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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose:  

The purpose of this report is to engage the house owners to their own small scale 

electricity production with solar cells (photovoltaic). Small scale electricity 

production with solar cells is a way that contributes to the development of a 

sustainable society. 

Method:  

Literature review has been used for collecting information about solar cells. 

Interviews were used for information on the solar industry in Sweden. Document 

analysis was used to obtain information on the regulation of small scale power 

generation and statistical data on its market. Calculations have been made on the 

profitability of small scale electricity generation with solar cells. 

Findings:  

Electricity produced by solar cells is one of the most environmentally friendly 

methods available. Small-scale photovoltaic electrical generation can contribute to 

achieving the national environment objectives. Small scale electricity production 

should not exceed the household electricity needs, because of grid losses. In Sweden, 

it is not profitable to produce its own electricity with solar cells. It requires national 

economic subsidies. 

Implications:  

In an extensive expansion of small scale power generation, it is required that the grid 

is adapted to receive the unused amounts of electricity from solar cells. Grid 

modification requires large investments and may affect the price of electricity. Large 

scale production of solar cells requires the development of national recycling systems. 

Silver should be replaced with copper as a cheaper alternative for electrodes. 

Limitations:  

The report is about small scale photovoltaic electrical generation for households. The 

effect on PV (photovoltaic) installations are limited to a maximum power of 10 kW, 

and only installations connected to the grid are treated. Storage of solar energy and 

energy conversion are not included. The study is limited to Sweden. The economic 

calculations ranging is up to 30 years. 

Keywords:  

Energy, house, photovoltaic, solar cells, solar energy, small scale power generation, 

tariff. 
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Sammanfattning 

Syfte:  

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett större intresse hos småhusägare för 

egen småskalig elproduktion med solceller. Småskalig elproduktion med solceller är 

en hållbar metod som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Metod: 

Litteraturstudier har använts för inhämtning av information om solceller. Intervjuer 

användes för att få information om solcellsbranschen i Sverige. Dokumentanalys 

användes för att få information om reglering av småskalig elproduktion och statistiska 

data om dess marknad. Beräkningar har gjorts för at visa lönsamhetsgraden för 

småskalig elproduktion med solceller. 

Resultat:  

El producerat med solceller är en av de miljövänligaste metoder som finns. Småskalig 

elproduktion med solceller kan bidra till att nå de nationella miljömålen. Småskalig 

elproduktion bör inte överstiga det egna hushållet behov av el, pga. elnätsförluster. I 

Sverige är det inte lönsamt att producera egen el med solceller. Det krävs nationella 

ekonomiska subventioner för att stimulera expansion av solceller i Sverige. 

Konsekvenser:  

Vid en omfattande utbyggnad av småskalig elproduktion, krävs det att elnätet 

anpassas till att ta emot stora mängder överskottsel från solceller. Elnätets modifiering 

kräver stora investeringar och kan påverka elpriset. Storskalig tillverkning av solceller 

kräver utveckling av ett nationellt återvinningssystem. Silver bör ersättas med koppar 

som är ett billigare alternativ för elektroder.  

Begränsningar:  

Rapporten har tagit upp småskalig elproduktion med solceller för småhus. Effekten på 

solcellsanläggningar begränsas till en maximal effekt på 10 kW, och endast 

anläggningar som är uppkopplade till nätet behandlas. Lagring av solenergi och 

energikonvertering tas ej med. Studien begränsas till Sverige. De ekonomiska 

kalkylerna sträcker sig upp till 30 år. 

Nyckelord:  

Energi, nettodebitering, solceller, solenergi, småskalig elproduktion, småhusägare.  
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete är gjort i slutskedet av ingenjörsutbildningen 

Byggnadsutformning med Arkitektur, samt Väg och Vatten, vid Högskolan i 

Jönköping. Arbetet behandlar hur småskalig elproduktion med solceller för småhus 

bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Etik bör vara den främsta drivkraften i den tekniska utvecklingen, eftersom ingenjörer 

utvecklar teknik som påverkar hälsa och miljö. (Kauffman, 2013). Här följer 

författarna Kun-Mo Lee`s definition av hållbarhet: ”att behålla ursprunglig kvalitet 

under en lång tid”, och vidare för att det ska vara hållbart måste ”resurserna vara 

tillgängliga” och ”användningen av dem får inte medföra miljöförstöring”. 

(Kauffman, 2013, s.261). El från solceller är en förnybar energiproduktion och kan 

utvinnas i stora mängder. Förnybar energi är energi som kommer från icke fossila 

källor och hit räknas bland annat energi från sol, vind, vattenkraft, biomassa och 

jorden i form av geotermisk energi (Kauffman, 2013). 

Med vattenkraftens utbyggnad i slutet av 1800-talet blev elen billigare. Elenergin är 

svår att lagra, och därför behöver den vara tillgänglig vid behov, vilket lett till 

utbyggnaden av stamnätet under mellankrigstiden. År 1972 etablerades kärnkraft i 

Sverige och det byggdes ut under 1980-talet (Areskoug & Eliasson, 2007).  År 2011 

har kärnkraft och vattenkraft stått för ca 85 % av all el-produktion i Sverige. 

Resterande 15 % har täckts av vindkraft med 4 % och återstoden med fossil och bio 

produktion. Solceller står för en ytterst liten del (Energiläget, 2012). 

Energianvändningen har ökat kraftigt sedan början av 1800-talet. Sveriges totala 

elkonsumtion har ökat under hela 1900-talet, för att sedan i början av 2000-talet 

stabilisera sig på ca 145 TWh och år. Större efterfråga på el förklaras dels med att 

produkterna bearbetades mer och dels genom att elenergin har ersatt andra 

energiformer. Under oljekrisen i början av 1970-talet steg priserna på olja, samtidigt 

som priserna på el sjönk. Från slutet av 1960-talet och fram till 1990-talet har 

Sveriges elkonsumtion ökat mest pga. ett lågt elpris då elproduktionen 

effektiviserades under perioden 1970 -1980 ( Lindhé & Holm, 2011). 

El som är producerad med solceller kan inte effektivt ersätta värmeproduktion eller 

helt tillgodose all elförsörjning. Anledningen till detta är att elenergi har högre kvalité 

än termisk energi och därför är det inte lönsamt att producera värme med el 

(Areskoug & Eliasson, 2007). Däremot är el som är producerat med solceller är ett bra 

komplement till redan befintlig elförsörjning. Småskalig el-produktion med solceller 

introducerades på den svenska marknaden i slutet av 1970-talet (Green, 2002). 

 



Inledning 

2 

 

Som det framgår vid jämförelse av figur 1 och figur 2 nedan, är marknaden av 

solceller i Sverige liten jämfört med andra länder. Från diagrammet i figur 1 kan det 

utläsas att Tyskland har störst ackumulerad total effekt jämfört med andra länder år 

2010. Den totala effekten i Tyskland år 2010 mättes till cirka 15 000 MW och 35 000 

MW totalt i hela världen.  

 

Figur 1. Total effekt av solceller (Elforsk, 2011). 

Den ackumulerade effekten av solceller i Sverige ökar ständigt. Av figur 2 nedan 

framgår det att 2012 var den totala effekten av solceller i Sverige ca 25 MW. 

 

Figur 2. Total effekt av solceller i Sverige (Solarcenter, 2013). 

Sverige har en stigande trend på solcellsmarknaden och det förväntas att fortsätta. De 

senaste åren i perioden 2010 till 2012, har det skett en fördubbling av installerade 

solceller. En stor är att priset på solceller sjunkit kraftigt de senaste åren (Solarcenter, 

2013).  
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1.2 Problembeskrivning 
 

Energianvändningen för hushållsel i småhus ökar stadigt i Sverige vilket ökar behovet 

av att gå över till hållbara energilösningar (Energiläget, 2013). Figur 3 nedan 

illustrerar att högsta ökningen för elpris är under kategorin: ”Elpris,  hushållsel”, dock 

efter 2011 ser man en nedåtgående trend pga. minskade behov på el för 

hushållssektorn, då övergång till andra energialternativ har skett (Energiläget 2013). 

 

Figur 3. Energiprisernas utveckling inom sektorn bostäder och service 1996 – 2011 

(Energiläget, 2013) 

Priser på el påverkas av tillgång, efterfråga och reglering kring eldistributionen. Figur 

4 nedan illustrerar energianvändning per energibärare.  

 

Figur 4. Energianvändning i bostads- och servicesektorn (Energiläget, 2013). 

Globalt sett ökar koldioxidutsläppen stadigt och om denna trend fortsätter kommer 

medeltemperaturen att stiga med 3,5°C till år 2035 (World Energy Outlook, 2011). 

Enligt prognoser som är tagna fram till år 2030, kommer värdlens totala energibehov 

att öka och det kan orsaka energibrist år 2025 (Aman, et.al, 2015). 
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EU har gett ut direktiv om att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen, 

och öka andelen förnybar energi med 20 % till år 2020, jämfört med nivåerna år 1990 

(European Commission 2015). Därför bör en småskalig elproduktion med solceller 

bidra till att nå de nationella miljömålen om minskade växthusgaser. ( Elforsk, 2013). 

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommission som skall ta fram förslag för 

den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiförsörjningen måste vara 

trygg, säker och konkurrenskraftig (Regeringskansliet, 2015). För att nå upp till de 

krav som EU-kommissionen ställer på utnyttjandet av förnybara resurser och 

minskandet av energiförbrukningen och koldioxidutsläpp fram till år 2020 behöver 

det satsas mer på förnybar energiproduktion (European Commission, 2015). 

Totala installerade effekten av solceller i Sverige var 16 MW år 2011 (Solarcenter, 

2013), och den totala elenergikapaciteten i Sverige var då drygt 35 000 MW 

(Energiläget 2012), vilket gör att solceller inte ens står för en halv promille av den 

totala elenergikapaciteten. Som bilden nedan visar, är solelenergi med i vissa 

statistiska data. Det tunna strecket högst upp, sedan år 2011, ska representera andelen 

solenergi.  

 

 

Figur 5. Sveriges energiproduktion 2012 (Energiläget, 2013). 

 

Nu 2015, pågår forskning om mer hållbara energilösningar. Ett exempel är SolEl som 

är ett program energimyndigheten och Elforsk driver. I det aktuella programmet som 

pågår fram till år 2017, är främsta syftet att underlätta etablering av solceller för att 

stimulera en expansion av marknaden för solceller (SolEl-programmet, 2013). Detta 

examensarbete handlar om att öka intresset hos småhusägare för solceller, som i sin 

tur kan medverka till en expansion av marknaden för solceller. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
 

Arbetets syfte är att höja kunskapsnivån för småskalig elproduktion med solceller och 

riktar sig i fösta hand till byggherrar och småhusägare. Rapporten presenterar en 

teknisk och ekonomisk analys av småskalig elproduktion med solceller i Sverige med 

hänsyn till Sveriges aktuella ekonomiska och klimatologiska läge. Arbetets mål är att 

uppmuntra till solcellsanvändning och att bidra till utvecklingen av ett hållbart 

samhälle. 

