produkterna inte bara inkluderar 
kostnad för råmaterial och energi utan hela förädlingskedjan och genom att 
implementera hållbara alternativ kan företag inte bara reducera sin miljöpåverkan men 
även reducera kostnader i sina operationer (Hesketh, 2017). 
 
Att kartlägga hur mycket energi och material företag använder samt vilket avtryck som 
de lämnar efter sig är något som företag ska göra enligt Gimenez, Sierra, och Rodon 
(2012). Detta integrerar de ofta i sin strategi enligt Giunipero et al. (2012) och detta 
visar på en vilja att vara mer miljömässigt hållbar. 

3.3.1 Miljömässig hållbarhet 
Den miljömässiga pelaren av hållbarhet syftar till att bevara natur och miljö på jorden 
och dess naturresurser samtidigt som människans livsbehov upprätthålls (Leiserowitz, 
Thomas, & Robert, 2004).  
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För att veta om en produkt är miljömässigt hållbart vid implementeringar av ny teknik 
kan en livscykelanalys göras (från vagga till grav). ISO, International Organization for 
Standardization, har en standard vid namn 14040:2006 Environmental management – 
Life cycle assessment som kan användas som standard när man räknar ut dess värde 
(Standardization, 2006). Med hjälp av denna analys beräknas produktens 
växthusgasutsläpp under dess livstid och som sedan kan jämföras med andra alternativa 
tekniker (Wu, Ma, Ji, & Ma, 2017).  
 
Enligt Palm A. (2016)  finns det en trend bland människor att vara miljömässigt hållbara 
då de ser ett mönster av att företag och människor runt omkring dem är gröna. Detta 
tros komma av att människan vill visa upp ett ekologiskt och grönt leverne mot sina 
grannar och vänner (Palm & Tengvard, 2011).  

3.3.2 Ekonomisk hållbarhet 
Den ekonomiska hållbarheten är ofta den som får mest fokus när företag ska tackla 
hållbarhetsfrågor, vilket är ett universellt fenomen (Leiserowitz, Thomas, & Robert, 
2004). Enligt Abraham (2017) är ekonomisk hållbarhet ett element vid implementering 
som är av största vikt för företag och att miljömässig hållbarhet har ett affärsvärde. 
 
Ekonomisk hållbarhet definieras som ett företags inställning till den ekonomiska ramen 
som de bedriver sin verksamhet samt dess långsiktiga ekonomiska mål (Bonn & Fisher, 
2011). Det är vanligt att frågan ”Är det ekonomiskt att vara hållbar?” kommer upp när 
man diskuterar implementering av miljömässigt hållbara alternativ (Pagell & 
Shevchenko, 2014).   

3.3.3 Social hållbarhet 
Den sociala pelaren av hållbarhet fokuserar på människorna som påverkas av företagen, 
interna och externa parter. Exempel på detta kan vara jämställdhet, rätt till utbildning 
och frihet från extrem svält, sjukdom och fattigdom (Leiserowitz, Thomas, & Robert, 
2004). Denna del kommer inte analyseras i studien då den inte är relevant för det 
område som studerats.  

3.4 Marknadsföring av gröna alternativ 
Grön marknadsföring kan enligt Ginsberg och Bloom (2004) generera i högre 
avkastning genom att företaget får en image att vara hållbart medvetna samt att 
lojaliteten som kunden har för företaget kan stiga. En högre avkastning är även möjlig 
då kunder är villiga att betala mer för en grön produkt än en traditionell sådan (Royne, 
Levy, & Martinez, 2011). 
 
Ginsberg och Bloom (2004) menar att det inte är klokt för företag att marknadsföra 
gröna produkter eller steg mot en grönare strategi om företaget inte vinner på det 
ekonomiskt eller i ökad image. För att undersöka om det finns en ekonomisk vinning 
av att marknadsföra ett grönt synsätt så kan företaget göra studier och 
marknadsundersökningar. Detta inkluderar att utreda den industri som företaget verkar 
inom och om de har en konkurrenskraft gentemot andra företag som arbetar med gröna 
alternativ. Även utredning kring vilket och hur stort kundsegment som är intresserade 
av hållbara alternativ rekommenderas (Ginsberg & Bloom, 2004).  
 
Att undersöka hur en produkt eller tjänst är hållbar och marknadsföra detta kan vara 
gynnsamt då hälften av alla amerikaner medger att de köpt en produkt eller tjänst då 
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den marknadsförts med hållbarhet. Dock kommer konsumenten av produkter och 
tjänster inte kompromissa med de egenskaper som en traditionell produkt har vid köp 
av en grön produkt (Ginsberg & Bloom, 2004). Och rädslan för ”green washing” finns 
kvar fortfarande, ett fenomen uppkommit på 1980–1990-talet som Ginsberg och Bloom 
(2004, s. 84) definierar som ”… falska eller missledande hållbara påståenden….” inom 
marknadsföring. 
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4 Empiri 
Kapitlet börjar med en verksamhetsbeskrivning för att ge läsaren en bakgrund till de 
fallföretag som har intervjuats. Därefter presenteras empirin som samlats in under 
intervjuer med företagen samt dokumentstudier. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
I Tabell 4 visas en sammanställning av de företag som blivit intervjuade. Tabellen visar 
att företag A är ett tillverkande företag med en omsättning på 36 000 000 tkr/år och med 
13 000 anställda. Företag B är ett företag som arbetar med projektutveckling inom en 
större byggverksamhet, har en omsättning på 5 000 000 tkr/år och har 120 anställda. 
Företag C arbetar med internet-handel och har en omsättning på 1 500 000 tkr/år med 
430 anställda. 

Tabell 4 Verksamhetsbeskrivning 

Företag Verksamhet Omsättning tkr/år Antal anställda 

A Tillverkning 36 000 000 13 000 

B Projektutveckling 5 000 000 120 

C Internet-handel 1 500 000 430 
 
Företag A valde att implementera solpaneler på ett av taken av sina anläggningar i slutet 
av 2017. Avdelningen på företaget som har hand om anläggningarna är också de som 
har arbetat med implementeringen av solpanelerna.  
 
Företag B implementerade en solpanelspark i slutet av 2017 och valde att överlåta 
byggnationen åt leverantören som de anlitade. Företaget äger inte solpanelsparken men 
betalade för den och det var på grund av företaget som parken byggdes. Leverantören 
står för drift och underhåll och elen säljs ut på marknaden för att sedan köpas in igen 
av företaget. De valde att skriva elavtal för 20 år framåt för byggnation och parken 
byggdes i storlek och egenskap av det elbehov som byggnaderna har. 
 
Företag C har implementerat en solpanelsanläggning på taket av sitt nybyggda lager. 
De äger själva solpanelsanläggningen men är hyresgäster i lagret som solpanelerna är 
implementerade på och som byggts efter deras ändamål. Det incitament som funnits för 
att implementera solpanelerna har handlat om företagets CSR-arbete, Corporate Social 
Responsibility.  

4.2 Köpare 
Under denna rubrik kommer företagens interna påverkningsfaktorer presenteras.  

4.2.1 Anledning till implementering och förstudie 
Företag A har två specifika anledningar till varför de valde att implementera solpaneler. 
Den ena var hållbarhetsstrategin som de arbetar med globalt, att minska 
koldioxidutsläpp och energianvändningen samt aktivt arbeta med arbetsmiljö. Företaget 
menar att de har ett antal mål, bland annat att arbeta mot att minska koldioxidutsläppen 
i hela försörjningskedjan, och implementeringen av solpaneler var en del av detta. De 
ser även att implementeringen har ett symbolvärde marknadsföringsmässigt vilket är 
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den andra anledningen till implementationen. Ena respondenten säger att ”Incitamentet 
av investeringen vi gjorde här hade egentligen ingenting med ekonomi att göra, att vi 
skulle spara pengar, utan det handlade framför allt om ett symbolvärde för oss. Visa 
våra anställda, våra grannar, folk runt omkring oss att vi faktiskt gör saker och ting 
som strävar åt dessa målen”.  
 
För företag A genomfördes implementeringen som ett pilotprojekt för att testa tekniken 
och de som drivit på beslutet av implementeringen är fastighetsavdelningen som sedan 
övertygat ledningsgruppen om fördelarna med tekniken. Dock menar de att processen 
att få igenom förslaget inte var komplicerad och ledningen är positiv till diverse 
innovationsprojekt. Företaget ville använda all den producerade elen till sin produktion 
i koncernen och inte sälja den vidare vilket gjorde att den implementerade anläggningen 
blev i mindre skala än för de andra fallföretagen. Företaget är även intresserade av att 
lära sig tekniken för att sedan kunna använda kunskapen vidare. 
 
Det som drivit företag B till att implementera solpaneler är företagets plan att inte 
använda sig av el som lämnar en miljöpåverkan på jorden. Respondenten berättar att de 
har en hållbarhetsstrategi som företaget arbetar mot och menar att detta är ett steg i den 
riktningen. Strategi vid implementering av ny teknik har i företag B varit att testa i liten 
skala först. Marknaden har skannats av efter alternativ och där företaget har valt den 
teknik som ansågs som mest lämplig för behovet. När beslutet tagits om den teknik som 
passar, implementerades ett pilotprojekt som, om lyckat kommer implementeras i större 
skala i nästa arbete för sedan ingå som krav i alla projekt. Planeringen pågick under 
lång tid eftersom en grundlig förundersökning gjordes tillsammans med riskanalys och 
kravspecifikation. 
 
