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Sammanfattning 
Med rådande lagstiftning bör en solcellsinstallation dimensioneras med hänsyn till 

effektbehov. Detta för att minimera andelen utmatad el på nätet då ersättning på värdet för 

utmatad el skiljer sig från värdet av ersatt el.  

Syftet med arbetet är att utvärdera och optimera den befintliga energiförbrukningen ifrån 

Familjebostäders solcellsanläggningar genom att redovisa dimensionering av systemstorlek 

med avseende på lönsamhet. 

Rapporten studerar 5 olika fastigheter med solcellsanläggningar som ligger i Järva området, 

Rinkeby. Två stycken solcellsanläggningar studeras mer på djupet, Hällbybacken 9 och 

Askebykroken 26.  Produktionsdata kommer att användas i ett intervall från april till 

september.  Alla anläggningar har olika effekt, lutning och riktning. Anläggningarna ägs utav 

Familjebostäder.  

Tillvägagångssättet till att dimensionera anläggningarna kommer att bestå av en utvärdering 

utav produktion, konsumtion, politiska frågor, ekonomi, marknad m.m. Detta för att sedan 

redovisa hur systemstorlek kan dimensioneras på ett sådant sätt att en lönsamhet nås. 
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Abstract 
With the current law, a solar installation should be dimensioned by considering power 

requirements. This is to minimize the share of output electricity to the grid when the 

compensation value of the output power is different from the value of the replaced power. 

The purpose of this work is to evaluate and optimize the existing energy consumption from 

Familjebostäders photovoltaic plants by presenting the dimensioning of system size in terms 

of profitability. 

This report studies the 5 different properties with photovoltaic plants located in the Järva area 

and Rinkeby. Two of the systems are looked upon further, Hällybacken 9 and Askebykroken 

26. The data will be used within a range from April to September. All plants have different 

effects, gradient and direction. These facilities are owned by Familjebostäder. 

The procedure of redesigning the plants will consist of an evaluation of production, 

consumption, political affairs, finance, marketing, etc. This procedure will make it possible to 

have more accurate evaluation of the size of the dimensions in order to make it more 

profitable. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns en väldigt stor men något outnyttjad resurs för elproduktion i form av 

solenergi.  Solceller blir att vanligare i Europa och monteras på hustak för att få billigare och 

mer miljövänlig el. I några länder ute i Europa så finns möjligheten att köpa och sälja för el 

för samma pris vilket gör det väldigt lönsamt. I Sverige tar elleverantörer ett högre pris för 

elen än vad den säljs för. Detta gör det problematiskt för företag med solceller och det är då 

frågan kommer upp om hur man på bästa möjliga sätt skall hantera detta. 

1.2 Syfte 

Syftet till detta arbete är först och främst i att undersöka möjligheten att dimensionera 

Familjebostäders solcellsanläggningar men även öka kunskapen i ett område som fortfarande 

är någorlunda nytt för Sverige. Rapporten kommer att behandla frågor som: dimensionering, 

skattefrågor, ekonomi, produktion, m.m. 

 Målet för detta arbete är att undersöka följande punkter: 

 Generell kunskap inom solceller 

 Teknisk uppbyggnad 

 Nulägesanalys 

 Elöverskott 

 Skattefrågor 

 Lönsamhet 

 Produktion 

 Dimensionering utav solcellsanläggning 

När punkterna har studerats kommer vi att använda den kunskapen vi skaffat oss under de 10 

veckor för att försöka ge Familjebostäder en helhetsbild angående deras solcellsanläggningar. 

1.3 Avgränsningar 

Området om solcellsanläggningar väldigt brett. Det finns många problem som kan stå i vägen 

för tekniken, t.ex. politiska frågor, lönsamhetsfrågor, teknik, marknad m.m. Och är något som 

måste tas upp i rapporten för att redovisa de problemställningar som finns idag. 

 Rapporten behandlar den information inom solceller som är nödvändig att lyfta fram 

för att kunna redovisa problematiken kring överskott och dimensionering.  

 Rapporten behandlar solcellsanläggning på Askebykroken 26 och Hällbybacken 9 på 

ett mer djupare plan än de andra anläggningarna. 
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1.4 Metod och material 

Först och främst läser vi på för att öka kunskapen inom området. Kunskapen skaffas för det 

mesta från gamla examensarbeten, rapporter och genom böcker. Efter att skaffat sig den 

kunskapen vi känner att vi behöver, kontaktar vi personer kunniga inom området för att få en 

mer fördjupad kunskap, specifikt inom dimensionering m.m.  

I rapporten kommer vi att sammanställa information om de anläggningarna vi kommer att 

arbeta med. Produktionsdata tas från slb.nu/soldata, konsumtionsdata fås från Fortum.  

Arbetet utförs för det mesta i skolan och även från hemmet. Skype-möten hålls med 

handledare och även fysiska möten på plats. 
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2 Nulägesanalys 

2.1 Familjebostäder 
Företaget Familjebostäder bildades år 1936. De började sin verksamhet med att bygga små 

bostäder till barnfamiljer som var en politisk åtgärd att lösa bostadsbristen, och där ifrån kom 

namnet Familjebostäder. Sedan dess har företaget bidragit med utveckling av nya stadsmiljöer 

i Stockholm.  

Fram till mitten på 1960 kom miljonprogrammet för att lösa bostadsbristen. Familjebostäder 

bidrog med tusentals bostäder i flera områden i Stockholm. Företaget fortsätter med sina 

framgångar med att vinna tävlingar om att bygga till lägsta möjliga kvadratmeterhyra.  

På 1990 deltar Familjebostäder i en helt ny stadsdel, de är med och skapar nya områden med 

mer anpassade och utvecklade bostadslösningar. Vidare på 2000 –talet fortsätter 

nyproduktionen samt kompletteringsbebyggelser.  

Familjebostäder gör en av Sveriges största satsningar på solceller i Järva. Målet är att använda 

takytorna i Rinkeby till att producera el på ett miljövänligt sätt genom att omvandla 

solljusenergi till elenergi. Järva blir snart Sveriges solcell tätaste stadsdel.  

I samarbete med Stockholms stads projekt, Svenska bostäder och Fastighetskontoret sätter de 

totalt 10 tusen m
2
 solceller på 40 tal hus och 4 idrottsanläggningar i Järva. 2013 installerade 

Familjebostäder 2800 m
2
 på 6 olika tak i Rinkeby. 2014 planeras det för ytterligare 1200m

2
 i 

samma område. Solcellsanläggningar på fastigheterna tillsammans med övriga 

renoveringsåtgärder får en minskning av energibehovet med cirka 35 % av energin som går åt 

uppvärmning och service, samt en minskning i koldioxid utsläpp på 13 %. 

2.2 Järvaområdet 
Järva är det solcell tätaste området i Stockholm, det räknas även som Sveriges största satsning 

på solel. Målet är att producera el på ett miljövänligt sätt. Detta är en lösning till att 

energieffektivisera elproduktionen utan att behöva minska konsumtionen. 

Satsningen på Järvaområdet innebär att de ska använda solcellanläggningar på en yta av ca 

10 000 m
2
. Dessa solcellanläggningar uppskattas att skapa elproduktion på cirka 1,3 miljoner 

kWh/ år. Den producerade energin kan räcka till 1,3 miljoner tvättar i 60 grader.  

2.3 Investering i solceller 

Familjebostäders incitament i att erhålla dessa solcellsanläggningar är ur energi- och 

miljösynpunkt. Familjebostäders målsättning är att el som tillkommer i samband med 

energieffektivisering kompenseras med egen förnybar produktion. Det långsiktiga målet 

Familjebostäder har är att 5% av energianvändningen ska vara baserad på förnybar 

egenproducerad energi. 
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2.4 Solcellsanläggningar Järva-området 

2.4.1 Kuddby gränd 10 

Anläggningen innehåller två olika installationer på taket. Taket har en lutning på 20 grader. 

Den har en riktning mot sydväst som lämpar sig bra för solcellsinstallationer. Installationen av 

solceller i denna anläggning består av två sorters solceller, ena delen är standardsolceller av 

kisel och andra delen är av effektivare kiselsolceller. De solceller som är högeffektiva får ej 

samma höga temperatur som standardmodulerna. 

Beräknade produktionen av solcellanläggningen under juli månad är cirka 150 kWh/kW av 

dessa standard kisel solceller, och produktionen av högeffektiva solceller är cirka 160 

kWh/kW. (7-11-2014, Solstaden Järva).  

Solcellanläggningen är placerade på hela taket av huset. 

Toppeffekt för Kuddby gränd 10 är 23,3 kW + 18,9 kW. 

Årsförbrukning: 890 000 kWh 
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2.4.2 Hinderstorps gränd 14  

Solcellanläggningen är placerad på takets plan med en riktning mot sydsydost med en lutning 

på 9 grader. Solcellsanläggningen har en toppeffekt på 15,3 kW och bedrivs utav 

standardmoduler(kisel).  

 

Nedan visas normerad produktion dagsvis och månadsvis i ett intervall mellan april-juli. 