Arbetet bygger på följande tre frågeställningar. 

 Hur bidrar småskalig elproduktion med solceller till utvecklingen av ett 

hållbart samhälle? 

 Hur kan egen småskalig elproduktion med solceller bli ekonomiskt lönsam? 

 Vad bromsar utvecklingen av solceller i Sverige på småskalig nivå? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

På grund av klimatvariationer, begränsas arbetet till Mellansverige. Arbetet tar endast 

upp småskalig elproduktion med solceller för småhus med anläggningar på maximal 

effekt på 10kW. Endast anläggningar som är uppkopplade till elnätet behandlas. 

Externa paneler med solföljare tas ej med i denna rapport. Begränsning sker till 

anläggningar som installeras i taklutningen. De ekonomiska kalkylerna sträcker sig 

upp till 30 år och elpris antas ligga på en konstant nivå. Elpriset har stabiliserats de 

senaste åren och arbetet speglar det aktuella investeringsbilden. 

 

1.5 Disposition 
 

Examensarbetet börjar med bakgrund om definitionen kring hållbarhet och historik 

kring elenergiproduktion. Inledningsvis fortsätter arbetet med problembeskrivning om 

elenergiproduktion, och småskalig elenergiproduktionsmetod med solceller. Sedan 

följer mål, frågeställningar och avgränsning. Därefter beskrivs arbetsgång och 

genomförande av arbetet med presentation av valda metoder och det resoneras om 

metodernas trovärdighet. Sedan presenterar författarna teorier om solens instrålning, 

beskriver solcellernas historik och teknik, samt framför hur det bidrar till ett hållbart 

samhälle. Arbetet fortsätter med presentation av empiririska data hämtat från 

intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. Längre fram i arbetet redovisas analys 

av insamlad data och de resultat som författarna kommit fram till. Avslutningsvis 

sammanfattas arbetets resultat och slutsatsermed rekommendationer. I slutet av 

examensarbetet ges förslag på vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs arbetsgång och redovisas de undersökningsmetoder som har 

används för datainsamling. Avslutningsvis fastställs metodernas trovärdighet. 

 

2.1 Undersökningsstrategi 
 

I detta arbete har använts både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling. 

Kvalitativ metod innebär att data som samlas in är redan bearbetad och har redan 

kontextuell uppfattning, vilket betyder att det är kopplat till språket som ett medium 

och dit ingår litteraturstudie, intervju. Kvantitativa metoder är när obearbetad data 

samlas in och bearbetas med hjälp av statistiska och matematiska verktyg för att få en 

generaliserad form av insamlad empiri för analys (Blomkvist & Hallin 2014). 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 

Detta arbete har tre frågeställningar som besvaras med blandade metoder, beroende på 

frågans särskilda innehåll. Punktlistan nedan tar upp varje fråga enskilt.  

 Hur bidrar småskalig elproduktion med solceller till utvecklingen av ett 

hållbart samhälle? 

Frågan besvaras med hjälp av litteraturstudie och delvis med data från intervjuer. För 

att besvara frågan krävs en teknisk och klimatologisk kunskap inom området. Det 

krävs en god uppfattning om bakgrunden till det problem som uppstått med 

miljöförstöring, för att kunna sätta det i relation och inse vikten av förnybar energi. 

För att komma fram till en slutsats som är utan marknadens eller politikens influens, 

är litteraturstudie den neutrala metoden. Med litteratur avses tryckta böcker och 

elektroniskt utgivna rapporter.  

 Hur kan egen småskalig elproduktion med solceller bli ekonomiskt lönsam? 

Frågan besvaras med illustration av ekonomiska kalkyler, litteraturstudier och tre 

intervjuer. Arbetet är begränsat till Mellansverige och författarna valde 

intervjupersoner som representerar den kommunala verksamheten för hållbart 

samhälle, ett mindre byggföretag som främst uppför småhus, samt ett företag som 

säjer och installerar solceller på småhus. Det har tagits fram beräkningar för att 

illustrera en investering i solceller ur ett ekonomiskt perspektiv, räknat på 25 – 30 år.  

 

 Vad bromsar expansion av solceller på småskalig nivå i Sverige? 
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Frågan besvaras med hjälp av intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. Frågan 

är komplex eftersom det bygger på erfarenhet av tidigare marknadsundersökningar 

och framtida prognoser, samt teknikens utveckling och det befintliga regelverk kring 

det, och klimatologiska förutsättningar. Frågan kräver alla i arbetet ingående 

arbetsmetoder som använts för datainsamling. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
 

De metoder som används är litteraturstudie, dokumentanalys, intervju och 

kalkylering.  

Intervju är en kvalitativ metod. Den form av intervju som används i detta arbete är en 

formell forskningsintervju, vilket innebär att det inte är den intervjuade personen som 

står i fokus utan ämnet som ska undersökas. Forskningsintervju är opersonlig och 

koncentrerar sig på olika teman. De olika teman presenterades i intervjufrågor som 

öppna frågor där varje fråga omfattar en tema. Intervjun presenteras som en 

sammanhängande berättelse. Forskningsintervju används enbart som underlag för 

studier, så det ger mer frihet till sammanfattningar, och det behöver inte redovisas 

ordagrant. Respondenten, (den som svarar på frågorna i en intervju), kommer att 

kontrolläsa intervjuprotokollet och ge sitt samtycke innan författarna använder det 

som underlag i arbetet. (Jakobsen, 1993).  

Litteraturstudie och dokumentanalys tillhör kategorin kvalitativ metod. 

Dokumentanalys består av insamling av empiri som är hämtad från dokument från 

organisationer och officiella dokument, samt lagstiftning och regelverk. 

Litteraturstudien består däremot av fackböcker, forskningsrapporter och publikationer 

i forskningstidsskrifter. Den kvantitativa metoden används i bl.a. ekonomiska 

kalkyler. Den kvantitativa metoden har reproducerbar egenskap, dvs, resultatet blir 

densamma vid en likadan studie genomfört på samma sätt. (Blomkvist & Hallin 

2014). För den ekonomiska kalkylen har data hämtats in från kommersiella företag 

och statistik från forskarrapporter och myndighetsdokument.  

 

2.4 Arbetsgång 
 

Arbetet började med formulering av syfte och mål. Fokus har hela tiden varit på 

hållbarhet om energifrågor och hur det kan genomföras i praktiken med ekonomiska 

fördelar för den enskilde användaren. Målet delades in i tre frågeställningar, dessa 

frågeställningar har tillsammans med handledare och examinator ändrats efter 

diskussioner. För att undersöka det aktuella läget om dagens möjligheter till egen 

elproduktion har författarna läst forskningsrapporter som visar att forskningsområdet 

expanderar. Litteraturstudie inbegrep i den första fasen intensiv läsning. Där togs del 

av kunskapen om innebörden av hållbarhet, tillgången på förnybara energiresurser, 

samt de tekniska aspekterna om vind och solceller. Det uppenbarade sig tidigt att det 
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inte är aktuellt att producera el med vindturbiner för småskalig elproduktion eftersom 

detta kräver stor plats, kostar mycket och är ej estetiskt tilltalande.  

Författarna har haft arbetsmöte ett antal gånger med handledaren och mellan dessa 

möten har de jobbat enskilt med sökande av data och rapportskrivning. I arbetet har 

författarna valt att intervjua personer som representerar olika områden för att få 

synpunkter från de olika intressenterna. Intervjupersonerna har besökts på deras 

arbetsplatser för att få större möjlighet för en dialog. Texten har ändrats och 

utvärderats löpande. Allt eftersom rapporten blev mer omfattande har arbetet 

koncentrerats djupare kring varje kapitel och delområde. 

 

2.5 Trovärdighet 
 

Trovärdighet i ett arbete bedöms genom validitet och reliabilitet. Det finns två typer 

av validitet. Den inre validiteten som visar förhållandet mellan resultat och verklighet 

(Hallin & Blomkvist, 2014). "Verklighet är sammanfattningen av allt som faktiskt och 

påtagligt förekommer" (Norstedts, 2012, s.1376). Den yttre validiteten förklarar i hur 

stor utsträckning det går att använda resultatet i andra likvärdiga situationer. (Hallin & 

Blomkvist, 2014). Reliabilitet definieras som "pålitlighet hos uppmätta värden" 

(Norstedts, 2012, s.959). Reliabilitet består dels av aritmetisk reliabilitet, bestående av 

mätbara fakta och dialogisk reliabilitet som består av tolkning av empiriskt material 

(Hallin & Blomkvist, 2014).   

Den yttre validiteten är tillämpligt i liknande situationer. Författarna påstår att 

solceller bidrar till hållbart samhälle överallt där det kan tillämpas, men med lokala 

avvikelser. Slutsatsen är att den yttre validiteten är tillförlitlig i varierande grad 

beroende på det geografiska läget.. 

Författarna har använt sig av intervjuer, litteraturstudie, dokumentanalys och 

beräkningar. Personer som har valts till intervjuer har stor erfarenhet inom var sitt av 

följande område: husbyggnad, energirådgivning och försäljning och marknadsföring 

av solcellsprodukter. Informationen bedöms som aktuell då personerna har varit 

verksamma vid tiden då intervjuerna genomfördes, och alla har haft en lång 

arbetslivserfarenhet och därför har data från intervjuerna hög reliabilitet. 

Litteraturstudie har främst bestått av vetenskapliga rapporter och till en viss del av 

facklitteratur. All data hämtad från litteraturstudie är validerad och bekräftad genom 

experiment, statistik, beräkningar och/eller fallstudier. Data hämtad från 

litteraturstudie har hög reliabilitet, eftersom författarna har inriktat sig på de nyaste 

rapporter från 2010 till 2015. Data för dokumentanalys är delvis hämtad från statliga 

myndigheter som SMHI och Boverket. Dokument om prisuppgifter och 

produktinformation är hämtat från företaget SOL EYE, för att spegla den aktuella 

marknaden. Därför är de indata som använts till kalkyl aktuella och har god 

reliabilitet. 