Vid beslut av implementering av solpaneler var tekniken okomplicerad vilket passade 
företag B’s mål. De hade inget behov av att producera elen själva utan överlåter 
ansvaret till elbolagen. Fokus ligger istället på att ha en låg energianvändning i sina 
byggnader och implementeringen av solpaneler följer viljan att inte lämna efter sig ett 
koldioxidavtryck. Företag B skickade ut enkäter för att rådfråga sina klienter hur de såg 
på en förändrad eltillverkning samt tog kontakt med olika aktörer för att säkerställa att 
de fick ett fördelaktigt kontrakt.  
 
Företag C valde i ett tidigt skede att implementera solpaneler på taket av det nya lagret 
som de byggde. Hela lagret hade en vision om att vara hållbart och solpanelerna var en 
del av denna vision. Anläggningen som byggdes är i större egenskap än i vad de själva 
behöver eftersom de vill bidra med hållbar el till fler än bara sig själva. Respondenten 
säger att de kommer använda så mycket av den producerade elen som möjligt innan de 
säljer resterande delar till allmänheten. På företagets befintliga lager finns ingen 
möjlighet till implementering av solpaneler. Därför var det viktigt att bygga det nya 
lagret på ett sätt som gjorde en solcellsanläggning på taket möjlig. Det fanns alltså en 
tanke att implementera solpaneler på en mindre skala redan när företaget var mindre. 
Vid frågan om varför de valt att implementera anläggningen på taket svarar 
projektledaren i mejl att ”Vårt huvudsyfte var att bygga ett lager, och med det så fick 
vi ett stort tak som vi kunde utnyttja till en solcellsanläggning… Så jag antar att det i 
så fall va mest yt-effektivt att använda taket för solcellsanläggningen.” 
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4.2.2 Teknisk passform och teknisk kompetens 
Valet av teknik, att implementera solpaneler på taket på en av sina anläggningar, var 
enkelt menar företag A då de har många anläggningar som har möjlighet till 
implementering. Alternativen, såsom vindkraft och bergvärme ansågs ha varit för 
komplicerat och krävde större investeringar. Förstudierna hade blivit mer omfattande 
samt att det skulle kosta mer att investera. Företaget menar även att de hade förlorat ett 
av sina viktigaste incitament vid vindkraft och bergvärme, att kunna visa upp 
anläggningarna och att tekniken finns synlig för allmänheten, alltså symbolvärdet. Det 
fanns även kompetens inom företaget av tekniken vid implementeringen. En av 
respondenterna svarar att tekniken i sig inte är komplicerad och att alla de som 
medverkade från företagets sida hade ett stort intresse för denna typ av teknik. All den 
el som produceras från solpanelerna förbrukas vilket företaget anser underlättar 
implementeringen då de inte behöver gå igenom den juridiken som finns för att sälja 
elen.  
 
Kompentensen av solpaneler har även funnits inom företaget B men har inte använts 
vid implementeringen eftersom leverantören har haft helentreprenad av projektet. De 
har funderat på möjligheten att implementera ett vindkraftverk, men att bygga ett själva 
är en stor investering och vindkraftverk producerar el över det behov som de utnyttjar i 
dagsläget. Respondenten säger att företaget även är intresserade av att implementera 
solvärmare (teknik som värmer vatten med hjälp av solstrålning) men att det inte är ett 
alternativ i nuläget. 
 
Företag C kompletterar i mejl efter intervjun att de använder bergvärme i sitt befintliga 
lager men inte på det nybyggda då de inte anser att det fanns förutsättningar för det. 
Respondenten för företaget tror inte heller att det finns så många olika typer av 
solpaneler att välja mellan. Kompetensen kring solpaneler hos företag C inom 
verksamheten har varit begränsad men ett stort intresse har funnits. Företaget tog ett 
strategiskt beslut innan de började implementeringen av solpanelerna att bygga en 
anläggning större än det behov som lagret behövde. Detta för att kunna försörja fler 
aktörer och privatpersoner än sig själva. Samtidigt påpekar respondenten att företaget i 
så hög grad som möjligt själva ska ta tillvara på solelen som produceras innan den säljs 
vidare. 

4.2.3 Ledning och eldsjäl 
Ett bottom-up tänk har genomsyrat implementeringen på företag A men har inte haft en 
specifik eldsjäl i projektet utan en grupp medarbetare som varit drivande. Dessa har 
drivit förstudien och sedan övertygat plats-ledningen att gå vidare med 
implementeringen. Efter det äskar de pengar och genomför sedan projektet. 
Respondenterna för företaget menar att det inte varit svårt att övertyga ledningen om 
att implementera denna typen av teknik eftersom deras företag attraheras av 
nytänkande.  
 
Implementeringen för företag B har gått mellan ledningsnivå och medarbetarnivån. 
Respondenten säger att ledningen har varit involverad i att arbeta mot en miljövänlig 
framtid samtidigt som det är medarbetarna som sätter planen i verket. Projektcheferna 
som haft det sista ordet anser respondenten vara modiga då de är villiga att testa de 
idéer och projekt som denne lägger fram. Besluten att komma igång har inte tagit lång 
tid, utan när ordentligt underlag lagts fram har det fortskridit. Företaget har haft en 
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drivande medarbetare i projektet som fört implementeringen framåt. Dock menar denne 
på att det ingår i dess arbetsbeskrivning att hitta lösningar och innovationer.  
 
I företag C är det ledningen som varit drivande i beslutet att implementera solpanelerna, 
specifikt vd:n. Respondenten menar att det finns ett stort miljöintresse hos företaget 
men även ett privat intresse från ledningen vilket gjorde att det har var viktigt att välja 
ett miljömässigt alternativ när lagret byggdes. Respondenten menar att det är denne som 
varit den drivande i själva implementeringsprocessen av solpanelerna men inte varit 
med från projektets början. 

4.2.4 Engagemang, motivation och kommunikation 
Företag A valde att kommunicera ut information om implementeringen under en dag 
där allmänheten och anställda var inbjudna på öppet hus. De märkte här att anställda på 
företaget som var engagerade och motiverade till implementeringen närvarade. Under 
dagen fanns talare från myndigheter, installatörer men även från privatpersoner som 
valt att implementera tekniken på sina egendomar. Information om implementeringen 
har gått ut internt på intranätet samt till ledningen som får information kvartalsvis om 
angelägenheter i anläggningarna. Företaget märker ett intresse av implementeringen då 
anställda frågar om implementeringen och hur mycket el som produceras för tillfället. 
Denna information skall senare även kommuniceras ut på företagets tv-apparater. 
 
Företag B diskuterade inte specifikt hur de har kommunicerat ut informationen om 
implementeringen av solpaneler men gjorde enkäter kring vad deras kunder och 
potentiella kunder kände inför förnyelsebar el. Det har dock inte varit intressant för 
företaget att marknadsföra implementeringen menar respondenten då detta inte varit 
anledningen till implementationen.  
 
Personalen på företag C har stort engagemang och säger sig vara mycket motiverade 
kring implementeringen. Information om implementeringen har gått ut internt men det 
nämns inte hur denna information kommunicerats. Respondenten anser att personalen 
på företaget är väl införstådda i implementeringen och att det funnits ett externt 
engagemang har varit tydligt då företaget haft intervjuer med många aktörer. De anser 
sig varit bra på att marknadsföra implementeringen utåt i form av broschyrer och på 
deras hemsida. Företag C hade också öppet hus i lageranläggningen där anställda och 
privatpersoner fick information och guidade turer. 

4.3 Val av leverantör 
Företag A menar att leverantören som valdes hade hög kompetens inom området och 
de valde en etablerad leverantör istället för att leta efter den billigaste. Om det var 
betydligt dyrare eller inte är dock osäkert. Valet av leverantör var enligt respondenterna 
enkelt då de arbetat med leverantören innan, samt att de visste att leverantören 
levererade kvalitetsmässiga produkter.  
 
För företag B visade sig att den leverantören som initialt valts hade problem med att 
komma till beslut. Leverantören var en större aktör som ansågs vara trögstartad av 
företaget. Därför valdes en leverantör som var mindre och ansågs snabbfotade, som 
förstod företagets behov samt vilken typ av kontrakt som skulle tecknas. Det var inte 
bara detta som var av betydelse vid val av leverantör för företaget utan även 
kompentensen som leverantören besatt. Den valda leverantören hade kunskap om 
solpanelsparker sedan innan. Leverantören hade en förståelse för det behov som företag 
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B hade och kunde vara flexibla då företaget inte ville att elcertifikaten skulle säljas 
vidare. 
 
Respondenten på företag C svarade att valet av leverantör baserades på att vd:n på 
företaget satt med i ledningen av den leverantör som valdes och detta är den enda 
information av val av leverantör som författarna fick.  