Årsförbrukning fastighet: 310 000 kWh 

Solinstrålnings-data saknas. 
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2.4.3 Askebykroken 26 

Solcellanläggningen är placerad på takets plan med en riktning mot sydsydväst med en 

lutning på 20 grader. Solcellsanläggningen har en toppeffekt på 19,1 kW och bedrivs utav 

standardmoduler(kisel). 

 

Nedan visas data dagsvis och månadsvis i ett intervall mellan april-juli. 

Årsförbrukning fastighet: 270 000 kWh. 
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2.4.4 Hällbybacken 23 

Solcellanläggningen är placerad på takets plan med en riktning mot sydsydväst med en 

lutning på 20 grader. Solcellsanläggningen har en toppeffekt på 21,4 kW och bedrivs utav 

standardmoduler(kisel). 

 

Nedan visas data dagsvis och månadsvis i ett intervall mellan april-juli. 

Årsförbrukning fastighet: 203 000 kWh 
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2.4.5 Hällbybacken 9, Familjebostäder 

Solcellanläggningen är placerad på takets plan med en riktning mot sydsydväst med en 

lutning på 20 grader. Solcellsanläggningen har en toppeffekt på 16,1 kW och bedrivs utav 

standardmoduler(kisel). 

 

Nedan visas data dagsvis och månadsvis i ett intervall mellan april-juli. 

Årsförbrukning fastighet:  308 000 kWh 
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2.5 Renovering Familjebostäder 
De flesta flerbostadshusen på Järva är byggda på miljonprogrammet och behöver därför 

renoveringar i dagsläget. Företaget har därför valt att rikta sig på renoveringar som leder till 

energibesparingar. Under början på 2014 utförde familjebostäder en del renoveringar på 

fönster- respektive fasadmaterialbyten. Energieffektivare fönster har valts till byggnader som 

minimerar värmeförluster och bidrar med en energi besparing som kommer upp till cirka 20 

% av total energi tillförseln för uppvärmning. Tilläggsisolering på fasaden beräknas av 

företaget att bidra med energi besparing som kommer upp till cirka 20 %.  

Nya andra installationer av värme- respektive ventilationssystem som FTX- 

ventilationssystemet gör att huset ventileras utan att förlora så mycket energi genom värmen i 

luften som lämnar huset. Värmen i luften som lämnar huset återvinns på ett energieffektivt 

sätt, det bidrar med en besparing i energin som går åt hus uppvärmningen med cirka 33 % (1). 

 

 

         Figuren: visar hur FTX-ventilationssystemet fungerar. 
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3. Tekniken 

3.1 Historia 
År 1838 gjorde franska fysikern Edmund Becquerel en upptäckt, en upptäckt som kom att 

kallas för fotovoltaiska effekten. Upptäckten var att om man sänker ner två belysta 

metallelektroder i en halvledande elektrolyt så genererades en svag spänning. Det innebar 

alltså att solljuset, med hjälp av en halvledare, kunde omvandlas till elektricitet men tyvärr 

tillämpades inte det praktiskt (2). 

 

Den tyske fysikern Wilhelm Hallwach gjorde en upptäckt 1888 som kom att kallas för 

Hallwach-effekten. Hallwach-effekten var likartad med den fotovoltaiska effekten. Det 

Hallwach upptäckte var att negativt laddade metallytor utsöndrade elektroner om de belystes 

med kortvågigt ljus. Metallen som användes var en halvledare av polykristallint selen. Senare 

kom detta att kallas för fotoelektriska effekten och den upptäckten gjordes av Albert Einstein 

1905, vilket han sedan fick nobelpriset för 1921. Einstein förklarade att ljuset kunde ses som 

ljuskvanta, kvantfysiken blev senare en revolution i 1900-talets fysik (2). 

 

Solcellsindustrin som används idag började växa i början på 1940-talet. Det kom en 

överraskande uppfinning från Bells Telefonlaboratorier i USA, New Jersey, om Kiselbrickor 

som var mycket känsliga för solljus. Detta medgav solcellerna en verkningsgrad på cirka 6 %. 

Första kommersiella solcellerna kom först år 1955 och under de följande åren lyckades 

tekniken komma långt med en högre verkningsgrad på cirka 9 %. Tekniken var dyr och därför 

har den sedan dess varit begränsad för rymdfarkoster. Tekniken innebär än idag en effektiv 

energikälla för rymdindustrin. År 1958 sköts första satelliten upp i rymden med solceller, 

detta var Vanguard 1 och det visade sig vara en mycket effektiv energikälla för farkoster i 

rymden och tekniken har sedan dess blivit en del av rymdfarkosttekniken (2). 

 

Solcellmarknaden var begränsad till en början på grund av sina höga kostnader, men 

utvecklingen fortsatte sedan dess i kontinuerlig takt. 70-talet innebar en oljekris och det var ett 

starkt argument till att leta efter en billigare alternativa energikälla som i detta fall var 

solcellstekniken som fick en högre prioritering och verkade vara den mest lönsammaste 

tekniken (2). 

 

USA började ändra sin strategi på investeringar under 80-talet vilket ledde till att 

solcellsatsningarna stannade av. År 1986 kom Tjernobyls kärnkraftverk i utbrott i Ryssland 

som väckte intresset till solenergitekniken på nytt. Kärnkraftverket genererade mycket el-

energi men den krävde ett lämpligt förvaringssätt för all avfall som har radioaktiva strålningar 

i mer än 10000 år. Detta utgör ett hot för oss och andra liv på jorden. Tjernobyls olycka ökade 

motståndet mot användningen av kärnkraft och viljan att satsa mer på andra effektiva källor 

växte kraftigt (2). 
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3.2 Teknikens uppbyggnad 
Solceller består av kiselatomer. En kiselatom har 4 valenselektroner, det innebär att atomen 

har 4 elektroner i sitt yttersta skal och detta avgör en del av atomens egenskaper och vilka 

kemiska bindningar atomen kan ha med andra atomer. En kiselatom kan dela elektroner med 

4 andra kiselatomer i en tät kiselkristall. En sådan bindning ger upphov till låg 

ledningsförmåga och därför kallas materialet för halvledare. När grundämnet kisel ska 

användas till en solcell så tillförs små mängder av ett annat grundämne som förändrar 

egenskaperna i kiselkristallstrukturen (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 N-skikt 

Två kiselstrukturer är viktiga i teknikens uppbyggnad. Den ena strukturen innebär en 

tillsättning av små mängder fosfor för att skapa ett N-kisel skikt. Grundämnet fosfor, P har 5 

valenselektroner. Atomen infogas i kiselkristallstrukturen och det bildas överskott med en 

elektron i yttersta skalet som ökar ledningsförmågan i kristallen. Överskottet med en elektron 

i kristallen fungerar som en negativ laddningsbärare, denna elektron är mindre bunden i den 

nya kiselstrukturen med fosfor och kan lätt flytta sig då strukturen strävar ständigt efter bättre 

balans, det kallas för N-kisel skikt i solcellen (2). 

 

 

 

 

Figur 1 Kiselkristall utan kemiska bindningar med andra 
ämnen. 
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3.2.2 P-skikt 

Den andra kiselstrukturen innebär att det skapas en P-kisel genom att tillsätta grundämnet 

Bor, B. En atom av grundämnet Bor har 3 valenselektroner i yttersta skalet och blandningen 

med kisel i en struktur skapar behov till elektroner. Ledningsförmågan i denna struktur är hög 

då det finns positiva laddningsbärare för P-kisel. Kiselkristallen med grundämnet Bor har 

elektronunderskott i sin struktur för att kunna uppnå en balans (2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 En kiselkristall som blivit tillförd en atom av grundämnet Fosfor 
(P).  

Figur 3 En kiselkristall som har blivit tillförd ämnet Bor. 
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3.3 Funktion 
Solcellens uppbyggnad består av ett antal olika skikt. Överst finns ett skikt av glas- eller 

härdad plastskiva som fungerar som skydd för cellen. Direkt under glasskivan finns ett 

kontaktnät som också kallas för metallkontakt. Den har som uppgift att samla upp 

laddningarna som bildas vid inkommande av solljus på solcellen. Metallkontakten på ytan 

som samlar in laddningarna ska täcka så lite yta som möjligt på solcellen för att inte hindra 

solljuset att passera igenom och nå N-kiselskitet. Solljuset ger upphov till elektroner som är 

fasta i N-skiktet som har ett elektronöverskott att röra sig genom tillskott av energi från 

fotoner. (3). Elektronerna flyttar sig till P-skiktet där det fattas elektroner, det gör att de får 

olika laddningar mellan skikten i cellen som skapar spänning i cellen och leder till ström i en 

elektrisk krets (4). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4 En elektrisk krets över en solcell, Bild av Ziyad Behnam 
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3.4 Fotovoltiska funktionen 
Funktionen är förhållandevis beroende av dessa fastbundna elektroner i yttersta skalet på 

kiselatomerna. När det tillförs energi av solljus genom fotonerna så uppstår en energikvantitet 

där elektronerna i kiselatomer lyfts upp i en energinivå som kallas för ledningsbandet. 