Teoretiskt ramverk 

9 

 

3 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel beskrivs teorier som används för att besvara frågeställningarna och 

uppnå arbetets mål. Kapitlet introduceras med teorin om att energi från solinstrålning 

är hållbar och sedan fortsätter med information om solcellernas funktion.  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Teori är ett ”antagande grundad på noggranna överväganden om faktiska 

förhållanden” (Norstedts, 2012, s.1227). I detta avsnitt beskrivs teorier som kopplas 

till frågeställningar på följande vis: solenergin är hållbar resurs och utvinns med 

solceller. Det ger sedan kompetterande, tillsammans med bakgrund och empiri, 

underlag för analys.  

 

3.2 Energi från solen 
 

I figur 6 nedan framgår det att i Sverige är solinstrålningen ungefär mellan 800 och 

1000 kW/m
2 

och av det kan utvinnas ca 600 till 750 kW/m
2 

( Kaufmann, 2013). 

 

Figur 6. Solenergiinstrålning och potential (Kauffman, 2013). 
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Öken får mest solstrålning på hela jorden och tar emot upp till 3400 kWh/m2 år. 

Mellan latituder 350 södra och 350 norra, har upp till 4 000 soltimmar timmar per år 

(Kauffman, 2013). Diagrammet i figur 7 visar solskenstimmar i Sverige. Det högsta 

värdet är för Visby och som är ungefär hälften så stor jämfört med ökenområdet som 

har 4000 soltimmar timmar per år. Grafen i figur 7 visar även regionala skillnader och 

en trend om stadig ökning. 

 

Figur 7. Diagram över solskenstimmar i Sverige (SMHI, 2014). 

Solarkonstanten är ett mått på ljusets elektromagnetiska styrka ovanför jordens 

atmosfär och är 1360 kW/m2år. När strålningen absorberas, reflekteras av och tränger 

igenom atmosfären, sker förluster. Energimängden som träffar jordens yta varierar 

beroende på infallsvinkeln, där låg infallsvinkel gör att energin fördelas på större yta 

och effekten minskar (Areskoug & Eliasson, 2007). 

Solenergi är hållbar resurs trots att den inte är evig då återstående livslängd på solen 

är beräknad till mellan 4 och 5 miljarder år. Jorden värms upp av solen direkt och 

indirekt. Den direkta uppvärmningen är när direkt strålning träffar jordens yta och den 

indirekta uppvärmningen är när strålningen reflekteras mot jordytan, också kallad en 

diffus stålning. Den totala sammansättningen av elektromagnetisk strålning på 

solljuset består till 7 % av ultraviolett strålning, 47 % av det synliga ljuset och 46 % 

av den infraröda strålningen. Det synliga och infraröda ljuset används till energi och 

det ultravioletta har en förstörande effekt (Kauffman, 2013). 

Då inkommande strålning är räknat per horisontell yta är det enkelt att öka effekten 

genom att vinkla solceller mot solen. 300 vinkel mot söder gör att den mottagna 

energimängden i Norrland ökar till ca 1 000 kWh/m2 år och i södra Sverige ökar det 

till ca 1 200 kWh/m2 år (Siden, 2007). 
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Figur 8 nedan visar karta över solinstrålning i Sverige. Kartan är framtagen av 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). I Sverige varierar 

mängden solstrålning från Norra Sverige med ett värde på ca 800 kWh/m2år, till 

södra Sverige med ett värde på ca 1 000 kWh/m2 år (Siden, 2009). 

 

 

 

 

Figur 8. Karta över solinstrålning i kW/h år (SMHI, 2014). 
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3.3 Solceller 
 

Edmund Becquerell upptäckte 1838 det som idag kallas för photovoltaisk effekt, dvs, 

att solljus kan omvandlas till el med hjälp av halvledarmaterial (Siden 2009). Dagens 

solcell började ta form 1940 då Russel Ohl upptäckte av en slump att ämnet kisel har 

egenskaper som omvandlar solljus till elektricitet. När Russel studerade egenskaperna 

hos kisel, belystes det med ficklampa och voltmetern reagerade. Solceller har 

utvecklats tack vare rymdindustrin sedan slutet av 1960-talet, där solceller användes 

för satelliternas elförsörjning. Oljekrisen i början av 1970-talet bidrog till ett större 

intresse till att skapa alternativa energikällor till olja och intresset steg för solceller. 

Redan i mitten av 1970-talet satsades det på forskning för att kunna introducera 

solceller på marknaden. (Green, 2002).  

1955 introducerades solceller för den kommersiella marknaden i USA och 

verkningsgraden låg på mellan 4 och möjligen 7 % (Siden 2009). I Sverige 

introducerades solceller på 1970-talet. Till en början användes de i fjällen för att ge el 

åt nödtelefoner och fyrar. På marknaden började solceller säljas i Sverige i slutet av 

1970-talet. På 1980-talet började man använda växelriktare som omvandlar likström 

från solceller till växelström och gav möjlighet att nätansluta solceller. Efter det 

introducerades användning av solceller på byggnader, som till att börja med bestod av 

demonstrationsanläggningar. (Green, 2002). 

Foton är en viss minsta mängd elektromagnetisk strålningsenergi." (Norstedts, 2012, 

s.308). Fotoner är ljuspartiklar som bär på elektromagnetisk kraft. En del av det 

elektromagnetiska spektrumet består av synligt ljus. Fotoner för den gula och gröna 

finns det flest av. Mest energiinnehåll har ultraviolett ljus och innehåller ungefär 

dubbelt så mycket energi som det röda ljuset (Green, 2002).   

Kisel är ”ett icke metalliskt grundämne som förekommer i ett stort antal föreningar, 

särskilt i bergarter (Norstedts, 2012, s574.). Det är ett grundämne och har 

halvledaregenskaper vilket innebär att ämnet kan både föra ström och isolera från 

ström. Halvledaregenskaper utnyttjas i solceller. Kisel modifieras med bor och fosfor 

med en så kallad ”dopning”. Kisel har 4 valens elektroner, bor 3 och fosfor 5. Med 

valens elektroner menas elektroner som är i det yttersta elektronskalet. Elektrisk ström 

innebär elektronflöde. Elektronen är negativt laddad och kärnan är positivt laddad. För 

att skapa flöde skapar man en negativ och en positiv laddad sida av kiselplattan, med 

hjälp av bor som ger positiv sida och fosfor som ger en negativ sida. Positiv och 

negativ sida bildas med hjälp av att antal valenselektroner i kisel ändras. Antal 

valenselektroner i kisel ändras med hjälp av att kisel antingen tar delvis fragment från 

bor eller fosfor och ändrar sin molekylära struktur (Green, 2012).  

När det har skapats en positiv och en negativ sida i kisel och det kopplas till en 

belastning (ett batteri eller en elektriskt driven apparat) kan elektronerna flöda både 

genom solcellen och belastningen. Då skapas en sluten krets likt i ett batteri kopplat 

till en belastning. Den extra elektronen i kisel som är modifierad med bor är svagt 

bunden och sätts i rörelse när den träffas av en foton. I och med att fotoner har olika 

energiinnehåll men sätter enbart en elektron i rörelse, är den teoretiska effektiviteten 

begränsad till ca 30 %. ( Green, 2002). 
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De vanliga solceller som finns på marknaden nu kan delas in i tre grupper: 

monokristallina, polykristallina, och tunnfilm. Monokristallina solceller tillverkas av 

kiselkristaller som sågas ned i 0,2 mm tjocka skivor. Polyskristallina tillverkas av 

kiselbitar och pulver och har lite lägre effekt jämfört med monokristallina. Tunnfilm 

har lägst effekt.(Aman et al. 2015). I bilderna nedan, Figur, 9, 10 och 11, visas de tre 

mest förekommande typer av solceller. 

 

 

Figur 9. Exempel på monokristallina solcellsmoduler på tak (Sol Eye, 2015). 

 

Figur 10. Polykristallin solcell (Soleye, 2015)  

 

 

Figur 11. Tunnfilm (Ren energi, 2012) 
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Den kristallina strukturen tillverkas genom smält sand eller kvarts, som får stelna 

tillsammans med en förtillverkad kristall, så att kislet efterliknar i stelningsprocessen 

den kristallen genom att bygga på den befintliga kristallen. Kristallen sågas sedan i 

tunna plattor (Green, 2002). 

I tunnfilmstekniken används amorf kisel som innehåller väte. Amorf kisel måste vara 

tunn.  (mikrometer, 1/1 000 000 m) för att vara åldersbeständig. Det fästs på glas och 

transparenta elektroder används. Tunnfilm kan göras i varierande storlek. Det amorfa 

kislet behöver vara tunt för att få god åldersbeständighet och det åtgärdas med att flera 

lager läggs på.  För att höja effekten behandlas ytan med laser och får då en yta som 

inte reflekterar ut ljuset. (Green, 2002). 

Effekten på dagens solceller på marknaden varierar mellan 4 % till 17 %. Effekten 

varierar beroende på vilken sort av solceller det är och dess arbetstemperatur, där 

högre temperatur sänker effekten på solcellernas elproduktion (Shan, 2014). 

Solcellernas hållbarhet kan bedömas enligt olika kriterier. Här följer några av dem. 

Markanvändningen är mycket sparsam och är det förlagt på taket så räknas 

markanvändningen enbart som sekundär. Vid direkt markexploatering krävs i snitt 6,9 

arces/MW, vilket motsvarar 2,8 ha/MW, och det ligger bland de lägsta, som kärnkraft, 

kol och naturgas. Den största landanvändningen kräver biomassa per producerat kW. 

Data är beräknat på 30 års produktionstid. (Aman, et.al, 2015). 

Energiåterbetalningstiden, dvs. under hur lång tid tar det för solcellen att producera 

och  den mängd energi som krävdes för att tillverka och underhålla den. Det beräknas 

genom att kvoten av energi producerad divideras med energi som behövdes producera 

och underhålla. Hög kvot ät bra för miljön och det är ett värde på 1 och uppåt. 

Energiåterbetalningstiden för solceller ligger på mellan 1 och 1,5 år. 

Energiåterbetalningskvoten ligger på 0,2 till 8,0 år. Variationen förklaras med effekt 

och lokalisering. Finns ingen annan energikälla som kommer upp i så hög konstant. 

Vattenkraften, som Sverige har mycket av, har t.ex. ett värde mellan 0,1 och 3,5 

(Aman et.al, 2015). 

Räknat per gram koldioxid genererat per producerat kWh, ligger solceller på 

fjärdeplats, efter bl.a. vattenkraft, kärnkraft, och vindkraft, med ett värde på ca 

60g/kWh. Kol har högsta värdet och producerar över ca 1 000 g koldioxid per 

producerad kWh (Aman et.al, 2015). 

