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Abstract 
Less than one hour's sunshine on our planet contains more energy than the whole 
world's energy consumption in one year. A common roof for residential dwellings 
in Sweden receives several times more energy in one year than what its needs are. 
The potential for solar energy is huge. At the same time the society today uses 
large amounts of energy and most of the energy comes from non-renewable 
sources. Sweden does have a high percentage of renewable energy compared to 
other countries but more than half of the energy we use are non-renewable. 

The purpose of this report is to obtain a more sustainable society by using solar 
energy. The goal has been to investigate how solar energy is used in the newly 
built small houses and how the use of solar energy can increase. Three main issues 
have been developed in order to achieve the purpose. How is the use of solar 
energy today? How can solar energy increase in newly constructed homes? How is 
the use of solar cells in to an international perspective? These questions have been 
answered in this report using literature reviews and interviews. 

A review of numerous reports and books on solar energy in the last five years has 
been done. Data from small houses manufacturers and suppliers have been 
obtained by interviewing both in personal meetings and by phone. 

The results show that solar power is a viable solution for the future, but it is used 
to a small extent today. In Sweden, there are 30,000 single-family homes that have 
solar panels and less than 900 installations with solar cells. Small houses 
manufacturers offer almost never any kind of solar energy into their houses and 
they also says that demand is poor. 

In order to increase the use of solar energy in small houses, information, 
government control, and customized solutions are all needs. Marketing, net 
metering, grants from the state, tougher energy requirements, higher electricity 
prices, and solutions that are aesthetic, reliable, and practical are also possibilities 
presented in the report. 

Internationally, it is a very large increase in the proportion of solar cells. Some 
countries have reached that electricity from solar cells is lower or the same price as 
conventional electricity sources. In Denmark, installations of solar cells increased 
from 11MW to 327MW in 2012. In 2012 it was installed 100,000 MW solar cells 
worldwide. 

 

Keywords 
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Sammanfattning 
Mindre än en timmes solsken på vår planet innehåller mer energi än hela världens 
energiförbrukning på ett helt år. Ett vanligt villatak i Sverige tar på ett år emot 
flera gånger mer energi än vad dess behov är. Potentialen för solenergi är mycket 
stor. Samtidigt använder samhället idag stora mängder energi och det mesta av 
energin kommer från icke-förnyelsebara källor. Sverige har visserligen en hög 
andel förnyelsebar energi jämfört med andra länder men ändå är mer än hälften av 
energin som vi använder icke förnyelsebar.  

Syftet med den här rapporten är att utveckla ett mer hållbart samhälle genom att 
använda solenergi. Målet har varit att undersöka hur solenergi används i nybyggda 
villor och hur användningen av solenergi kan öka. Tre huvudfrågor har utarbetats 
för att kunna nå målet. Hur används solenergi idag? Hur kan användningen av 
solenergi öka i nyproducerade villor? Hur ser användningen av solceller ut i ett 
internationellt perspektiv? Dessa frågor besvaras i den här rapporten med hjälp av 
litteraturstudier och intervjuer. 

En genomgång av ett stort antal rapporter och böcker om solenergi som skrivits 
under de senaste fem åren har gjorts. Uppgifter ifrån småhustillverkare och 
leverantörer har inhämtats genom intervjuer både personliga möten och via 
telefon. 

Resultatet visar att solenergi är en hållbar lösning för framtiden men den används i 
liten utsträckning idag. I Sverige finns det idag 30 000 småhus som har solfångare 
och mindre än 900st installationer med solceller. Småhustillverkare erbjuder 
nästan aldrig någon form av solenergi till sina hus och menar också att efterfrågan 
är dålig.  

För att kunna öka användningen av solenergi i nyproducerade villor krävs 
information, statlig styrning och anpassade lösningar. Marknadsföring, 
nettodebitering, bidrag ifrån staten, hårdare energikrav, dyrare elpriser samt 
lösningar som är estetiska, driftsäkra och praktiska är också förslag som 
framkommer i rapporten. 

Internationellt pågår det en mycket stor ökning av andelen solceller. Vissa länder 
har uppnått att el ifrån solceller har lägre eller samma pris som konventionella 
källor till el. I Danmark ökade installationer av solceller från 11MW till 327MW 
under 2012. Under 2012 installerades det totalt 100 000 MW solceller i hela 
världen. 

 

Nyckelord 
Solenergi, småhus, solceller, solfångare.
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1 Inledning 
Detta examensarbete är den avslutande delen av den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen husbyggnadsteknik på Jönköpings Tekniska 
Högskola. Rapporten har gjorts i samråd med Eksjöhus. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Den energi som samhället använder idag består till viss del av energi som inte är 
förnyelsebar. Den totala användningen av energi för att värma småhus i Sverige 
uppgick 2011 till 33,6 TWh. De tre största energikällorna är el, cellulosabaserade 
produkter(ved, spån, flis, pellets), samt fjärrvärme.1 
Enligt Energimyndigheten var den totala förnyelsebara energianvändningen i 
Sverige år 2011 uppe i 48%.1 Det innebär att 52 % av den energi som används är 
inte förnyelsebar vilket innebär stor påfrestning för klimatet och vår omvärld. 
Kan andelen solenergi ökas kommer den totala användningen av energi att 
minskas. Ett EU-direktiv finns som säger att energianvändningen skall minskas 
med 20 % fram tills 2020.2 Solenergi skulle kunna vara en stor bidragande orsak 
till att detta mål kan nås.  
Att det finns potential för en ökning av andelen solenergi i småhus ses i en 
rapport ifrån Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där det sägs ”… den största 
potentialen för bio-solsystem finns på villamarknaden både för helt nya system 
och för kompletteringar till befintliga system.” 3 Det nämns också i rapporten att 
upp till 60 % av de nybyggda villorna borde det finnas intresse för att installera 
solfångare. 
Det finns också en stor potential för solceller då produktionstakten av solceller 
ökat med 40 % varje år det senaste decenniet.4  
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla ett mer hållbart samhälle genom att använda 
solenergi. 

 

                                                
1 Energimyndigheten. Energiläget 2012. 2012. http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Energilaget/ s.2 (Hämtad 
130130) 
2 Regeringen. Budgetpropositionen för 2011.  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/33/07/b9f69a37.pdf s.28 
2 Regeringen. Budgetpropositionen för 2011.  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/33/07/b9f69a37.pdf s.28 
(Hämtad130130) 
3 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Marknadspotential för bio- och solvärmesystem 2006 
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Marknadspot_BioSol_Maj2008.pdf (Hämtad 130131) 
4 European Commission. Photovoltaic solar energy- Development and current research. Luxemburg 2009 s.1 
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1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att utreda hur solenergi används i nybyggda villor och ge 
förslag på hur användningen av solenergi kan öka. 

 

1.2.3 Frågeställningar 

1: Hur används solenergi i småhus idag? 

2: Hur kan användningen av solenergi i nyproducerade villor öka? 

3: Hur ser användningen av solceller i småhus ut i ett internationellt perspektiv? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Hur används solenergi i småhus idag? 

Litteraturstudier av utredningar och statistik under de senaste åren. Intervjuer med 
personer i branschen som tillverkar småhus samt de som säljer energilösningar. 

1.3.2 Hur kan användningen av solenergi i nyproducerade villor öka? 

Litteraturstudier av forskning och utredningar som gjorts under de senaste åren. 
Intervjuer med personer i branschen som tillverkar småhus samt de som säljer 
energilösningar. Beräkningar för att bedöma de ekonomiska incitamenten för 
solenergi. 

1.3.3 Hur ser användningen av solceller i småhus ut i ett internationellt 
perspektiv? 

Litteraturstudier av utredningar och statistik under de senaste åren. Intervjuer med 
personer i branschen som tillverkar småhus samt de som säljer energilösningar. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att behandla den arkitektoniska utformningen av en 
byggnad för att öka solinstrålning genom fönster. Den kommer inte heller att 
studera systemförbättringar utav solfångare/solceller utan endast använda sig av 
befintliga system på marknaden. Flerbostadshus och lokaler kommer inte att 
behandlas och inte heller kommer befintlig bebyggelse att studeras. Idag finns det 
flera olika sätt att ta emot solstrålning och omvandla den till energi men i den här 
rapporten kommer det endast att behandlas solfångare och solceller för att 
producera värme samt el i villor. 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med bakgrund och förutsättningar till rapporten. Bakgrunden till 
det hållbara samhället, energi, energianvändning i småhus, solenergi, Eksjöhus, 
litteraturstudieteknik och intervjuteknik behandlas. Därefter kommer själva 
genomförandet av rapporten med en genomgång av litteraturstudier som gjorts 
samt intervjuer och beräkningar. Sedan följer en sammanställning av det resultat 
som blivit genom att varje huvudfråga i rapporten besvarats. En diskussion av 
resultatet och metoder som använts följer efter det. Sedan blir det en slutsats som 
sammanfattar rapporten samt en rekommendation för fortsatt arbete. Rapporten 
avslutas med referenser samt bilagor.
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2 Bakgrund och förutsättningar 
För att förstå bakgrunden och förutsättningarna för rapporten följer här en 
genomgång av viktiga bitar som behövs för att få en förståelse för arbete. Det som 
krävs för att ett samhälle skall kallas hållbart beskrivs. En genomgång av 
energianvändning och hur den används i småhus samt vilka lagar och regler som 
styr detta görs. Solenergi behandlas både hur den används idag och vad som finns 
på marknaden. Sedan följer en kort genomgång av Eksjöhus som företag. Det 
avslutas med de vetenskapliga metoder som använts för att komma fram till 
svaren på de huvudfrågor som har ställts i rapporten. 

 

2.1 Hållbart samhälle 
Definitionen av en hållbar utveckling finns att läsa i rapporten ”Vår gemensamma 
framtid” av Världskommissionen för miljö och utveckling 1987. Rapporten kallas 
oftast för "Brundtlandtrapporten" och i den står det att ”en hållbar utveckling 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”5 

Ett hållbart samhälle skall vara hållbart ur tre olika synvinklar. Det som måste 
finnas med för att det skall kunna kallas hållbart är att det skall fungera både 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

Varis Bokalder och Maria Block skriver i sin bok Byggekologi att ekologisk 
hållbarhet handlar om att anpassa bebyggelse till platsen och att integrera flöden i 
de naturliga kretsloppen. Det betyder bland annat att minimera ingreppen i 
naturen, bevara värdefull natur, anpassa bebyggelsen, hushålla med energi, 
använda förnyelsebara källor, att vårda vatten och avlopp samt att minimera 
avfall.6 

En ekonomisk hållbarhet är ett samhälle som har en väl fungerande infrastruktur, 
utbyggd offentlig verksamhet och där företag gärna vill etablera sig. Livsmiljön 
skall vara attraktiv och locka till sig människor.7 

Social hållbarhet handlar om att skapa välfärd och förutsättningar för ett bra liv. 
En sund, giftfri och bullerfri miljö för alla människor.8 

 

                                                
5 UN. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. http://www.un-
documents.net/ocf-02.htm#I (Hämtad 130510) 
6 Bokalders Varis, Block Maria. BYGGEKOLOGI. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 2009. ISBN: 978-91-7333-362-7. 
s.399 
7 Ibid, s.400 
8 Ibid, s.400 
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2.2 Världens energiförbrukning 
Under 2008 var världens energiförbrukning 98 022 TWh, se tabell 1. Den största 
andelen 36 % bidrog bostäder och service med. Sektorn som kallas bostäder och 
service innefattar bostäder, fritidshus, lokaler, byggsektorn, gatu- och 
vägbelysning, avlopps- och reningsverk, samt el och vattenverk.9 

 

År Industri Transporter Bostäder och 
service 

Icke-energi-
ändamål 

Totalt 

2008  27 273 TWh 

28 % 

26 742 TWh 

27 % 

35 319 TWh 

36 % 

8 688 TWh 

9 % 

98 022 TWh 

Tabell 1. Världens energiförbrukning.10 
 

Det finns även stora skillnader mellan olika länders energiförbrukning. Enligt 
Energimyndigheten beror det på skillnader i hur tillgången på energi är, deras 
ekonomiska utveckling, infrastruktur och klimat.11 Följande tabell är hämtad ifrån 
Energimyndighetens webbplats Energikunskap. 

Nordamerika 48 674 kWh/person/år 

Europa 28 439 kWh/person/år 

Mellanöstern 22 727 kWh/person/år 

Kina 12 033 kWh/person/år 

Latinamerika 11 041 kWh/person/år 

Afrika 5 720 kWh/person/år 

Indien 4 158 kWh/person/år 

Tabell 2. Skillnader i olika länders energiförbrukning. 12 
 

                                                
9 Energimyndigheten. Bostäder och service. 2011. http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-
Sverige/Energianvandning-per-sektor/Bostader-och-service/ (Hämtad 130527) 
10 Energimyndigheten. Energiläget i siffror 2012. 
11 Energimyndigheten. Energi i världen. 2011 http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-varlden/ 
(Hämtad 130513) 
12 Ibid 
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Den största delen av energin kommer ifrån fossila bränslen som olja, kol och 
naturgas. Då detta är energi som återbildas mycket långsamt samt ökar på 
växthusgaser anses de inte som hållbara energikällor. Förnyelsebara källor som 
solenergi, vind och vågenergi, vattenkraft, bioenergi i form av biogas, pellets, flis, 
ved och geotermisk energi har en mycket låg andel av den totala energin. 13  Se 
figur 1 om världens energiförsörjning. 

 

 

Figur 1. Världens energiförsörjning. 14 

 

2.3 Sveriges energianvändning 
Under 2010 var Sveriges totala energianvändning 614 TWh se tabell 3. Den största 
andelen 40 % bidrog bostäder och service med. 

