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Sammanfattning 
Användningen av solceller har haft global exponentiell tillväxt sedan 2000-talet och många 

experter menar att solceller har stor potential att utvecklas. På den svenska elmarknaden bidrar 

solceller dock med en försumbar andel på endast 0,01 %. En av fördelarna med solceller är att de 

kan nyttja ytor effektivt genom att appliceras på eller integreras i byggnader, vilket har skapat ett 

intresse hos fastighetsägare. Denna studie avser att studera samspelet mellan aktörerna i 

processen bakom solcellsinvesteringar samt hur interaktionen skapar värde för involverade 

aktörer. Detta studeras för att utreda vilka faktorer som kan påverka tillväxten av solceller på den 

svenska elmarknaden. För att undersöka detta har två fallstudier utförts för fastighetsbolagen 

Uppsalahem och Specialfastigheter som båda har befintliga solcellsanläggningar. Studiens 

teoretiska ramverk utgår ifrån en övergripande nätverksteori samt en resursanalys med hjälp av 

4R-modellen där interaktionerna mellan aktörernas resurser analyseras. Genom att studera 

interaktionerna kan värden identifieras. Vår studie visar att på grund av höga initialkostnader och 

låg ersättning för producerad el kan solcellsinvesteringar vara ekonomiskt olönsamma beroende 

på solcellsteknik och installationsteknik. Dessutom har verkningsgraden potential att utvecklas 

och priset för solcellsgenererad el är högt i förhållande till det låga elpriset. Ytterligare en 

utmaning är att bibehålla balansen vid ökad anslutning av solceller, vilket kan kräva stora 

satsningar och investering i elnätet.  Dessa skapar utmaningar för solcellernas tillväxt på 

elmarknaden. Dock visar resultaten att solcellsinvesteringar bidrar till både sociala och 

miljömässiga aspekter, såsom långsiktig hållbarhet, stärkt varumärket och kunskapsutbyte. 

Dessutom bidrar det till att företaget skapar affärsrelationer med andra aktörer samt ligger i 

framkant vad gäller tekniken, och detta är i sig viktigt i omställning mot ett hållbart samhälle. 

Investeringar i solcellsanläggningar har därmed inte alltid en direkt ekonomisk lönsamhet men 

indirekta effekter skapar värde som gör att det finns incitament att investera. 

Nyckelord: Solceller, installation, fastighetsbolag, 4R-modellen, nätverksteori, värdeskapande 
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Definitioner 

Småskalig elproduktion - Produktion av el från solkraft eller vindkraft som i första hand förser 

ägaren av kraftanläggningen med el. Överskottsel kan sedan matas in på elnätet.  

Solceller - Består av halvledande material som omvandlar fotoner, solljusets energibärare, direkt 

till elektricitet. När ljus träffar solcellen uppstår ett elektriskt fält som skapar ett elektriskt flöde. 

Verkningsgrad - Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.  

Återbetalningstid - Den tid det tar innan en investering återbetalar sig. 

Nätnytta - Genom att ansluta småskalig elproduktion i lågspänningsnätet kan nätets 

energiförluster reduceras. Denna reducering samt den energi som inte behöver överföras från 

överliggande nät anses vara den nätnytta solceller ger upphov till. 

Elproducent – Aktörer som producerar el i sina kraftanläggningar. 

Elanvändare – Slutkonsument som förbrukar el. 

Elhandelsföretag/Elleverantör – Aktör som köper el från elproducent eller elbörs. Skriver avtal 

och levererar/säljer el till elanvändaren. 

Baskraft - Energikällor som håller en hög och jämn produktion under hela året, t.ex. kärnkraft. 

Reglerkraft - Energikällor som kan regleras för att få jämvikt mellan konsumtion och 

produktion, t.ex. vattenkraft. 

Intermittent kraft - Energikällor där produktionen varierar över tid på dygnet och året, t.ex. 

vindkraft och solkraft.  

Toppeffekt - Den maximala effekten som en anläggning kan leverera.  

kWh - Kilowattimme är en enhet som mäter elförbrukning. 1 kWh motsvarar ungefär 40 timmar 

användning av en glödlampa med effekten 25 Watt. 

Grundenheter: 

k (kilo) = 103 

M (mega) = 106 

G (giga) = 109 

T (tera) = 1012  
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1 Inledning 
En viktig del inom samhällsutvecklingen är att sträva mot ett hållbart samhälle, vilket innebär att 

ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god miljö (Naturvårdsverket, 2011). För 

att skapa ett hållbart samhälle för framtida generationer står dagens samhälle inför många 

utmaningar, bl.a. att minska utsläppen av växthusgaser då de bidrar till global uppvärmning och 

kan få stora konsekvenser för framtida generationer (NE, 2012). Ett av Europeiska Unionens 

(EU) klimatmål fram till 2020 är att öka andelen förnybar energi till 20 % av all 

energianvändning (Regeringen, 2012). 