Mängd vattenanvändning vid elproduktion har kommit också att räknas som en grad 

av hållbarhet, eftersom år 2050 befaras hälften av jordens befolkning inte ha 

tillräcklig tillgång till färskt vatten. Solceller kräver inget vatten för elproduktion. I en 

del fall av konventionell elenergiproduktion används vatten för bland annat kylning. 

Gruvdrift är beroende av mycket vatten, vilket kan relateras till elproduktion med kol 

(Aman et.al, 2015). 

Här följer en kort beskrivning av termisk solenergi för att upplysa om att det finns ett 

effektivare alternativ till solceller som producerar el från solljus. Termisk el har 

fördelen att det kan lagra värme som sedan används för elproduktion (Aman et.al, 

2015). Termisk el innebär att värme från solljuset koncentreras med hjälp av speglar 
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som sedan driver antingen en Stirlingmotor eller en ångturbin. De största 

anläggningar (100 MW och större), består av ett torn placerat i centrum där ett system 

av speglar värmer upp medium i tornet. Arbetstemperaturen ligger på mellan 500
0
 C 

till 600
0
 C. I system med paraboliska avlånga speglar som har löpande rör är medium 

ofta en syntetisk olja. Parabol system är mobila och själva parabolen följer solen och 

de är kopplade till en Stirling motor som driver en generator. Stirling motor arbetar på 

värme och ger inga vibrationer då varvtalet är lågt. Mediet i Stirling motorn är ofta 

väte eller helium och systemet är slutet. Vanligen är kapaciteten kring 10kW till 25 

kW och kan nå en verkningsgrad på uppemot 31,25. Spanien är föregångslandet av 

utvecklingen av termiskt el (Kauffman, 2013). Det sker forskning i Sverige också om 

tillämpning av termiskt el, dock inte tillsammans med stirlingmotor (solarcenter, 

2013). 

 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
 

Ett hållbart samhälle kräver hållbar energiproduktion. Arbetet grundar sig på två 

teorier. Den första teoritiska ramverk handlar om solen som en hållbar energikälla, 

och den andra teorin handlar om solceller som omvandlar solljuset till elektrisk energi 

på ett hållbart sätt.  

Solenergi är en hållbarenergiresurs, som i jämförelse med andra energikällor skadar 

inte människornas hälsa och förorenar inte naturen. Solens energi är gratis och är 

lättillgänglig i stora mängder.  

Solceller omvandar solljus till elektricitet och det kallas för fotovoltaisk effekt. 

Vanligaste solceller tillverkas av havledarmaterial kisel. Solceller är lätta att montera 

och kräver inget underhåll. Solceller ger inget buller och inga vibrationer.  

De två ovan beskrivna teorier om solenergi och fotovoltaisk effekt är naturligt tätt 

sammankopplade och är en del av lösningen för framtida energibrist.
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4 Empiri 
 

I detta kapitel sammanfattas empiriska data, för att tillsammans med teori, ge underlag 

till att dra slutsatser om de frågeställningarna som rapporten tagit upp. 

Empiri är det råmaterial som samlats in för att kunna besvara frågeställningarna 

(Blomkvist & Hallin, 2014). Denna rapport använder sig av kvalitativa och 

kvantitativa data (se 2.1). Data är hämtat från intervjuer, litteraturstudie, 

dokumentinsamling och egna beräkningar.  

 

4.1 Intervju  
 

För att få en helhetsbild om småskalig elenergiproduktion i Sverige, har 

intervjupersoner valts utifrån följande kategorier: säljare, energirådgivare och 

byggnadskonsulter. Det har intervjuats en person inom respektive område. Sökningen 

av intervjupersoner har gjorts till Jönköpings närhet. Intervjuerna grundas på fyra 

frågeställningar som redovisas i bilaga 1.  

Jesper Vidar, bilaga 2, jobbar på SOLEYE. Jesper har stor erfarenhet av 

solcellsbranschen och arbetar med att sälja färdiga solcellspaket och tillbehör, och 

arbetar även med rådgivning. Jesper Vidar upplyser om att marknaden i Sverige för 

solceller är liten men är på uppgång. Jämfört med Tyskland, som är ledande landet 

inom solcellsetableringar, så har Sverige dåligt fungerande bidragssystem och det 

existerar inga incitament. Det är alldeles för lite pengar som regeringen har avsett till 

subventioner av solceller och det befintliga systemet har skapat lång kö och pengarna 

räcker inte till alla sökande. Ett annat problem som hämmar solcellsetableringen på 

marknaden är att det inte finns gemensamma EU-krav och därför är produkter inte 

anpassade för de Svenska förhållanden, dessutom kan elnätsbolag ställa egna krav. 

Solceller är ett bra alternativ till hållbar energiproduktion eftersom det belastar miljön 

minimalt och stör inte omgivningen solceller har även lång brukstid. 

Emma Adolfsson, bilaga 3, jobbar på Energicentrum A6 i Jönköping som 

energirådgivare och har även privat en egen solcellsanläggning. För småskalig 

elproduktion har solceller bättre lönsamhet jämfört med småskalig vindkraft, men 

vindkraften kan vara ett bra komplement. Det finns ett stort intresse för solceller men 

etableringen bromsas på grund av höga investeringskostnader. Det är många som 

söker subventioner och det är lång svarstid, vilket gör att etaberingen avstannar i 

väntan på svar. Emma Adolfsson menar att det bör finnas långsiktiga riktlinjer för 

subventionerna för att fler ska investera i solceller. Det krävs fler synliga exempel och 

vetskapen om att solceller kan hålla i ca 40 år, för att fler skulle vilja satsa på 

solceller.  

Peter Svensson, bilaga 3, jobbar på JPS-Konsult AB. Peter är konsult i byggbranschen 

och arbetar främst för Borohus och Västkuststugan. Det finns inga incitament för 

byggbranschen att installera solceller vid nyproduktion. Peter Svensson menar att 
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energin producerat med solceller, kan med dagens lagstiftning, bara till en liten del, 

användas till att nå upp till energikraven. Eftersom hushållsenergi inte inräknas i den 

specifika energiförbrukningen får man inte reducera med den energi från solceller 

som används till hushållsel. Detta leder till att solceller endast gör en marginell 

skillnad på den specifika energiförbrukningen.  

 

4.2 Litteraturstudie 
 

Det gjordes en litteraturstudie i ämnet solenergi och solceller. Det första steget bestod 

i studier ur fackböcker för att bredda kunskapen. Följande steg bestod i av att läsa 

marknadsrapporter gjorda i Sverige för att få en klarare bild om vilka problem som 

har tagits upp i samband med solcellernas utbredning i Sverige. Efter att de två första 

steg var slutförda gjordes en sökning efter de senaste vetenskapliga artiklarna för att 

få en helhetsbild och av vad som är aktuellt nu och den nuvarande trenden.  

På 2000-talet har det redan funnits fungerande finansiella system anpassade till 

småskalig elproduktion, i bl.a. Spanien, Portugal, Tyskland och Storbritannien. Det 

finns fungerande finansiering och garanti att elbolag köper in överskott av 

egenproducerat el. I Sverige fattas ett konkret regelverk kring solcellsanvändning 

(Elforsk, 2009). I Tyskland t.ex. garanteras en tariff på 20 år. (Elforsk, 2013). 

 Det är brist på de tekniska förutsättningarna, då i Sverige är alla elmätare 

enkelriktade. Det krävs investering att byta ut eller modifiera befintliga elmätare och 

ingen klar finansiell läge finns. Elbolag är tvungna att mäta inkommande och 

utgående el.  Ett stort antal småskaliga elproducenter skulle belasta elnätet då det 

mesta av elproduktionen skulle ske samtidigt och skapa överproduktion lokalt. Det 

skulle medföra dyrare el. Främsta anledningen att solceller installeras av 

privatpersoner i Sverige är av hänsyn till miljön. För att öka användandet av solceller 

krävs det mer information till allmänheten och skapa andra värden förutom 

ekonomiska, samt ha fler entreprenörer på marknaden (Elforsk, 2009).  

I Sverige sysselsatte solcellsbranschen 615 personer år 2012 (Solar Center, 2013).  I 

Tyskland år 2013 sysselsatte solcellsbranschen 110 000 personer. Dessutom förväntas 

det bli tre gånger fler sysselsatta med det år 2030 (Mundo-Hernandez, 2014). 

Det finns en tydlig trend på ökad användning av solceller: 1992 fanns 100 MW och 

2010 fanns det 40 GW totalt räknat installationseffekten av solceller i välden. Priserna 

på solceller har sjunkit och marknaden har växt. På tio år, mellan 2000 – 2010, har 

tillverkningskostnaderna minskat med 14 %. Tekniken har förbättrats och 

verkningsgraden har ökat, från solcellernas introduktion från ca 1970-talet, fram till 

idag med upp till 50 %. År 2010 användes 7 % av all silver till elektroder till 

kilselsolceller. Det är kostsamt och kan komma att ersättas med koppar. Trots 

utvecklingen är återbetalningstiden fortfarande lång och gör det inte attraktivt att 

investera i solceller i Sverige. Geografiskt ger det stora variationer i effekt och det 

påverkar investeringseffekten (Elforsk, 2011).  
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2013 användes av hela solens potentiella energi på 6 500 TW, enbart 0.008 TW. 

Prognoser tyder på att utnyttjande av solenergi för elproduktion kommer att öka i 

framtiden. En del är kopplat till solcellernas tekniska utveckling som höjer deras 

effektivitet. Dagens kiselsolceller med effekten på 16 % förväntas ha effekten på 25 

% år 2030. Solcellernas grad av miljöbelastning kommer att minska tack vare både 

högre effekt och längre livslängd. Prognoser tyder på att år 2030 kommer solcellerna 

dimensioneras till livslängd om 40 år. Det konstateras att både längre livslängd och 

högre effekt kommer ge bättre kostnadseffektivitet, bl.a. för att det kommer krävas 

mindre yta per producerat W (Aman, et,al., 2015).  

Undersökning från 2012 över Svensk solcellsmarknad visade att priset på solceller har 

konstant sjunkit fram till 2012. Det har installerats solceller med en total effekt av 8.4 

MW år 2012, vilket är en ökning med 90% med föregående år  då det installerades 

solceller meden total effekt på 4.4 MW. Trots det ses marknaden fortfarande som 

liten. Tendensen är att nätanslutna anläggningar ökar mest. I Sverige har det varit en 

liten och stabil marknad på ej nätanslutna solceller, som långsamt ökar i dagens läge 

också. (Solar Center 2013). Prisras på solceller har medfört att det är många svenska 

företag har gått i konkurs, och det hänvisas även till det globala ekonomiska krisen. 