I Sverige ser siffrorna när det gäller förnyelsebar energi mycket bättre ut tack vare 
en hög andel vattenkraft samt en ökad användning av biobränslen och 
värmepumpar. Hela 48 % av energianvändningen 2010 kom ifrån förnyelsebara 
källor. Sverige har som ambition att höja andelen till 50 % tills år 2020.15 

 

                                                
13 Ståhl Klas, Robert Sundqvist. Ssolar. Energifakta DEL 1 Solen-Framtidens basenergi. 2009. 
http://www.ssolar.com/Solenergi2010/EnergifaktaDEL1brSolenFramtidensbasenergi/Vad%C3%A4renergi/tabid/60
2/Default.aspx (Hämtad 130513) 
14 Energimyndigheten. Energi i världen. 2011  
15 Energimyndigheten. Energiläget 2012. 2012 http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/Energilaget/ s.6 (Hämtad 
130130) 

Olja	  
33%	  

Kol	  
27%	  

Naturgas	  
21%	  

Förnyelsebar	  
energi	  
13%	  

Kärnkra<	  
6%	  

Världens	  energiförsörjning	  
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Tabell 3. Sveriges energianvändning.16 
 

Sverige som följer EU-rätten måste rätta sig efter de fördrag och rättsakter som 
EU beslutar om. Klimatkommisionen har satt upp ett krav att utsläppen skall 
begränsas till en nivå som inte är farlig. EU har bedömt detta till att det är farligt 
om den globala uppvärmningen stiger till 2 grader över den förindustriella nivån. 
För att nå detta mål har EU bestämt att energianvändningen skall minska med 20 
% till 2020 jämfört med 2008. Det senaste direktivet ifrån 15 juni 2012 innebär en 
effektivisering med 17 % fram tills 2020. Det skall också införas minimikrav 
avseende energiprestanda för nybyggnationer enligt direktivet för byggnaders 
energiprestanda 2010/31/EU. Denna bör också utökas till att gälla omfattande 
renovering av befintliga byggnader. I detta direktiv finns det också krav på att alla 
nya byggnaders skall vara nära nollenergibyggnader från och med den 31 
december 202017  

 

2.4 Energianvändning i småhus 
Under 2011 såg energianvändningen i småhus ut enligt följande. 

Totalt El Biobränsle Fjärrvärme Olja Övrigt 

33,0 TWh 14,1 TWh 12,0 TWh 5,8 TWh 0,9 TWh 0,3 TWh 

Tabell 4. Energianvändning i småhus18 
 

Genomsnittlig energianvändning 17 300kWh 

Energiförbrukning i hus byggda efter 
år 2000. 

15 000 kWh 

                                                
16 Energimyndigheten. Energiläget i siffror 2012.  
17 Ibid s.7-8 
18 Energimyndigheten. Energistatistik för småhus 2011. 2012. 
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&id=feae595091d444d295
b3ddda322d6282 s.10 (Hämtad 130501) 

År Industri Inrikes 
transporter 

Bostäder 
och service 

Utrikes 
transporter 
samt icke 
energi-
ändamål 

Totalt 

2010 207 TWh 

33 % 

97 TWh 

16 % 

244 TWh 

40 % 

66 TWh 

11 % 

614 TWh 
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Genomsnittlig hushållsel 4 000 kWh 

Antal värmepumpar 923 000 

Antal småhus 1 912 000 

Tabell 5. Siffror avseende småhus19 
 

2.5 Byggregler 
Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd för byggandet 
i Sverige. BBR måste inte alltid följas men då måste kraven som ställs på 
byggnader i Plan och Bygglagen (2010:900)20 uppfyllas på annat sätt. Om BBR 
följs kan man vara säker på att alla lagar och regler också uppfylls.21 I BBR 9:1 sägs 
det att ”Byggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas 
genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 
effektiv elanvändning”.  

De krav som ställs på byggnader avseende energianvändning är olika beroende på 
vart i landet som huset är uppsatt och vilken värmekälla som är den huvudsakliga. 
När el används är kraven tuffare. Solenergi som tillförs huset räknas som 
”gratisenergi” vid beräkningar och bidrar på så sätt till en bättre prestanda hos 
huset avseende energianvändning.22 

                                                
19 Ibid s.12-19 
20 SFS 2010:900. Plan och bygglag. Socialdepartementet. 
21 Boverket. www.boverket.se 
22 Boverket. Energibesiktningsmetoder ett samlingsdokument. 2006. 
http://www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2007/energibesiktningsmetoder_ett_samlingsdokument.p
df (Hämtad 130415) 
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Figur 2. Uppdelning i klimatzoner samt energikrav i varje zon23 
 

2.6 Passivhus 
Tanken bakom passivhus är att tillföra mycket lite energi till en byggnad. Detta 
ställer stora krav på byggnaden att den skall vara välisolerad och ha små 
energiförluster.24 Passivhus är en standard som medför många olika krav som en 
byggnad måste uppfylla. Den svenska kravspecifikationen för passivhus är 
framtagen av föreningen Sveriges centrum för nollenergihus och kallas för 
FEBY12.25 Det finns skallkrav på byggnadens värmeförlusttal samt byggnadens 
årsenergianvändning. Byggnadens värmeförlusttal är byggnadens specifika 
värmeförlustfaktor vid dimensionerande vinterutetemperatur och en 
innetemperatur på 21 grader via byggnadens klimatskärm, läckflöde och 
ventilation. Vilka krav som gäller går att se i figur 3 samt figur 4. 

 
Figur 3. Krav på Värmeförlustfaktor26 
 

                                                
23 Boverket. BBR 2012. 2011. 978-91-86827-40-3. s.266 
24 Passivhuscentrum. http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/det-har-ar-ett-passivhus (Hämtad 130429) 
25 Sveriges centrum för nollenergihus, Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus. 
http://www.nollhus.se/dokument/Kravspecifikation%20FEBY12%20-%20bostader%20sept.pdf (Hämtad 130429) 
26 Ibid 
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Figur 4. Krav på årsenergianvändning.27 

 
Dessutom finns det hårdare krav än i BBR på ljud, termisk komfort, luftläckning, 
entrédörrar och fönster, mätning, fastighetsenergi och material.28 

Att använda solenergi i ett passivhus är en fördel då kraven blir lättare att nå 
genom att solenergi inte räknas som tillförd energi.29 

2.6.1 Nollenergihus 

Ett nollenergihus är precis som namnet antyder ett hus som inte förbrukar någon 
energi på årsbasis. Huset är ett passivhus men har även egen produktion av energi 
vilket gör att det som produceras under ett år går jämnt upp med dess 
förbrukning. Det är alltså möjligt att sälja energi på sommaren och köpa tillbaka 
på vintern. En speciell viktningsfaktor som är beroende av energislag används 
vilket kan utläsas av figur 5.30 

                                                
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Sveriges centrum för nollenergihus. http://nollhus.se/nollenergihus.aspx (hämtad 130429) 
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Figur 5. Beräkning av energi till ett nollenergihus.31 

 

2.6.2 Minienergihus 

Har lägre krav på värmeförlusttal och årsenergianvändning än passivhus men ändå 
hårdare krav än BBR, se figur 6. 

 
Figur 6. Krav på minienergihus32 

2.6.3 Nästan nollenergihus 

Är inte definierat ännu men EU har satt ett krav att alla nya byggnader skall vara 
näranollenergihus senast 31 december 2020.33 Det är upp till Regeringen att 
definiera vad det skall betyda vilket ännu inte är gjort (april 2013).34 

 

                                                
31 Sveriges centrum för nollenergihus. Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus. 
http://www.nollhus.se/dokument/Kravspecifikation%20FEBY12%20-%20bostader%20sept.pdf (Hämtad 130429) 
32 Ibid 
33 Energimyndigheten. http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivt-byggande/ (Hämtad 130429) 
34 Sveriges centrum för nollenergihus. http://nollhus.se/nollenergihus.aspx (hämtad 130429) 
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2.7 Solenergi 
Solen är källan till all energi som finns på vår jord. Mindre än en timmes solsken 
på jorden innehåller mer energi än hela världens energiförbrukning på ett helt år.35 
Skulle vi kunna utnyttja endast 0,04 % av solens strålar effektivt skulle hela 
världens energibehov vara löst. Inuti solen pågår en process som omvandlar väte 
till helium som kallas fusion. Här omvandlas massa till energi som sedan strålas ut 
som elektromagnetiska vågor. Processen kommer att pågå under 4-5 biljoner år till 
vilket gör det till en definitivt långsiktig energikälla.36 

Den tillgängliga solenergin mäts på en yta av en kvadratmeter och utanför jordens 
atmosfär är detta värde konstant ungefär 1367W/m2. Jorden är omringad av en 
skyddande atmosfär som begränsar denna strålning till max 1000W/m2.37 
Instrålningen i olika länder varierar beroende på antal soltimmar. I Sverige har vi 
mellan 800-1000kWh/m2 och år.38 Ett villatak i Sverige på 150m2 tar emot 
120000-150000kWh/år vilket är flera gånger mer än det energibehov som finns.  

Solstrålningen når oss i huvudsak på tre olika sätt, direkt, diffust och reflekterad. 
Den diffusa och direkta solstrålningen är energimässigt nästan lika under ett år. 
Att luta paneler är ett vanligt sätt att öka dess effektivitet. Om man utgår ifrån att 
mottagaren ligger helt plant och där har 100 % solinstrålning ökas den till 112 % 
vid lutning 45grader åt söder, sydöst 108 % och sydväst 105 %. Sätts den helt 
vertikalt minskar den till 81 % och placeras den lutad 45 grader åt öster eller väster 
minskar den till 92 %.39  

2.7.1 Solceller 

En solcell omvandlar solens strålar till elektrisk spänning. Den består av ett 
halvledarmaterial vilket oftast är kisel. Den ena sidan av cellen behandlas på ett 
sådant sätt att den får en pluspol och den andra sidan så att den får en minuspol. 
Detta görs genom att kislet dopas antingen i bor eller fosfor. Elektronerna i 
materialet får därigenom olika laddning och när de sedan träffas av solljus börjar 
de röra sig. 40 Solljuset gör att materialet frigör elektroner som skapar en 
potentialskillnad över solcellen.41 Därför liknar en solcell ett vanligt batteri i sin 
funktion när solen lyser på den.42  

                                                
35 Enligt egna beräkningar, c.a 34min motsvarar 100 000 TWh se bilaga 1 
36 Weller Bernhard, Hemmerle Claudia, Jakubetz Sven, Unnewehr Stefan. Photovoltaics, Technology Architecture Installation. 
Munchen: Institut fur internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG. 2010. ISBN:978-3-0346-0369-0. 
s.7 
37 Ibid, s.11 
38 Svenska solenergiföreningen. Räkna med solenergi. 
39 SolEl-programmet. Energiberäkningar.  www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/ /(Hämtad 
130415) 
40 Green Martin, SOLCELLER- Från solljus till elektricitet. 2002. ISBN: 91-7332-987-8. S.  
41 Engelmark, Siv. Hur fungerar solenergi? Forskning.se. Tema Förnybar energi. Publicerad 110524. 
www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/hurfungerarsolenergi.5.76f79b421300ac2749
68000815.html (Hämtad 130407) 
42 Green Martin, SOLCELLER- Från solljus till elektricitet. 
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Spänningen som bildas i en cell är ungefär 0,5-0,7 Volt vilket gör att dessa 
sammankopplas i större grupper för att få en användbar spänning. Vanligast är att 
36-72 celler kopplas ihop i en modul eller ett slags byggelement som skyddar 
cellerna mot fukt, mekanisk belastning och beröring.43 Figur 7 är ett sådant 
exempel där 20 moduler kopplats ihop med 72 celler i varje modul.  

 
Figur 7. Solcellsmoduler med 72st i varje enhet44 

Materialet i en solcell kan bara ta upp en viss del av spektrumet i solljuset. Det 
mest långvågiga ljuset och även det kortvågiga högenergirika ljuset kan inte tas 
upp av materialet. Detta gör att solcellen beroende på material endast kan ta upp 
omkring 30 % av den infallande energin.45  

För att få högre verkningsgrader upp till 40 % krävs att olika material kombineras 
för att kunna utnyttja ett större spektrum av solljuset, dessa lösningar blir dock 
alltför kostsamma att producera i någon större skala.46 

Solceller har ingen förslitningsprocess vilket gör att de skulle kunna bestå för 
evigt. Det är inte ovanligt att tillverkare erbjuder upp till 25års produktgaranti.47 
Solceller delas vanligen upp i två huvudgrupper, kristallina solceller och 
tunnfilmssolceller. 

Det som absolut bör undvikas med solceller är skuggor. Även en mycket liten 
skugga kan kraftigt reducera effekten. Det bör därför tas hänsyn till fasader, snö, 
löv, vegetation, ventilationsrör samt lampor vid projekteringen.48 

2.7.1.1 Kristallina solceller 

Kristallina solceller dominerar marknaden idag med en andel på 85 %. Dessa 
består av kristaller av kisel antingen en (monokristallina) eller flera (polykristallina). 
Skillnaderna mellan dessa består främst i verkningsgrad och produktionskostnad. 

                                                
43 Elforsk AB. SolEl-programmet. Moduler och cellteknologi. 2008. 
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/ (Hämtad 130405) 
44 Heimchenfaenger [CC-BY-2.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.en)], via Wikimedia 
Commons 
45 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation, s.14 
46 Engelmark, Siv. Hur fungerar solenergi? 
47 Green Martin, SOLCELLER- Från solljus till elektricitet s.37 
48 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation, s.13 
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Monokristallina solceller är dyrare att tillverka men har högre verkningsgrad (15-
21%). Grundmaterialet för framställning är kisel som inte finns i naturlig form på 
jorden men kan utvinnas ur vanlig kvartssand som kiseldioxid.49 Tillgången till 
kisel är inget problem då kisel är näst efter syre det vanligaste grundämnet på 
jorden.50 

Processen att få fram rent kisel är en kostsam process då den måste smältas, 
behandlas och renas. Överblivet material ifrån halvledarindustrin har därför under 
lång tid utgjort grunden för många solceller. På senare tid har efterfrågan ökat 
vilket gjort att solcellsindustrin har börjat sätta upp egen tillverkning av kisel.  