4.4 Kommunikation och samverkan mellan leverantör och beställare 
Företag A valde att utföra en grundlig förstudie tillsammans med den valda 
leverantören. Dokument i form av placeringsskisser, strålningsdiagram, kvalitetsplaner, 
installationsguider samt elsäkerhet är delar av det arbete som administrativt genomförts 
för att ta välgrundade beslut. Tillsammans med leverantören togs det fram en lösning 
som nådde de uppsatta målen, både produktmässigt samt tidsmässigt. 
Implementeringen diskuterades med leverantören under lång tid och kommunikationen 
mellan företaget och leverantören har under processen varit tillfredställande. Även 
driftansvarig av tekniken har blivit upplärd av leverantören samt gått igenom vad som 
kan ske och vilka fel som kan uppstå. Tillsammans med leverantören utvecklades en 
app som följer solpanelernas elproduktion i realtid, som vem som helst kan ladda ner 
och ha i sin telefon. 
 
Företag B har haft nära kontakt med leverantören under hela implementerings-
processen. Det finns ett starkt förtroende mellan de två parterna, speciellt tydligt då 
företagen aldrig träffades innan kontraktet om parken skrevs under. Kontraktet som 
skrivits under är även av speciell karaktär eftersom företaget betalar extra för att 
leverantören inte ska sälja sina elcertifikat. Företaget anser att elen som parken 
genererar blir därigenom mer miljövänlig. Drift och underhåll av solpanelerna kommer 
skötas av leverantören. Den tekniska chefen säger att ”Dels har vi förstått varandra 
och lyckats få fram avtal som båda parter är nöjda med, men även att vi kan teckna 
utan att ha träffats”. 
 
Vd:n på företag C och leverantören har haft samarbete innan implementeringen och 
kontakten under projektet har varit tillfredställande. Samarbetet har varit nära då 
implementeringen varit omfattande. Däremot har inte företaget varit involverad i 
implementeringsprocessen mer än i samråd med leverantören vid val av storleken och 
designen på anläggningen. Respondenten för företaget menar att leverantören även har 
ett intresse av att denna anläggning byggs så samarbetet har gynnat båda parter. 
 
Driften kommer skötas inom koncernen på företag C och de planerar att anställa en 
person som kommer vara miljöprojektledare. Denne skall driva alla de miljöfrågor som 
gäller för det lager som byggts och även fokusera på solpanelernas underhåll och drift. 

4.5 Utomstående påverkningsfaktorer 
De utomstående faktorer som påverkat implementeringen som företag A märkt av är 
arbetsmiljölagstiftningen. Under implementeringens gång visade det sig viktigt att 
bygga ett staket kring anläggningen för att skydda de som arbetar med underhåll och 
drift av solpanelerna. Företaget var även tvungna att ansöka om tillstånd för att få 
producera egen el samt riskbedöma brandriskerna i byggnaderna.  
 
Företag B tar upp att de är noga med att undersöka arbetsmiljön och arbetsrätt för 
människor i hela försörjningskedjan och inte endast inom sin egen verksamhet.  
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Vid frågan om juridiken påverkat implementeringen är projektledaren på företag C 
osäker och säger ”Jag vet inte om det funnits något tidigare när man började” och 
frågar efter ett exempel. När det ges exempel på elcertifikat så berättar respondenten att 
elbolaget kommer ansvara för den delen då kunskapen inte finns inom företaget och att 
detta är ett vanligt tillvägagångssätt.  
 
Företag A tar upp att solpaneler utvecklas snabbt och att det kan gynna andra företag 
att vänta då utveckling av ny banbrytande teknik kan ligga inom snar framtid. Företaget 
menar att de valde den mest effektiva tekniken som fanns tillgänglig och anledningen 
till att de valde att inte vänta på en mer effektiv solpanel var att företaget ville ha 
panelerna på taken nu för att uppnå sitt kommunikativa symbolvärde. Företag B tar upp 
att de har utrett implementeringsprojektet under så lång tid att de var i rätt fas att 
implementera. De har, som nämnt tidigare, även tittat på alternativa tekniska produkter 
såsom solvärmare men att den tekniken inte var tillfredställande i nuläget. Företag C 
kommenterade inte detta. 

4.6 Miljöpåverkan 
Företag A arbetar med både miljömål och strategier globalt och har en kultur av att 
arbeta mot en mer hållbar framtid som genomsyrar hela organisationen. Respondenten 
menar att företaget inte bara arbetar med minskning av koldioxidutsläpp och 
energianvändning utan även med arbetsmiljö. Avtrycken som ges från företaget vid 
utsläpp av koldioxid bryts senare ner till delmål som hela företaget sedan skall arbeta 
med för att minska avtrycket. Företaget har inte gjort någon livscykelanalys på 
solpanelerna för att ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som produkten genererar 
under sin livstid men räknar med att minska sitt koldioxidutsläpp med ca 15 ton CO2 
per år. 
 
Företag A förklarar även att de har sett en trend av ringar på vattnet. Företaget, som 
verkar på en global marknad, delar med sig av sin information om implementeringen 
till sina andra fabriker och ser att flera hoppar på tåget och startar egna 
implementeringsprojekt. En vänskaplig tävling har startat runt om i världen inom 
koncernen för att försöka producera så mycket grön el som möjligt. 
 
Företag B tar upp att riksdagen har tagit ett beslut om att motivera Sverige till ökad 
användning av grön el. Företaget har satt mål att producera mer förnyelsebar el, mer än 
vad riksdagen kräver, samt ett mål att komma ner till att inte ha något koldioxidutsläpp 
alls. Att implementera solpaneler var ett steg mot denna vision och på grund av detta 
har det gjorts miljökalkyleringar på implementeringen, specifikt på produktionen av el. 
De beräknar att kunna komma ner på en tredjedel av de nuvarande koldioxidutsläppen. 
Dock har företaget inte gjort någon livscykelanalys för att beräkna solcellsparkens 
utsläpp under byggdelen av livscykeln men respondenten för företaget menar att denna 
ändå är marginell.  
 
Företag C har inte gjort några beräkningar på solpanelernas koldioxidförbrukning under 
sin livscykel men menar att de kanske kan få den informationen av sin leverantör. 

4.7 Ekonomisk hållbarhet 
Företag A menar att de inte hade ett ekonomiskt incitament att implementera solpaneler, 
då den ekonomiska vinningen inte når de krav som normalt motiverar investeringar. 
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Payoff- tiden för implementeringen är mycket lång och de är noga med att det inte var 
ekonomin som var intressant för dem vid implementeringen. Investeringen menar 
företaget var relativt liten för företagets storlek och omsättning. Det visade sig senare 
att investeringen nästan fördubblades i kostnad för de skyddsåtgärder som var 
nödvändiga, till exempel gällande skyddsstaketet.  
 
Företag B’s implementering visade sig inte vara ekonomiskt motiverad men detta var 
inte heller fokus för företag B i just denna implementering. Vid rådfrågan om vikten av 
att solpanelerna syntes på byggnaderna svarade den tekniska chefen att ”Vi vill ha saker 
som är bra på riktigt. Det är viktigt att det inte ska kunna komma en journalist och 
punktera vår gröna ballong”.   
 
Ekonomiskt tror respondenten på företag C att de har beräknat en payoff- tid på vad de 
investerat men säger att det är på lång sikt och vet inte när. De har beräknat den 
ekonomiska hållbarheten av implementeringen men är noga med att påpeka att det inte 
är där som fokus har legat.   

4.7.1 Risker 
Företag A tror att det kan vara svårare för mindre företag som inte har lika stor 
omsättning att implementera solpaneler. De menar att eftersom företaget inte räknar 
med att få tillbaka på investeringen inom en snar framtid så kan det vara mer 
komplicerat för mindre företag. Företaget nämner också att det beror på vilket typ av 
verksamhet det är, om det är en väldigt elintensiv verksamhet kan det vara olönsamt 
men om man enbart tänker på uppvärmning och belysning kan det vara ekonomiskt 
intressant. 
 
Företag B anser att det kan ha påverkat implementationen att de är en trovärdig aktör 
eftersom de räknas som ett stort företag och att leverantören på så sätt kände sig mer 
trygga i att arbeta tillsammans i en så pass stor implementering.  
 
Företag C menar att det finns en stor risk i att implementera en sådan stor anläggning 
som de valt, speciellt eftersom de inte äger byggnaden som anläggningen är 
implementerad på. Respondenten på företaget nämner även osäkerheten kring vädret i 
Sverige och att de på så sätt inte vet hur mycket anläggningen kommer producera. 
Respondenten skriver i mejl efter intervjun att företaget har gjort beräkningar på vad 
anläggningen förväntas producera. Att företaget har god ekonomi menar de är av vikt 
för att kunna investera i en anläggning av denna storlek. 

4.8 Marknadsföring 
Implementeringens största incitament för företag A var symbolvärdet. De ville visa för 
grannar, anställda och allmänheten att de tänker hållbart och därför var det viktigt att 
implementera solpaneler på taket, väl synliga. En av respondenterna säger att ”Vår VD 
brukar säga att detta med hållbarhet, det är inte valfritt längre utan antingen är man 
med eller så är man inte med”. 
 