Produktionen minskade från knappt 200 MW år 2010, till knapp 50 MW år 2011. 

(Solar Center,  2013). År 2011 var priset för Europa och USA 1.7 Euro per Wp ( 1 

Watt effekt där p står för effekt) solceller, jämfört med Kina som hade 20 % lägre pris 

(Elforsk, 2012). 

Marknaden för solceller expanderar och med det har uppmärksammats flera problem. 

Det uppstått frågor kring brandsäkerhet då anläggningar med solceller kan bilda 

ljusbåge. Ljusbåge är ”synlig elektrisk urladdning i gas mellan två elektroder” 

(Norstedts, 2012 s.689). Spänningen kan bli upp till 1000 V i den elektriska 

urladdningen. Det innebär stor fara för brandmän. Alla solcellsanläggningar bör 

markeras och en urladdning måste garanteras innan brandmän kan närma sig områden 

nära solcellanläggning. Ett ytterligare problem är anslutning av solcellssystem till 

distributionsnät. Det kräver nya växelriktare för kontroll av inkommande och 

utgående el, dels för frekvensstabilitet och dels för att anläggningen ska kunna stängas 

av vid överbelastning. Sedan måste balansen i systemet garanteras, d.v.s., 

fluktuationer som uppstår av ojämn eltillförsel till nätet ska kunna jämnas ut (Elforsk, 

2011). Nätförlusterna från småskalig elproduktion är på cirka 30 % på det överskottsel 

som leds ut på elnätet. Förbrukas all el som är producerat med småskalig elproduktion 

lokalt, sker inga nätförluster (Mundo-Hernandez, 2014).  

Vattenkraft är flexibel och jämnar ut fluktuationer av eltillförsel. Kärnkraft ger det 

jämnaste elproduktionen och vindkraft det mest ojämna. (Energiläget, 2012). Om 

småskalig elproduktion med solceller som är ansluten till elnätet blir omfattande, 

kommer det resultera i överbelastning av det befintliga elnätet (Elforsk, 2009). En 

omfattande småskalig nätansluten elproduktion hade sannolikt lett till högre elpriser, 

eftersom de relativt små elvolymer kräver stora administrativa utgifter (Elforsk, 

2011). 

Solceller har högre effekt när de är rena, dvs. kontinuerlig tvätt ökar elproduktionen 

från solceller ( Dessus & Pharabod, 2000). Däremot räknat på den totala kostnaden 
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och om miljöbelastning tas med är det inte rationellt att använda mycket vatten till 

rengöring (Aman, et.al. 2015). 

Det har tagits fram en hybrid solcell där värmeöverskott via kanaler på undersidan av 

solceller förs bort. Det värmeöverskottet kan sedan användas för lokal 

vattenuppvärmning. Studier har visat att det är ekonomiskt lönsamt med hybridsystem 

och finns i en liten skala på marknaden. Det hybridsystem kan användas för att hålla 

en konstant arbetstemperatur på solceller och med det öka effekten (Shan, 2014). 

Solcellslivsängd räknas mellan 20 och 30 år och därefter kasseras de. Det kräver en 

planerad återvinning, som kan ske antingen centraliserad eller decentraliserad. Det har 

gjorts försök och det har konstaterats att upp till 90 % av solcellselmoduler räknat i 

vikt, kan återvinnas. Ungefär 80 till 85 % är återvinningsbart med dagens teknik. Det 

finns behov av att ersätta giftiga kemikalier och metaller eftersom de ger 

hälsoproblem för personal i tillverkningsstadiet. Det krävs att solceller designas för att 

kunna återvinnas lätt (Aman, et.tab, 2015). 

 

4.3 Dokumentanalys 
 

Dokumentanalys bestod av regler och riktlinjer som uteslutande är utgivna av svenska 

myndigheter, såsom Skatteverket, Energimyndigheten, Rikskansliet och Boverket. 

En komplett solcellsinstallation kräver solceller, växelriktare och montagematerial. 

De flesta leverantörerna erbjuder färdiga paket som innehåller allt detta. Vid större 

system, ofta över cirka 3kW, används system med 3-fas. Växelriktaren omvandlar 

solcellernas likström till 250V växelström som sedan kopplas till byggnadens 

elcentral, för att sedan användas inom byggnaden eller distribueras ut på elnätet. 

Växelriktaren håller cellerna vid den spänningsnivå som ger störst effekt. Det finns så 

kallade microväxelriktare som är så pass liten att den kan fästas på baksidan av en 

solpanel. Detta ger ett flexibelt system som enkelt kan byggas ut. Vanliga växelriktare 

dimensioneras efter hela systemets storlek. Panelerna måste fästas på taket, dessa är 

beroende av den aktuella taktypen. Utöver detta krävs även kablage och kontakter. 

För att sälja elen krävs en elmätare som mäter per timma, elbolagen är skyldiga att 

kostnadsfritt byta ut till dessa. Innan installationen påbörjas bör kommunen kontaktas 

och kontrollera om bygglov krävs för att installera solceller.  Även elnätsbolaget skall 

kontaktas. All elektronisk utrustning måste installeras på korrekt sätt och skall göras 

av behörig elektriker (Energimyndigheten, 2014)  

I Kapitel 9 i Boverkets byggregler (BBR), anges vilka energikrav en nybyggnad måste 

uppfylla. Denna energiförbrukning kallas för byggnadens specifika energianvändning 

och är ett mått på byggnadens energianvändning fördelat på golvarean. 

Specifik energianvändning är formulerat i BBR enligt följande Byggnadens 

energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m
2
 och år. Hushållsenergi inräknas 

inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande 

verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation. (BFS 2015:3 BBR 

22, s. 151)  
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Atemp är Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas 

av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, 

schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. (BFS 2015:3 BBR 22, s. 151) 

Hushållsenergi är Den el eller annan energi som används för hushålls- ändamål. 

Exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat (även i 

gemensam tvättstuga), spis, kyl, frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, 

datorer, TV och annan hemelektronik och dylikt. (BFS 2015:3 BBR 22, s. 152). 

Det står även Byggnaders specifika energianvändning får reduceras med energin från 

solfångare eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i 

den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. (BFS 2015:3 BBR 22, s. 

162) 

Det ställs även krav på max installerad eleffekt och byggnadens klimatskal. Kravet för 

byggnadens klimatskal innebär att byggnadens genomsnittliga värmegenomgångs-

koefficient, Um, inte får vara för högt.  

För att ta hänsyn till Sveriges klimatskillnader har Sverige delats in i fyra klimatzoner 

I, II, III och IV där I är norra och IV är södra Sverige. I tabell 1 och 2 nedan redovisas 

energikraven för småhus i klimatzon III, eftersom rapporten begränsas till 

mellansverige redovisas inte krav för övriga klimatzoner. (BFS 2015:3 BBR 22, s. 

153) 

 
Tabell 1 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon III 

Byggnadens specifika energianvändning  
[kWh per Atemp och år] 

90 

Byggnadens genomsnittliga  
värmegenomgångskoefficient [W/m²K] 

0,40 

 

Tabell 2 Bostäder med elvärme 
 Klimatzon III 

Byggnadens specifika energianvändning  
[kWh per Atemp och år] 

55 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 4,5 

+ tillägg då Atemp är större än 130m² 0,025(Atemp-130) 

Byggnadens genomsnittliga  
värmegenomgångskoefficient [W/m²K] 

0,40 
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Till småskalig elproduktion räknas producenter med maximalt 63 Ampere säkring 
och produktionseffekt på maximalt 43,5kW (ellag kap.4). Förutom lagar finns det 
också standarder att följa. Elsäkerhetsverket arbetar med standarder och riktlinjer. 
Här följer en lista på några av lagar och standarder som gäller i Sverige: 

Lagar: ELSÄK‐FS 2000:1, ELSÄK‐FS 2007:1, ELSÄK-FS 2004:1 och Ellag 
(1997:857) 

Svensk standard:  SS-EN 61727, SS-EN 61173, SS 436 40 00, SS 437 01 40 (The 
Swedish National Photovoltaics Status Report 2012, 2013). 

I januari 2015 fastställdes att bidraget för solcellsinvestering skall minskas till 20% 

mot tidigare 35% av de stödberättigade installationskostnaderna. Det finns även ett 

tak på stödet som ej får överstiga 1,2 miljoner kr och maximalt 37 000 kronor plus 

moms per installerad kilowatt. Stödet ges till alla typer av aktörer och installationen 

skall vara slutförd senast 31 december 2016. Intresset för stödet var stort, fram till 

december 2014 har 8000 ansökningar kommit till Länsstyrelserna och utav dessa har 

3000 ansökningar beviljats (Energimyndigheten, 2015). 

Solelproducenten har även rätt till skattereduktion av den el som säljs, denna 

reduktion uppgår till 60% och reduktionen kommer förtryckt i skattedeklarationen. 

Den el som säljs är momspliktig vilket medför att solelproducenten måste vara 

momsregistrerad (Skatteverket, 2015). 

Det finns även möjlighet att få ersättning via ett elcertifikat. Detta kräver att det 

skickas in en ansökan till Energimyndigheten och att elmätaren mäter elen per timme. 

Ersättningen är olika mellan de olika nätbolagen (Energimyndigheten, 2015). 

Det finns förslag som föreslår nettodebitering, vilket innebär att solelproducenten får 

samma pris för den sålda elen som den köpta. Enligt Skatteverket är det inte tillåtet att 

kvitta energiskatt, detta medför att det i dagsläget inte är tillåtet med nettodebitering. 

Det behövs enklare system för handel med egenproducerat el, för att de administrativa 

kostnaderna för elbolagen inte skall bli för stora då de handlar med små volymer 

(Elforsk, 2011). 

 

4.4 Kalkylering 
 

Det finns flera hemsidor som erbjuder hjälp med kostnadskalkyler, men de som testats 

av författarna har inte varit tillräckligt innehållsrika. Därför gjordes en egen kalkyl där 

flera olika variabler ingår. Kalkylen visar hur den ekonomiska situationen i en 

befintlig villa med frånluftsvärmepump förändras med en solcellsanläggning 

installerad. 

Indata till beräkningen är hämtad på Bengt's villa blogg där det finns en avdelning 

som heter "Produktionskostnad för solel i Sverige". Indata har även jämförts med 

andra källor (referenser). Bengt Stridh är väl insatt i energifrågor och har många års 

erfarenhet av solceller. Kalkylen ska betraktas som en skiss för att upplysa om den 

ekonomiska bilden vid investering i solcell.  
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Kalkylen bygger på dagens energipris som är 1,17kr/kWh. Det ingår inte någon 

prisutveckling av energipriset i beräkningarna. Kalkylerna räknar även med att man 

får 0,35kr/kWh såld överskottsel. I figur 13 är elpriset 1kr/kWh får såld el. 