Elektronerna i valensbandet på kiselkristallen får en högre energinivå vid solinstrålning och 

flyttar sig upp till ledningsbandet (2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energin som behövs för att flytta upp en elektron från ett valensband till ledningsband kallas 

för bandgap. Bandgapet för just kisel är 1,1 eV som motsvarar fotoner. 1,1 elektronvolt 

motsvarar 1,76x10 
-19

 J. 1,1eV har en våglängd på 1100 nm vilket är ungefär 23 % av fotoner 

i solljuset ligger över den energinivån (2). 

 

Det som händer när fotoner från solljuset träffar solcellerna är att en process påbörjas. 

Processen är byggt på tre olika fall beroende på energiinnehållet hos dessa fotoner.  

Fall 1 är att energiinnehållet är mindre än bandgapet och då kan processen inte bli helt klar, 

detta leder i sin tur inte till produktion av elenergi.  

Fall 2 går på att energiinnehållet hos fotonerna är lika med behovet till att elektronen ska 

flytta sig upp genom bandgapet, från ett valensband till ledningsbandet, då har processen gått 

tillräckligt långt. Varje elektron som blir tillförd energi och lämnar valensbandet skapar ett hål 

som räknas som en positiv laddningsbärare i kiselkristallen.  

Fall 3 bygger på att större energi av fotonerna som faller på solcellen inte bara klarar 

processen utan även bildar värme i kristallen (2).  

Figur 5 tillförelse av solenergin genom olika våglängder. Bild av Ziyad Behnam 
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Spänningen som bildas kan utvinnas genom att koppla solcellens fram- och bak kontakt och 

en ström uppstår i kretsen som avges av solcellen genom den upptagna solenergin (2).  

Fotoner med energimängd på minst 1,1 eV tas upp av solcellen och avger en eletrisk spänning 

i solcellen som omvandlas till ström. Energimängden från solfotoner kan ha högre 

energimängd än 1,1 ev, solcellen tar endast det som är tillräckligt resterande omvandlas till 

värme i solcellen. (2) 

Teoretiska verkningsgraden för vanliga kiselsolceller är 29 %, år 2009 (2). Verkningsgraden 

varierar beroende på halvledarmaterialen och dess bandgap. Bandgapet som ligger mellan 1-2, 

har en verkningsgrad på minst 25 %. Teoretiskt sett kan en verkningsgrad på 40-45% uppnås 

genom att placera solceller av olika halvledarmaterial på varandra. Exempel på solceller med 

olika halvledarmaterial är Tandemceller, där kan större del av solinstrålning utnyttjas mer 

effektivt. Ljuset som inte absorberas av solceller på grund av att fotonerna inte innehåller 

tillräckligt ljusenergi kan utnyttjas av solceller med lägre bandgap som kan ligga bakom första 

solcellen. I detta fall kan ljuset som skulle gå förlorat utnyttjas på ett effektivare sätt och 

omvandlas till elektricitet. (2)   

3.5 Elektriska egenskaper 
Solceller har olika egenskaper som sammanfattas i ström och spänning. Spänningen som 

uppstår i en solcell vid absorptionen av fotoner motsvarar cirka 0,5 V. Denna spänning är av 

enstaka solcell i solcellanläggningen som innehåller flera andra celler. En högre spänning 

uppnås genom att koppla ihop fler antal solceller i en serie och bilda en standardiserad enhet 

med en önskad spänning. En standardenhet som ska användas till en solcellanläggning brukar 

vanligtvis bestå av 33 till 36 celler som tillsammans bildar en 12 V. Spänningen som uppstår 

på en 12V- solcellpanel är oftast högre än bara 12 V, det kan ibland vara upp till 20 V men 

spänningen sjunker vid belastning, det kallas för tomgångsspänning. (2)   

 

Det är en skillnad på ström och spänning. En solcellpanel som ger spänning på tillexempel 2V 

och ström på 300 mA vid full systemutmatning när solen skiner för fullt kan ibland avge lägre 

ström. Ström kan sjunka vid t.ex. mindre solljusa dagar men spänningen är konstant på 2V. 

Vid behov till en högre spänning kan solcellerna kopplas parallellt, serie koppling till flera 

solceller avger högre ström
1
.   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.mah.se/PageFiles/22510/Solcellspaneler%20f%C3%B6r%20leksaksdrift.pdf 
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Högsta effektivitet från en solcell kan uppnås när ström och spänning är som högst. Effekten 

är en produkt av ström multiplicerad med spänning. 

P = I x U 

Ett diagram från en mättning över en solcell visar att effektiviteten ligger som högst när både 

ström och spänning är höga. Högsta effektivitet innebär bästa arbetspunkt, det är viktigt att 

belastningen på en solcells krets dimensioneras efter aktuell produktion.  

Vid lägre solinstrålning gör att spänningen i solcellen sjunker men samtidigt så är strömmen 

ungefär lika stark.  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Diagram över en solcell mättning. Bild av (Klimatexperiment i skolan, Malmö 
Högskolan) 
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3.6 Den elektriska Karakteristiken 
Solceller har olika elektriska egenskaper som sammanfattas i dess spännings- och 

strömkarakteristik, därför är det viktigt att förstå den elektriska egenskapen som solcellerna 

har under olika intensitet av solstrålningen. Karakteristiken och effektiviteten hos solceller 

kan förändras och sjunka när de blir för varma, därför ska temperaturen inte överstiga 60 

grader och att solcellerna monteras med små mellanrum mellan cellerna så att luft kan passera 

emellan och kyla ner cellerna. Karakteristiska effekten hos solceller kan mätas. Solcellen 

kopplas till en resistor (R), kopplingen är i serie med en Amperemeter (A) samt en 

Voltmeter(V) som är kopplad parallellt i schemat, se figur 7. (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätningen sker under en konstant styrka på ljusstrålning på solcellen och kan även mätas 

genom konstljus i lab. Mätningen påbörjas med en hög resistens som sedan minskas i 

efterhand under en avläsning till spänningen från Amperemätare och ström med Voltmätare, 

avläsningen och minskning i resistansstyrkan fortsätter tills den optimala resistiva last uppnås, 

dvs. nettoeffekten, ROPT (se figur 6). Det är viktigt att lasten anpassas till rådande produktion 

så att inte systemet kollapsar. Högsta möjliga belastning över solcellen mäts genom 

resistansstyrkan. Mätningen av belastning över solcellen leder till maximalt effektuttag vid 

högsta möjliga solelproduktion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 En elektrisk mätning av ström och spänning som uppstår under elektrisk krets, det 
visar elektriska effektiviteten. 
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3.7 Typer av solceller 
En solcell är en skiva av ett halvledande material som har förmågan att avge en elektrisk 

ström när den utsätts för ljus, därför kallas de även för fotovoltiska celler. Dessa skivor har 

olika storlekar mellan 10-20 cm sidolängder. Flera sådana små solceller kopplas ihop till en 

större enhet. De monteras på en aluminiumram och ett täckande skikt av glas eller av härdad 

plast. Enheten kallas för solpanel, men får också uttrycket solcell då hela enheten av mindre 

solceller anses som en stor solcell. Storleken på dessa enheter kan sträcka sig till fler 

kvadratmeter. Solpanelerna monteras ihop efter önskad styrka och effekt. (6) 

3.7.1 Kiselsolceller 

Solceller har utvecklats genom tiden och pågår fortfarande idag. Kiselsolceller tillhör första 

generationen av solceller
1
. De flesta solceller vi har idag, mer än 90 % är gjorda av kristallint 

kisel. Dessa solceller beräknas ha lång användningslängd som kan fungera i minst 25 år. 

Leverantörer lämnar oftast 20 års effektgarantier på solcellerna. Kiselsolceller har högre 

verkningsgrad än andra solcelltyper men deras verkningsgrad kan påverkas av relativt höga 

temperaturer som när solcelltemperaturen överstiger 60 grader. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Monokristallina solceller 
Monokristallina kiselsolceller är tillverkade av mycket 

homogen kristall. Atomerna sitter i god symmetri som 

gör att dessa solceller har högre effektivitet än många 

andra solceller. (2) 

 

 

 

 

Figur 8 Kisel solcell på en Carport, Bild av familjen Eriksson på 
(Byggahus.se) 

 

Figur 9 Monokristallina solceller, bild av 
solenergi(spindel.nu) 
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3.7.3 Polykristallina solceller 
Polykristallina solceller har mindre homogen struktur i atombindningen i jämförelse med 

Monokristallina kiselceller. Polykristallina celler har lägre tillverkningskostnad och även 

lägre verkningsgrad. Polykristallina celler har en verkningsgrad upp till 15 %. (2) 

 

 

 

 

 

 
 

3.7.4 Tunnfilmsceller  
Tunnfilmsceller är en av dem nya solcellerna på marknaden. De kallas även för andra 

generationen av solceller. En utveckling i tillverkningsprocessen som medför en krympning i 

kostnader och materialanvändning. Cellerna här består av en glasskiva som är täckt av ett 

ljuskänsligt material. Den består av några mikrometer tunnfilm på stål- eller glasytan. Det 

fungerar som ett ljusabsorberande skikt, detta kan bestå av koppar(Cu), gallium (GA), 

indium(In) och selen(Se). Tunnfilmsceller kan även bestå av koppar, zink, tenn och sulfid, 

dessa ämnen kan också bilda tunnfilmsceller som kallas för (CZTS) solceller. Tunnfilmsceller 

är tunna och kräver inte mycket material för tillverkning.  