Även om företag B inte är intresserade av att solpanelerna skall synas på byggnaderna 
ser de att deras kunder ser ett värde i att kunna försörja sina byggnader med grön el. 
Den undersökning som gjordes i förstudien indikerar att hyresgäster kan bli attraherade 
av en grön lösning för elproduktion. Från minnesanteckningar från företaget tas det upp 
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att produkten, solpanelerna, kan på lång sikt stärka företagets varumärke eftersom 
implementeringen kan användas i marknadsföringssyfte.   
 
En av anledningarna till att företag C implementerat solcellsanläggningen är det 
marknadsföringsvärde de får ut av att anläggningen syntes. De har valt att sätta en del 
av panelerna med en högre vinkel för att de skall vara mer synliga, även om panelerna 
inte producerar lika mycket el. Respondenten säger att ”Det krävs lite sånt för att få lite 
boost. Om man skall driva frågan (miljömässig hållbarhet) så behöver man tänka lite 
marknadsmässigt”. 

4.9 Rekommendationer från fallföretagen till företag som vill 
implementera solpaneler 
Företag A rekommenderar företag att hänga med i utvecklingen av ny teknik så man 
inte missar en mer effektiv lösning som väntar inom snar framtid. 
 
Företag B rekommenderar företag att i första hand göra en ordentlig förstudie som 
inkluderar en utförlig riskanalys. De menar att eftersom de utvärderade många olika 
lösningar kunde de utesluta den teknik som inte följde de strategiska mål som de satt i 
verksamheten som innefattar miljö, flexibilitet och enkelhet. Företaget menar att 
kostnaden är något alla företag beräknar och det är viktigt att göra en kvantifierad risk 
som gör att det är överkomligt för företaget om det inte blir som man räknat med.   
 
Företag C rekommenderar att inte bara tänka på sitt eget behov utan att maximera den 
ytan som finns tillgänglig för implementering av paneler. De rekommenderar även att 
tänka långsiktigt i sina byggnationer så att det finns möjlighet för att implementera 
paneler i efterhand. 

4.10 Resultatet av implementeringen 
I slutändan anser företag A att de uppnått de mål som de satt. De höll sig inom den 
tidsram som de planerat samt det kommunikativa symbolvärdet av att kunna se hur 
tekniken uppfylldes. De menar dock att de hade problematik på vägen men att 
problematiken var mestadels intern. IT-avdelningen hade svårigheter kring 
kommunikationen mellan solpanelerna och den app som tagits fram tillsammans med 
leverantören där produktionen ska visas. Även behovet av skyddsstaketet som 
upptäcktes under implementeringen gjorde att kostnaden blev högre för 
implementeringen än planerat. 
  
Resultaten har företag B svårt att uttala sig om då implementeringen är så pass ny. 
Tidsramen kring implementeringen har de inte varit noga med då kontrakten de skrivit 
går under så pass lång tid. Däremot anser respondenten att det som gått mindre bra är 
att det elbolag som de initialt skulle arbeta med fastnade i sin beslutsprocess. 
Leverantören hade problem med att komma till skott och därför valde företaget att byta 
till en mindre och mer flexibel leverantör.  
 
Resultatmässigt kan företag C inte heller uttala sig då de inte producerar någon el än. 
Respondenten anser att de ligger efter i sin tidsplan. De menar att det funnits 
problematik i att både bygga ett lager samtidigt som implementeringen av solpanelerna 
skedde på taket av det nya lagret. Företaget tog ett beslut att vänta med att implementera 
solpanelerna senare än planerat då det blev för stressigt och de ville ha mer tid till att ta 
ett beslut kring hur de skulle gå vidare i sin implementering. Nu är dock anläggningen 
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på plats. Företag C hade även en del problematik kring själva upplyftningen av 
solpanelerna. En annan problematik som respondenten nämnde var att företaget 
behövde en lösning kring att sälja elen inte bara på det kommunala elnätet utan även på 
stamnätet.  

4.11 Sammanslagning av data från företagen 
Anledningarna till varför företagen valde att implementera solpaneler var för att nå 
symbolvärde i form av marknadsföringsmässiga strategier, att de vill vara mer 
miljömässigt hållbara samt att ett av företagen ville lära sig mer om tekniken.  
 
Förstudie har gjorts i olika omfattning då ett av företagen gjort förstudie under många 
år för att säkerställa att den tekniska passformen stämde överens med behovet på 
företaget, att leverantören förstod kraven som satts av företaget samt utförandet av 
utförliga beräkningar på miljöpåverkan. De andra två företagen har även de gjort 
förstudier men inte lika omfattande. Specifikt ett företag har fokuserat på storlek och 
design av anläggningen samt beräkningar av minskat koldioxidutsläpp.  
 
I företagen har ledningen varit driven på olika sätt. Ett av företagen tog ett bottom-up 
beslut, ett företag hade en mer organisk ledning där beslutet gick från 
medarbetarbetarnivå till ledningsnivå och sedan tillbaka medan ledningen drev 
implementering på det sista företaget. Företagen valde även att kommunicera ut 
information om implementeringen på olika sätt. De har använt sig av öppet hus, 
intranät, enkäter samt intervjuer. Alla företagen anser att deras anställda är införstådda 
i implementeringen och att de känner engagemang från medarbetarna.  
 
Samverkan mellan leverantör och företag har varierat men har överlag varit 
tillfredställande enligt företagens respondenter. Det har funnits ett tekniskt intresse på 
många av företagen kring solpaneler, och en del av dem har även haft kompetens kring 
tekniken, men den har inte använts utan tillit till leverantörens kunskap har varit i fokus.  
 
Vid frågor kring de utomstående påverkningsfaktorerna tar företagen upp elcertifikaten 
samt arbetsmiljölagstiftningen. Ett företag svarar även att de försöker undersöka 
arbetsrätten för människorna i hela försörjningskedjan. Miljömässigt har ingen av 
företagen gjort någon livscykelanalys men beräknat de minskade koldioxidutsläpp som 
kommer med implementeringen av solpaneler. Ett företag menar även att det finns en 
trend i deras verksamhet, att de ser ringar på vattnet efter att de valt att implementera 
sin anläggning och att på så sätt även andra väljer mer hållbara alternativ.  
 
Företagen hade även beräknat kostnad av implementeringen och ingen av dem ansåg 
att det var ekonomiskt hållbart att implementera solpaneler. Alla företagen säger dock 
att det aldrig fanns ett ekonomiskt incitament att implementera dessa anläggningarna. 
Ett av företagen tror att de kommer få tillbaka vad de investerat men har inga 
beräkningar på när detta kommer ske. 
 
De rekommendationer som företagen ger till andra är att man bör följa utvecklingen av 
tekniken så man inte missar en mer effektiv lösning som kan komma inom snar framtid, 
att man genomför en ordentlig förstudie samt att man tänker på att implementera för 
fler användare än bara sin egen verksamhet. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk tillsammans. 

5.1 Frågeställning 1 
Vad är anledningen till att företag väljer att implementera solpaneler? 
 
Anledningarna till varför företag väljer att implementera solpaneler visas i Figur 8. 

Figur 8 Anledning till varför företag väljer att implementera solpaneler 

5.1.1 Miljömässigt incitament 
Enligt Wu, Ma, Ji, och Ma (2017) syftar miljömässig hållbarhet till att bevara natur och 
miljö på jorden och dess naturresurser samtidigt som människans livsbehov 
upprätthålls. För att beräkna denna hållbarhet på produkter är ett tillvägagångssätt att 
göra en livscykelanalys för att då beräkna den klimatpåverkan som produkten har under 
hela sin livstid.   
 
Inget av företagen har gjort en fullständig livscykelanalys på solpanelerna. Företag A 
har dock gjort en ofullständig livscykelanalys vid utvärdering av miljöpåverkan vid 
implementeringen, alltså beräknat en del av påverkan. De har också gjort beräkningar 
på hur mycket koldioxidutsläpp som de minskar i elproduktionen när de väljer 
solpaneler som förnyelsebar energikälla. Företaget har strategier och mål som de arbetar 
mot och implementeringen av solpanelerna är en del av detta arbetet. Dock är inte 
miljöaspekten den tyngst vägande faktorn vid beslutet om implementeringen utan 
symbolvärdet var för företagets viktigaste faktor. Företag B har gjort grundliga 
beräkningar i den påverkan som solpanelerna har på miljön. Detta är enligt dem den 
övervägande faktorn till varför de valt att implementera solpaneler, en vision om att 
inte lämna ett avtryck på miljön i deras elproduktion. Företag C är noga med att påpeka 
vikten av miljöfrågor för företaget samt att implementeringen av deras solpaneler är för 
att driva frågan om miljö. Däremot ger de inga exempel på beräkningar eller fakta av 
miljöpåverkan av implementeringen och produkten men säger att deras leverantör kan 
ha den informationen. 
 
Palm A. (2016) beskriver viljan som människor har att följa trenden att vara 
miljömässigt hållbara om de ser att andra människor och företag runt omkring dem är 
det. Detta kan jämföras med företag A som såg att andra filialer i verksamheten blev 
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intresserade av implementeringen av deras anläggning och själva valde att 
implementera solpaneler.  