Utarmning av konventionella energikällor, en ökad miljömedvetenhet och en snabb 

teknikutveckling har medfört att nya energikällor utforskas och intresset för solceller har tilltagit 

(Tyago et al, 2013). Användningen av solceller har haft en global exponentiell tillväxt sedan 

2000-talet, i vilket Europa stod för nästan 70 % av solcellsmarknaden under 2012 (EPIA, 2013). 

Potentialen för utbyggnad av solenergi i Sverige är hög men trots detta motsvarar den 

installerade solenergieffekten endast 0,01 % av den totala energiproduktionen (Riksdagen, 

2012). Införandet av storskalig och småskalig elproduktion från solenergi har haft låg framgång 

på den svenska elmarknaden, vilket till viss del beror på utformningen av den befintliga 

elmarknaden (EPIA, 2013). I Sverige domineras elmarknaden av ett storskaligt 

produktionssystem med få och stora aktörer vilket innebär att småskalig elproduktion utgör en ny 

marknad, där stora aktörer ska sammankopplas med små aktörer (Palm et al, 2009). En SIFO-

undersökning från 2013 visar att användningen av solenergi har stor potential i Sverige (Telge 

Energi, 2013). År 2009 införde regeringen ett statligt stöd för installation av solceller av 

privatpersoner, företag och offentliga organisationer där syftet är att främja omställningen av 

energisystem samt näringslivsutvecklingen inom energiteknikområdet (Energimyndigheten, 

2014b). 

I takt med att forskningen har gett högre verkningsgrader och lägre tillverkningskostnader i 

kombination med statliga ekonomiska stöd, har produktion av solceller blivit en starkt växande 

industri. Ett ökat engagemang för hållbart företagande samt att solceller kan nyttja ytor effektivt 

har bidragit till att fastighetsägare har fått upp intresset för solceller. Ett flertal fastighetsägare 

har investerat i solceller både på fasader och också tak, vilket involverar samarbeten mellan flera 
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aktörer och deras resurser. Teoretiskt sett så interagerar organisationer med andra organisationer 

i ett nätverk och skapar på så sätt värde i interaktionen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka samspelet mellan aktörerna i processen bakom 

solcellsinvesteringar i fastighetsbranschen samt hur interaktionerna mellan aktörerna skapar 

värde för involverade aktörer. Detta studeras för att utreda faktorer som kan påverka tillväxten av 

solceller på den svenska elmarknaden. För att konkretisera syftet ställs följande frågeställningar: 

● På vilket sätt kan värde skapas i investering av solceller? Kan detta ses som en drivkraft 

eller ett hinder för investering? 

● Vilka utmaningar finns för att öka tillväxten av solceller på elmarknaden? 

1.2 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att studera solenergi och solcellsanläggningar i Sverige, vilket betyder 

att resultaten kommer att beskriva aktörer, förutsättningar och utmaningar baserat på den svenska 

solcellsmarknaden. Dock är den svenska marknaden inte isolerad från den globala marknaden 

och därmed kommer både Tyskland och Kina nämnas eftersom de dominerar marknaden med 

avseende på elproduktion och materialtillverkning av solceller. Uppsatsen utgår från 

fastighetsbolag lokaliserade i Uppsala samt Stockholm och därmed avgränsas fallstudierna till 

dessa områden. Solenergi har stor potential för det svenska energisystemet men ett hinder är att 

den inte är lagringsbar. Lagring av solenergi kan komma att spela en stor roll i framtidens 

energisystem men eftersom tekniken inte är färdigutvecklad kommer denna aspekt inte beaktas. 

Vidare kommer endast solenergi som omvandlas till el från solceller att studeras och inte från 

termiska solkraftverk då uppsatsen endast behandlar småskaliga solcellsanläggningar.   
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2 Teori 
I detta avsnitt redogörs studiens teoretiska ramverk. Studien utgår ifrån en övergripande 

nätverksteori för att få förståelse för samspelet mellan aktörerna kring installationen av 

solceller. Vidare beskrivs tillämningen av 4R-modellen där resursinteraktioner studeras för att 

analysera värdeskapande.  