Solcellen är i sitt grundutförande silvergrå med en metallisk glans. Anledningen att 
den sedan ser ut på ett annat sätt är den antireflexbehandlas för att absorbera 
största möjliga solljus. En monokristallin cell är betydligt mörkare nästan helt svart 
medan en polykristallin har fler blå nyanser51- se figur 8. 

 
Figur 8. Skillnad i utseende mellan monokristallina (till höger)och polykristallina 
(till vänster) solceller52 

2.7.1.2 Tunnfilmsolceller 

Kallas ibland för den andra generationen av solceller. Här är det inte enskilda 
skivor som den kristallina tekniken använder utan istället läggs en följd av tunna 
skikt ungefär 3 mikrometer ut på ett substrat. Med substrat menas det material 
som det trycks på som plast eller folie. Anledningen till att det är tunnare än 
kiselsolcellerna är att de kan ta upp ljuset på en kortare sträcka. Ofta har denna 
teknik namn efter det material som används i dem som amorft kisel, Cu, CIGS 
eller Kadmiumtellurid. Fördelar med tekniken är många. Det går snabbt att 
tillverka då materialet kan läggas ut direkt på en modul, det är låg materialåtgång 
och det går att lägga på många olika material. Nackdelen med dem är att de än så 
länge har låga verkningsgrader mellan 5-12 procent.53 

                                                
49 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation, s.15 
50 Nationalencyklopedin, Albertsson Jörgen, Björn Lars Olof.. http://www.ne.se/kisel?i_h_word=kiseldioxid (hämtad 
130415) 
51 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation 
52 By Klaus Mueller (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons 
53 Elforsk AB. SolEl-programmet. Moduler och cellteknologi 
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Tunnfilmsolceller går också att göra transparenta vilket gör dem särskilt 
intressanta för byggnader. Sveriges största glasfasad med solceller håller just nu på 
att byggas (april 2013). Det är 220m2 transparenta solceller som skall monteras på 
parkeringshuset Atollen i Jönköping.54 

Den tredje generationens solceller som ännu är på forskningsstadiet är nano-celler 
som även kallas Grätzel-celler efter deras uppfinnare. Här blir de ännu mindre och 
efterliknar naturens egen fotosyntes.55 Låg verkningsgrad och dålig hållbarhet har 
än så länge hindrat de kommersiella framgångarna. Det forskas mycket inom 
området och i januari 2013 har det kommit fram verkningsgrader på över 13 
procent56 Ett framtida scenario vore att kunna ta fram en målarfärg där solceller 
kan målas direkt på en fasad.57 

2.7.1.3 Regler för installation av solceller 

För att installera egen el i en villa krävs följande enligt Elsäkerhetsverket58 

• Elnätsföretaget måste kontaktas innan installation påbörjas 

• Produkter som används måste vara CE-märkta 

• Installatören måste vara behörig 

Egenproduktionen får max vara på 43kW och ha en säkring på max 63A. Som 
småskalig egenproducent betraktas man som en vanlig uttagskund och betalar inga 
särskilda mät eller inmatningsavgifter dessutom finns det krav på att elnätsbolaget 
är skyldigt att kostnadsfritt byta mätutrustning eller installera extra elmätare om så 
behövs.59 

2.7.2 Solvärme 

I ett solvärmesystem är solfångaren den som fångar in solens strålar och 
omvandlar dessa till värme. Den används främst för att förse bostadshus med 
tillgång till varmvatten och värme. I Sverige kan den användas till att förse ett 
bostadshus med 35-55% av tappvarmvattnet eller 10-25% av det totala 
värmebehovet. Även vid överdimensionering av en solfångaranläggning går det 
inte att nå full täckning av vare sig varmvatten eller värmebehov.60  

                                                
54 Ekström Anna. Atollen skall göra egen el. Jönköpingsposten. 130307. 
http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/Atollen-jonkopingsposten.PDF. (Hämtad 130423) 
55 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation, s.18 
56 Forskning.se. Genombrott för cellforskning. 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/genombrottforsolcellsforskning.5.634664f13c373c
dcf6206.html 
57 Weller, Hemmerle, Jakubetz, Unnewehr, Photovoltaics, Technology Architecture Installation, s.18 
58 Elsäkerhetsverket. Installation av småskaliga anläggningar för vind och solel. 
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf (Hämtad 130415) 
59 Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, 2011. 
http://www.sero.se/Filer/Startsidan/BroschyrNatanslutningA5slutversion110503.pdf (Hämtad 130415) 
60 Svenska solenergiföreningen. 2010. http://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/Solvarmesystemkomp_SSE-
SP_ver_20100915_2.pdf (hämtad 130415) 
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Konstruktioner av solfångare varierar vilket gör att det finns solfångare som inte 
är anpassade för nordiskt klimat och kan därför frysa sönder vid kall väderlek.61 
För att undvika detta finns det en märkning som kallas för Solar Keymark.62 Den 
här märkningen är ett frivilligt kvalitetsmärke som får användas efter det att en 
prövning genom en europeisk standard och fastställda certifieringsregler har 
gjorts.63 

Den teknik som används mest i småhus är plana solfångare och vakuumrör 

2.7.2.1 Plana solfångare 

Plana solfångare består av en transparent täckskiva, en absorbator (oftast av 
metall) och en isolerad baksida för att förhindra värmeförluster. Solinstrålningen 
absorberas av metallen och inuti denna värms på så sätt en vätska som fungerar 
som värmebärare. Oftast används vatten blandat med glykol för att inte frysa 
sönder, alternativt används olja. Denna vätska är sedan sammankopplad med en 
ackumulatortank där värmen lagras för att användas där behovet finns som 
tappvarmvatten eller uppvärmning. Det vanligaste är kombinationssystem där 
solvärmen används för båda.64 De är lätta att placera på de flesta takmaterial och 
de är självbärande. En plan solfångare har en medelverkningsgrad vid normala 
förhållanden på 50 %65 

2.7.2.2 Vakuumsolfångare 

Vakuumsolfångare består av glasrör med vakuum som fungerar som isolering.66 
Dock blir det ändå förluster via värmestrålning och ledning i samlingsrör. 
Verkningsgraden på de bästa vakuumsolfångarna ligger på 70 %67  

Det finns i huvudsak två olika principer för vakuumsolfångare. Den vanligaste är 
Heat Pipe som oftast är en konstruktion av kopparrör med undertryck.  

Undertrycket gör att vätskan når kokpunkten mycket snabbt och därmed förångas. 
I toppen av röret sitter en metallplatta som kallas bulb där vätskan kondenserar 
och på så sätt avger värme till solkretsen. Överföringen kallas torr då det är ett 
slutet system där vätskorna inte har någon kontakt med varandra. För att denna 
cirkulation skall fungera krävs det att en heatpipe monteras med minst 15graders 
lutning.  

Den andra principen är U-type som har våt överföring där absorbatorn har 
direktkontakt med solkretsen. 

 

                                                
61 Andrén Lars, Solenergi -Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Fjärde upplagan. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 2011. 
ISBN: 978-91-7333-473-0. s.13 
62 www.solarkeymark.org (Hämtad 130415) 
63 Andrén Lars, Solenergi –Praktiska tillämpningar i bebyggelse s.31 
64 Svenska solenergiföreningen. Frågor och svar om solenergi. 2013. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-
solenergi/fragor-och-svar#skillnad_pa_solfangare_och_solceller (Hämtad 130423) 
65 Andrén Lars, Solenergi –Praktiska tillämpningar i bebyggelse s.12, 13 
66 Svenska solenergiföreningen. Frågor och svar om solenergi. 
67 Andrén Lars, Solenergi –Praktiska tillämpningar i bebyggelse s. 13 
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2.8 Eksjöhus 
Eksjöhus är ett familjeägt företag som tillverkat hus sedan 1944. Eksjöhus AB 
omsätter ungefär 500 miljoner kr och har ungefär 150 anställda. På sin hemsida 
skriver de att de har en lång tradition av och stor kunskap när det gäller 
tillverkning av småhus. De eftersträvar en hög kvalité när det gäller tillverkning, 
materialval och servicegrad mot sina kunder.68 Enligt den tekniska chefen på 
Eksjöhus skall de erbjuda det trygga husköpet som överträffar kundens 
förväntningar. Han säger också att de har en marknadsandel på ca 7 % och räknar 
med att kunna attrahera ungefär 75 % av marknaden.69 Deras fokus är småhus och 
de säljer främst till Sverige men har även viss export till utlandet.  

 

2.9 Intervjuteknik 
Att få fram information genom intervjuer kräver förberedelse och bra frågor. 
Enligt Björn Häger är bra frågor främst öppna frågor som börjar med vad, hur 
eller varför. Han hänvisar även till John Sawatsky som menar att 80 procent av de 
frågor som ställs bör börja med dessa ord. 70 

Saker som bör undvikas i en intervju är dubbelfrågor, frågor som inte är frågor, 
ledande frågor samt överdrifter. Frågorna bör vara formulerade så att de är enkla, 
konkreta samt fokuserade. Världens bästa fråga enligt Björn är: Hur då?  För att få 
den man intervjuar att förklara om och göra det tydligare och den näst bästa är att 
inte fråga alls. Detta skapar också ett behov av att den intervjuade vill förklara och 
förtydliga.  

Det förklaras också hur viktigt det är att verkligen lyssna på den intervjuade 
genom att visa att man lyssnar, våga vänta på svar, ha ögonkontakt och tona ner 
sig själv. Etiska regler behandlas som att alltid börja med att tala om vad intervjun 
är till för och att visa hänsyn till ovana intervjuobjekt.71 

Mats Ekholm och Anders Fransson tar också upp hur viktigt samspelet mellan 
intervjuaren och den som intervjuas är. Det är inte alltid frågorna som är viktigast 
utan även hur frågorna ställs och hur det tolkas av den som skall svara på frågan. 
Vi kommunicerar inte bara med ord utan också med vår kroppskontakt, 
kroppsposition, gester, ansiktsuttryck, ögonrörelser, tonläge och språkinnehåll72 

 

                                                
68 Eksjöhus. http://www.eksjohus.se/kundservice/om-eksjohus (hämtad 130415) 
69 Muntlig intervju, Teknisk chef för Eksjöhus (se kapitel 3.2.2 i denna rapport) 
70 Häger Björn, Intervjuteknik. Stockholm: Liber AB. 2001. ISBN: 91-47-06094-2 s.61 
71 Häger Björn, Intervjuteknik 
72 Ekholm Mats, Anders, Fransson Praktisk intervjuteknik. Göteborg: Nordstedts Förlag AB. 1992. Fjärde upplagan. 
ISBN 91-1-923281-0 
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2.10 Litteraturstudieteknik 
Rolf Ejvegård berättar att det är omöjligt att hinna läsa allt som finns skrivet om 
ett ämne och att den metod man måste använda sig av är olika hjälpmedel som 
innehållsförteckning, register, sammanfattning, abstract och nyckelord. Relevansen 
och användbarheten av en bok kan bedömas med hjälp av dessa hjälpmedel samt 
med ett genomögnande av några textsidor på ungefär 20 minuter.  Han skriver 
också att det är viktigt att göra en översikt över den forskning som finns tillgänglig 
då man annars riskerar att göra något som någon annan kanske redan har gjort. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Ejvegård Rolf, Vetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 2009. Upplaga 4:2. ISBN 978-91-44-05474-2 
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3 Genomförande 
Arbetet har bedrivits i samråd med Eksjöhus. Ett uppstartsmöte med den tekniska 
chefen på Eksjöhus hölls med en genomgång av planeringsrapporten till det här 
examensarbetet. Här diskuterades hur arbetet skulle fortsätta samt hur olika 
kontakter med andra i branschen skulle göras. Därefter inleddes litteraturstudier 
med hjälp av sökmotorer på internet, vetenskapliga databaser samt stöd och hjälp 
av Högskolebiblioteket i Jönköping samt Biblioteket i Nässjö. Ett andra möte med 
Eksjöhus inleddes med en intervju av den tekniske chefen samt ett studiebesök av 
husfabriken. Därefter hölls en intervju med en arkitekt på Eksjöhus. Vid det här 
besöket erhölls också flera referenser att kontakta. Flera telefonintervjuer gjordes 
därefter och mail skickades till några som inte gick att nå via telefon.  

 

3.1 Litteraturstudie. 
Litteraturstudierna har bedrivits på så sätt att ett stort antal databaser, 
vetenskapliga artiklar och både pågående samt avslutad forskning har sökts 
igenom. Sökord som använts för att leta information har varit solenergi, solceller, 
solfångare samt småhus. Information som varit äldre än fem år har inte beaktats 
mer än som läsvärt då området solenergi är något som ökat kraftigt de sista åren. 
Examensarbeten och avhandlingar som har hittats i DiVA-portal som har handlat 
om solenergi de senaste fem åren har också använts genom att källorna till dessa 
arbeten har sökts igenom. Fokus under litteraturstudierna har hela tiden varit att få 
svar på de huvudfrågor som utarbetats när det gäller solenergianvändningen.  