5.1.2 Ekonomiskt och marknadsföringsmässigt incitament 
Genomgående i alla tre fallföretag är att den ekonomiska aspekten inte har varit 
incitament för implementeringen av solpanelerna. Leiserowitz, Thomas och Robert 
(2004) menar att ekonomisk hållbarhet är viktigare för företag än den miljömässiga 
hållbarheten. Alla tre företag har gjort beräkningar på anläggningarnas kostnad och alla 
säger att det i nuläget inte är ekonomiskt att implementera solpaneler. Företag A nämner 
att de beräknat payoff- tiden på implementeringen av solpaneler som är mycket lång 
och respondenten för företag C säger att de kan ha beräknat en payoff- tid och tror att 
den i så fall skulle vara lång. Mer information angående payoff- tid har inte företag C 
när författarna frågar.  
 
Det har funnits incitament för både företag A och C att implementera solpanelerna ur 
marknadsföringssyfte. Företag A ansåg att det var viktigt att solpanelerna var väl 
synliga för allmänheten då de ville visa att de tänker hållbart inom verksamheten och 
företag C implementerade vissa solpaneler specifikt med högre lutning för att de skulle 
synas från marknivå. Även företag B nämner att ”… solcellerna kan på lång sikt stärka 
varumärket eftersom implementeringen kan användas i marknadsföringssyfte” men 
poängterar att det inte var viktigt för företaget att solpanelerna syns på deras byggnader. 
 
Företag B nämner även att det var viktigt för dem att ingen kunde komma och ”… 
punktera vår gröna ballong” medan inget av de andra företagen gav liknande 
påståenden. Enligt Ginsberg och Bloom (2004, s. 84) så finns det en rädsla för företag 
att bli stämplade med ”green washing” som definieras som falska eller missledande 
påstående inom hållbarhet. 
 
Företag A tar även upp att de valt att implementera solpaneler inte endast för 
miljöaspekt utan även då de vill lära sig mer om tekniken. Enligt Meyers et al. (1999) 
kan implementering av ny teknik användas för att bli mer konkurrenskraftig. Ett 
exempel på detta är att företaget ser ringar på vattnet globalt, och att en tävling startat i 
att implementera solcellsanläggningar inom verksamheten.  
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5.2 Frågeställning 2 
Vilka faktorer påverkar implementeringsprocessen i valet av solpaneler? 
 
De nio faktorer som påverkat implementeringen enligt studiens undersökning visas i 
Figur 9 med tillhörande beskrivning. 
 

 
Figur 9 Påverkningsfaktorer på implementering 

5.2.1 Företagets påverkningsfaktorer   
Det är enligt Meyers et al. (1999) mer troligt att ett oönskat resultat sker om 
implementeringen inte följer företagets strategiska mål. Alla de tre intervjuade 
företagens strategiska mål har varit i linje med en vilja att nå en mer hållbar framtid och 
för att arbeta mot dessa mål har implementering av solpaneler varit ett steg i den 
riktningen. Detta skall enligt Meyers et al. (1999) hjälpa företagen till ett mer önskat 
resultat av implementeringen.  
 
Implementeringens struktur har varit varierande på de olika företagen. Det har visat sig 
att de har haft både struktur av att implementeringen startat hos medarbetarna och 
arbetats upp till ledningsnivå samt struktur av att ledningen initierar implementeringen. 
Ledningen har varit drivande i alla företag men i företag C är det även ledning som har 
varit drivande i initieringen av implementeringen. De andra två företagen har haft 
ledningsfigurer som accepterat och godkänt implementeringsprocesserna men inte varit 
drivande i de tidiga stadierna av förstudien. Enligt Meyers et al. (1999) så är det större 
sannolikhet att ett lyckat resultat förekommer om implementeringen sker i form av ett 
bottom-up tänk då medarbetarna på företaget får en högre acceptans till 
implementeringen när de får ta del av förändringen.  
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Meyers et al. (1999) tar även upp vikten av att företaget har kompetens om den teknik 
som skall implementeras. Företag A och B har haft viss kunskap om tekniken, men den 
har inte använts i implementeringsfasen. Företag C medger att de haft begränsad 
kompetens om tekniken när de implementerat panelerna. Brist på kompentens menar 
Meyers et al. (1999) har en inverkan på implementeringens resultat. 
 
Företag C såg ett stort intresse och engagemang om tekniken, inte bara internt utan även 
externt. Detta engagemang har även synts i företag A och B samt en motivation till att 
genomföra implementeringen. Det har visat sig när företag A och C haft öppet hus för 
medarbetare och allmänhet som fått besöka verksamheten för att lära sig mer om 
tekniken samt företagens mål. Under företag B’s förstudie visades intresse om 
implementering av grön el i enkäten som utfördes. En stark kommunikation inom 
företaget ger ett fördelaktigt resultat på implementeringen (Meyers, Sivakumar, & 
Nakata, 1999). Inom företagen har kommunikation om implementeringen skett på olika 
sätt. Företag A har kommunicerat ut med hjälp av utskick, information på tv-apparater 
samt utveckling av deras app. Företag C nämner att informationen gått ut intern med 
det framgick inte under intervjun hur företag C har kommunicerat ut detta. Företag B 
nämner inte den interna kommunikationen om implementeringen.  
 
Både företag A och B har under lång tid arbetat med förstudien innan den aktuella 
implementeringen skedde. Företaget säger att de har varit noga med att hitta rätt 
leverantör, att gå igenom kravspecifikationer och riskanalyser samt undersökt många 
olika alternativ till energikällor. Valet av vilken typ av solcellsanläggning, det vill säga 
vilken teknisk passform, har varierat mellan företagen. Företag A och B har förklarat 
varför de valt sin specifika anläggning medan företag C inte kunnat svara på 
anledningen till deras beslut av anläggning.  
 
Meyers et al. (1999) skriver i teorin att en eldsjäl i en implementeringsprocess är av hög 
betydelse för utfallet av implementeringen. Enligt företag C anses vd:n på företaget 
vara en drivande och engagerad eldsjäl som gett motivation och inspiration till 
implementeringen. Även företag A och B har haft drivande personer som följt 
implementeringsprocessen men de har varit anställda för att arbeta med liknande frågor.  

5.2.2 Leverantörens påverkningsfaktorer 
Enligt Meyers et al. (1999) så har leverantören en stor roll att spela i 
implementeringsprocessen speciellt när köparen av tekniken inte har kunskap inom 
företaget av produkten då köparen måste förlita sig blint på leverantörens kompetens.  
 
Företagen har arbetat på olika sätt vid val av leverantör och det har specifikt funnits tre 
tillvägagångssätt. Det ena har varit att göra grundliga studier kring vilken leverantör 
som skall väljas, det andra har varit genom kontaktnät och det sista har varit en 
kombination av de två. Företag B valde att göra grundliga studier kring vilken 
leverantör som var mest lämplig för dem. Som exempel på detta tillvägagångssätt valde 
företag B ett mindre företag av leverantör då problematik uppstod vid samarbete med 
en större leverantör som initialt skulle användas. Problematiken som uppstod var i form 
av långsamma beslut och att leverantören inte förstod företagets behov. Företag C valde 
sin leverantör utefter vd:ns kontaktnät och företag A valde sin leverantör med hjälp av 
en kombination av de båda tillvägagångssätten.  
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5.2.3 Företagets och leverantörens samverkan och kommunikation 
Företag A har arbetat nära sin leverantör under lång tid och har tillsammans med denne 
inte bara valt passande solcellsanläggning utan även utvecklat en app som skall 
övervaka produktionen av el. Innan beslut om passande teknik utfördes en förstudie i 
samarbete med leverantören samt driftansvarig har blivit upplärd av leverantören i vad 
som skall göras i olika scenarion. Företag B har även de haft ett nära samarbete med sin 
leverantör. De har tagit fram alternativa lösningar tillsammans och företag B har ansett 
sig lita på leverantören. Exempel på detta är kontrakt som skrivits utan fysiskt möte 
mellan de båda parterna. I samråd med leverantören har beslutet tagits att driften skall 
hanteras av leverantör.  
 
Meyers et al. (1999) menar att leverantören har stor påverkan på implementeringens 
resultat. Vikt ligger i kommunikation och samverkan mellan de båda parterna. Exempel 
på denna samverkan är val av solpaneler, val av implementationsform samt drift och 
underhåll av solpanelerna och utbildning av detta.  
 
Jämförelsevis har företag C inte samverkat i samma grad med sin leverantör som de 
andra två fallföretagen. Företaget har tagit beslut att sköta driften inom koncernen, dock 
nämns inget om utbildning av personal. Samarbetet mellan leverantör och företag anses 
av företaget har varit nära då anläggningen är av stor omfattning. Däremot är det endast 
i storlek och design av solpaneler som de har samverkat. 

5.2.4 Omgivningens påverkan 
Företag A blev medvetna om att de var tvungna att bygga ett staket kring sin 
solcellsanläggning i mitten av sin implementering för att följa direktiv kring 
arbetsmiljölagen och detta staket gjorde att budgeten på implementeringen 
fördubblades.  
 