I Sverige pågår en undersökning som energimyndigheten stödjer för att sänka 

tillverkningskostnader och miljöpåverkan samt öka verkningsgraden för tunnfilmsceller. 

Forskning sker på Uppsala universitet. Energimyndigheten stödjer även svenska 

solcelltillverkare Midsummer AB med deras projektutveckling. (7) 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Integrerad Polykristallina solcell i Sega park, 
Malmö. Bild från (mikroel.se) 

Figur 11 Tunnfilmsceller Bild av (Energimyndigheten.se) 

http://www.mikroel.se/wp-content/uploads/2013/04/SegeParkHuvudbild.jpg
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Tunnfilmsceller kan tillverkas av kisel atomer som även kallas amorft kisel som andra 

solceller. Den kan också tillverkas av koppar indium gallium, och av celler med kadmium 

tellurid. (2) 

 

 Produktionskapacitet Andel (%) Verkningsgrad (%) 

Amorft Kisel 71 MW 66 % 6  % 
Koppar inium 32 MW 30 % 9  % 
Kadimum tellurid 5 MW 5  % 10 % 
Tabell 1 Produktionskapacitet, marknadsandelen för olika tunnfilmsceller och dess verkningsgrad för år 2005 för 
tunnfilmsceller. (Förnybar energi, Göran Sidén) 

 

Trots att Amorft kisel har den lägsta verkningsgraden så är det den mest valda på marknaden. 

Detta på grund av att den är mest miljövänlig både vid tillverkning och återvinning. Den är 

även billigare jämfört mot de andra sorters tunnfilmsceller. Ute på marknaden har andelen för 

tunnfilmceller ökat till cirka 20 %, men kristallina kiselcellerna är fortfarande störst i solcells 

tillväxt på marknaden. (7) 

 

3.7.5 Organiska solceller 
Organiska solceller består av organiska polymerer, de kallas också för plastsolceller. Dessa 

solceller kännetecknas av att de är tunna och har möjlighet till deformation, lite böjning. 

Tillverkningsprocessen använder miljövänliga material och orsakar inte stora kostnader.
 

Tillverkningsprocessen är enkel och går lika fort som att trycka en tidning. Solcellerna av 

denna sort har kort livslängd och lägre verkningsgrad än andra solceller som kiselceller. 

Tekniken kan med fortsatta undersökningar bli konkurrenskraftigare mot andra solceller. 

Energimyndigheten stödjer teknikens utveckling och forskning som pågår på Chalmers 

Tekniska Högskolan och Linköpings Universitet. (8) 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 12 Organiska solceller, 
Bild av energimyndigheten.se 
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3.7.6 Tandemceller  
Tandemceller består av flera skikt som fungerar som ljus absorberande. De olika skikten 

ligger efter varandra och tanken är att det ska medföra en hög verkningsgrad. Dessa celler 

som ligger i de undre skikten har mindre bandgap än dem i första skikten. Det innebär att 

fotonerna från ljuset som första skiktet missar så tas det av skikten som ligger under och 

omvandlas till elektricitet. På detta sätt sker en effektivare energiupptagande som teoretisk 

kan komma upp till 45 %. (2) 

Nackdelen med denna sort solceller är att det är dyrt material och har avancerad 

produktionsteknik än dem vanliga solceller. Det råder också en osäkerhet på livslängden 

vilket i sin tur gör att produktionstekniken inte blir lönsamt i sin helhet. ( Uppsala Universitet, 

Kemiska sektionen). (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Figur 13 förklarande bild över vad Tandem solceller består av och hur de reagerar med solljus. 
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3.7.7 Nanostrukturerade solceller  
Nanostrukturerade solceller kallas för Grätzeceller. De har fått namnet efter Michael Grätzel, 

en tysk kemist som har forskat kring elektronöverföring i materialen. Han har skapat denna 

typ av solceller som utnyttjar färgämnen och nanopartiklar till solljusmottagandet. Funktionen 

av dessa solceller liknar fotosyntesen på ett sätt att cellerna absorberar ljuset
 

(2). 

Nanotrådstekniken baserar sig på att skapa fler övergångssolceller av nanotrådar istället för 

fler skikt av halvledare på varandra. Nanotrådarna är tunna och består av flera halvledare som 

kan absorbera olika delar av ljuset spektrum. Dessa solceller är inte beroende på 

solinstrålningsriktning, de kan vara känsliga även för diffusa ljusinstrålning. (10) 

 

De kallas också för tredje generation av solceller som fortfarande är på forskningsstadiet, det 

finns ett frågetecken kring hållbarheten på lång sikt. Hittills är påvisade verkningsgraden på 

11 %. Denna typ av solceller har ett vått innehåll som alstrar solljus energi bättre än andra 

solceller. Den har elektrolyt och två elektroder, där ena är belägen i ett färgämne som samlar 

upp solljus
 
(2).  

 

Vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm bedrivs 

forskning kring den våta solcellen. Forskningen på de 

solcellerna är baserad på att utveckla färgämnen och 

elektrolyter i cellen som i sin tur kan öka 

verkningsgraden. Nanostrukturerade solceller ger större 

frihet i design och även estetisk attraktiv utformning samt 

billiga tillverkningskostnader. (11) 

 

 

 

Energimyndigheten stödjer forskning och utveckling av dessa solceller vid både Uppsala 

Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskning är baserad på att öka 

verkningsgraden hos dessa solceller. Det finns ett svensk företag, Exeger AB, som arbetar 

med tillverkningsprocessen för färgsensibiliserade solceller.  Energimyndigheten stödjer 

också teknikens utveckling i Lunds Universitet. De står även för stöd till företaget Sol 

Voltaics AB. (12) 

 

 

 

 

Figur 14 Bilden är från Uppsala Universitet, 
kemiska sektionen) 
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3.8 Nätanslutna system 
Solcellerna producerar likström som omvandlas till växelström genom en växelriktare. 

Växelström kan användas i byggnaden eller matas ut på elnätet vid tillfällen då 

överproduktion sker. Det är en likström som produceras av solceller (DC), den ström som 

används i hushållet är en växelström (AC). Växelriktaren är viktigaste delen i en 

solcellanläggning. (13) 

Vid nätanslutna system är schemakopplingen annorlunda än fristående. Nätanslutna system 

innebär att likströmmen som produceras av solceller leds vidare till en kopplingslåda, alla 

solceller i en anläggning kopplas först till en kopplingslåda. Likströmmen leds vidare från 

kopplingslådan till en DC-brytare som kan bryta strömmen vid fara eller underhåll och 

service. Likströmmen fortsätter till växelriktaren som omvandlar likströmmen till växelström 

så det kan förbrukas i hushållet, här finns också en strömbrytare som kan stoppa ström vid 

service. En elmätare är kopplad i strömledningen för att mäta produktionen. Strömmen når 

hela huset genom att det kopplas till el-centralen i huset. El-centralen förser huset med ström, 

det som blir över matas ut på elnätet. (14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Bild över en elektrisk överföring i ett nätanslutet solcellsystem. Bild Av Ziyad Behnam 
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3.9 Fristående system 
Största andelen av solceller som används idag är nätanslutna genom elnätet. Det är ungefär 

99% av alla installationer inom EU som är nätanslutna. (2) 

Fristående system av solceller förses med batterier och inom vissa fall med ett reservkraftverk 

om elsystemet i huset inte ska vara kopplad till elnätet. Batteriet har uppgiften att lagra 

överskottet av produktionen som uppstår. Därefter kan den lagrade energin i batteriet 

återanvändas när solen har gått ner. Strömmen som uppstår av produktion från solcellerna är 

likström (DC), som inte går att använda direkt till hushållanvändning, det är endast last som är 

avsedd för likström som kan använda denna produktion, som t.ex. en fläkt eller lampor som 

fungerar med likström.  

I fristående system som saknar regulator pressas batteriet extremt högt genom under- 

respektive överladdning, därför är en regulator viktigt i en fristående nätanslutning. Ett system 

som saknar regulator är inte lönsamt, det medför större belastning på batteriet i systemet och 

råder en kortare livslängd för batterier. (2) 

 

 

Figur 17 En elektrisk krets för fristående solceller med batterier. Bild av Ziyad Behnam 

Figur 16 En elektrisk krets för fristående solceller med batterier och Regulator. Bild av Ziyad Behnam 
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I en fristående nätanslutning kan även ett reservkraftverk användas, detta kompletterar 

systemet på ett effektivare sätt då reservkraftverket för ett drivmedel kan försörja 

växelströmmen (se figur 18). Reservkraftverk fungerar oftast med bensin eller diesel som 

varken är förnybart eller miljövänligt, men det kan accepteras om det minskar årliga 

elförbruket.  