Andel såld el är en uppskattning på det överskott som inte kan tillgodose byggnaden 

utan säljs till elleverantören, författarna har valt att räkna med 35% överskott efter 

samtal med Bengt Stridh. 

Beräkningen sträcker sig till och med 30 år. Detta valdes eftersom det är uppskattad 

livslängd för solceller. Garantitiden ligger ofta något lägre, ca 25 år. I beräkningarna 

används en anläggning med 5,25kW detta är den anläggning som företaget Sol Eye, 

där vi intervjuat Jesper Vidar (hela intervjun finns med i bilaga 2) säljer mest och att 

våra beräkningar visar bäst ekonomi med denna storlek. Priset för denna anläggning 

är 15790,5kr/kW, se bilaga 5. Det tillkommer Montage för 5000kr och installation för 

7500kr. Den totala investeringskostnaden är 95400kr. 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
 

Empiridata har samlats in med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och 

dokumentanalys. Insamlade data i arbetet handlar om marknad och regelverk och 

framtida prognoser, samt utvärdering av befintligt läge inom solcellsbranschen.  

Empiriska data belyser i vilken omfattning har marknaden och teknikutvecklingen 

kunnat implementera teorier om solenergi och solceller, samt ge en vägledning med 

hjälp av prognoser. De empiriska data visar på stora skillnader mellan användning av 

solenergi i olika länder. 

Sverige har liten marknad men är sakta på uppgång. Det genomförs ständigt olika 

utvärderingar och det satsas på forskning. Solcellsmarknaden antas öka både i Sverige 

och i övriga världen.  

För omfattande elproduktion med solceller krävs en anpassning av elnätet och ändrat 

regelverk. Expansion av solceller på marknaden styrs dels av priset, dess effekt och 

vilka subventioner som gäller.  
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5  Analys och resultat 
 

I detta kapitel analyseras insamlad empiri i förhållande till de teorier som rapporten är 

byggd på. För att kunna besvara frågeställningarna, besvaras varje fråga i ett eget 

avsnitt. 

5.1 Hur bidrar småskalig elproduktion med solceller till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle? 
 

Solceller ger en hållbar energiproduktion och de kan återvinnas till större delen. Från 

rapporter framgår det tydligt att solcellsanvändningen i världen ökar och att 

solcellsbranschen skapar sysselsättning inom olika områden som t.ex. vid tillverkning, 

distribution, forskning, försäljning och montering. 

Solceller har miljöfördelar jämfört med konventionell energiproduktion eftersom det 

inte avger växthusgaser, förutom i tillverkningsskedet. De orsakar inget buller då det 

inte innehåller några rörliga delar. Vattenanvändningen är minimal under solcellernas 

produktion och dess användning. För att möta den växande framtida marknaden i 

Sverige krävs det fler installatörer och återförsäljare.  

Sammanfattning av fördelar hos solceller som bidrar till en utveckling av ett hållbart 

samhälle är: 

 Solceller har en hållbar energiproduktion som kräver små mängder vatten 

under sin livscykel, både under produktionsstadiet och under användning. 

 Solceller avger inga avgaser, och alstrar inga oljud eller vibrationer. 

 Solcellsbranschen skapar sysselsättning inom forskning, försäljning och 

underhåll. 

 Det är möjlighet att återvinna upp till 80-85 % efter slutanvändning solceller. 

 Effektiviteten är lika hög på små solcellanläggningar som på stora. Det 

betyder att det produceras alltid lika stor mängd el per ytenhet. Det i sin tur 

medför att det finns lika stora miljövinster både med stora och små 

anläggningar.  

 Solceller går att integrera i byggnader på ett estetiskt sätt. 

 Solceller kan elektrifiera områden utan befintlig elnät. 

Det finns en stor framtida potential eftersom solcellstekniken utvecklas. Forskning 

pågår för att optimera solcellernas funktion och följande kommer att förbättras i 

framtiden:  

 Solcellsanläggningar bör dimensioneras efter behovet på elförbrukning, för att 

det är ineffektivt att distribuera överskottet till elnätet. Nätförlusterna är höga 

och det belastar nätet. Överskotts producerat el som går ut på elnätet sänker 

hållbarhetsgraden. 

 Solceller har stor känslighet för skugga; en partiell skugga sänker effekten på 

hela solcellspanelen och det pågår forskning om det.  
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 Av litteraturstudie har det framgått att takytan för solceller är en begränsande 

faktor på hur stor effekt kan installeras på en villa eftersom solceller kräver en 

stor yta, (för 1 kW kräver 7 m
2
). Solcellernas yta relateras till markyta som 

används per producerad kW, och eftersom effektivisering av solcellernas 

funktion väntas öka till en effekt av 25 % 2030, jämfört med dagens ca 16 %, 

så kommer det i framtiden ge en effektivare markutnyttjande och indirekt 

markutnyttjande som till exempel takyta och fasader av byggnader. 

 Återvinningsprocesser som redan finns behöver introduceras på marknaden. 

 En utbredd utbyggnad av solceller behöver utvärderas efter de lokala 

förhållanden och elnätet måste också modifieras och anpassas till den 

tekniken. De lokala förhållandena styr dess grad av hållbarhet.  

 Säkerhetsaspekten för elektrisk ljusbåge bör undersökas närmare. 

 Frågorna kring brandsäkerhet i samband med ljusbåge bör det forskas mer om, 

hur kan solceller tömmas snabbt på spänning vid behov, samt att kunna lätt 

identifiera om faran för elstöt finns med ett varningssystem. Det behövs en 

varnings och säkerhetssystem kring solcellsanläggningar. Byggnader som har 

solceller bör markeras.  

 Hybridsolceller som producerar både el och värme och finns nu på marknaden 

i en liten skala, detta bör introduceras på den Svenska marknaden. Då de har 

en högre total effekt, har de även en högre grad av hållbarhet. 

 

 

5.2 Hur kan egen småskalig elproduktion med solceller bli 
ekonomiskt lönsam? 
 

Insamlad data från litteraturstudie visar att konvertera elenergi till värme inte är 

optimalt. Anledningen är att det finns billigare och effektivare alternativ för att 

producera värme då elenergin har mycket hög kvalité jämfört med termisk energi. 

Dessutom är solcellernas teoretiska högsta effekt ca 30 %, eftersom ingen ultraviolett 

strålning tas upp, och solfångare som producerar värme har högre effekt så all stålning 

tas tillvara. Däremot kan det vara så att det eventuella överskottet av elenergi kan 

lagras i termisk energi, och detta på grund av att det inte finns en effektiv 

lagringsmetod för elenergi. Vid behov av värmeproduktion kan hybridsolceller 

användas. 

Solceller producerar ungefär 900kWh/kW vilket motsvarar 4725kWh för denna 

anläggning. Det är väldigt låg effektminskning, författarna räknar med 0,5%. 

Kalkylen bygger på att kunden belånar hela beloppet med en ränta på 3% och 

amorterar 15000 kr/år. Eftersom det är lågt underhåll räknar författarna inte med 

någon kostnad för detta. Beräkningarna presenteras i bilaga 6. 

Kalkylen bygger på en villa som är 129,6 m² och värms med en frånluftsvärmepump. 

Villan förbrukar 11690,2 kWh/år i detta utförande (energiberäkning från Borohus, 

2015). Med solceller minskar energiförbrukningen till 6965,2 kWh/år. Figur 12 nedan 

visar jämförelse av kostnaderna med befintligt utförande och utförande med solceller 

utöver befintligt system. Den blå kurvan redovisar kostnaden för det befintliga 
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värmesystemet och den röda visar resultatet med solceller. Inga extra kostnader för 

reparationer eller liknande har lagts till för kostnaderna med det befintliga systemet 

eftersom dessa är lika vid installation av solceller. 

 

Tabell 3 Sammanställning av kostnadsindata. 

  
Befintligt 
system inkl. solceller, utan bidrag inkl. solceller med bidrag   

Pris för köpt el 1,17 1,17 1,17 kr/kWh 

Pris för såld el - 0,35 1,00 kr/kWh 

Andel el som säljs - 35 35 % 

Investeringskostnad 0 95400 33390 kr 

Energiförbrukning 11690,2 6965,2 6965,2 kWh/år 

 

 

Figur 12, Jämförelse av befintligt värmesystem och med solceller. 

Bidrag ej medräknat, pris för såld el är 0,35kr/kWh. 

Det tar i detta fall 27 år tills installationen av solceller blir lönsam i jämförelse med 

befintligt system. Efter sju år är lånet avbetalat. Eftersom livslängden är cirka 30år är 

det inte lönsamt att installera solceller under dessa premisser.  

Då bidraget medräknas och konsumenten kan ta ut ett högre pris för den överskottsel 

som säljs ändras lönsamheten dramatiskt och ger en avbetalning redan efter 7år och 

efter 30år är totala elkostnaden drygt 110 000kr lägre. När lånen är avbetalade är 

årskostnaden cirka 4900kr lägre med solceller installerade. 
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Ett diagram har även skapats då solcellsbidraget, som ger tillbaka 35% av 

installationskostnaderna, är medräknat och priset för såld el har ökats till 1kr/kWh. 

Resultatet visas i Figur 13 nedan. 

 

 

Figur 13, Jämförelse av befintligt värmesystem och med solceller. 

Bidrag är medräknat, pris för såld el är 1kr/kWh. 

 

5.3 Vad bromsar utvecklingen av solceller i Sverige på 
småskalig nivå? 
 

Marknaden för solceller i Sverige är liten och det finns för lite erfarenhet av småskalig 

elproduktion med solceller i Sverige. Det finns tillräckligt med kunskap men det når 

inte ut. Undersökningar i rapporter visar att priserna på solceller är för höga för att ge 

goda ekonomiska incitament. I dagens läge är det inte ekonomiskt lönsamt att 

producera egen el med solceller. Bidragssystemet för solceller har haft en negativ 

inverkan på viljan att köpa solceller på grund av köbildning. Potentiella köpare väntar 

på besked om bidrag istället för att göra ett inköp. Andra incitament förutom 

ekonomiska marknadsförs inte. Det finns för lite entusiasm bland småhusägarna för 

att investera i solceller enbart av miljöaspekten. Elnätsföretag har lågt intresse av 

expansion av småskalig egenproducerad el och det befintliga elnätet är inte 

dimensionerat för höga belastningsbehov av elöverföring i båda riktningar. Det krävs 

en optimering av elnätet som garanterar felfri elöverföring mellan stora och små 

elproducenter. För investerare av solceller krävs det ett stabilt perspektiv, som till 

exempel i Tyskland, med en garanti på 20 år, för tariffer som medfinansierar solceller. 