3.1.1 Solenergi är hållbart. 

Solenergi är ekologiskt då solenergi kan utnyttjas med endast lite miljöpåverkan.74 
Under drift har solceller och solfångare inga utsläpp, ingen förbränning och inget 
buller. Däremot finns det miljöpåverkan vid tillverkningen och då främst vid 
tillverkning av solceller. FN:s klimatpanel IPCC har gjort en sammanställning av 
ett flertal forskarrapporter som har undersökt hur mycket koldioxid solceller 
släpper ut under hela sin livscykel och visade på att utsläppen varierar mellan 30-
80g koldioxid/kWh.75 För att kunna göra en jämförelse med annan 
energitillverkning har Daniel Weisseri i rapporten ”A guide to life-cycle 
greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies” ställt upp 
olika energislag mot varandra76. 
 
 

                                                
74 Svenska solenergiföreningen. Räkna med solenergi. www.svensksolenergi.se. 2007. 
http://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/svensksolenergibrosch2007.pdf (Hämtad 130423) 
75 Arvizu, D., P. Balaya, L. Cabeza, T. Hollands, A. Jäger-Waldau, M. Kondo, C. Konseibo, V. Meleshko, W. Stein, Y. 
Tamaura, H. Xu, R. Zilles, 2011: Direct Solar Energy. In IPCC Special Report  on Renewable Energy Sources and 
Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. 
Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA. 
76 Weisser Daniel. Energy, Volume 32, issue 9 (September, 2007), p. 1543-1559. 
ISSN: 0360-5442 DOI: 10.1016/j.energy.2007.01.008. Elsevier Science 
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Energislag Solceller Kol Olja 
Koldioxid/kWh 30-80g 700-1300g 500-1200g 

Tabell 6. Jämförelse mellan olika energislag77 
För att få tillbaka den energi som går åt vid tillverkningen av solceller behöver de 
vara producerande i 2-5år.78 En solcell har oftast en minsta livslängd på 25år.79 
För att kunna ta emot solenergi krävs det stora ytor men oftast går det att använda 
outnyttjade ytor som hustak för detta ändamål. Dessutom kan mottagare av 
solenergi ersätta andra byggnadsmaterial som t.ex. taktegel eller fasadmaterial 
vilket också bidrar till en lägre kostnad.  

Att använda solceller eller solfångare på taket signalerar en grön profil vilket 
attraherar en del av befolkningen. Detta kan i sin tur skapa tillväxt. Energin finns 
där den behövs vilket gör att den inte behöver transporteras eller omvandlas i 
någon energikrävande process.80 

En fördel med solkraft är att även de ställen där det är för dyrt att dra elledningar 
erbjuder solkraften en möjlighet. Solen lyser på alla vilket gör det till en helt 
neutral energikälla, ingen kan göra anspråk på att äga den.81 

3.1.2 Statligt stöd för solenergi 

Det har i Sverige funnits statligt stöd att söka sedan år 2000 då bidrag till 
investeringar i solvärme infördes (SFS 2000:287) Bidrag till solvärme upphörde 31 
december 2011.82 I befintliga småhus går det att skaffa solfångare och utnyttja 
ROT-avdraget för installationen och på så sätt få en viss ersättning för detta 
arbete. Detta gäller inte vid nybyggnation.Från och med 2009 har det funnits 
statligt stöd att söka för att installera solceller.83  

Stödet gäller alla elnätsanslutna solcellssystem. Ersättningen är 35 % enligt den 
senaste förändringen som trädde i kraft 1 februari 2013. Ersättningen avser både 
arbete och material. Alla typer av sökanden kan ansöka om stödet och det 
maximala beloppet är 1,2 miljoner kr.84 Bidraget är begränsat till 210 miljoner 
mellan 2013-2016 och hitintills har det perioden jan-mars 2013 beviljats bidrag på 
över 38 miljoner kr85 86 

                                                
77 Weisser Daniel. Energy 
78 Arvizu, D., P. Balaya, L. Cabeza, T. Hollands, A. Jäger-Waldau, M. Kondo, C. Konseibo, V. Meleshko, W. Stein, Y. 
Tamaura, H. Xu, R. Zilles, 2011: Direct Solar Energy. 
79 Andrén Lars. Solenergi -Praktiska tillämpningar i bebyggelse. s. 133 
80 Wolf Anna, Naturskyddsföreningen. Rapport El från solen – för en ljusare framtid. 2011. 
www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/energi/rapport_solcell.pdf s.12 (Hämtad 
130422) 
81 Ibid 
82 Boverket. Utvärdering av solvärmebidraget och solvärmestödet. 2012. 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Utvardering-av-solvarmebidraget-och-
solvarmestodet.pdf (Hämtad 130415) 
83 Sveriges Riksdag. SFS 2009:689. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/, (Hämtad 130415) 
84 Åkesson Flemming, Länsstyrelsen. 2013. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/boende/Pages/Stod_till_solceller.aspx, (Hämtad 130415) 
85Energimyndigheten. Månadsrapport av solcellsstöd. 2013. 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/M%C3%A5nadsrapport%20solcellsst%C3%B6d/SOLEL%20
m%C3%A5nadsstatistik_mar13.pdf, (Hämtad 130415) 
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3.1.3 Solfångare i småhus 

Boverket har gjort en utredning som heter ”Har solvärmebidraget och 
solvärmestödet bidragit till en ökad användning av solenergi i småhus?”87 Den 
visar att det i många fall inte varit lönsamt att investera i solvärme men där många 
av andra skäl än ekonomiska kan ha gjort detta t.ex. arbetsbesparande (ersätta 
vedeldning) eller av ideologiska skäl (grön profil). Boverkets beräkningar visar att 
det inte är lönsamt att ersätta eller kombinera biobränslen, värmepumpar eller 
fjärrvärme med solvärme.  

Ändå har det under perioden 2000-2011 installerats 245 000 m2 solfångaryta. De 
flesta kombinerar sina solfångare med vedeldning, detta ger också en mycket bra 
synergieffekt då verkningsgraden på en vedpanna är mycket dålig under de 
månader då solvärmen fungerar som bäst. Detta gör att systemen kompletterar 
varandra bra. Marknadsandelen är trots detta mycket låg i Sverige och Boverket 
stödjer sig på en rapport ifrån energigruppen 2010 och menar att en orsak till detta 
tros vara att det inte finns någon leverantör som kan dra fördel av stordrift. 

Ett examensarbete som skrevs 2010 som heter ”uppvärmning av nybyggda villor 
med solfångare och pellets” av Caroline Sjöström visar att det inte är lönsamt att 
kombinera solfångare tillsammans med värmepump. Däremot är det lönsamt att 
kombinera med fjärrvärme eller vattenmantlad kamin. Samtidigt är en lösning med 
solfångare och pellets en mycket miljövänlig totallösning. Pelletsbrännaren har 
bäst verkningsgrad på vintern när solfångaren fungerar som sämst vilket ger 
mycket bra synergieffekter. Solfångarna täcker nästan hela värmebehovet från april 
till oktober.88 

Den termiska solenergin är idag en lönsam investering enligt Klas Ståhl och 
Robert Sundqvist på S-Solar. Den har en förutsägbar energikostnad på 30-70 
öre/kWh. Den är robust och beprövad samt fungerar utmärkt även i Sverige. Den 
är relativt enkel att installera om man är utbildad. Det är mycket viktigt att 
systemet är rätt utformat, dimensionerat och installerat på ett rätt sätt. Det finns 
exempel på anläggningar som fortfarande efter 30 år producerar gratisenergi.89 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
86 Gustafsson Andreas, Energimyndigheten. 2013-04-05 http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-
och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/, (Hämtad 130415) 
87 Boverket. Utvärdering av solvärmebidraget… 
88 Sjöström Caroline. Uppvärmning av nybyggda villor med solfångare och pellets. http://hj.diva-
portal.org/smash/get/diva2:323777/FULLTEXT01 (Hämtad 130430) 
89 Klas Ståhl och Robert Sundqvist, S-Solar. 2009. 
http://www.ssolar.com/Solenergi2010/EnergifaktaDEL1brSolenFramtidensbasenergi/tabid/599/Default.aspx 
(Hämtad 130430) 
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3.1.4 Antal småhus som använder solenergi i Sverige. 

Solfångare 

Enligt statistik ifrån Energimyndigheten fanns det 31000 småhus som hade 
solfångare installerat 201190. Dessa var främst avsedda för varmvatten och var i 
genomsnitt 9 kvadratmeter stora. Antalet småhus 2011 var enligt 
Energimyndigheten 1,9milj vilket gör att endast 1,6 % av alla småhus hade 
solfångare. Det vanligaste uppvärmningssättet var el och 923 000 småhus var 
utrustade med någon typ av värmepump där luftvärmepump var det vanligaste.91 

Solceller 

Antal abonnenter som själv producerar el i Sverige uppgick slutet av 2012 till 
nästan 900st. I dessa siffror ingår egenproduktion ifrån solceller, vindkraft, 
vattenkraft, biogas samt vedbaserad kraftvärme. Vanligast är solceller på det egna 
huset. 92 
Totalt installerad effekt av solceller var 24MW den sista december 2012. Möjlig 
produktion av dessa var 19 000 MWh på ett år. Potentialen för tillväxt har 
uppskattats till tiotals miljoner MWh varje år bara för takmonterade solceller.93  
Under 2012 installerades det 8 MW i Sverige.  
Energin från solceller motsvarar 0,01 % av Sveriges elproduktion.94 
 

3.1.5 One Tonne Life 

Att använda solfångare och solceller i småhus har visat sig fungera bra i ett 
projektsamarbete mellan A-hus, Vattenfall, Volvo Personvagnar och 
samarbetande företag. Projektet kallades för ”One Tonne Life”. Det gick ut på att 
en utvald barnfamilj skulle försöka att endast släppa ut ett ton koldioxid per 
person och år men ändå leva ett normalt liv. Husets tak var försedda med solceller 
till el och garaget med solpaneler för värme. Dessa lösningar var integrerade i 
byggnaden från början och utgjorde en del av huset arkitektur vilket kan ses av 
figur 9. 

Mätningar pågick under ett halvår från v.3 till v.25. Under februari månad 
levererade solcellerna ibland mer än vad huset förbrukade. Från och med mitten 
av april började solcellerna ge tillräckligt mycket för att täcka dagsbehovet av el. 
Solcellernas produktion beräknades till 5000kWh/år och 1500 av dessa gick då att 
sälja eller ladda en elbil med. När det gäller solpaneler på garaget för värme så 
började de ge bidrag till uppvärmning och varmvatten ifrån mitten av april. De 
beräknades täcka stora delar av behovet fram till och med oktober. 95 

 

                                                
90 Energimyndigheten. Energistatistik för småhus 2011. 2012. ISSN: 1654-7543. s.22 
91 Ibid. s.23 
92 Tapper Matz. Svensk Energi. http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-A-F/Egenproduktion-av-el/ 
(hämtad 130530) 
93 IEA. PVPS Annual report 2012. http://www.iea-pvps.org/ (Hämtad 130430) s. 88 
94 Ibid s. 87 
95 Vattenfall AB. One Tonne Life. 2011. http://onetonnelife.se/statistik/ (Hämtad 130531) 
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Figur 9. One Tonne Life huset 96 

3.1.6 Solceller internationellt. 

I slutet av 2012 installerades det 100 000 MW solceller i världen. I bild 10 finns en 
redogörelse för ett stort antal länder och dess installerade effekt fram tills slutet av 
2012. Det finns även med hur mycket de bidrar till landets elproduktion. 
Tyskland är det land som har mest installerad effekt på 32GW. Italien har den 
största andelen med 5,75%. Danmark ökade från 11MW till 327MW under 2012. 
 

 
Figur 10. Översikt av solceller internationellt under 2012.97 
                                                
96 A-hus. One Tonne Life. http://www.a-hus.se/senaste-nytt/sveriges-energieffektivaste-smahus-
utsedda (Hämtad 130609) 
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3.1.7 Byggbranschens syn på solenergi och hur andelen solenergi kan 
öka. 

SHC (Solar Heating and Cooling) startades 1977 och är ett av de första 
programmen ifrån IEA (Internationella energirådet). De har mellan åren 2009-
2012 gjort en undersökning av 14 länder och detta har resulterat i en rapport som 
heter ”Solar Energy and Architecture”.98 Ansvarig forskare var Maria Wall ifrån 
Sverige.  

I denna rapport finns det totalt 613 svarande som arbetar professionellt med 
byggande. I Sverige svarade 72 st. vilket var det näst högsta deltagarantalet av alla 
länder.  

Här nedan följer en sammanfattning av de viktigaste bitarna med avseende på hur 
solenergi används i Sverige och internationellt samt förslag på hur den kan öka.  

Fråga 1-3 behandlade hur solenergi har använts i de tillfrågandes profession. 80 % 
tyckte att det var av intresse med solenergi. 7 % använde solceller(PV) och 18 % 
använde solfångare(ST) regelbundet i sitt arbete. Att integrera solceller i byggnader 
var något som var av ökande intresse.  

 
Figur 11. Hur ofta används solenergi internationellt 99 
 
I Sverige ansåg 61 % att det var viktigt med solenergi men däremot användes det 
mycket sällan eller aldrig. Endast 1 % använde solceller, 3 % varmvatten och 4 % 
uppvärmning ofta i sin yrkesutövning. 

                                                                                                                                       
97 IEA. Report IEA-PVPS T1-22:2013. http://www.iea-pvps.org/ (Hämtad 130530) 
98 IEA SHC. Farkas Klaudia (NTNU, Norway) Miljana Horvat (Ryerson University, Canada). Task 41: Solar Energy 
and Architecture (2009-2012) Subtask A:.Criteria for Architectural Intergration. 2012 
99 Ibid 
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Figur 12. Statistik för Sverige100 

 
Fråga 4-5 behandlade vilka hinder det finns och vad som behövs för att kunna 
använda solenergin i byggnadsprocessen. De främsta hindren var ekonomiska 
både när det gäller solceller 73 % och solfångare 31 %.  