Företag B förklarar att de är noga med att se längre än sin egna organisation när det 
kommer till miljörätt och arbetsrätt. Det är för dem viktigt att dessa lagar hålls, inom 
sin organisation så väl som i deras leverantörs.  
 
Företag C är osäkra på vilka juridiska aspekter som påverkar implementeringen. Det 
som respondenten tar upp under intervjun är att det är deras elbolag som ansvarar för 
elcertifikaten. Enligt Meyers et al. (1999) så är det viktigt att vara medveten om de 
bestämmelser och lagar som ny teknik innefattar och att inte vara medveten om de 
utomstående påverkningsfaktorerna kan skada implementationen. Alla företag har varit 
medvetna om elcertifikaten som de kan sälja vid produktion av el, men det har endast 
varit relevant för företag B och C då de har valt att sälja sin producerade el.  
 
Meyers et al. (1999) tar upp att teknikindustrin utvecklas i snabb takt och att företag 
måste välja om de skall vänta på nästa genombrott eller satsa på den teknik som finns 
erbjuden. Företag A valde att implementera anläggningen även om de tar upp att andra 
företag kan vinna på att vänta och som enligt respondenten säger ”ha is i magen”. 
Företag B valde att implementera sin anläggning vid denna tidpunkt då de planerat 
implementeringen under flera år. De menade att de tittat på andra tekniska lösningar 
men som inte håller det mått som företaget vill och anser att utvecklingen av denna 
alternativa teknik går trögare var på företaget väntar. 
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5.2.5 Olika resultat 
Resultatmässigt har alla företag haft någon form av problematik. Företag A hade inte 
förutsett kostnader för staketen runt solpanelerna, företag B hade initialt problematik 
med oflexibla leverantörer. Företag C hade problem med att de inte blev färdiga med 
anläggningen inom tidsramen, upplyftandet av solpanelerna på taket samt i försök att 
hitta en lösning för att sälja elen på stamnätet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Under denna rubrik presenteras de resultat som uppkommit efter analyskapitlet. 

6.1.1 Vad är anledningen till att företag väljer att implementera solpaneler? 
Författarna har insett att det inte endast funnits en anledning till att företag valt att 
implementera solpaneler. Anledningarna till att företag väljer att implementera 
solpaneler är att de ser ett värde ur marknadsföringssynpunkt och en miljömässig 
vinning. Att öka sin image av att vara miljömässigt hållbara är av stor vikt för företag, 
eftersom det ligger i tiden att vara miljömässigt medvetna. Dessa företag har även 
strategiska mål, att arbeta mot en mer hållbar framtid. När författarna har diskuterat 
med företagen hur de vet att deras produkt som de implementerat är hållbar finns dock 
inga beräkningar. Däremot finns det beräkningar på hur elen drar ner på 
koldioxidanvändningen hos två av tre företag men det är endast ett av företagen som 
tydligt visat hur implementeringen av solpaneler bidrar till en minskad miljöförstöring. 
Detta menar författarna kan visa att företagen inte har en genuin miljömässig åtanke 
vid implementeringen även om de kan ha en vilja att ha det eller en vilja att verka 
miljömässiga. Alternativt att solpaneler är marknadsförda på ett sådant sätt att det är 
självklart för gemeneman att de är miljömässigt hållbara.  
 
Specifikt ett företag gav en känsla av att använda sig av ”green washing” då de inte 
kunde påvisa beräkningar på den miljömässiga hållbarheten, någon förstudie eller bevis 
på hur implementeringen bidrog till ett mer miljömässigt alternativ. Däremot var det 
väldigt viktigt för dem att marknadsföra implementeringen för att få stärka sitt 
varumärke. Författarna ser detta som falsk eller missledande marknadsföring.  
 
Det är intressant att diskutera att inget av företagen säger att de ser en ekonomisk 
vinning av att implementera dessa solpaneler. Enligt Leiserowitz et al. (2004) får 
ekonomisk hållbarhet mest fokus vid implementering. Detta anser författarna stämma 
då det beror på hur man ser på ekonomi och att företagen kan vinna ekonomiskt på att 
implementera hållbara energikällor då deras image kan stärkas och att kunder dras till 
mer hållbara produkter och tjänster. Enligt Ginsberg och Bloom (2004) kan företag få 
en högre avkastning genom att ha en grön image. Författarna anser att detta kan i högsta 
grad ske vid implementering av solpaneler eftersom det är ett sådant omdiskuterat 
samtalsämne idag men fortfarande relativt unikt. Meyers et al. (1999) tar upp vikten av 
konkurrenskraft som kan komma från att implementera ny teknik och på så sätt stärka 
kundernas lojalitet mot företaget.  
 
Det är även intressant att belysa hur ett av företagen ser att fler enheter i deras 
verksamhet intresserar sig för tekniken när de valt att implementera hållbara alternativ. 
Precis som Palm A. (2016) menar kan det ses en trend av att människor vill vara mer 
hållbara om andra runt omkring dem är det. Samma trend kan författarna se i denna 
studien. 
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6.1.2 Vilka faktorer påverkar implementeringsprocessen i valet av solpaneler? 
Figur 10 visar en gradering av de påverkningsfaktorer som har påfunnits i 
undersökningen. Det har visats i studien att vissa faktorer påverkar implementeringen 
mer än andra. Därför har författarna valt att visa de faktorer som har en hög grad av 
påverkan och de som har en lägre grad av påverkan.  
 

 
Figur 10 Grad av påverkan på implementering 

 
Det har varit tydligt i studien att leverantören har haft en stor påverkan av 
implementeringen av solpanelerna för företagen precis som Meyers et al. (1999) menar.  
Författarna ser att leverantören har ett stort inflytande i de flesta delar av 
implementationen och därför är valet av leverantör otroligt viktigt för företag som väljer 
att implementera ny teknik såsom solpaneler. Det är ofta leverantören som hjälper 
företaget i val av teknik samt att de har i alla de tre fallen kommit och implementerat 
själva tekniken åt företagen. Leverantören besitter med andra ord all kompetens för att 
implementera solpanelerna och har på så sätt stort inflytande på implementeringen.  
  
Förstudien har varit varierande i de olika företagen vilket författarna anser ha haft en 
betydande roll i implementeringens slutgiltiga resultat. Under intervjuerna med 
företagen blev det tydligt vilka företag som hade omfattande kunskap om både 
tekniken, implementeringens process och påverkningsfaktorerna medan andra företag 
inte verkade besitta samma kunskap. Författarna ser att vikten av förstudien inte går att 
förringa precis som Meyers et al. (1999) menar.  
 
Den tekniska passformen är även en viktig påverkningsfaktor i implementeringens 
process. Företag B har gjort en grundlig undersökning till alternativa energikällor och 
har på så sätt kunnat utesluta de alternativ som inte varit möjliga. Detta anser författarna 
som den mest passande lösningen då fokus blir företagets mål tillsammans med den 
miljömässiga hållbarheten. De andra två företagen har en starkare vilja om 
marknadsföring och symbolvärde vilket gör att alternativa energikällor inte utretts på 
samma sätt. Författarna ifrågasätter om detta var ett hållbart beslut för företaget 
eftersom konkreta exempel eller beräkningar inte uppvisats.  
 
Kommunikationen mellan företagen och deras leverantörer anser alla företag vara 
tillfredställande medan författarna anser att det i ett fall inte anses som lyckat. 
Kommunikationen mellan dessa parter anser författarna ha betydande inverkan på 
implementeringens resultat då andra företag har i samförstånd med sin leverantör valt 
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den implementeringsform de anser mest lämplig. Författarna tror att företaget hade 
kunnat få en mer rättvis tidsbild av implementeringsprocessen om de hade haft ett 
närmare samarbete med sin leverantör vid valet av implementeringsform. Här kan man 
än en gång se vikten av att anlita rätt leverantör som besitter kommunikativa egenskaper 
och ha ett nära samarbete med denne. 
 
Företagen har haft varierande kunskap om tekniken. Ett stort intresse har funnits hos 
alla de tre företagen som har studerats, men två företag har besuttit kompetens om 
tekniken som dock inte använts vid implementeringen. Detta tror författarna kan ha 
resultera i att alla företag inte valde den mest optimala lösningen för deras behov men 
ser inga direkta kopplingar.  
 
Gällande juridiken som kretsar kring denna typ av implementering så uppfattar 
författarna att ett av företagen hade bred kunskap om de regler och lagar som 
implementeringen påverkades av. Ett av företagen fick efter implementeringen kunskap 
om denna juridik medan det sista företaget verkade ha begränsad/ingen kunskap i 
ämnet. Påföljderna av att inte följa de regler och lagar som finns kan få grava 
konsekvenser för företaget vilket författarna ser att ett av företagen tagit på allvar. Dock 
ser författarna inte att juridiken påverkar implementeringen i större grad.  
 