Det översskott på el måste kunna säljas eller nettodebiteras. Som det är nu så ändras 

reglerna för subvention och inga garantier ges om dess tidsgiltighet. I Tyskland får 

köparen av solceller en garanti på 25 år för ett visst pris för el som säljs från 

överproduktion. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel sammanfattas arbetets resultat med diskussion av författarnas slutsatser, 

hur arbetet har gått till och konsekvenserna av arbetet. Här beskrivs även arbetets 

begränsningar. Därefter presenteras slutsatser och ges rekommendationer, baserat på 

arbetets resultat. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen är baserad på alla delar från rapporten, dvs., det återkopplas till 

litteraturstudie, intervjuer, dokumentinsamling, samt metodbeskrivning.  

Syftet med detta arbete är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, genom att 

använda solceller för småskalig elproduktion. De senaste forskarrapporter redogör att 

el producerat med solceller är en av de miljövänligaste elenergiproduktionsmetoder. 

Nationella miljömålen handlar om att sänka utsläpp av koldioxid och solceller kan 

bidra till att nå det miljömålet. Av litteraturstudie framgår det att solceller har 

utvecklats sedan upptäckten av den fotovoltaiska effekten i början av 1800-talet. Två 

faktorer som har bidragit till expansionen av solceller är miljöhänsyn och 

energifrågor, där ständigt, globalt sett, ökad energikonsumtion kan orsaka energikris. 

Återbetalningstiden för solceller består av den tid där investeringskostnaden 

motsvarar mängd egenproducerat el omräknat till lokalt marknadspris. Av det framgår 

att pris på el, pris på solceller med tillbehör och det klimatologiska förhållande som 

avgör återbetalningstiden. Från intervjuer och Svenska elforskrapporter framgår det 

att regelverk bör anpassas så det ger möjlighet till en långsiktig och tillförlitlig 

prognos, vid en investering av solceller. Läget i Sverige är nu högst oklar, där det inte 

finns parter utöver försäljarna, tillverkare och forskare som är genuint intresserade 

och har ambitionen till solcellsexpansionen, samt en liten andel privatpersoner som är 

beredda att investera i solceller enbart för miljöns skull. De flesta som är skall 

investera i solceller är intresserade av ekonomiska subventioner. Det framgår av bland 

annat att intresset är högt för subventioner med ekonomiska incitament. 

Intresset i byggbranschen skulle öka om energin från solceller skulle kunna reducera 

den specifika energianvändningen, eftersom byggföretagen måste anpassa sig efter de 

allt mer ökade energikrav som ställs. Byggbolag har inga incitament till att integrera 

solceller med byggnader eller att anpassa för det. Det ställs krav på byggbolag om 

byggnadens energieffektivitet, och solceller kan inte användas till denna fördel. I 

övrigt är det nu helt separerade områden, där det inte sker utveckling parallellt och 

inget storskaligt samarbete pågår mellan byggbolag och solcellstillverkare.   

Rapporter, världen över, uppger att elnätet behöver förnyas eller modifieras utefter 

utvecklingen av att allt fler elproduktionskällor med ojämn eltillförsel ansluts till 

nätet. Solceller i stor omfattning skulle ge hög fluktuation och riskera överbelasta 

elnätet. I Sverige har stamnätet byggt före 1950 – talet och är inte anpassad för 
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anslutning av många små producenter, samt de risker det medför så som 

överbelastning av nätet. Småskalig elproduktion är endast ett komplement till det 

redan befintliga elförsörjningen, eftersom det kan producera el enbart under soltimmar 

och igen ekonomiskt hållbar möjlighet till batterier finns i nuläget. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Frågornas generella karaktär har visat sig vara fördelaktig, eftersom el som är 

producerad med solceller är ett komplement till det redan befintliga elförsörjningen, 

och interagerar. Arbetet hade varit enklare om svaret till frågorna hade arbetats fram 

parallellt. Resultat är förenligt med liknande forskning inom området. Under arbetet 

har frågornas formulering flera gånger, för att kunna smalna av området. T.ex. 

småskalig vindkraft har inte fått plats i detta arbete och författarna valde att inte arbeta 

vidare med detta ämne.  

Frågorna i arbetet har en generaliserad form för att utläsa tendensen om 

solcellsanvändning i Sverige. Det har genomförts en kvalitativ studie av insamlad 

empiri och det har gett inblick i solcellsbranschens utveckling. Intervjuer återspeglar 

marknadens läge pga. dess aktualitet och koppling mellan marknaden och 

intervjupersonerna. Intervjuer har bidragit med kunskap om de icke fungerande 

subventionerna och upplyst om att det finns ett stort intresse för solceller bland 

småhusägarna. Ämnet är aktuellt och det avvaktas på mer förmånligt läge att investera 

i solcell. 

Arbetet bekräftar, baserad på all innehållande empiri, att solceller bör användas i en 

småskalig elproduktion tack vare dess bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Det är bekräftat att solceller ger elenergiproduktion utan buller och utsläpp av 

koldioxid och kan estetiskt ingå i byggnaderna. Solcellsteknoogin är flexibel och 

anpassningsbar både för stora och små anläggningar.  

Resultatet i detta arbete tidsbundet, eftersom solceller ständigt utvecklas så kommer 

kalkyleringar av ekonomi och hållbarhet ändras. Hållbarhetsgraden och 

ekonomiaspekten förbättras med solcellernas effektivitet. Resultatet är generellt giltigt 

för användare i Sverige och med solceller och pris i dagens läge. Resultat kan 

implementeras geografiskt för Sverige också på grund av klimatvariationer där 

solinstrålningsgraden ändrar solcellernas produktionsmängd av el.  

Avgränsningar på en maximal effekt på 10 kW har visat sig vara passande för detta 

arbetets resultat, då rekommendationer är att ha en mindre solcellsanläggning som 

inte producerar överskott, och dessutom passar det för villor, då 10kW solceller täcker 

ca 70 m 
2
. 10kW i effekt på solceller genererar garanterat överskott, men merparten av 

det producerade energin förbrukas i en genomsnittsvilla. Energiförbrukningen i det 

svenska genomsnittshuset är cirka 22 500kWh och för en nybyggd villa cirka 16 

000kWh (Energimyndigheten, 2013). 
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Här följer en tydlig återkoppling till problembeskrivning som handlar om ett behov av 

utveckling av hållbara metoder för energiproduktion.  

 Det är mest lönsamt ur ett hållbarhetsperspektiv med tanke på dagens elnät, är 

att ha en mindre solcellsanläggning som inte genererar mer el än vad det 

förbrukas lokalt. 

 Dagens elnät kan överbelastas av ojämn tillförsel av el och det krävs en 

anpassning för ett utbrett småskalig elproduktion från solceller. 

 Det krävs tydliga riktlinjer och tydliga subventionsmodeller som ger 

ekonomiska incitament. 

 Energi producerad från solceller bör kunna räknas av den specifika 

energianvändningen för en villa, för att det ska vara intressant för byggföretag 

att bygga nya villor med solceller.  

 Använd inte vatten till att tvätta solceller och vid behov, begränsa 

vattenmängden eftersom det har visat sig inte ekonomiskt lönsamt att använda 

vatten till att tvätta solceller. 

 I Kina är priserna till 20 % lägre på solceller jämförda med Europa. Av det 

kan det dras slutsats att produktionen kan bli billigare även i övriga delar av 

världen. 

 Det kan också argumenteras för högre elpris, som då kommer göra solceller 

mer ekonomiskt lönsamt.  

 Det finns flera hemsidor som erbjuder hjälp med kostnadskalkyler, men de 

som testats av författarna har inte varit tillräckligt innehållsrika. Därför gjordes 

en egen kalkyl där flera olika parametrar beaktats. Tester har gjorts med olika 

solcellspaket, ändring av energipris och ränta, med eller utan solcellsbidrag. I 

den slutgiltiga redovisningen har bara ett alternativ tagits med för att 

underlätta för läsaren och visa på hur viktigt solcellsbidraget och en högre 

ersättning för överskottsel är. 

 Stora miljönackdelar består av brytning och förädling av råvaror och 

framställning av produkter, därför bör återvinningen av solceller optimeras.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Det är viktigt att undersöka verkningsgraden av solcellspaneler som är integrerade 

med byggnaden vid olika förutsättningar. Det har visat sig att vid en 

temperaturhöjning tappar solcellspaneler i verkningsgrad. Integrerade solcellspaneler 

är svårare att kyla jämfört med friliggande solcellspaneler. Det borde även göras 

utredning som beräknar den totala mängden solcellsel Sveriges energinät och 

energiförsörjning klarar av, med hänsyn taget till fluktuationer det kan innefatta, samt 

även med hänsyn taget till fluktuationer från den för närvarande växande storskaliga 

vindkraften. Ett annat område för vidare forskning är att undersöka andra möjliga 

lösningar för att få ett långsiktigt och fungerande bidragssystem och andra 

ersättningsformer som incitament för ökad elproduktion med solceller.
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Bilaga 1 

                                                                         
george.wiil.1975@gmail.com 

                                                                                                                                 

svjo85@gmail.com 

SMÅSKALIG EL-PRODUKTION MED SOLCELLER 

George Wiil     Johannes Svensson 

INTERVJU FÖR EXAMENSARBETET 2015 

Byggnadsteknik 

Detta examensarbete utförs vid Tekniska Högskolan i Jönköping VT 2015 inom 

ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga 

högskoleingenjörsutbildningen.  

Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Syfte 

Studera framträdande tekniska egenskaper hos installationer för egen elproduktion 

och den rådande marknaden, lokalt och internationellt. Analysera tillgängliga 

lösningar med hänsyn till effekt, kostnad och plats. 

Syftet är att öka intresset för egen produktion av el genom sol-el och därmed minska 

mängden köpt el och bidra till en bättre miljö. 

AVGRÄNSNINGAR: Rapporten tar upp enbart småskalig el-produktion med 

solceller och vindkraft för småhus och effekten på anläggningar understigande 10 kW.  

 

INTERVJUFRÅGOR:  4st. 

 

1. Är det mer fördelaktigt med sol- eller vindkraft?  