Hinder som kunskap och tillgänglig information om solenergisystem hade samma 
vikt medan däremot strategier och ekonomiska hinder var av större betydelse. Det 
fanns också tydliga nationella skillnader, t. ex var det i de länder där ekonomin var 
god eller där staten hjälper till det största problemen kunskap och information. I 
de länder där det har funnits en tradition av att använda solenergi eller att staten 
premierar solenergi är de största problemen tillgängligheten på produkter.  

 
Figur 13. Hinder för solenergi internationellt.101 

 

                                                
100 Ibid 
101 Ibid 
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I Sverige ansåg 85 % att det inte var ekonomiskt försvarbart med solceller och 
näst största skälet (64 %) anges att kunderna inte är intresserade. När det gäller 
solfångare var det största problemet att kunder inte var intresserade (62 %) och 
det andra att kunskaper eller produkter saknas (51 %). När det gäller solfångare 
ansåg bara 40 % att det inte var ekonomiskt försvarbart.  

 
Figur 14. Hinder för solenergi i Sverige.102 

 

De kommentarer personer i Sverige lämnade avseende hinder för större spridning 
av solenergi var följande 

• Det saknas medvetenhet av behovet om byggnadsintegrerade lösningar 
både bland kunder och professionella.  

• Vana. (Det är lätt att göra som man alltid har gjort) 

• Det går inte att sälja överproducerad el tillbaks till leverantören och du kan 
inte spara varmvatten över 6 månader.  

• Byggprocessen är konservativ. 

Om hur det skall gå att öka användningen av solenergi i byggprocessen svarade 
representanter ifrån Sverige följande.  

• Om andra energialternativ blev dyrare skulle fler bli intresserade. 

• Reklam och enskilda lyckade pilotprojekt samt studiebesök skulle kunna 
öka intresset. 

Den sista frågan behandlade hur nöjda de tillfrågade var med de produkter som 
fanns på marknaden. Svaret blev att även om designen av solceller och solfångare 
har gjort framsteg finns det stora utrymmen för förbättringar då arkitekter 
fortfarande tycker att det är svårt att hitta bra produkter på marknaden som är 
snygga och lämpliga att integrera i byggnader.  

 

                                                
102 Ibid 
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3.1.8 Öka andelen solenergi i småhus genom nettodebitering. 

Enligt Naturskyddsföreningens rapport ”Nettodebitera mera” beskrivs 
nettodebitering som ett sätt att kvitta producerad el mot förbrukad. Elpriset idag 
består av flera olika delar som energiskatt och moms, nättariff, elenergipris samt 
elcertifikatavgift. Det innebär att priset för den köpta elen är mer än dubbelt så 
stor som den sålda. Idag får en småskalig producent endast spotpris på sin 
försäljning.103 I Norden bestäms spotpriset av Nordpools elbörs.104  
Idag är det inte möjligt att göra detta av skattemässiga skäl. Därför har regeringen 
tillsatt en utredning som skall vara klar i juni 2013 som behandlar nettodebitering 
av el och skattskyldighet för energiskatt på el105. Huvudfokus är att ta fram ett 
lagförslag på hur nettodebitering skall gå till samt om det är möjligt att kvitta skatt 
och moms. Syftet är att stärka elkonsumenters ställning på marknaden och 
påskynda en övergång till mer hållbara energikällor.  
En rapport ifrån Elforsk106 visar att om nettodebitering skulle införas skulle staten 
tjäna pengar på detta genom ökade intäkter vid försäljning av solceller genom 
moms och skatter. Dessutom nämns det i rapporten att en nettodebitering skulle 
innebära samma ekonomiska effekt för staten som om solelproducenterna skulle 
göra en energibesparing.  
Naturskyddsföreningen107 pekar på samma sak och menar att det är ett 
kostnadseffektivt styrmedel för att klara den energi och miljöutmaning vi står 
inför. De tar upp Danmark som ett exempel på att det verkligen fungerar med 
nettodebitering. Dessutom menar de att kvittning bör ske årsvis och gälla både 
privata och offentliga byggnader.108 
 

3.1.9 Det som stoppar upp användandet av solceller i Sverige. 

Elnätet i Sverige är väl utbyggt för att klara av solel. Det som främst hindrar är 
kostnaden för den egenproducerade elen. Kostnaden för att producera egen el 
behöver ner till under 1kr/kWh för att det skall bli lönsamt för privatpersoner. 
Det kan också bli problem om den totala solenergin i Sverige överstiger ca 
10TWh/år. Då klarar inte vattenkraften med sina vattenmagasin att reglera elen 
vilket gör att vi får en överproduktion som måste lösas med någon form av lagring 
av solel.109  

                                                
103 Kihlberg David, Naturskyddsföreningen. Nettodebitera mera! –styrmedel för att stimulera småskalig elproduktion. 
s.4 
104 Nordpool. www.nordpool.com (Hämtad 130424) 
105 Regeringen.  http://www.regeringen.se/sb/d/15686/a/192088 (130410) 

106 ELFORSK. Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel. 
www.elforsk.se/Rapporter/?rid=10_93_ (Hämtad 130410) 

107 Kihlberg David, Naturskyddsföreningen. s.4 
108 Ibid s.3 
109 Ångströmlaboratoriet. 2010. http://www.sse.uu.se/forskning/Solceller/FAQ/#tocjump_3540909835137427_8 
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3.1.10 Grid parity 

Grid parity är uppnått i länder som Italien, Indien, Mexiko, Kina, Spanien och 
delar av USA. Detta betyder att priset för att tillverka solel har samma pris eller 
lägre som konventionella elkällor som kol och olja. Södra Tyskland beräknar att nå 
detta under 2014.110 
Hur ser det då ut i Sverige? 
I en intervju med Linus Palmblad på Energimyndigheten svarar han ”att vi inte 
nått det ännu även om priserna sjunkit mycket den senaste tiden.” Idag kostar det 
ca 1,5 -2,0 kr/kWh att tillverka egen solel vilket skall jämföras med elpriset på ca 
1,2 kr/kWh. Att solenergin ökar i andra länder som t.ex. Danmark förklarar han 
att det beror på att de har infört nettodebitering samt att de har högre elpris. För 
att öka solenergin krävs enligt Linus att få till långsiktiga och förutsägbara 
förutsättningar. Han framhåller Tyskland som ett bra föredöme som lyckats 
genom att ha ett kraftfullt stöd men kontinuerligt trappat av det och ändå lyckats 
behålla en stark marknad.111 
 

3.1.11 Elpris 

Elpriset skiljer sig mycket åt mellan olika länder. En jämförelse 
som IEA har ställt upp angående hushållsel i OECD-länder 
visas i bild 15. OECD är en förkortning av Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling och det finns 34 länder 
som är medlemmar112 
Danmark har högst elpriser med 409,17 dollar/MWh eller 
omräknat till svenska kronor 2,68 kr/kWh. Tyskland ligger näst 
högst med 2,30 kr/kWh. 
Lägst elpriser har Korea med 0,58 kr/kWh och Mexiko på 0,62 
kr/kWh.  
Sverige ligger mittemellan på 1,62 kr/kWh. 
En jämförelse mellan elpriset och mängden solcellsinstallationer 
visar att de länder som har de högsta elpriserna har också en 
hög andel solcellsinstallationer. Andelen solel i Mexiko ligger på 
0,04 % av landets elproduktion medan däremot i Tyskland 
ligger den på 5,57 %. USA har ett elpris på 0,77 kr/kWh och en 
andel solel på 0,25 %. Italien har ett elpris på 1,82kr/kWh och 
en andel solenergi på 5,75 %. 
 
 
 

Figur 15. Priser i 
USD.113 

                                                
110 Hummel, P. et al, The unsubsidised solar revolution, Jan 2013, UBS Investment Research. 
111Linus Palmblad Energimyndigheten. 130410 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5501869 (Hämtad 130423) 
112 OECD. http://www.oecd.org/about/ (Hämtad 130531) 
113 IEA.Key World Energy Statistics. 2012. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf 
s.43(Hämtad 130531) 
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3.1.12 Framtiden för solceller. 

I rapporten ”World Energy Outlook 2012” sägs det följande. Tillväxten av 
solkraft växer snabbare än någon annan teknik för förnybar energi. År 2035 räknar 
man med att förnybara energikällor kommer att stå för en tredjedel av den totala 
elproduktionen. Redan år 2015 kommer förnybara energikällor blivit den näst 
största källan till elproduktion och vid år 2035 kommer de närma sig den primära 
källan till el som är kol. Statliga subventioner anses som viktiga för en fortsatt 
uppgång av andelen solceller. År 2011 uppgick de till 88 miljarder dollar och 
beräknas stiga till 240 miljarder dollar till 2035. En ökning med 272 %.114 

Energimyndighetens har gjort en prognos fram till år 2030 för Sverige med 
nuvarande politik och nuvarande system. I denna prognos finns inte solenergi 
med. Energimyndigheten skriver följande som anledning till detta ” Det kan vara 
lönsamt för enskilda hushåll att investera i solenergi redan idag, men denna typ av 
småskalig lönsamhet är svårt att spegla i storskaliga modeller och finns därmed 
inte med i denna analys.”115 

 

3.2 Intervjuer  
För att få reda på hur verkligheten ser ut har intervjuer med personer i 
småhusbranschen gjorts. För att kunna utreda hur solenergi används i småhus har 
ett antal personer kontaktats, alla med någon koppling till småhus eller solenergi.  
Utväljandet av personer att kontakta började först på Eksjöhus då säljare, teknisk 
chef, samt arkitekt intervjuades. Då det framkom under dessa intervjuer att 
solenergi inte användes utökades urvalet av personer att kontakta genom en 
marknadsundersökning som Energiverket gjort116. I undersökningen framkom det 
vilka som erbjöd solenergi till sina hus. Dessa företag valdes ut att kontaktas efter 
avstämning med handledare på Eksjöhus samt handledare på Tekniska Högskolan. 
För att få tag på personer att intervjua har varje företag frågats om vem som är 
lämpligast att svara på frågor om solenergi i småhus. Detta har resulterat i att olika 
personer har kontaktats. Vissa intervjuer har gjorts personligen medan ett stort 
antal har gjorts av praktiska och tidsmässiga skäl över telefon. Två av intervjuerna 
har gjorts via frågor genom mail. Intervjuerna har varit av forskande karaktär mer 
eller mindre med statiska frågor beroende på hur personen som intervjuats valt att 
utveckla ämnet, se frågeställningar och fullständiga intervjuer nedan. Samtliga 
intervjupersoner har fått möjlighet att läsa och ändra i sammanfattningen av 
intervjuerna som skickats till dem via mail. I huvudsak har de tre huvudfrågorna 
utvecklats och bearbetats. Totalt har 12st personer kontaktas med varierande 
yrken och ställningar. Fullständiga intervjuer finns i bilagorna till den här 
rapporten. 

 

                                                
114 IEA. World energy outlook 2012. http://www.iea.org/Textbase/npsum/weo2012sum.pdf 
115 Energimyndigheten, Långsiktprognos 2012. 2013. ER2013:03 
116 Energimyndigheten. Energieffektiva småhus- En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt. 2011. 
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/marknadsoversikt_energieffektiva_smahus1.pdf (Hämtad 
130516) 
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3.2.1 Telefonintervju med säljare på Eksjöhus 2013-04-04  

Bakgrund: Arbetat som säljare i ett år på Eksjöhus 
 
Hur många av era kunder efterfrågar solenergilösningar? 
Sedan jag började har endast 1 kund gjort en förfrågan på om vi tillhandahåller 
solenergilösningar. Och svaret på den frågan är mycket enkelt: nej 
 
Hur många av villorna som säljs av Eksjöhus använder sig av solenergi i någon 
form? 
Ingen i dagsläget. 
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så? 
Vi har inget att erbjuda till våra kunder. Både vi och våra kunder är dåligt insatta i 
hur solenergi fungerar vilket gör att vi styr våra kunder till våra alternativ. 
 
Vad är viktigast för era kunder när de köper ett hus av er? 
Energifrågan är inte så viktig utan det är viktigare med en totalekonomi som är 
bra. Många tycker dessutom att de lösningar som vi erbjuder är tillräckligt 
miljövänliga som bergvärme och fjärrvärme. Utseendet på huset är också en viktig 
sak att det ser estetiskt fint ut vilket inte alltid är fallet med solfångare. 
 
Om du skulle ge förslag på hur användningen av solenergi i villor skulle öka vad 
skulle det vara? 
Om våra leverantörer tog fram förslag som såg estetiskt tilltalande skulle det nog 
öka. De husföretag som jobbar med lågenergihus och passivhus har nog en större 
fördel att använda sig av solenergi. 
 
Hur ser efterfrågan på detta ut i utlandet? 
Vi exporterar endast moduler till utlandet och energilösningar gör de själva på 
plats. 
 
Vad anser du själv om solenergi? 
Det är framtiden. Enligt vi i villa har EU satt upp ett krav att 2020 skall alla hus 
vara nollenergihus vilket gör att vi på något sätt måste använda oss av sol och vind 
för att lösa detta. 
 

3.2.2 Personlig intervju med teknisk chef på Eksjöhus. 2013-04-04 

 
Bakgrund: Teknisk chef på Eksjöhus. 
 
Vad är ert mål som företag? Vad vill ni uppnå? 
Eksjöhus skall erbjuda det trygga husköpet som överträffar kundens 
förväntningar. 



Genomförande 

35 

Vi räknar med att vi attraherar 75 % av marknaden. Idag har vi en marknadsandel 
på ca 7 %. 
 
Hur värms era hus upp? 
Frånluftsvärme 45 % 
Bergvärme 40 % 
Fjärrvärme 15 % 
 
Hur många av villorna som säljs av Eksjöhus använder sig av solenergi i någon 
form? 
Noll i Sverige. 
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så? 
Det marknadsförs inte. Vi har inga strategier för det. Det anses inte som 
kostnadseffektivt och dessutom dyrt och lite ”nördigt”. Vi får frågor om det men 
inget som används. 
 