Det finns även andra drivmedel som är mer miljövänliga och lika effektiva som biodrivmedel 

som t.ex. rapsolja, eller etanol. Ett fristående system med ett reservkraftverk ska kompletteras 

med en växelriktare. (2) 

Figur 18 En elektrisk krets för fristående solceller med batterier, Regulator respektive reservkraftverk och växelriktare. 
Bild av Ziyad Behnam 

 

3.9.1 Regulator 

Laddningsregulator är viktig del i fristående solcellsystem, den har till uppgift att reglera 

batteriladdningen och att hindra över- respektive urladdning som skadar batteriet i systemet. 

Regulator ska alltid ha lika hög spänning som försörjande solceller (12V eller 24V). En 

regulator har begränsade ström och spänning mottagande kapacitet därför är det viktigt att 

regulator har lika hög ström och spänning som solcellerna. (15) 

 

3.9.2 Växelriktare 

En växelriktare måste alltid finnas vid nätanslutna system. 

Den har i uppgift att omvandla likström (DC) till växelström 

(AC), det vill säga att den omvandlar strömmen från 

enkelriktning till ström som vi har i elnätet. Växelriktare 

möjliggör att ström som skapas av solceller kan användas i 

hushållet och att överproduktion kan matas ut på elnätet. (16) 

 

 
 

Figur 19 En förklarande bild till 
Växelriktarens funktion. Bild av 
Ziyad Behnam 
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3.10 Applicerade solceller 
Solceller kan vara installerade på befintliga byggnader, de 

kan även vara integrerade i byggnadsmaterialet. Detta är 

en fördel med solcelltekniken som erbjuder större 

möjligheter. Solcellerna som appliceras på byggnader kan 

fungera som byggnadsmaterial. (17) 

 

 

 

 

Applicerade solceller brukar oftast benämnas BAPV, som står för Building Added 

Photovoltaics. BAPV är ett sätt att tillämpa solcell placering på befintliga byggnader och även 

nya. I dags läget är denna mest använda metod att installera celler på byggnader. Metoden 

beräknas vara enkel och effektiv. (18) 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Applicerade solceller är inte en del 
av byggnadsmaterialet.   

Figur 21 Applicerade solceller på fasad i Länsmuséet i 
Härnösand. Bild av Solelprogrammet. 

Figur 22 Applicerade solceller på tak. Bild från 
Solelprogrammet. 
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3.11 Integrerade solceller 

Integrerade solceller är andra alternativet för 

solcellinstallationer på tak samt fasadytor. Detta innebär att 

solcellen är en del av byggmaterialet i konstruktionen. 

Integrerade solceller ersätter andra byggmaterial, detta 

innebär en reducerad kostnad vid nybyggnationer. (19) 

 

 

 

 

 

Tunnfilms integrerade solceller i fasad material har visat ett lägre 

värmegenomgångskoefficient, vilket innebär en högre värmemotstånd i konstruktionen. 

Integrationen av solceller medför att fasaden förbättras med ett högre värmemotstånd.  (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23 Solcellen är en del av 
byggnadsmaterialet i konstruktionen. Bild 
Ziyad Behnam 

Figur 18 Integrerade solceller i fasad 
material. Bild av Energibanken AB 

Figur 25 Integrerade solceller på tak. Bild från Järva, Husby. 
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3.12 Livscykelanalys 
Produktens livscykel börjar med att utvinna råvaran för grundämnet kisel. Kisel är ett 

halvmetalliskt grundämne som kan utvinnas från t.ex. sand. Kisel upptäcktes år 1823 av Jöns 

Jacob som är en av Sveriges största vetenskapsmän. (20) Framställningen går ut på att ren 

kisel som ska användas i industrin delas upp i en vätgasatomsfär. (21) 

 

Industrin för solceller beräknas att bli en av dem största i världen. Industrin för solceller är 

olika, beroende på vilken sort solceller som industrieras. Det går en stor del energi åt 

tillverkningsprocessen för kisel solceller. Energin för tillverkningen går åt rening av kisel från 

dem kvarvarande ämnen som t.ex. kiseltetrafluorid som inte är nödvändig för solcellindustri. 

(21) Detta tillsammans med transporter av råvaror och material utgör ett utsläpp av koldioxid, 

trots att det finns en del utsläpp orsakade av tillverkningsprocessen så anses solcelltekniken 

vara miljövänlig. 

 

Kiselatomer tillsammans bildar en kiselstruktur, en kiselskiva. Kiselatomer kan med en 

kemisk behandling gå i en reaktion med andra grundämnen så att en kiselstruktur uppstår och 

får andra elektriska egenskaper, som i sin tur leder till elektrisk spänning i cellen. (22) 

 

Det är mycket mindre energi som går åt tillverkning av tunnfilmsceller men verkningsgraden 

är lägre vilket gör att kisel solceller fortfarande är de dominerade solceller för 

solelproduktionen.
 
(21) 

 

Produktionen av solel motsvarar en ekologisk hållbarhet för samhället med en minskning av 

utsläppen som på 98 % om detta skulle jämföras med utsläppen som orsakas av t.ex. fossila 

kraftverket vid elproduktion. (23)  Produktionen av solcellen är 12 gånger större än energin 

som går åt tillverkning av en solcell, detta motsvarar alltså 8 % av totala energin som 

solcellen producerar. (24) 

 

När solcellerna har gjort sitt och ska ersättas mot nya så är tanken att de destrueras på ett 

miljövänligtsätt. Glaset kan ägnas åt användning av glasfibertrådar (25). Solceller kan inte 

förstöras bara genom att kastas med övriga hushållsmaterial för de kan återvinnas efter deras 

slutanvändning. Detta eftersom de innehåller viktiga metaller, annars kan det vara en 

miljöeffekt om solceller bara beräknas som deponi eller bränns (26). 
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4 Produktion 

4.1 Datainsamling 

Produktiondata av samtliga solcellsanläggningar hämtas från slb.nu/soldata i timvis, 

månadsvis och årsvis format. 

4.2 Normerad produktion 
I rapporten används normerad produktion för att jämföra konsumtion med produktion. 

Normeringen innebär att måttet anger mängden solinstrålning per installerad effekt, kWh/kW.  

Produktionen som tagits från slb.nu/soldata för samtliga 6 anläggningar har normerats under 

tidsperioden april-september när solinstrålningen är som störst. 

4.3 Påverkan produktion 
Enligt www.soldata.se ligger den maximala elproduktionen i Sverige från en 

solcellsanläggning på ca 800-1100 kWh/år.  

Produktionen ser annorlunda ut dag för dag och har ett flertal faktorer som spelar in i hur 

mycket en solcellsanläggning producerar (27); 

• Skugga, moln (Effekten sjunker rejält) 

• Riktning solcellsanläggning 

• Modulernas lutning (9-20 grader för Familjebostäders anläggningar) 

• Typ av modul (standard, högeffektiva) 

• Snötäckning 

• Nedsmutsning 

• Verkningsgrad för anläggningen 

• Effektstorlek 

För att åstadkomma det mest produktiva resultatet skall dessa faktorer  tas i beräkning. 

4.4 Överskottsel 
Elmätaren på fastighetens tak kopplas in på ett så sätt att när elen direkt används i byggnaden 

passerar den ej elmätaren (28). Detta leder till att varken produktion eller den direkta 

förbrukningen utav elen räknas in i elmätaren.  

Över och- underskott mäts utav elnätsbolaget i ett timvis intervall. Då underskott upptäcks, 

köps detta in från elhandlare.  

4.5 Lagring elproduktion 
Solcellerna avger likström. Belastningen som skall kopplas till solcellerna bör ha rätt 

spänning. Driften av solceller sker endast vid solljus, detta gör att effekten kan variera vid 

http://www.soldata.se/
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olika tider på dagen. Det finns laster som är mer anpassande för sådant system, där systemet 

kan utnyttjas effektivare som tex elektriska fläktar, ventilation i byggnader och växthus för att 

undvika övertemperatur. Vattenpumpar och olika motorer är också bra exempel på belastning 

som kan utnyttja systemet effektivt, där energin inte behöver lagras utan en produkt lagras 

istället som sedan kan tillfredsställa behov. (2) 

5 Skatte- och politiska frågor 

5.1 Skattebefriad elproduktion 
Man är normalt skattepliktig om man förbrukar elektrisk kraft i Sverige. Det finns dock 

undantag för skatteskyldighet för företag. Enligt Skatteverkets ställningstagande så kan en 

anläggning utan generator vara undantagen från skatteplikt. 

• El är inte skattepliktig om den är framställd i Sverige i exempelvis ett vindkraftverk av 

en producent som inte yrkesmässigt levererar el. 

• Bostadsföretaget är inte skattepliktigt ifall det ej innehar elproduktionsanläggningar 

med en sammanlagd generatoreffekt över 99kW (29).  