Enligt Meyers et al. (1999) kan stora företag ha fler resurser till implementering än små 
företag men också vara mindre flexibla. Enligt företagen så kan företag med mer 
resurser implementera större anläggningar men de ser ingen direkt jämförelse att 
mindre företag skulle ha mer problem. Författarna ser ingen koppling till storlek av 
företag och flexibilitet vid implementering av solpaneler. Dock tog ett av företagen upp 
problematik kring den leverantör som var oflexibel på grund av sin storlek och valde 
därför ett mindre företag.  
 
Författarna ser ingen skillnad om förändringen sker i form av en bottom-up struktur 
eller från ledningsnivå. På samma sätt ser författarna heller ingen koppling till att 
implementeringen bör ha en eldsjäl då två av tre företag inte haft en specifik 
medarbetare som drivit implementeringen. Angående den interna kommunikationen så 
ser författarna ett värde men inte för denna typ av implementering då medarbetarna på 
företagen inte påverkas i den dagliga driften. Dock ser författarna att denna 
kommunikation kan vara viktig vid andra typer av implementeringar. 
 
Författarna vill avsluta detta avsnitt med att påpeka att flera av de faktorer som ses i låg 
grad i Figur 10 samt några av de som finns i hög grad går under påverkningsfaktorn 
förstudie. Det går att argumentera för att alla påverkningsfaktorer är viktiga då de oftast 
görs under en förstudie och att förstudien är av största vikt för att implementeringen 
skall bli lyckad.   

6.1.2.1 Diskussion om resultatet av implementeringen 
Resultaten av produktionen av el från solpanelerna har inte kunnat studerats då 
implementeringarna inte stått klara under en så pass lång tid att tillförlitliga data kan 
ges. Däremot har alla företag stött på problem under implementeringens process.  
 
Ett av företagen var tvungna att uppföra ett staket kring den anläggning som de 
implementerade. Detta resulterade i att kostnaden blev dubbelt så dyr mot vad som var 
planerat. Hade en mer grundlig förstudie gjorts hade kanske detta problem undvikits.  
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De hade även problematik med den app som företaget vill utveckla för att visa den 
producerade elen som solpanelerna genererar. Detta var ett internt problem men hade 
kanske kunnat undvikits om en mer omfattande utvärdering av implementeringens 
påverkningsfaktorer gjorts.  
 
Som nämnt tidigare hade ett av företagen problematik med en av sina leverantörer. 
Dock anser författarna att företaget hade en sådan omfattande förstudie, och de insåg 
sitt problem tidigt vilket gjorde att skadan inte blev omfattande. Dock kan 
implementeringen ha tagit längre tid än beräknat men detta var inget som företaget 
nämnde eller ansåg som betydande.  
 
Ett av företagen, det som hade problematik med upplyftningen av solpanelerna, gav 
sken av att inte ha gjort någon utförlig förstudie. De låg efter i sin tidsplan och behövde 
omvärdera hur de skulle gå vidare med sin implementation. Författarna anser att dessa 
problem kunde ha undvikits om de utvärderat sina risker och påverkningsfaktorer i ett 
tidigt skede. Det har även visats ha varit bekymmersamt med kommunikationen mellan 
företaget och leverantören. Författarna anser att detta kan ha haft en negativ effekt på 
implementeringen och de hade kanske också fått ett mer lyckat resultat om de varit mer 
noggranna i sitt val av leverantör.  
 
Enligt Meyers et al. (1999) är beslutsprocessen innan implementering det som lägger 
grund till vad som ska göras och hur. Teorin säger att ofta läggs fokus på tekniken vilket 
författarna anses se hos ett av företagen. Författarna tror att detta problematiserade 
implementeringen och att en bättre implementeringsprocess hade kunnat vara möjlig.  
 
Ett av företagen tar upp att de uppmuntrar andra att ha is i magen kring val av ny teknik 
när implementeringen skall ske. Meyers et al. (1999) menar att denna känsla av att vänta 
på nästa genombrott finns när man implementerar ny teknik då företag vill ha den nyaste 
teknik på marknaden. Författarna anser att det finns ett värde i att implementera ny 
teknik då den på så sätt kan bli mer populär och utvecklas mer men att vara införstådd 
och aktiv i vad som sker i industrin är viktigt så man, som företaget menar, inte går 
miste om en mer effektiv lösning som väntar runt hörnet.  

6.2 Implikationer 
Studien bidrar till en teoretisk förståelse kring varför företag väljer att implementera ny 
miljömässigt hållbar teknik i sina verksamheter. Den tar upp de olika incitamenten som 
driver implementeringen samt hur företagen tacklar det ökade behovet av hållbara 
alternativ.  
 
Studien bidrar även till den praktiska förståelsen genom att studien kartlägger de 
påverkningsfaktorer som finns vid styrning av implementeringsprocessen av ny teknik, 
specifikt solpaneler. Dessa påverkningsfaktorer är av de slag som kan både hjälpa och 
stjälpa implementeringen.  

6.3 Begränsningar 
Ämnet som valts i fallstudien är av känslig karaktär då hållbarhet är ett omtalat ämne 
och att ”green washing” är utbrett. Till empirin av studien har det varit av hög vikt att 
hålla företagen som intervjuats anonyma då det annars finns risk för att de svar som ges 
inte är tillförlitliga. Dock finns denna risk fortfarande även om företagen varit anonyma, 
eftersom företagen kan vilja behålla en image att vara mer hållbara än vad som är sant. 
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Ett exempel på detta är att vissa av företagen har vid validering av empirin velat ändra 
sina svar, även om författarna skickade intervjufrågorna innan intervjun så 
respondenterna kunde vara förberedda.  
 
Under intervjuerna har det visat sig vara problematiskt i vissa situationer att hålla 
respondenten till sakfråga och stundtals blev det tydligt att vissa av respondenterna inte 
besatt den kunskap som behövdes för att svara på de frågor som ställdes. Det skall 
poängteras att författarna varit noga och grundliga i sina försök att hitta en respondent 
på varje företag som var införstådd i påverkningsfaktorerna av 
implementeringsprocessen men inte lyckats på alla företag. Ett exempel på försök att 
hitta lämpliga respondenter har varit då författarna skickat ut intervjufrågorna till 
företagen innan intervjuerna.  
 
Anledningen till att inte fler företag användes i studien, eller fler personer blivit 
intervjuade, var då det inte fanns tillräckligt med tid samt att det var problematiskt att 
hitta passande företag som genomfört denna typ av implementation. När dessa företag 
väl har kartlagts så har inte alla företag varit villiga att ställa upp på intervjuer. Studien 
kunde ha blivit mer generell om fler företag hade studerats och validiteten av studien 
hade även kunnat bli starkare. Även om fler människor på varje företag intervjuats hade 
studien kunnat få en starkare validitet. 
 
Dokumentstudierna kunde ha varit mer givande. Även om en del information har tagits 
från de dokument som företagen tillhandahållit så har dokumenten varit fattiga i 
grundlig information av påverkningsfaktorerna av implementeringen samt hur 
implementeringen gått till. Om dessa dokument inte finns eller om företagen inte är 
villiga att delge denna information med författarna är oklart.    
 
Metoden som använts anser författarna som logisk och tillfredställande. Det hade dock 
varit intressant att göra observationer vid en pågående implementeringsprocess men har 
inte varit möjlig då implementeringsprocessen pågår under så pass lång tid. Det hade 
även varit intressant att göra utskick till berörda medarbetare i form av enkäter för att 
få fram deras syn på motivation och engagemang i implementeringen. Detta gjordes 
inte då tiden inte fanns.  
 
Författarna anser att det funnit problematik kring att hitta passande teorier om 
implementeringsstrategier kring ny teknik eller solpaneler. Detta gör att den teori som 
studerats i denna studien kretsar kring en vetenskaplig artikel. Hållbarhet har fått många 
träffar när författarna letat litteratur i databaser. Därför har det varit svårt att hitta 
passande information, specialiserad på ny teknik, i stor omfattning. Detta har begränsat 
författarnas resultat i studien.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I denna studie har påverkningsfaktorer för implementering av solpaneler undersökts 
tillsammans med anledningen till varför. Den övervägande anledningen till att företag 
implementerar solpaneler är ur marknadsföringssyfte tillsammans med en vilja att vara 
miljövänliga. Studien åskådliggör vikten av att välja leverantör av teknik med omsorg, 
speciellt om det är så att företaget som vill implementera tekniken inte besitter kunskap 
om den teknik som skall införas. Fortsättningsvis har det visats viktigt att ha en 
förkunskap om tekniken som skall implementeras då företaget kan ge egna åsikter om 
vad som skulle passa dem. Samverkan mellan leverantör och företag är av högsta vikt. 
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Leverantören bör besitta goda kommunikativa förmågor och ha djup kunskap om 
tekniken då den tekniska passformen är av högsta betydelse för företaget och så utfallet 
av implementeringen.  
 
Studien har även visat att juridiken kring den teknik som skall implementeras är viktig 
för att implementeringen skall bli lyckad. Om företaget inte är medvetna om de lagar 
och regler som innefattas av implementeringen finns risker för oförutsedda kostnader 
och händelser.  
 