 
Vad är viktigast för era kunder när de köper ett hus av er? 
God funktion, effektiva planlösningar och trygghet. Våra hus skall vara snygga att 
se på och hålla bra kvalité. Kvalitén skall genomsyra hela processen och vi strävar 
efter att hålla en så jämn kvalité genom hela processen som möjligt.  Kunden skall 
känna sig trygg att handla av oss då vil vill visa kompetens genom hela processen 
från säljare till huvudkontor och entreprenör. 
 
Hur attraktivt skulle det vara för era kunder att öka andelen hus med solenergi? 
Det viktiga är att det blir en snygg lösning som är plug and play och driftsäkert. 
Den skall vara begriplig, trovärdig och ha en fungerande LCC-kalkyl. 
Bidrag ifrån staten och en allmän debatt kring solenergi skulle även hjälpa till att 
öka efterfrågan. 
 
Hur ser er miljöpolicy ut? 
Ingen uttalad, men vi arbetar aktivt för att t. ex minimera spill vid kapningar och 
använder oss av fjärrvärme till fabriken. 
 
Vilket är ert bästa hus ur energisynpunkt? 
Balans (Malmö samt bergvärme 35Kwh/m2 och år) 
 

3.2.3 Personlig Intervju med arkitekt på Eksjöhus 2013-04-04 

 
Bakgrund: Arbetat på Eksjöhus som arkitekt sedan 2006 
 
Hur många av era kunder efterfrågar solenergilösningar? 
Har fått endast ett fåtal förfrågningar av kunder om detta och då är det oftast lite 
speciella fall där miljö är extra viktigt. 
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Hur många av villorna som säljs av Eksjöhus använder sig av solenergi i någon 
form? 
Inga då system för detta saknas helt.  
 
Vad tror du är den största anledningen till att det är så? 
Medvetenheten hos kunderna om solsystem är väldigt lågt. 
Vi vill kunna leverera färdiga lösningar till våra kunder och vi har inget sådant här 
färdigt koncept. 
 
Om du skulle ge förslag på hur användningen av solenergi i villor skulle öka vad 
skulle det vara? 
Hårdare regler med energikrav skulle kunna öka medvetenhet hos kunden och 
tvinga fram lösningar med solenergi. 
 
Skulle det vara möjligt att få till ”snygga” lösningar med solenergi? 
Ja det ser jag inte som någon omöjlighet. På enplanshus känns det som en kul 
utmaning att få till det snyggt. På ett tvåvåningshus märker man inte taket speciellt 
mycket ändå och blir där lite friare och så finns alltid möjligheten att gömma dem 
så de inte märks. 
 
 

3.2.4 Telefonintervju med säljare på Götenehus 2013-04-05 

 
Bakgrund, vad jobbar du som? 
Säljare av nyproducerade styckehus. 
 
Hur jobbar ni med solenergi? 
Det är lite av och på men ingenting just för tillfället. Det är några som frågat om 
det och vi har haft någon som kunde det tidigare men just nu saknar vi 
kunskapen. Dessutom upplevs det fortfarande som för dyrt. 
 
Hur kan det öka tror ni? 
Framförallt är det kostnaden men ibland är det kanske fokus på fel saker som t. ex 
tjocklek på glas och annat som diskuteras istället för solenergilösningar. Det är 
inte heller speciellt estetiskt snyggt vilket också påverkar. Kunde man hitta en 
praktisk och snygg lösning skulle det vara mycket lättare att få kunder att köpa det. 
 
Säljer ni något med solenergi internationellt? 
Vi säljer till England, Norge och Tyskland men det är precis som hemma här i 
Sverige att det pratas om det men det ligger ingen fokus på det. 
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3.2.5 Telefonintervju med Nibe 2013-04-05 

Din bakgrund: Vad jobbar du som? 
Key account manager för småhus. 
 
Hur används solenergi i nyproducerade småhus idag och hur kan det öka? 
Idag är det så att marknaden inte efterfrågar solenergi. De kunder som ändå 
efterfrågar en sådan här lösning är oftast de som vill ha en grön profil eller att det 
känns bra och inte har krav på pay-off tid på installationen.  
Tittar vi på en termisk installation så skall det till en ackumulator, som bara platsen 
den skall stå på kostar någonstans mellan ca 17000 - 19000 kr att bygga. En 
normal familj gör av med ca 6000kWh/år i varmvatten vilket gör att en 
värmepump då gör av med ca 1500-2000kWh/år. Anledningen till det är att en 
värmepump producerar ca 3 ggr mer energi än vad den gör av med. Låter man då 
solfångaren istället värma vattnet och tillföra energi under sommarhalvåret och 
som maximalt tillföra hälften av den energi som annars skulle ha köpts motsvarar 
det ca 750-1000kWh. Pay-off tiden blir väldigt lång och dessutom tar det stor plats 
i tvättstuga och installationsledningar med vatten måste dras som också tar stor 
plats.  
Det jag tror mer på är solceller. Solceller på taket ca 20-25m2 skulle kunna 
leverera ca 3000kWh/ år. Av dessa skulle ca 1500kWh kunna tillföras till 
värmeanläggningen här blir inget avdrag då dessa direkt används av 
värmepumpen. Solceller har också den fördelen att även om yttemperaturen är kall 
levererar den ändå el vid solstrålning till skillnad mot solfångaren som behöver ha 
en högre yttemperatur för att fungera bra. 
Om det skulle bli drag efter en sådan här lösning är det främst en förändring och 
skärpning av byggreglerna som behövs. En skärpning av reglerna ner till ca 40-
45kWh/ år skulle vara tillräckligt.  Då skulle byggaren tvingas att göra stora 
förändringar i sin byggprocess och då börjar det kosta pengar för honom.  
Då skulle ett billigare alternativ vara att slänga upp solceller på taket. Kanske 
skulle det gå att räkna hem med en bergvärmepump men det skulle vara omöjligt 
att erbjuda den lösningen överallt då det ibland inte är möjligt att borra. I sådana 
fall skulle en solcellslösning vara billigare för byggaren att göra än alla de andra 
ändringar som behövs. Dessutom har priserna på solceller halverats på senare tid 
vilket också gör dem till ett mer och mer intressant val.  
Om det blir en byggregelskärpning med t.ex. 5-10 kWh/m²/år, så blir det många 
nyinstallationer som blir drabbade. Och eftersom c:a 90% av husen har 
frånluftsvärmepump, så måste man göra något med dem och då är solceller den 
givna lösningen, som tillsammans med frånluftsvärmepumpen, då skulle klara de 
ökade kraven. Och nu, kan vi garanterat se en mycket kraftig ökning av solceller. 
Solenergi i småhus skulle redan idag kunna öka om det fanns en färdig lösning för 
kunderna att välja. Om det t.ex. fanns ett solcellspaket för ca 70 000 kr att välja till 
när man köpte hus som då skulle ge ca 3000kWh/ år skulle det för kunden kunna 
innebära att efter bidraget som staten ger, en pay-off tid på under 10 år vara 
möjlig. När vi når dit finns det också på frivillig basis möjligheter att många 
kunder skulle välja en sådan lösning, uppskattningsvis ca 15-25%.  
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3.2.6 Telefonintervju med säljare på Västkuststugan 2013-04-05 

 
Bakgrund, vad jobbar du som? 
Som agent och återförsäljare för Västkuststugan. 
 
Hur jobbar ni med solenergi? 
Inte så mycket. Det är ganska dyrt att bygga idag och många kunder efterfrågar 
främst energisnåla hus och vill lägga pengar på det. Det är en del som frågar om 
solenergi och jag vill gärna sälja det men när man räknar på det visar det sig att det 
är ganska lite som kunden vinner på att använda denna form vilket gör att det bara 
blir en extra kostnad för kunden avseende installationen. De fall där det verkligen 
lönar sig med solenergi är kunder som väljer att ha en pool då det snabbt går att 
räkna hem uppvärmningskostnaden. 
 
Hur kan det öka tror ni? 
Medvetenheten hos kunder är väldigt låg vilket bör öka men även att det politiskt 
regleras som det t. ex har gjorts i Tyskland. 
 
Säljer ni något internationellt med solenergi? 
Vi säljer till bl. a Tyskland, Frankrike, Holland och Norge. Det märks att här har 
man ofta en ökad medvetenhet hos kunder men det som främst efterfrågas är 
lågenergihus och att husen är provtryckta. 
 

3.2.7 Mailsvar ifrån exportchef på Eksjöhus 2013-04-10 

Säljer ni något internationellt med solenergi? 
Internationellt sett finns det länder som Tyskland där det installeras stora mängder 
solenergi. En stor anledning till det är på det sättet i Tyskland är att EnEv har krav 
på att nybyggda hus måste bygga in någon form av regenerativ energi i husen. Då 
solfångare för varmvatten är det billigaste blir det ofta det som byggs in. Ungefär 
80 % av Eksjöhus som säljs till Tyskland får en solfångare på taket oftast för 
varmvatten men ibland även för uppvärmning. 

 

3.2.8 Telefonintervju med VD på Robusta Byggnads AB 2013-04-25 

 
Bakgrund, vad jobbar du som? 
Som VD på Robusta Byggnads AB 
 
Hur används solenergi i småhus idag? 
Totalekonomiskt blir det fördelaktigt att använda sig av solvärme då 
driftskostnaden blir i princip noll. Oftast i kombination med en vattenmantlad 
kamin. 
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Kunder är mer intresserad av ett energisnålt hus och det finns i huvudsak tre olika 
faktorer som kunder vill prata om.  
1. Välisolerade hus.  
2. FTX, och bergvärme då det är en problemfri lösning.  
3. Vattenmantlad kamin och solfångare. 
Vi har byggt 150-160 st. exklusiva enfamiljsvillor och i många fall har vi pratat om 
solenergi men kommit fram till att det inte är något som kunden vill satsa på. Den 
initiala kostnaden är för hög. Det blir ofta FTX och bergvärme som kunden väljer 
trots att vi ofta tar hand om VVS själva och pratar väldigt mycket för solenergi. 
 
Hur kan användningen av solenergi öka tror ni? 
Prisbilden måste ner. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det är lättare att sälja in det 
som syns som t.ex. ett dyrare kök men däremot mer isolerade väggar eller solceller 
som inte syns lika väl är betydligt svårare. Dessutom är kunder idag mer bekväma 
och vill ha enkla lösningar. Solvärme för att värma poolen är ett populärt 
alternativ men det är ändå bara en lyxprodukt som bara når ett fåtal. 
Energikraven är normer och ingen kan tvinga en kund till att uppfylla kraven. 
T.ex. kan en kund ställa in ett el-element i sitt nya passivhus och samtidigt ha 
fönstret öppet för att få bättre ventilation. Det sättet vi lever på spelar stor roll på 
hur mycket energi som används 
 
Säljer ni något med solenergi internationellt? 
Nej, vi säljer bara hus i Sverige 
 

3.2.9 Telefonintervju med säljare på Nordensolar 2013-04-25 

Bakgrund, vad jobbar du som? 
Säljare på Nordensolar 
 
Hur mycket solceller säljer ni till nyproducerade småhus? 
Väldigt lite, det vanligaste är att man har ett hus och vill sätta upp solceller. Vi har 
idag inget samarbete med någon husfabrik. De främsta anledningarna att någon 
idag väljer solceller är att de antingen är intresserade av miljöfrågor eller av teknik. 
De vanligaste systemen till småhus är 3-10kW.  
Prisexempel på ett 3kW system utan bidrag är 43990kr till det tillkommer 
monteringskostnad på ca 10000kr och kostnad för elektriker på ca 3000kr. 
 
Vad krävs för att fler skall välja att sätta upp solceller i framtiden? 
Det är väl flera faktorer: 

·         Förutsägbart bidragssystem (om något) (ROT-avdraget är bra på det 
sättet, inga köer, inget krångel, lättförståeligt) 

·         Högre elpriser ger bättre kalkyl så klart 
·         Inga strafftullar på solceller från EU 
·         Och generellt att politikerna tänker från miljö- och 

konsumentperspektiv och inte från elproducent-/Vattenfallsperspektiv. 
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3.2.10 Telefonintervju med Distriktschef på IVT 2013-04-25 

Bakgrund, vad jobbar du som? 
Distriktschef för nybyggnation 
 
Hur jobbar ni med solenergi i nybyggda småhus? 
Främst solfångare men det är väldigt få som frågar om det. Solfångare producerar 
mest energi när det börjar bli lite varmare ute alltså vår, sommar tidig höst.  Då 
drar husen som minst energi vilket gör det svårt att rent ekonomiskt i dagsläget 
räkna hem den extra investering det innebär. Främst för att man redan från början 
måste ha en sådan bra energiuppvärmning för att klara de tuffa energikraven som 
gäller. 
 
Hur skulle man kunna öka andelen solenergi? 
Främst genom lagkrav och bistånd för att investera i solenergi. Oftast används 
bergvärme som har en hög verkningsgrad och den jobbar mot en nästan konstant 
vattentemperatur i borrhålet. Husets energibehov minskar på sommaren och det 
finns då främst behov av varmvatten och driftkostnaden för den är mycket låg 
med bergvärme. Därför är oftast inte solfångare ekonomiskt försvarbart. 
 

3.2.11 Telefonintervju med teknisk chef på A-hus 2013-04-25 

Bakgrund, vad jobbar du som? 
Teknisk chef på A-hus 
 
Hur arbetar ni med solenergi? 
Vi erbjuder sol på alla våra hus och då främst termiska solfångare. Vi har även 
solceller men håller just för tillfället på att titta över detta och uppdatera vårt 
sortiment. Vi har även ett projekt tillsammans med SP där vi skall bygga ett hus 
med solceller som tar upp en tredjedel av takytan. Dessutom har vi ett eget hus i 
Varberg som vi också skall bygga och ha solceller på.  
 