2.1 Nätverk 
Nätverk kan ha olika betydelser inom företagsekonomi; det kan beskriva en organisationsform 

inom ett företag eller en organisation samt för att karakterisera samspelet mellan ett företag och 

dess omgivning. Nätverk kan också definieras som ”grupper av två eller flera kopplade 

utbytesrelationer” (NE, 2012). Håkansson och Ford (2002) menar att inget företag och ingen 

relation i ett nätverk arbetar oberoende av varandra utan att affärsnätverk är resultatet av 

förhandlingar, mål och åtgärder för samtliga deltagare i ett nätverk. 

Traditionellt sett har det forskats mycket kring affärsrelationer och utbytet däremellan. På slutet 

av 70-talet startades ett projekt, IMP1, som beskriver vikten av samspelet mellan aktörer i 

affärsutbyten. IMP-projektet baseras på empiriska studier av affärsrelationer, nätverk och 

interaktionen mellan aktörer (Håkansson, 1982; Håkansson et al, 2009). Projektet initierades av 

ett antal forskare som bland annat tog fram interaktionsmodellen (eng. the interaction model) och 

utifrån denna har en nätverksmodell, ARA, uppstått (Håkansson och Snehota, 1995). ARA-

modellen uppkom som en vidareutveckling av konceptet nätverksteori och arbetar med 

begreppen aktiviteter, resurser och aktörer (Håkansson och Waluszewski, 2002). Med en aktörs 

aktivitet menar Håkansson och Snehota (1995) de tekniska, administrativa och kommersiella 

områden som på något sätt kan vara kopplade till andra aktörer. Sammankopplingen av 

aktiviteterna har en stark påverkan på relationen mellan aktörer och kan ha ekonomiska effekter 

för båda parterna. Länken mellan aktörerna är viktig för att utveckla nya affärer mellan företag 

och dessutom identifiera möjliga lösningar i befintliga affärer (Håkansson et al, 2009). De två 

aktörernas resurser förbinds i en relation och resurser kan ta form av exempelvis teknologi, 

material eller kunskap (Håkansson och Snehota, 1995). Vidare definieras aktörer som de som 

utför aktiviteter och/eller kontrollerar resurser (Håkansson och Waluszewski, 2002). Dessa tre 

variabler samverkar enligt Figur 1. Utveckling eller förändring av ena variabeln öppnar upp för 
                                                
1 IMP är en förkortning av Industrial Marketing and Purchasing 
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nya möjligheter och förändringar i de andra två variabler eller i förbindelserna mellan dem 

(Håkansson et al, 2009). ARA-modellen används som en grund till att förstå begreppet resurs, 

vilket undersöks djupare i denna studie. 

 

 

 

 

 
Figur 1. Interaktion ARA-modellen. 

Källa: Reviderad från Håkansson och Snehota, 1995 

2.2 Resurser och resursanalys 
Heterogena2 resurser skapar en mängd möjliga tjänster och bidrar till varje företags unika 

karaktär (Penrose, 1959). Enligt Baraldi et al (2012) finns det fyra centrala antaganden som 

måste göras vid tillämpning av en resursanalys. För det första, en resurs betraktas som 

dubbelsidig, det vill säga skaparen och användaren bedömer resursen som befintlig eller 

potentiellt användbar. Skaparen av resursen kan endast forma vissa funktioner och potentiella 

värden men det verkliga värdet kan endast framträda på användarsidan i specifika sammanhang. 

Den andra förutsättningen är att resurser är nätverksanslutna och att affärsrelationer inom 

nätverket skapar tillgång till resurser mellan aktörerna. Det tredje antagandet är att värdet på en 

resurs alltid uppstår i relation till vilka resurser den kombineras med, vilket innebär att en resurs 

är flerdimensionell och inte nödvändigtvis behöver ha någon given funktion utan denna funktion 

skapas när den integreras med andra resurser över tid (Baraldi et al, 2012; Harrison och 

Håkansson, 2006; Penrose, 1959). Resurser är i denna mening dynamiska och kan alltid 

användas i olika kombinationer och i olika sammanhang. Att förändra och kombinera olika 

resurser skapar ekonomiska konsekvenser för både skaparen och användaren. Det fjärde 

antagandet innebär att resurser är öppna och varierande objekt. Genom att förändra de resurser 

som resursen är kombinerad med eller samspelet som ligger till grund för dessa resurser, 

                                                
2 Enligt Penrose (1959), Baraldi och Strömsten (2006) innebär heterogena resurser att resurser får ett varierat värde 
beroende på hur de kombineras med andra resurser. 