Förstudien har visats betydelsefull för att ett lyckat resultat skall ske i 
implementeringsprocessen då påverkningsfaktorer av implementeringen kan 
upptäckas. Då många av företagen ser en vinning i att marknadsföra den minskade 
miljöpåverkan som denna typen av implementering medför anses det även viktigt att 
undersöka och beräkna den påverkan som tekniken medför på miljön. Även kunskap i 
hela försörjningskedjan till exempel var tekniken kommer ifrån anser författarna som 
en del av förstudien. Allt detta bör göras i förstudien så alternativa vägar kan väljas om 
målen inte uppnås. 
 
Enligt författarna är påverkningsfaktorerna som styr implementeringsprocessen inte 
helt solklara för företag och rekommenderas därför att göra en grundlig förstudie på 
både leverantör, livscykelanalys och miljö samt den tekniska passformen med 
faktorernas underkategorier. 

6.5 Vidare forskning 
Implementeringsprocessen av solpaneler i Sverige anser författarna vara ett relativt 
outforskat område. Utvecklingen av solpaneler går ständigt framåt och ett ökat intresse 
av denna teknik finns idag hos både företag och privatpersoner. Fortsatt forskning kring 
implementeringens påverkningsfaktorer av solpaneler för privatpersoner hade varit 
intressant.  
 
Ett annat ämne som hade varit intressant är en jämförelse mellan de olika 
implementeringstyperna eftersom det inte finns forskning som jämför 
implementeringsmetoder för solpaneler. Fortsatt forskning hade även kunnat röra 
kartläggning av kringliggande företag som blivit intresserade av implementering av 
solpaneler efter denna studien.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
1. Varifrån kom idén till att implementera solpaneler? 
2. Vilket incitament hade ert företag till att implementera solpaneler?   
3. Fanns det några strategiska mål med implementeringen? 

Om ja, Vilka var de strategiska målen med implementeringen?  
Om nej, vilken påverkan hade det på implementeringen? 

4. Har ni haft drivande person/eldsjäl som har drivit projektet med 
implementeringen av solpaneler?  (Ja eller nej fråga) 

5. Varför valde ni solceller och inte andra alternativ? 
6. Vilken typ av solceller har ni valt?  
7. Varför har ni valt dessa solceller? 
8. Vilken kompetens inom företaget fanns från de som var involverade i 

implementeringen?  
- Skedde det någon form av utbildning av personalen innan införandet av  

implementeringen? 
9. Vilken påverkan hade storleken av ert företag på beslutet att implementera 

solpaneler?  
(Tänk flexibilitet och ekonomi) 

10. Vilka berörs av implementeringen? 
- På vilket sätt kommunicerades informationen om implementeringen till 

dessa?  
11. Hur motiverade och engagerade var de som berördes av implementeringen? 
12. Hur gick ni tillväga i val av leverantör? 
13. Hur påverkades implementeringen av leverantörens kompetens? 
14. Vilken form av samarbete hade ni med er leverantör?  

(i hur stor utsträckning leverantören har hjälpt till) 
15. Hur upplevde ni kommunikationen mellan er och leverantören före, under och 

efter implementeringen? 
16. Vem står för drift och underhåll av solpanelerna idag? 

Om det är deras egna personal: Hur blev den här personen utbildad? 
17. Vad blev resultatet /uppnåddes era mål av implementeringen av solpaneler? 
18. Beräknar ni att få tillbaka på det ni investerat i implementeringen av solpaneler? 
19. Vilka juridiska aspekter kring solpaneler har påverkat implementeringen? 
20. Hade ni en tidsplan för implementeringen? 
21. Implementerades solpanelerna inom den planerade tidsramen? 
22. Skedde något oväntat under implementeringen? 
23. Vad har gått bra respektive mindre bra av implementeringen?  
24. Vad rekommenderar ni andra företag att tänka på? 
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Bilaga 2 Solceller som förnyelsebar energikälla 
Det finns många olika typer av solpaneler men det är kiselsolceller som är den mest 
använda tekniken globalt (Sidwick & af Ekenstam, 2018). En solpanel är uppdelade i 
olika komponenter och är i sig uppbyggd av flera celler som kan omvandla solstrålning 
till likström. Cellerna är sammankopplade för att bilda en panel och för att den 
elektricitet som produceras skall kunna användas i verksamheter och hushåll måste en 
omvandlare omvandla elen till växelström (Aman, o.a., 2014). Det skall noteras att 
solpanelen inte lagrar elen utan den används antingen som egenanvändning, lagras i ett 
batteri eller så kan överskottselen säljas till det kommunala elnätet (Vattenfall, u.å). 
Figur 11 visar hur en solpanel fungerar på en byggnad.  
 

 
Figur 11 Så här fungerar solceller. 
Hämtad 17 mars från https://www.vattenfall.se/solceller/hur-fungerar-solceller/. 
 
När man installerar solpaneler är det viktigt att tänka på vilken riktning som solpanelen 
skall ha för att den skall utvinna så mycket energi som möjligt. I Sverige är den sydliga 
riktningen den mest optimala, med en vinkel på 42 grader från horisontallinjen och det 
är mellan mars och oktober som panelerna producerar mest elektricitet (Vattenfall, u.å). 
När man utreder om solpaneler är ett alternativ till elförsörjning skall man ha i åtanke 
att dessa produkter har en livslängd på ca 25 år, då cellerna bryts ner av den solenergi 
och höga värme som de utsätts för (Kungliga Tekniska Högskolan, 2016).   
 
Det finns olika sätt man kan implementera solpaneler på så som på plåttak, tegeltak, 
fasas, solpanelsparker med mera.  
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Bilaga 3 Kostnad och besparing 
Enligt Palm och Tengvard (2011) så anser svenska hushåll att det finns en osäkerhet 
kring att räkna ut hur lång tid det skulle ta innan investering i solpaneler ger ekonomisk 
vinst. För att räkna ut hur mycket en solpanel kommer kosta finns en standardiserad 
modell vid namn Levelized cost of electricity, LCOE. Definitionen av denna modell är 
enligt Energimyndigheten (2017):  
 
”Summan av årliga kostnader dividerat med årlig elproduktion” och beräknas som 
kr/kWh (Energimyndigheten, 2017). 
 
Bidrag för implementering av solpaneler för privatperson så som företag går att söka 
på Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 30% och är bedömt att höjas år 2018 då det finns 
ekonomiskt stöd att tillgå (Länsstyrelsen, u.å).  Det är även möjligt att ansöka om ROT-
avdrag vid implementering av solpaneler men det går inte att kombinera med 
investeringsstödet (Energimyndigheten, 2018).  
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Bilaga 4 Elcertifikat  
Förutom att sälja den överskottsel som solpanelerna producerat så får även ägaren av 
solpanelerna elcertifikat av staten för varje megawattimme producerad förnyelsebar el. 
Dessa elcertifikat kan sedan säljas på en öppen marknad och på så sätt ge ägaren av 
solpanelerna en extra inkomst. För att dessa elcertifikat skall bli sålda så är det infört 
en lag om kvotplikt som ger incitament till kvotpliktiga att köpa elcertifikaten 
(Energimyndigheten, 2017). Enligt Energimyndigheten (2017) är de kvotpliktiga  
 
”Elleverantörer, el-användare som använder det som de själva producerat, el-
användare som importerar eller köper in el på den nordiska elbörsen eller elintensiva 
industrier som har registrerats av Energimyndigheten”. 
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Bilaga 5 Juridik 
Vid en implementering av solpaneler finns det lagar utsatta av Sveriges riksdag som 
måste följas. Om de inte följs kan rättsverkan uppgå så högt som till fängelse. Det ligger 
på varje enskild individ eller verksamhet att ta reda på om nya lagar eller förordningar 
träder i kraft under de år som solpanelerna är i bruk och producerar elektricitet (Sidwick 
& af Ekenstam, 2018). 
 
Lagar som påverkar solpanels-anläggningen är enligt Sidwick & af Ekenstam (2018):  
 
Tabell 5 Lagar som påverkar innehavare av solceller 

Lagar Innehavarens möjliga 
brott 

Rättsverkan för 
innehavare 

Lagen om skatt på energi Missad skattpliktighet 
eller skattskyldighet 

Böter, fängelse, 
skattetillägg, ränta 

Ellagen Olagligt icke- 
koncessionspliktigt nät 

(IKN) 

Böter, fängelse, vite 

Elsäkerhetslagen (2017) Dåligt arbete eller dålig 
fortlöpande kontroll 

Böter, fängelse, vite, 
skadestånd 

Lagen om elcertifikat Ej rapporterad kvotplikt Böter, fängelse 
Plan- och bygglagen Ej byggt enligt bygglov, 

ej fallskydd 
Föreläggande, vite 

Arbetsmiljölagen Dåligt skydd/ riskanalys 
vid fast arbetsställe 

Böter, sanktionsavgift, 
skadestånd 

Lagen om 
Ursprungsgarantier 

Inget brott men 
exponering för skadestånd 

Skadestånd 

Inkomstskattelagen Felaktigt begärd 
skattereduktion 

Skattetillägg, ränta 

Hämtad från (Sidwick & af Ekenstam, 2018). 
 
 
 