Säljer ni mycket av solfångare? 
Faktiskt inte då problemet är att det ofta blir väldigt omfattande då det innefattar 
biobränsle, braskamin, FTX och hantera ved. Vilket gör det ganska så dyrt i 
slutändan. Vi har gjort en kalkyl att pay-off tiden blir ungefär 10år om man har 
tillgång till gratis ved. Någonstans mellan 8-9 kubikmeter ved går åt vilket gör att 
man måste gilla den vedhantering som uppstår. 
 
Vad krävs för solenergin skall öka? 
Ett bättre regelverk som inte är så luddigt. Det borde även vara möjligt att kvitta 
energin månadsvis och jag vet att regeringen tittar på det och vi får svar i juni på 
det. 
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Säljer ni något internationellt? 
Vi har en del export, bl.a. har vi sålt ett hus till Holland ett Bright living projekt 
med solceller både på fasad och tak och även solfångare. Det håller på att 
färdigställas och är ännu inte riktigt klart.  
 

3.2.12 Mailkorrespondens med forskningsledare vid Ångström Solar 
Center, Uppsala universitet 2013-04-26 

 
Hur används solenergi i småhus idag? 
Solceller monterade på tak. Elen omvandlas från likspänning till  
växelspänning och används i hushållet. Överskott matas ut på nätet. 
 
Hur kan andelen solenergi öka? 
Min åsikt är att den kan öka genom att man gör det enklare för  
privatpersoner som monterat solceller på sina småhus att sälja  
överskottsel. Att sälja prefabhus, där det är enkelt att bara välja till  
solcellstak skulle också vara mycket intressant. Det blir inte så stor  
merkostnad på det sättet, kanske 50000 kr och då har man möjlighet att  
producera massor med el. 
 
Hur ser användningen av solenergi ut internationellt? 
På www.iea-pvps.org finns en jättebra sammanställning av dagsläget för  
solceller i världen, som är alldeles ny. Observera att i Sverige finns  
väldigt lite solceller installerade så potentialen för att öka  
installationerna är hög! 
 

3.2.13 Sammanfattning av intervjuer 

Av fem olika kontaktade småhustillverkare berättar bara en att de jobbar aktivt 
med solenergi. Dessutom påstår även de att trots att de har alternativ med 
solenergi att sälja är det ändå väldigt lite som faktiskt säljs.  

De tre leverantörer som kontaktats berättar alla ungefär samma sak att marknaden 
inte efterfrågar solenergi eller att det efterfrågas väldigt lite. De anger också att 
oftast är det bara entusiaster som tycker om teknik eller vill ha grön profil som 
verkligen skaffar solenergi. 

Anledningar till att solenergi inte används är följande enligt de intervjuade.  

• Kunder frågar mycket lite efter det, låg medvetenhet hos kunder. 

• Själva dåligt insatta, har inte färdiga strategier eller lösningar. 

• Marknadsförs inte aktivt. 

• Investeringskostnaden för kunden är för hög. 
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• Anses som lite nördigt och onödigt inom småhusbranschen. 

För att kunna öka solenergin framhävs följande förslag av de intervjuade. 

• Förslag som är estetiskt tilltalande, attraktiva hus. 

• Lösningar som är plug and play, driftsäkra och praktiska 

• Lösningar som är begripliga, trovärdiga och har en fungerande LCC-kalkyl 

• Bidrag ifrån staten och en allmän debatt i samhället kring solenergi 

• Hårdare energikrav skulle öka medvetenheten hos kunder och tvinga fram 
mer solenergi.  

• Ett större fokus på solenergi bland allmänheten. 

• Förändra vårt levnadssätt, inte slösa med energin. 

• Kvitta köpt energi mot såld energi, förslagsvis årsvis. 

• Att politiker tänker ifrån ett konsumentperspektiv 

• Högre elpriser i framtiden ger bättre förutsättningar 

• Inga strafftullar på solceller ifrån EU 

När det gäller småhustillverkarnas internationella försäljning och solenergi svarar 
de följande 

• Samma som hemma i Sverige, det talas om det men det ligger ingen fokus 
på solenergi.  

• En ökad medvetenhet finns utomlands men det är ofta fokus på andra 
saker  

• Tyskland har krav på sina hus att de skall bygga in någon form av 
regenerativ energi och det blir ofta solfångare då de är billigast. 
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3.3 Ekonomisk kalkyl 
För att svara på frågan hur solenergin kan öka följer här ett exempel för att se om 
det är ekonomiskt försvarbart att använda sig av solceller i nybyggda småhus. 
Beräkningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns flera saker att ta 
hänsyn till vid en investering och det bör göras en individuell kalkyl innan ett 
inköp görs. Beräkningen utgör ändå ett försök att se vad den ungefärliga 
kostnaden skulle bli. Kalkylen bygger också på att det är möjligt att sälja el till 
samma pris som du kan köpa den för på årsbasis. 

Det vanligaste i nybyggda småhus är värmepump som drivs av el. Här följer ett 
exempel på vad som skulle kunna tillföras när det gäller solceller och vad 
kostnaden skulle bli. 

 
Figur 16117. Solcellspaket på 3kW ifrån Nordensolar. Garantitid på det här paketet är 
10 års tillverkningsgaranti, 25års 80 % effektgaranti och 5 års funktionsgaranti på 
växelriktaren. 

 
Kostnader 

Solcellspaket  43 990 kr 

Installationskostnad118 10 000 kr 

Elektriker (arbete) 119 3 000 kr        

Totalt  56 990 kr 

 

Bidrag 35%  56990 x 0,35 = 19 947 kr 

Kostnad efter bidrag 56990 – 19 947= 37 044 kr 

  

Tillverkad el/år 2850 kWh120  

Medelpriset, el 2011 162,4 öre per kWh. Elhandel 73,9 öre (45,5%) kostnad 
för elnät 27,6 öre (17 %) samt skatt och moms 60,1 öre 
(37 %).121  

                                                
117 Nordensolar. Solcellspaket. http://www.nordensolar.se/products/solcellspaket/ (Hämtad 130516) 
118 Telefonintervju med säljare på Nordensolar, se kapitel 3.2 
119 Ibid 
120 Nordensolar. Solcellspaket. http://www.nordensolar.se/products/solcellspaket/ (Hämtad 130516) 
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Total kostnad för elnät Elnätets pris + andelen skatt och moms på elnätets pris 
=27,6+(27,6x0,37)=37,8 öre   

Besparing/år  Elnätets pris – total kostnad för elnät multiplicerat med 
tillverkad el/år = (162,4-37,8)x2850=3 551 kr  

Pay-off tid   37044/3 551 = 10,4 år  

Utan hänsyn till kalkylränta blir pay-off tiden 10 år.  

Här har ingen hänsyn tagits till att elpriset under de senaste åren har stigit och att 
elpriset med allra största sannolikhet kommer att göra det även framöver. Den här 
beräkningen låser fast elpriset i 10 år till dagens nivå. Detta bidrar positivt till 
kalkylen och gör investeringen mera lönsam. 

 

                                                                                                                                       
121 Energimyndigheten, Uppvärmning i Sverige 2012. 
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202012/Uppvarmning_i_sverige_EIR_
2012_09.pdf (Hämtad 130429) 
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4 Resultat och analys 
Här beskrivs de viktigaste resultaten från de vetenskapliga metoder som använts 
under genomförandet. Varje frågeställning har en egen rubrik. 

 

4.1  Hur används solenergi i småhus idag? 
Här görs en uppdelning av solenergi generellt och sedan specifikt för solceller och 
solfångare.  

4.1.1 Användning 

Solenergi är hållbart och har under drift inga utsläpp, ingen förbränning och inget 
buller. Solenergi kan utnyttjas med endast lite miljöpåverkan och småhus har stora 
takytor som skulle kunna användas för att ta emot energin. Trots detta används 
solenergi i mycket liten utsträckning i småhus idag. I byggbranschen använder 
endast mellan 1-4 % solenergi i sin profession. Däremot anser en stor andel (61 
%) att det är viktigt med solenergi. Av fem intervjuade småhustillverkare är det 
endast en som har något alternativ med solenergi att erbjuda sina kunder. 
Dessutom säljs det väldigt lite av det alternativet.  

Av de som jobbar professionellt med byggande i Sverige anser 85 % att solceller 
inte är ekonomiskt och 40 % anser att solfångare inte är lönsamt att installera. Det 
saknas dessutom intresse för solfångare då 62 % anser att det inte är intressanta.  

Energimyndigheten tar inte med solenergi i sina prognoser fram till år 2030. Det 
visar att den nuvarande politiken och systemet inte främjar en utveckling av 
solenergi. 

 

4.1.2 Solfångare 

I befintliga hus är solfångare det som installerats mest under 2000-talet. Idag finns 
det installerat i 30 000 småhus. Den vanligaste kombinationen är med vedeldning 
då det sparar arbete på sommaren samt att verkningsgraden för vedpannan är som 
sämst när solen är som bäst. Det är ekonomiskt lönsamt att kombinera med 
fjärrvärme och vattenmantlad kamin däremot är det oftast inte lönsamt att 
kombinera med värmepump. En av anledningarna till detta är att det saknas 
leverantörer som kan dra nytta av stordrift vilket gör att priserna hålls uppe på 
solfångarsystemen. För uppvärmning av pooler i småhus är solfångare vanligt då 
behovet av uppvärmning sammanfaller när solfångarna fungerar som bäst. 
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4.1.3 Solceller 

Solceller har under lång tid varit dyrt att installera och riktigt bra statliga 
incitament har saknats. Därför finns det idag mindre än 900 installationer av 
egenproducerad el. Installerad effekt av solceller var 24MW 2012. Andelen är 
mycket blygsam endast 0.01 % av Sveriges elproduktion kommer ifrån solceller. 
Priserna har dock sjunkit rejält och det har redan skett en rejäl ökning av 
installationer av solceller. Regeringen har avsatt 216 miljoner i bidrag tills solceller 
fram tills 2016 och under perioden jan – mars 2013 har det redan godkänts bidrag 
på 38 miljoner (18%) av det totala stödet.  

 

4.2 Hur kan användningen av solenergi i 
nyproducerade småhus öka? 

4.2.1 Information 

Det saknas många gånger ett intresse eller medvetenhet för att installera solenergi 
både bland kunder och småhustillverkare. För att övervinna det hos 
småhustillverkarna behövs utbildning och tydliga mål. Förslag som kommit fram 
är studiebesök och lyckade pilotprojekt. Ett sådant exempel att titta på vore One 
Tonne Life huset där solceller samt solfångare använts på en nybyggd villa på ett 
lyckat sätt.  

Allmän debatt om solenergi i samhället och dess fördelar skulle skapa en större 
nyfikenhet och öka på intresset hos kunder. Marknadsföring med solenergi av 
småhustillverkare och leverantörer skulle även det göra att fler skulle välja 
solenergi till sin villa.   

4.2.2 Statlig styrning 

Nettodebitering genom att kvitta köpt el mot såld el är ett sätt att öka solenergin 
på ett snabbt sätt då det ökar incitamenteten för småhus att investera i solenergi. 
Naturskyddsföreningens rapport visar att det är ett effektivt styrmedel för att öka 
andelen solenergi och Elforsks rapport visar att staten faktiskt skulle tjäna pengar 
på en sådan åtgärd trots förlorade skatteintäkter. Danmark framhålls som ett bra 
exempel på att det verkligen fungerar.  

Statliga bidrag är viktiga för en fortsatt ökning av solenergin. Detta stöds både av 
intervjuer och av IEA som anser att statliga stöd behöver fortsätta till åtminstone 
år 2035.  

Hårdare energikrav ifrån myndigheter skulle öka medvetenheten hos kunder men 
framförallt hos småhustillverkare som då tvingas ändra i sina färdiga huspaket. 
Detta skulle leda till att solenergi skulle bli ett bättre alternativ än att ändra i 
befintliga konstruktioner. 
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Dyrare elpriser skulle även det driva på utvecklingen då vi ser att andra länder där 
elpriset är mycket högre har en mycket större andel installerad solenergi än 
Sverige. Elnätet i Sverige är dessutom väl utbyggt för att klara av att koppla in el 
ifrån solceller. 

4.2.3 Anpassade lösningar 

Att få fram förslag som är estetiskt tilltalande och bidrar till attraktiva hus 
framhålls som ett framgångsrecept. Av intervjuerna har också framkommit att 
mottagare för solenergi på taken anses som fult vilket inte bidrar till att öka 
intresset. Arkitekter som håller på med utformning av hus i ett tidigt skede saknar 
ofta lösningar att använda för att implementera solenergi i byggnaden. Produkter 
på marknaden behöver därför bli mer anpassade för byggnader. 

Småhustillverkare vill ha färdiga paket att sälja in till kund och dessutom skall de 
vara enkla att använda, driftsäkra och praktiska. Om det togs fram färdiga 
lösningar och strategier om hur solenergi skall användas i småhus skulle även det 
öka på andelen solenergi. Beräkningar som gjorts i denna rapport visar att 
solcellssystem har efter bidrag ungefär 10 års avbetalningstid. 

 

4.3 Hur ser användningen av solceller i småhus ut i ett 
internationellt perspektiv? 
Flera länder har stora mängder solceller installerat. Framför allt Tyskland som har 
över 32GW installerat. Även Italien har en stor andel där solceller står för omkring 
6 % av landets elproduktion. 

Priset på el i länder som har stora mängder solceller installerat är betydligt högre 
än i de länder där utvecklingen inte gått lika snabbt.  

Under 2012 ökade installationer av solceller med 100 000MW. I några länder var 
det en explosionsartad ökning. I vårt grannland Danmark fanns det installerat 
11MW år 2011 men under 2012 steg det till 327MW. 