För att inte anses som att man yrkesmässigt levererar el får man ej på något vis få någon 

ersättning för egenproducerad el eller den el man konsumerar. Yrkesmässig leverans av el 

enligt Skatteverkets ställningstagande 2005:  

”Enligt 1 kap. 4 § LSE är en verksamhet yrkesmässig om den 

1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1 229), eller 

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse 

och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 

30 000 kronor (30). 

5.2 Skattereduktion 2015 
En skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs den 1:a januari 2015. Denna 

skattereduktion kan möjligtvis bidra till stora förändringar kring dimensionering av 

solcellsanläggningar. Skattereduktionen innebär att skillnaden mellan värdet av egenanvänd el 

och överskottsel som matas in på nätet blir liten.  

5.3 Skattereduktionens varaktighet 
Under uppföljning och utvärdering i Regeringens budgetförslag 2015, står det ” 

Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår.” 

(31)  D.v.s., man har inte riktigt någon framtidsbild över hur skattereduktionen kommer att se 

ut efter 2 år. 
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5.4 Rätt till skattereduktion 
”Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma 

anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i 

anslutningspunkten och har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och 

matas 

In i anslutningspunkten. Rätten gäller fysiska och juridiska personer, dödsbon samt svenska 

handelsbolag.” (32) 

5.5 Politiska hinder med Svensk solelproduktion 
Problematiken med solceller är att produktionen är som högst när behovet är minst. Det är just 

därför det uppstår ett behov av att kunna sälja produktion vid en specifik tidpunkt. Det är 

därför viktigt att politiker gör något åt just denna fråga. I dag är incitamentet för köp av 

solceller lågt pga det är både krångligt och dyrt. Sverige behöver nya regleringar kring 

solceller för att människor skall kunna bidra både på ett miljömässigt sätt men också 

ekonomiskt.  

5.6 Diskussion skattereduktion 
Genom att utnyttja skattereduktionen som infördes den 2:a januari 2015 så finns det möjlighet 

att dimensionera solcellsanläggningarna på ett annorlunda sätt än om man tittar på det 

ursprungliga sättet där överskott anses vara negativt i stora mängder pga lönsamhet. Med 

skattereduktionen har man chansen att sälja överskottselen till ett pris som är mycket högre än 

vad som varit innan. De nya reglerna omfattar bara dock anläggningar om max 100A och blir 

60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh (33). 

Frågan är varaktigheten av skattereduktionen och hur man dimensionerar idag utifrån detta. 

”Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår.”  

Kortsiktigt sett borde en dimensionering med avseende på skattereduktion vara förmånligt i 

ett lönsamhetsperspektiv.  

6 Arvikamodellen 
Den 9:e augusti 2010 byggde Arvika Kraft AB en av Sveriges största solcellsparker. 

Solcellsanläggningen består utav 4080 moduler med en sammanlagd effekt på 1040 kW på en 

area av 40 000 kvm. Investeringsutgiften är 13.7 MSEK med ett bidrag av 1.2 MSEK. Enligt 

Arvika kommun beräknas Arvika Krafts solcellsanläggning att producera upp till 927 000 

kWh per år (34). 

Det som är intressant är inte storleken på denna solcellsanläggning utan hur Arvika Kraft AB 

hanterar produktionen. 

Arvika krafts hantering utav överskottselen sker på ett sätt att de jämställer energi som 

producerats i en solcellspark med den energi som producerats i ett vindkraftverk. Detta 

betyder att energiskatt inte behöver betalas ifrån den egenproducerade elen och den el de 

konsumerar själva (35). 
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Arvika kraft skriver: ”Inom kommunconcernen kan vi, i och med överlåtelserna, balansera vår 

lägsta konsumtion med produktionen vid samma tidpunkt.” (35) 

Arvika Kraft har alltså en möjlighet att använda all den producerade el de tillverkar till alla 

byggnader inom samma organisationsnummer.  

För att detta skall fungera måste ett flertal villkor vara uppfyllda: 

• ”Anläggningen är inte skattepliktig om den ligger i en juridisk person som inte är en 

elproducent eller elhandlare. Elhandlare är man om man leverarar el till hushåll. Det 

vill säga att hushållsel ingår i hyran.” 

• ”Anläggningen är inte skattepliktig om produktionen, på timbasis, inte överstiger 

konsumtionen. Det gäller under årets samtliga timmar.” 

• ”Anläggningen är inte skattepliktig om det är det enda produktionsslaget inom den 

juridiska personen” 

•  ”Vidare är det viktigt att den som bedriver produktionen inte kan anse sälja någon av 

den el som framställs” (36). 

Arvika kraft skriver att kostnaden för den el som producerats och som använts för 

egenkonsumtion hanteras på samma sätt som en ägare av vindkraftverk skulle hantera det. 

Elhandlaren summerar konsumtionen och reducerar med produktionen under en viss period. 

Med andra ord, använder Arvika kraft en form av nettodebitering med ett godkännande av 

skatteverket.  

7 Ekonomi 

7.1 Normalfallen Solcellsekonomi 
Genom att elen används direkt för förbrukning i fastigheten innebär det att kostnader så som 

skatter, moms och el blir en besparing för företaget. När produktionen blir högre än vad själva 

byggnaden förbrukar går överskottet ut på elnätet. Överskottet säljs till elhandlare, som i 

Sverige är betydligt lägre än köppriset för el. Det förekommer också solcellsanläggningar som 

byggs endast för deras produktionskapacitet, d.v.s att all el som produceras säljs direkt. Med 

tanke på elpriset som nämnt tidigare är detta dock ej lönsamt. (37) 

De typiska normalfallen för intäkt kring solceller är: 

 Försäljning av utmatad el 

 Försäljning av elcertifikat 

 Ersättning från nätbolag (38). 

7.1 Elpris 

Elpriset är uppdelat i en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen baserar sig på 

förbrukningskostnad medan den fasta delen är en abonnemangskostnad.  
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Den egenproducerade elen används direkt i fastigheten utan att passera elmätaren. Detta 

innebär att elen ersätter köpt el och får samma värde som den rörliga andelen av elpriset 

(elhandel, energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföring och moms). (39) 

Elpriset sätts varje dag kl 13 till nästakommande dygn av den nordiska elbörsen Nord Pool 

Spot.  

7.1.1 Den rörliga delen i elpriset: 

 Råvaran 

 Energiskatt      

 Elcertifikatsavgift      

 Spotpris     

 Elnät     

 Moms - tas ut på alla ovanstående poster (40). 

7.1.2 Fast del 

Abonnemangsavgift betalas till nätbolaget och elhandelsbolaget. Denna avgift påverkas ej 

utav hur mycket el man använder årligen (40). 

7.2 Skillnad köpt och såld el 
Elpriset för köpt el är oftast högre än för det man säljer för. Detta beror på att det ingår 

avgifter och skatter i köppriset som är detaljerat nedan. Genom att direkt använda 

självproducerad el kan man med andra ord undvika detta och slutligen få en lägre kostnad för 

elkraft.  

 

 

Figur 19 Foto:Förstudie Solceller, Mölnstad 

7.3 Moms 

Moms tas ut på både köpt- respektive såld el men tas dock ej ut på den el som används direkt i 

fastigheten från egenproducerad el (41). 

7.4 Elcertifikat 

År 2003 beslutade regeringen att införa stödsystem, så kallat elcertifikat, för att öka 

produktionen från förnybar elproduktion, så som solkraft, vattenkraft, vågenergi, etc (42). 
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Systemet är skapat för att bidra till att Sverige ökar den ekologiska hållbarheten för 

energisystem (43).  

Elcertifikat godkänns för den som producerat och uppmätt en megawattimme el från förnybar 

elproduktion. Elleverantörer är skyldiga att köpa in elcertifikat och avgiften bestäms av 

Affärsverken Energi AB utifrån dagens marknadsläge och kvotplikt. 

Enligt Affärsverken Energi AB ligger dagens elcertifikatsavgift på ca 200 sek. 

Figuren nedan är tagen från Affärsverken Energi AB’s hemsida och visar medelpris av 

elcertifikatsavgift från 2013-2015. 

 

Figur 20 Medelpris per månad, Foto: Nordpool 

7.5 Elcertifikat vid sälj 
Solelproduktion är berättigad till elcertifikat. Efter registrering hos Energimyndigheten för el-

certifikat erhålls el-certifikatet i 16 år. Möjligheten att sälja sina el-certifikat månadsvis finns 

men går även att spara och sälja vid ett senare tillfälle. Även produktion som är direktanvänd 

utav fastigheten är berättigad el-certifikat.  

Ett stycke el-certifikat fås efter varje 1000 kWh producerad. Detta registreras på producentens 

cesar-konto hos Svenska Kraftnät (44).  

7.6 Elnät 
Elnät är en kostnad för att få el transporterat till fastigheten. Som konsument betalar man en 

avgift som är beroende på vilket slags elabonnemang man har. Avgiften ingår ej avseende 

egenproducerad el.  

Elnätsavgiften består normalt sett utav en rörlig och en fast del (44).  