2. Vad är din uppfattning om den Svenska marknaden för solceller? 

3. Vad krävs för att öka användandet av solceller?  

4. Vilka tekniska fördelar/nackdelar har solceller? 

mailto:george.wiil.1975@gmail.com
mailto:svjo85@gmail.com
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    Bilaga 2 

Intervjuprotokoll sida 1 av 2 

 

Organisation:               företaget SOL EYE 

Datum:                             27 februari 2015 

Plats:                   Solbräckebatan 39, Kungälv 

Tid:                                   09:10 - 11:50 

Respondent:                 Jesper Vidar Projektledare 

Intervjuare:                    George Wiil Student JTH 

Övriga närvarande:            Inga övriga närvarande  

 

 

Jesper Vidar som är i grunden IT-ingenjör har undersökt underlag för marknaden i 

flera års tid för småskalig vind och solceller, genom besök hos tillverkare och en 

studie av klimatförhållanden i Sverige. Möjlighet till batteridrift undersöktes också, 

men pga. höga kostnader och mer frekvent behov av underhåll så är det inte lönsamt, 

förutom för mindre stugor och husvagnar. Marknaden i Sverige för solceller just nu är 

liten, trög, men växande och stabil. De flesta produkter som är på den svenska 

marknaden är nu från Tyskland. För några år sen dominerades marknaden av 

Kinesiska produkter, men krav på tullavgifter gjorde att priset gick upp och 

konsumenter väljer Tyska produkter om priset är likadant som hos de Kinesiska 

produkterna.  

Jämfört med T.ex. Tyskland har Sverige färre solcellsanläggningar. Några av orsaker 

är följande:  

o Inga incitament. 

o Lång ”pay off” tid.  

o Dåligt fungerande bidragssystem. 

o Pengarna till energibidrag som ska subventionera investeringar till solceller 

räcker inte. Många står i kö, mellan 3 000 till 5 000 tusen. Det motsvarar, enigt 

dagens ersättningsnivåer, ungefär 700 000 000 kr, och år är det tilldelat 

50 000 000 kr.  

o Statens intresse är svagt till nettodebitering. Det genererar inte moms 

(mervärdesskatt), då köp och försäljning upphör. 

o För låg ersättning för el. 
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Bilaga 2 

Intervjuprotokoll sida 2 av 2 

 

 

Kunskap och intresse för egenproducerat småskalig sol-el finns. Det krävs bättre 

incitament och andra incitament förutom enbart de ekonomiska. Hela processen från 

köp till installation bör förenklas. EU har gemensamma krav, men nätbolagen kan ha 

egna utformade krav.  

Elnätsbolag i Sverige kräver att större system ska vara tre fas anslutna. Produkter som 

finns på marknaden är inte alltid anpassade för de Svenska förhållandena. Produkter 

på den internationella marknaden är mer anpassade för större system. 

Vindkraft lämpar sig till anläggningar med större effekt, i alla fall över 63 Ampere 

(enhet för elektrisk strömstyrka) effekt. Mikroproducent är en producent av el som har 

högst en 63 A säkring. För effektiv vindkraft måste man komma upp i minst 30 meter 

för på lägre höjd är det för mycket turbulens och vinden bör komma från samma håll 

för att det ska vara en effektiv energiutvinning.  

Solcell har fördelen att det innehåller inga rörliga delar och generar inget buller, 

jämfört med vindkraft. Solcellpaneler är enkla att installera och har minimal behov av 

service, det är diskret och kan anpassas till arkitekturen. Solceller har också lång 

livslängd: från 25 upp till 50 år. Det finns en liten effektminskning pga. bl.a. glaset 

och kislet mattas av.  

Nackdelar med solceller är att partiella skuggor sänker effekten för hela strängen 

(sammankopplade solceller mot växelriktare). Effekten minskar också vid högre 

temperatur, vid varje grads höjning efter ca 20
0 

C sänks effekten med 0,3%. Det 

betyder att solceller fungerar effektivt i kyla. Därför är det mer komplicerat med 

integrerade i bygganden solceller som är inbyggda och används även som ersättning 

för byggnadsmateria, då det blir svårare att kyla ner de enheterna. Nu produceras 

solcellspaneler enligt standard som kan sammankopplas med varandra till olika 

effektnivåer, vilket betyder att t.ex. integrerade solceller i glas hade krävt anpassning 

för varje enskilt fönster och kostnaderna skulle bli högre.  
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Bilaga 3 

Intervjuprotokoll sida 1 av 2 

 

Organisation:                   Energicentrum A6 

Datum:                             8 Mars 2015 

Plats:                  Energicentrum A6, Jönköping 

Tid:                                   10:00 - 10:40 

Respondent:                 Emma Adolfsson Energi och klimatrådgivare 

Intervjuare:                    George Wiil, Johannes Svensson Studenter JTH 

Övriga närvarande:            Inga övriga närvarande  

 

 

Emma Adolfsson jobbar som energi och klimatrådgivare på Energicentrum A6, som 

är ett samarbete mellan flera kommuner för att ge kommuninvånarna 

energirådgivning. 

Solceller och vindkraft kan vara bra komplement till varandra. Ofta är det mer vind 

och mindre sol under vinterhalvåret. Den bästa energiproduktionen från solceller sker 

under sommaren då energibehovet är som minst. Solcellsanläggningar kräver stor yta 

och placeras främst på taket. Däremot är det betydligt mycket lättare att få bättre 

ekonomi med solceller än vindkraft vid småskalig elproduktion. 

Energicentrum för statistik över de frågor de får från allmänheten. Det märks tydligt 

att intresset ökar, det ställs mer frågor om egenproducerad el med solceller. 

Uppfattningen är däremot att inte så stor andel går hela vägen fram till att installera 

solcellssystem.  

Det finns ett befintligt bidragssystem som gäller fram till 2016, de som sökte bidrag 

innan 1 januari 2015 kan få 35% av kostnaderna för solcellerna återbetalda. Efter 1 

januari 2015 kan företag få 30% och övriga 20%. De är många sökande och lång kö 

för detta bidrag. För vissa har det tagit väldigt lång tid att få veta om de får bidraget 

eller inte, det finns exempel där det tar över ett år. Detta bidrag kan till och med varit 

negativt för utbyggnaden av solceller, eftersom att kunderna väljer att vänta med 

investering för att få veta om de får bidraget eller inte. 
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Bilaga 3 

Intervjuprotokoll sida 2 av 2 

 

 

Det bör bli enklare för användarna att förstå de regler och krav som finns. För att fler 

skall våga investera i solceller så bör det finnas långsiktiga riktlinjer på de 

subventioner som gäller. I dagsläget ges även en skattereduktion på 60 öre/kWh av 

den el som säljs till nätbolagen och det är oklart hur länge denna skattereduktion 

kommer gälla. Det krävs att kunderna kan se ekonomisk lönsamhet på sikt. 

Visar byggbolagen goda exempel på hur solceller kan placeras på nybyggda villor kan 

intresset öka, för det krävs fler synliga exempel över lag. Rådgivarna på 

Energicentrum A6 har uppfattningen att gemene man inte känner till den långa 

livslängd och det låga underhållskostnaderna som solceller har. Garantitiderna för 

solceller är ofta mellan 25-30år men livslängden är rimligen 40år. 

Kommunen har ambitionen att minska energiförbrukningen, både inom den privata 

och offentliga sektorn. Hållbarhet och miljö står i fokus. 
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Bilaga 4 

Intervjuprotokoll sida 1 av 1 

 

Organisation:                   JPS-Konsult AB 

Datum:                             30 Mars 2015 

Plats:                  JPS-Konsult i Vrigstad 

Tid:                                   10:00 - 10:40 

Respondent:                 Peter Svensson VD, konstuktör 

Intervjuare:                    Johannes Svensson Student JTH 

Övriga närvarande:            Inga övriga närvarande  

 

 

Peter arbetar som konsult åt flera företag, bland annat Västkuststugan, Borohus och 

Dala Cement. Västkuststugan och Borohus är stora tillverkare av småhus, medan Dala 

Cement är leverantör av betongelement. 

Eftersom Peter inte har stor kunskap inom de tekniska eller ekonomiska aspekterna 

för solceller har frågorna istället handlat om hur solceller lättare kan implementeras i 

byggnader och hur kraven bör ändras för att göra det mer intressant att installera 

solceller. 

Peter säger att de energikrav som finns idag ger liten fördel för solceller och hänvisar 

till text i BBR "Byggnaders specifika energianvändning får reduceras med energin 

från solfångare eller solceller placerade på huvudbyggnad, uthus eller byggnadens 

tomt, i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin." (BFS 2015:3 BBR 

22, s. 162) 

Enligt Peter är det många som tolkar detta som att man får reducera den specifika 

energiförbrukningen med all den energi som solcellerna producerar, förutom 

eventuellt överskott. Företaget har därför skickat frågan vidare till Stefan Norman, 

som är representant för energifrågor på Boverket, där Stefan bekräftar att energin som 

används som hushållsel ej får medräknas i denna reducering. Peter säger vidare att 

detta medför att endast 10-20% av den energi som solcellerna genererar kan ingå i 

reduceringen och då är solceller ofta inte aktuellt som åtgärd för att klara 

energikraven. Hade det däremot varit tillåtet att reducera den specifika 

energiförbrukningen med all energi från solcellerna så blir det i högsta grad aktuellt, 

då är det en enkel åtgärd som inte behöver medföra merarbete i projekteringen som 

det till exempel blir om det är tvunget att byta till en vägg med bättre U-värde.   
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Energikostnadsberäkningar 
      

       
Nuvarande energiförbrukning 11690,2 kWh/år 

Enligt energiberäkning från Västkuststugan 
AB 

       Installerad effekt solceller 5,25 kW Färdigt paket från SolEye 
 

       Inköpspris 
      Solcellspaket 82900 kr Enligt bilaga 5 

  Montage 5000 kr 
    Installation 7500 kr 
    Totalt 95400 kr 
    

       Låneränta 3 % 
    Amortering 15000 kr/år 
    

Årskostnad 
15000*år-
95400*0,03år Avbetalningstid = 6,36år 

 

       Energiuttag från solceller 4725 kWh/år 900kWh*5,25kW 
  Andel såld el 35 % 

    Effektminskning 0,5 % 
    

       Nuvarande energipris 1,17 kr/kWh 
    Pris för såld el 0,35 kr/kWh 
    

       Befintligt värmesystem 
      Energikostnad 13677,53 kr/år 11690,2kWh/år*1,17kr 

 

       Befintligt värmesystem inkl solceller 
      Energiförbrukning 11690,2 kWh/år 

    Energi som används i byggnaden 3071,25 kWh/år 
    Såld el 1653,75 kWh/år 
    Avdrag för effektminskning 23,6 kWh/år 4725-4725*0,995år 

  Energikostnad 9533 kr/år (11690,2-3071,25+23,6)*1,17-1653,75*0,35 

       Resultat redovisas i figur 12 & 13 
       