I en internationell undersökning visade det sig att de som använde solceller 
regelbundet i sin profession var endast 7 %. Problem som framhölls var främst 
ekonomiska. Det fanns dock stora skillnader mellan länderna då de länder där 
ekonomin var god eller staten hjälpte till var det största problemen kunskap och 
information om produkterna. Där det redan fanns mycket solenergi var tillgång till 
produkter ett problem.  

Länder som Italien, Indien, Mexiko, Kina, Spanien och delar av USA har uppnått 
grid parity. Det betyder att el ifrån solen har samma eller lägre pris än 
konventionella källor till el som kol och olja. 

Solkraft är den förnyelsebara källan som växer snabbast. Beräkningar visar att 
redan år 2015 kommer förnyelsebara källor där även sol ingår vara den näst största 
källan till elproduktion i världen.  
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5 Diskussion 
Här diskuteras hur resultatet har blivit och hur de vetenskapliga metoder som 
använts har fungerat. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här rapporten har varit att bidra till ett mer hållbart samhälle 
genom att använda solenergi. Målet med rapporten har varit att utreda hur 
solenergi används i framförallt nybyggda småhus samt se vad som kan göras för 
att öka användningen av solenergi i småhus. Hur har det då resultatet blivit? 
Nedan följer en diskussion kring varje resultat med författarens egna åsikter och 
tankar. 

5.1.1 Hur används solenergi i småhus idag? 

Av statistiken att döma används solenergi i liten utsträckning idag. Det stämmer 
väl med alla de intervjuer som gjorts där de flesta nämner att det inte förekommer 
alls. Framför allt på nyproduktionssidan som har undersökts i den här rapporten. 
Det är bara att gå ut och titta i närmaste villakvarter och konstatera att de hus som 
använder solfångare eller solceller är ganska lätträknade.  

Då Sverige har en hög andel förnyelsebar energi jämfört med andra länder är 
känslan här att det inte är så bråttom med solenergi. Vi i Sverige riskerar att hamna 
rejält på efterkälken mot andra länder om vi inte också börjar installera mer 
solenergi i våra hus. Det finns ingen fokus på solenergi i småhusbranschen. Många 
verkar vilja jobba med solenergi men det är en förändring som går långsamt. Att 
Energimyndigheten inte ens tar med solenergi i sina prognoser för framtiden är 
enligt mitt tycke anmärkningsvärt. Det visar att det nuvarande systemet vi har i 
Sverige inte främjar en utveckling för mer solenergi.  

För att nå målet med nära nollenergihus måste det till någon form av produktion 
av energi i ett småhus vilket antagligen kommer att öka användningen av 
solenergi. Men så länge inte regeringen har bestämt sig för vad ett nära nollhus 
innebär kommer det att bli svårt att få branschen att investera i detta. 

5.1.2 Hur kan användningen av solenergi i nyproducerade småhus 
öka? 

De hinder som tas upp kan sammanfattas som att det inte finns något fokus på 
solenergi då det saknas färdiga lösningar att sälja in. Frågar man leverantörerna 
svarar de i stort sett samma sak även om de menar att staten borde göra mer. Vem 
bär då ansvaret för att vi skall få ett mer hållbart samhälle? Är det staten, 
småhustillverkare, kunder eller leverantörer? Saken är den att alla bär olika roller 
och alla fyra har en skyldighet att samhället blir mer hållbart.  
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Många förslag som kommer upp är vikten av att få en bra statlig reglering med bra 
incitament för småhusägare att investera i solenergi. Detta kanske inte är så 
konstigt då de intervjuer som genomförts har främst varit med småhustillverkare 
och leverantörer. Självklart är det så att när de ekonomiska incitamenten blir 
tillräckligt höga kommer solenergi att öka av sig självt. Att det behövs statligt stöd 
får dock medhåll även av IEA som menar att det behövs statligt stöd åtminstone 
ända fram till år 2035 för att få ordentlig fart på solenergi. Utredningen om 
nettodebitering är något som förväntas sätta rejäl fart på solceller om den faller väl 
ut till småhusägarnas fördel.  

Småhustillverkarna skulle om de själva tog fram färdiga lösningar kunna sälja in 
mer än vad som görs idag. Av en leverantör fick jag reda på att det finns planer för 
färdiga lösningar med solceller för småhustillverkarna att sälja in till sina kunder 
men att det ännu inte är färdigt. Han menar att om pay-off tiden blir under 10 år 
kommer det kunna bli en rejäl ökning av försäljningen, kanske en andel 15-25 % 
från idag 0 %. En annan tillverkare berättade att de hade färdiga lösningar men det 
såldes väldigt lite. Samtidigt måste det sägas att om inte ens alternativet finns 
kommer det aldrig att säljas in någon solenergi i några hus. Hur skulle det se ut om 
alla småhustillverkare åtminstone hade alternativ att visa? 

Priset är det som nästan alla tar upp som det största problemet. 
Investeringskostnaden anses för hög. Det intressanta är att den anses som hög 
men är den det? Beräkningar visar att det är möjligt med en pay-off tid på 10år 
med de bidrag som finns idag. Därefter har du helt gratis el.  

Att sälja in exklusiva kök ser många småhustillverkare som inte något större 
problem. Kanske är det här något att tänka på för de som tillverkar 
solceller/solfångare. Lösningar som är estetiskt tilltalande och som smälter in i 
byggnaden och ger den ett mervärde tilltalar kunder. Då kanske inte priset blir det 
viktiga. 

Att använda solfångare i ett nyproducerat småhus med värmepump är inte 
lönsamt. Här kanske man bara vinner knappt en tusenlapp om året vilket gör att 
det knappast lönar sig med investeringen. Om en värmepump skall användas i det 
nyproducerade huset framstår solceller som det bästa alternativet att investera i. 
Andra kombinationer med pelletsbrännare eller vattenmantlade kaminer kan vara 
ekonomiskt försvarbara men då kräver det ofta en hantering som de flesta inte vill 
ha enligt tillverkarna.  

Information och kunskap är också viktiga bitar i diskussionen om solenergi. 
Småhustillverkarna menar att både kunder och de själva saknar kunskap om hur 
det går att använda solenergi mer. Hur skall då detta kunna ändras? Visst kan 
småhustillverkarna själva se till att informera sig och utbilda sig men sådant kostar 
pengar och så länge det inte lönar sig att göra det kommer det antagligen inte att 
hända. Här kan man kanske tala om en moralisk skyldighet att göra samhället mer 
hållbart? 

Hur skall kunder få mer information? Statliga kampanjer? Eldsjälar som föreläser 
som Lars Andén ifrån svenska Solföreningen som åker runt och informerar och 
pratar fördelar med solenergi?  
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Leverantörer som hittar bra lösningar och som också kan sälja in dem kommer att 
få ett försprång. Här kanske det också finns pengar eller marknadsandelar att 
hämta vilket skulle göra det till en morot för dem. 

5.1.3 Hur ser användningen av solceller i småhus ut i ett internationellt 
perspektiv? 

Statistiken visar att det internationellt används solceller i mycket större 
utsträckning än i Sverige. Under 2012 ser man att det händer något då de flesta 
länder gör väldigt stora ökningar på installerad effekt. Ökningarna är väldigt 
kraftiga och bedöms stiga ännu mer de närmaste åren vilket gör att de rapporter 
som finns blir snabbt inaktuella. Av rapporterna kan man se att när det väl lossnar 
går det väldigt snabbt.  

I flera länder är det samma pris eller lägre att tillverka el ifrån solceller som annan 
elproduktion. Tyskland kommer med största sannolikhet att nå detta under 2014.  

 

 

5.2 Metoddiskussion 
Det finns mycket rapporter och forskning kring ämnet solenergi och det är 
omöjligt att hinna med att läsa allt. Även om ett stort antal har använts i denna 
rapport finns det mycket kvar att sätta sig in i. Då syftet med rapporten är att få 
ett mer hållbart samhälle har fokus varit på att få fram hur solenergi används i 
småhus och hur det kan öka. Då de flesta av de forskningsrapporter som lästs 
hänvisar till IEA och Energimyndigheten har dessa källor fått mest utrymme i 
rapporten.  

Vissa källor har sagt olika fakta. Tiden som solen behöver lysa på jorden för att 
fylla hela världens energibehov på ett år har varit ett sådant exempel. Alltifrån 10 
minuter till en timme eller flera timmar har nämnts i olika böcker. Därför gjordes 
en egen beräkning som kom fram till 35 min. Det betyder inte att böckerna 
behöver ha fel men de har inte redovisat hur de räknat vilket gör att det är svårt 
att kontrollera. 

Intervjuerna som gjorts har varit mycket intressanta och informationsrika. 
Personliga intervjuer har varit det som varit mest givande. Även telefonintervjuer 
har gett ett bra resultat då de flesta har varit mycket tillmötesgående och villiga att 
svara på frågor. Däremot har de som försöktes nå via mail varit svårt att få svar på 
då många tackat nej att svara. Svaren på hur solenergi används har varit i stort sett 
samma hos alla intervjuade vilket bidrar till att stärka bilden hur det verkligen ser 
ut. Däremot har det varit en stor variation på förslagen hur solenergi kan öka. Att 
göra fler intervjuer hade varit en möjlighet för att få en större bredd på svaren 
men sannolikt hade de varit mycket likt det som redan har kommit fram.
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Här tas de viktigaste slutsatserna av arbetet upp och rekommendationer ges åt 
småhusbranschen och ytterligare forskningsområden. 

 

6.1 Slutsats 
Solenergi i småhus är en hållbar energikälla som används i liten utsträckning idag. 
I Sverige finns det 30 000 småhus som har installerat solfångare och den 
vanligaste kombinationen är med vedeldning. Installerad effekt solceller är idag 
24MW och det finns nästan 900st installationer av egenproducerad el. 
Småhustillverkare erbjuder nästan aldrig någon form av solenergi till sina hus och 
leverantörer av energilösningar menar att det är mycket få som efterfrågar 
lösningar med solenergi. Att solenergi förekommer väldigt lite i småhus kan bero 
att Sverige har en mycket hög förnyelsebar energi jämfört med andra länder. 

För att öka användningen av solenergi i småhus krävs framför allt information, 
statlig styrning samt anpassade lösningar. Intresset ibland kunder och 
småhustillverkare måste öka vilket kan ske genom en allmän debatt i samhället och 
marknadsföring av småhustillverkare. Om nettodebitering införs kommer 
användningen av solceller att öka det visar både beräkningar samt exempel ifrån 
andra länder. Bidrag ifrån staten, hårdare energikrav, och dyrare elpriser skulle 
både stimulera och tvinga fram en större användning av solenergi i småhus. 
Anpassade lösningar med solenergi som är estetiskt tilltalande, driftsäkra och 
praktiska skulle göra att småhustillverkare kan sälja in solenergilösningar i större 
utsträckning än idag. 

Användningen av solceller har internationellt sett ökat explosionsartat under 2012. 
Totalt installerades effekt på upp till 100 000MW. I vårt grannland Danmark 
ökade installerad effekt under 2012 från 11MW till 327MW. I vissa länder står 
solceller för upp till 6 % av landets elproduktion. Grid parity har uppnåtts för 
länder som Italien, Indien, Mexiko, Kina, Spanien och delar av USA vilket innebär 
att el ifrån solen har samma eller lägre pris än traditionella källor till el. Problemet 
med solceller är fortfarande främst ekonomiska i många länder men det finns 
också problem med kunskap och information samt tillgång på produkter.  
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6.2 Rekommendationer 

6.2.1 Småhusbranschen 

Ett större fokus på solenergi i nybyggda småhus vore önskvärt för hela 
småhusbranschen. Att få till färdiga lösningar som kan säljas in till kunder och 
som dessutom passar in i husens arkitektur redan ifrån början skulle främja en 
ökning av solenergi. Att från början få se hus där solceller alternativt solfångare 
finns med redan i småhuskatalogen skulle öka intresset för solenergi och skapa en 
nyfikenhet hos kunder. De företag som först lyckas med att sälja in detta kommer 
att få ett försprång då energikraven med all sannolikhet kommer att öka. Kanske 
kan det bli så att solenergi i småhus blir en standardutrustning i framtiden. 

6.2.2 Ytterligare forskningsområden 

Att göra ett liknande arbete som det här och bara inrikta sig på solceller skulle vara 
ett alternativ och tränga in djupare i de olika tekniker som finns. På Uppsala 
Universitet bedrivs forskning när det gäller tunnfilmsolceller. Hur dessa skall 
kunna integreras i tak och fasader skulle vara ett ämne för ett intressant arbete. 
Användningsmöjligheterna är oändliga och kanske kan det i framtiden bli standard 
med solceller i alla byggnader. 

Lagring av solenergi är också något som skulle kunna studeras vidare. Det finns 
idag försök med lagring av solvärme i stora tankar. Hur detta skulle kunna 
implementeras i småhus skulle kunna utredas vidare.
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9 Bilaga 
Bilaga 1 – Beräkning  
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Bilaga1 

Beräkningar av energistrålning ifrån solen i förhållande 
till hela världens energiförbrukning. 
 

Världens energiförbrukning är 100 000 TWh enligt IEA. 
Solarkonstaten är 1367W/m2 men medeleffekten som träffar jorden är 342W/m2 
enligt IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001 
 
Jordens yta= 510 072 000 km2 

 

Hur mycket energi träffas jorden av på en timme? 
 
342x510 072 000 000 000x1=1,744x1017Wh 
 
Världens energiförbrukning är 1,0x1017Wh 
 
Energi ifrån solen/minut=1,744x1017/60min=0,29x1017Wh 
 
Hur många minuter måste solen lysa för att nå hela världens energiförbrukning? 
 
X=antal minuter ger Xx0,29=1 ger att X=34min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