7.7 Försäljning av överskottsel 
Elpriset vid ersättning utav överskottsel bestäms normalt sett utav Nord Pool som är en 

marknadsplats för försäljning och köp av el. Enligt Nord Pool’s hemsida ligger dagens 

medelspotpris på ca 28 öre/kWh.   
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Figur 21 Spotpris 2014, Foto: nordpoolspot.com 

Idag är det svårt att hitta elhandlare som erbjuder ett högre pris för solel. De flesta elhandlar 

betalar samma pris som det s.k. spotpriset. Det finns ett fåtal bolag som erbjuder att betala ett 

pris på 1 kr/kWh. (45)  

7.8 Energiskatt 
Energiskatt är en del utav det rörliga priset och går enligt lag: (1994:1776) om skatt på energi, 

som är en avgift i Sverige för förbrukad elektrisk kraft (46).  Enligt vattenfalls hemsida 

angående energiskatter ligger avgiften på energiskatten för de flesta i Sverige 36.75 öre/kWh 

inkl moms och 19.4 öre/kWh exkl moms (47). 

7.9 Nettodebitering  
Som nämnt tidigare skiljer sig priset mellan inmatad och utmatad el betydligt. Nettodebitering 

har utretts i ett flertal år och pågår fortfarande. Med hjälp av nettodebitering görs det möjligt 

för en producent att ta användning utav det överskott man har matat ut på elnätet vid en 

tidpunkt när den utmatade elen behövs, dvs man kvittar produktion med konsumtion under en 

viss period. Detta skulle bidra till stora skillnader kring dimensioneringslösningar (48). 

7.10 Solelkostnad 
Enligt www.soldata.se ligger den maximala elproduktionen i Sverige från en 

solcellsanläggning på ca 800-1100 kWh/år. Den förväntade livslängden för en 

solcellsanläggning är ca 25 år. 

Solelkostnaden räknas ut för att kunna jämföra solcellens elpris med riktigt elpris. Detta kan 

göras genom att investeringskostnaden fördelas som en annuitet. Annuitetsmetoden används 

för att slå ut investeringen per år.  Detta med hänsyn till ränta och adderad driftkostnad samt 

en subtraktion av eventuella intäkter av elcertifikat. Produktionskostnad beräknas sedan som 

http://www.soldata.se/
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total kostnad dividerat med den totala solelproduktionen. Degradering utav moduler skall vara 

inräknat (49). 

7.9.2 Annuitetsfaktor 

r = kalkylränta 

n = period år som ränta samt amortering betalas 

kWp = står för kilowattpeak och mäter solcellens topeffekt 

Annuitetsfaktorn beräknas genom följande formel: 

 

7.9.3 Beräkning Solelkostnad 

Solelkostnad räknas sedan ut genom att använda annuitetsfaktorn multiplicerat med 

investering (kWp), dividerat med producerad energi per kWp samt år (50): 

 

                              

                        
 

 

7.9.4 Payback 

Payback beräkningen anger hur lång tid det tar innan investeringen har blivit återbetalad. 

Genom  att titta på solinstrålning kWh/år för Sverige så ligger den på 800-1000 kWh/år. Med 

ett antagande av ett elpris på 1kr/kWh innebär detta att man har en återbetalning på 800-1000 

kr per år.  

Normalt sett ser en payback beräkning ut som nedan (50): 

Investering per kWp / Producerad energi per kWp x Elpris 

Som vi kan se i formeln ovan är denna beräkning någorlunda osäker. Det som ej tas med i 

själva beräkningen är räntekostnader och det fluktuerande elpriset som visas nedan. 

 

Figur 22 Elpris, Foto: http://www.vattenfall.se/sv/rorligt-elpris-historik.htm 



 
37 

 

 

För att få en mer verklighetstrogen beräkning kan en något modifierad beräkning användas.  

 Solelkostnad x Garantitid / Elpris 

Det som gör denna beräkning något mer verklighetstrogen är att solelkostnaden tar hänsyn till 

både amortering och ränta, vilket var en osäkerhet i den urpsrungliga beräkningen.  

7.9.5 Levelized cost of electricity 

LCOE är ett uttryck som ofta används inom området solceller och används för att beräkna 

fram kostnaden per kWh för elproducenten. Tanken med LCOE är att kunna jämföra elpriser 

från olika källor men går också att jämföra olika solcellssystem.  LCOE tar hänsyn till 

kostnader för bränsle, ränta, investeringskapital och servicekostnader (51).  

LCOE räknas ut genom att den totala livskostnaden (TLCC) divideras med producerad energi 

under livslängden (TLCP) 

      
    

     
 

För att beräkna den totala elproduktionen (TLCP) multipliceras produktionen med antal år. 

          
    

   
 

8 Marknad för solceller i Sverige        
Tillväxten i Sverige ökade rejält under 2013 i jämförelse med 2012. Under 2013 installerades 

19 MW solceller i Sverige. Detta är en ökning med mer än dubbelt i jämförelse med 2012 där 

det låg på 8.3 MW (52). 

Den stora ökningen i solcellsanläggningar beror främst på det ökade intresset inom området. 

Detta har bidragit till en marknadsutveckling i form av prissänkning utav systempriser. 
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Figur 23 Solcellskapacitet i Sverige Figur: Johan Lindahl IEA-PVPS 

8.1 Prisutveckling 
Priserna för både solsystem och för enskilda moduler har gått ned rejält de senaste åren. Bara 

på 3 år har villaägare sett en reduktion i pris på takmonterade system på hela 75%. Enligt 

Energimyndigheten är modulernas prissänkning på den internationella marknaden den största 

orsaken till varför systempriserna i Sverige har sänkts rejält. Ytterligare en anledning är att 

konkurrenskraften på den svenska marknaden ökar vilket i sin tur sänker priserna (53). 

 

 

Figur 24 Prisutveckling Sverige Figur: Johan Lindahl IEA-PVPS 

Vid tolkning av figur 29 ser vi att prisutvecklingen stannar av något under 2013.  Johan 

Lindahl säger att under de kommande åren framöver kommer modulpriserna att stabiliseras 

och att vi inte ska räkna med en så pass stor prisreduktion som vi sett hittills (53).  

8.2 Svenska tillverkare av solcellenheter 
Det finns många svenska tillverkare för solceller, en del är kända och har gjort mycket i 

branschen. Solobro som inte länge sedan slog världrekord med svenska solceller. Solibro 
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utvecklade CIGS solceller med högsta verkningsgrad på 21 % med en yta på solcellen på 1 

cm
2
. (Svensksolenergi, 2014-10-02) 

Midsummer AB är ett svensk företag som lyckades stå kvar på marknaden trotts de radikala 

sänkningar i solcellpriserna som har drabbat många företag till konkurs under dem senaste 10 

åren. Företaget Midsummer Ab hittade nytt sätt att tillverka solceller, deras 

tillverkningmaskiner efterfrågas på marknaden. Enligt energimyndigheter påverkar 

Midsummer Ab kommersialiseringsmöjligheten positivt. (Energimyndigheten, 2014-10-02). 

Swemodule Innotech Solar har nyligen involverat ett tysk-säljbolag, Energibau. Fabriken har 

inte sedan länge varit näst störst på solcellindustri i världen, sedan tog Kina och Japan 

platsen.(Värmlands Folkblad, 2015-09-15) 

8.3 Forskning i sverige 
Tekniken forskas här hemma då Sverige har varit ledande i solcelltekniken trots att 

sollcellerna inte har varit populärt på marknaden här i Sverige jämfört med andra länder runt 

om i Europa som Danmark, Tyskland och Spanien. Idag är efterfrågan på effektivare moduler 

och teknik som ligger i samma verkningsgrad som kiselmoduler stor och anses vara den 

teknik som har potential i framtiden (54). 

8.4 Installatörer i Sverige 
Idag finns det ca 30 installatörer i Sverige. Energy Management skriver i sin rapport att det 

finns ca 8 olika installatörer i Sverige med personal över 5 års erfarenhet (54). Även vissa 

elbolag erbjuder nyckelfärdiga system och tar i de flesta fall användning utav de installatörer 

som finns på marknaden. 

Installatörer: 

 NAPS 

 Solar Supply 

 Nordic Solar 

 Solect Power 

 Gridcon Solcellsteknik 

 Glacell / Nuenergi 

 Gaia Solar 

 Direct Energy 

Elbolag som erbjuder nyckelfärdiga system: 

 Fortum 

 Egen el 

 Vattenfall 

 Bixia 

 Din el 

 Öresundskraft 
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8.5 Exempel på Svensk solcellanläggning 
De anläggningar finns hemma i sverige har börjat växa sedan stödsystemet 2005, de 

installationer som har utförts tidigare är mycket färre. 

Flerbostadshus vid odenplan som tillhör Svenskabostäder, Surbrunnsgatan 66 är en stor 

solanläggning. Det som är intressant med denna solcellinstallationen är att det har kostat runt 

en miljon svenska kronor vid 2010 och redan vid 2011 har samma storlek på installationen 

kostnad på en halv miljon svenska kronor, priset halverades.  

 

Figur 25 Surbrunnsgatan 66, foto: solcell.nu 

8.6 Förutsättningar för solel i Sverige 
Geografiskt sätt har Sverige något mindre solinstrålning än vad de har i Centraleuropa men 

har dock mer soltimmar på årsbasis. Enligt SMHI solinstrålningskarta är solinstrålningen som 

högst längst de sydliga kusterna. Solinstrålningen är dock relativt lika över hela landet.  
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Figur 26 Global Irradiation Sverige av: PVGIS 

Genom en titt på Sveriges solinstrålning kan man se att Sverige har en stor potential för 

solenergi. Något som är noterbart och som kan komma som en chock för många är att 

solinstrålningen är väldigt jämförbar med Tyskland, som är en av det världsledande landet  

inom solceller (55). 
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9 Dimensioneringsprocess 
Dimensioneringsberäkningarna i rapporten behandlar Askebykroken 26 och Hällybacken 9.  

Excelfilen är skapad som ett simuleringsprogram på ett sådant sätt att när någon input data 

ändras som t.e.x. skalningsfaktor, ändras därmed resultatet. Detta gör det väldigt lätt att se 

över dimensioneringen då man direkt kan se resultaten ändras.  

 Konsumtionsdata fås ifrån Fortum och datan redovisar konsumtionen timvis över hela 

året. 

 Produktionsdata tas ifrån slb.nu/soldata i timvis format och transponeras i excel för att 

få produktionen i samma format som konsumtionen. 

 Produktionsdata och konsumtionsdata ställs gentemot varandra i en excelfil. 

 Produktionsdata normeras med avseende på nuvarande installerad effekt för att få 

måttet till: mängd solinstrålning per installerad effekt 

 Normerad produktion subtraheras med konsumtion och skalas därefter om till en 

lämplig skalningsfaktor. 

 Utmatad el och procent använd el i byggnaden redovisas. 

 Därefter skalas produktionen med avseende på varierande normalinstrålning och 

smhi:s månadsvärden.  

 Resultat kan sedan användas i en ekonomisk kalkyl för att överse kostnader och 

besparingar. 

 

*Ett fåtal korrigeringar har gjorts i konsumtionsdata data pga orimliga värden. 
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10 Analys 

10.1 Dimensionering 
Lönsamhet är ett mycket stort ämne som det inte finns något enkelt svar på. Det finns väldigt 

många parametrar man måste göra antaganden om.  

Ett stort problem med dagens egenproduktion utav el är att det inte finns någon rimlig 

ekonomisk lösning till lagring utav elkraft. Detta är en faktor som gör att en dimensionering 

utav solcellsanläggningar är nödvändig, just för att all den direktanvända elen som går över 

till överskott ej kan lagras.  

10.2 Lönsamhet och dimensionering av Solcellsanläggning med dagens 

regelverk 
En solcellsanläggning sätts normalt sett till en garantitid på 25-30 år med en återbetalning 

utav investeringen på över ca 10 år (56). Vid beräkning utav investeringen kräver det att man 

gör ett antagande utav rörliga kostnader som framtida energipriser, kalkylränta och inflation. 

En solcellsanläggning kan ej bli lönsam om inte kostnaden från  installation, produktion och 

underhåll utav solcellen dividerat med LCOE, Levelized cost of Electricity, blir lika med 

eller högre än nuvarande elpris för inköp. (38) 

 Lönsamheten för en solcellsanläggning som producerar överskott till nätet bestäms av 

vilket elpris producenten kan få för överskottsel. 

Med dagens regelverk bör alltså en solcellsanläggning, lönsamhetsmässigt, dimensioneras på 

ett sådant sätt att en överproduktion inte sker i en alltför stor grad. Produktionen av 

solcellsanläggningen och konsumtionen från fastigheten bör balanseras på ett sätt att en 

minimal överproduktion sker under de mest solstarka dagarna under maj-augusti.   

 Installation av solcellsanläggning ska dimensioneras så att det täcker det egna behovet 

i fastigheten. 

 En solcellsanläggning bör dimensioneras efter effektbehovet i byggnaden sommartid 

för att få den bästa lönsamheten eftersom det i dagsläget inte är lönsamt att mata ut 

överskottsel på nätet. 

10.3 Dimensionering och systemstorlek i dagsläget 
När systemstorleken bestämdes till den nuvarande storleken var entreprenörernas 

huvudsakliga uppgift att installera visst antal kvm på taken. I fallen med Askebykroken 26 

och Hällbybacken 9 var det troligtvis antalet moduler som fick plats på taket som styrde. 

Målet med dimensioneringen var även att husen skulle i så långt mån som möjligt kunna 

använda den el som producerades. 

Med svårigheter i att erhålla förbrukningssiffror har i många fall en uppskattning gjorts. 

Därefter gjordes ett upphandlingsunderlag med en ungefärlig systemstorlek.  
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 Man kan spekulera, efter att ha tittat på kalkylen att den uppskattade förbrukningen för 

projekteringen kan möjligtvis ha varit betydligt högre än vad den riktiga 

förbrukningen faktiskt ligger på. Detta i kombination med att solcellsanläggningarna 

uppfördes innan renoveringen som skedde 2014 (kap 2.4) kan även vara en betydande 

faktor till varför systemstorleken för, speciellt, Askebykroken 26 är så pass stor 

gentemot konsumtionen i byggnaden idag. 

10.4 Overhead-kostnad 
Teoretiskt är det mer lönsamt att dimensionera en anläggning med avseende på effektbehov 

under sommartider med dagens ersättningspris för överskottsel och politiska regleringar. Men 

genom att titta på investeringskostnader för de två solcellsanläggningarna som utvärderas i 

rapporten kan man se att overheadkostnaderna för en solcellsanläggning är väldigt betydande 

i priset för en installation.  

 Rent projektmässigt är det alltså inte rimligt att bygga små solcellsanläggningar med 

tanke på att overhead-kostnaderna överskuggar själva systempriset. 

Ett exempel är Askebykroken 26 som är utvärderad i rapporten. Om man strävar efter en 

dimensionering för minimal utmatning på ca 3% under de soligaste dagarna krävs det att man 

dimensionerar om den nuvarande anläggningen på 19,1kW till 4,5 kW. Detta innebär att 

Askebykroken 26 är mycket större än vad som behövs för att täcka konsumtionen under de 

höga produktionstimmarna sommartid. 

Investeringskostnad solcellsanläggning: 

 

 

 

  



 
45 

 

11 Slutsats 
 

 Familjebostäders fastighet Askebykroken 26 har en årsförbrukning på 270 MWh. 

Solcellsanläggning på 19,1 kW producerar cirka 18 MWh där utmatningen är 

37,1 procent totalt över året. Det betyder att solcellsanläggningen minskar den köpta 

elen med drygt 11 MWh, cirka 4 procent av den totala fastighetselen. För att få ned 

utmatning till 3-5 procent av den producerade solelen har anläggnings storlek 

uppskattats till 4,5 kW, vilket skulle betyda att minskning av köpt el skulle sjunka till 

drygt 4 MWh, eller cirka 1,5 procent av den totala mängden fastighetsel. 

 

 Familjebostäders fastighet Hällbybacken 9 har en årsförbrukning på 308 MWh. 

Solcellsanläggning på 16,1 kW producerar cirka 15 MWh där utmatningen är 

12,5 procent totalt över året. Det betyder att solcellsanläggningen minskar den köpta 

elen med drygt 15 MWh, cirka 5 procent av den totala fastighetselen. För att få ned 

utmatning till 3-5 procent av den producerade solelen har anläggnings storlek 

uppskattats till 11 kW, vilket skulle betyda att minskning av köpt el skulle sjunka till 

knappt 11 MWh, eller cirka 3 procent av den totala mängden fastighetsel 

 

 Solcellsanläggningarna har idag, gentemot konsumtionen, en stor systemstorlek. Detta 

är med hög sannolikhet pga att solcellsanläggningarna uppfördes innan renovering av 

fastigheterna samt att konsumtionssiffror var uppskattade under uppförande-skedet . 

 

 Det är inte lämpligt projektmässigt att installera väldigt små solcellsanläggningar med 

tanke på overhead-kostnader och därför bör man se till alternativa affärsmodeller för 

att få ersättning till utmatad el. Ett exempel på detta är den s.k Arvika-modellen (kap 

6). 

 

 Det är svårt att spekulera kring hur en solcellsanläggning ska dimensioneras för 

framtiden då frågan är oerhört politisk. Solcellsanläggningar kan dimensioneras till 

stora dimensioner och fortfarande vara lönsamma så fort priset för överskottsel blir 

lika med eller högre än nuvarande elpris.  Med en kontinuerlig prisssänkning av 

systempris och med nya skatteregleringar som t.ex. skattereduktionen som infördes 

2015, fås en glimt om solcellsanläggningens framtida potential.  
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Bilagor 
Hällbybacken 9, nuvarande dimensionering 

 

Hällbybacken 9, dimensionerad 11 kW. 
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Askebykroken 26, Nuvarande dimensionering 

 

 

Askebykroken 26, dimensionerad 4,5 kW 

 

 