Activity 
links 

Resource 
ties 

Actor 
bonds 
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kommer detta att förändra värdet och egenskapen hos resursen (Baraldi et al, 2012). En 

resursanalys innebär att undersöka de resurser som finns hos olika aktörer och hur dessa 

samverkar med varandra. Det finns ett flertal sätt att analysera resurskonceptet och 4R-modellen 

är ett sätt att klassificera, kartlägga och analysera de olika processerna i vilket resurser 

interagerar i interorganisatoriska nätverk (Baraldi et al, 2012). 

2.2.1 4R-modellen 
4R-modellen används som ett verktyg för att analysera nätverk, det vill säga interaktionen mellan 

olika resurser (Håkansson och Waluszewski, 2002; Jahre et al, 2006). 4R-modellen skildrar fyra 

olika typer av interagerande resurser; produkter, faciliteter, affärsenheter och affärsrelationer (Se 

Figur 2). De fyra resurstyperna kan delas in i två grupper; där de två förstnämnda är materiella, 

fysiska3 resurser medan de två sistnämnda kan ses som immateriella, organisatoriska resurser 

(Håkansson och Waluszewski, 2002). 

● Produkter är den första typen av resurs inom modellen och innefattar kombinationer av 

varor och tjänster som olika organisatoriska enheter utbyter med varandra. Utveckling av 

produkter sker genom samverkan mellan alla fyra typer av resurser (Baraldi et al, 2012). 

Interaktionen mellan aktörer kan både vara nära och mer utbredd beroende på produktens 

funktion och anpassningar (Jahre et al, 2006). 

● Faciliteter eller anläggningar är resurser som aktörerna använder för att utveckla, 

tillverka och transportera produkter. Denna typ av resurs kan ses som mer permanent och 

svårförflyttad i jämförelse med produkter som är av mer rörlig karaktär (Håkansson et al, 

2009). 

● Organisatoriska affärsenheter är den tredje resursen som innehåller kunskap, identitet 

och anseende hos individer, grupper eller organisationer (Håkansson et al, 2009) som 

krävs för att hantera materiella resurser (Håkansson och Waluszewski, 2002). 

Affärsenheterna kan anta olika former, det kan vara delar av en organisation, exempelvis 

en avdelning eller institution, eller till och med en informell grupp eller en individ. De 

organisatoriska affärsenheterna organiserar, hanterar och kontrollerna produkter och 

faciliteter via affärsrelationer. Karaktären hos en affärsenhet skapas genom processen för 

interaktion mellan de fyra resurstyperna (Baraldi et al, 2012). Interaktion affärsenheter 

                                                
3 Baraldi et al (2012) använder ordet tekniska resp. sociala resurser 
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emellan kan ge kännedom om hur aktörer arbetar samt hur de olika aktörerna kan 

samarbeta (Jahre et al, 2006). 

● Affärsrelationer kan användas för att skapa stöd för eller mot någon annan men de kan 

också används på ett funktionellt sätt, genom att förbinda och relatera resurser till 

varandra. Affärsrelationer kan både vara ett hinder men också en drivkraft i 

utvecklingsprocesser (Håkansson och Waluszewski, 2002). Håkansson och Snehota 

(1995) menar att affärsrelationer inkluderar både samarbeten och konflikter där den 

sistnämnda kan uppstå vid t.ex. uppdelning av förmåner. Konflikter kan även leda till 

nya, konstruktiva lösningar och därmed stärka affärsrelationer (Håkansson och Snehota, 

1995). Affärsrelationer har en komplex karaktär eftersom denna kategori både omfattar 

materiella samt immateriella resurser och är grunden för beslutsfattande inom en 

organisation (Håkansson et al, 2009). 

Dessa fyra resurstyper beror på och är beroende av varandra (Baraldi et al, 2012; Håkansson och 

Ford, 2002). Jahre et al (2006) beskriver de fyra kategorierna som en stegvis ökning av 

interaktion mellan aktörer som sträcker sig från produkter till affärsrelationer.  Hur resurserna 

påverkar varandra kan undersökas via det gränssnitt (eng. interface) som skapas mellan 

resurserna. Gränssnittet kan beskrivas som ett en ”mötesplats” där olika resurser samverkar och 

påverkar varandra (Baraldi och Wedin, 2005; Strömsten och Håkansson, 2007). Resurser och 

resursgränssnitt i ett nätverk är olika beroende på hur komplexa, beroende och spridda de är 

(Baraldi och Strömsten, 2006). Gränssnitt kan således beskrivas som direkta eller indirekta 

beroende på om ett resursgränssnitt enbart påverkar två resurser eller ett flertal resurser längre 

bort i nätverket (Wedin, 2001; Håkansson och Waluszewski, 2002). Detta innebär följaktligen att 

en förändring av eller i en resurs i ena delen av nätverket påverkar även resten av nätverket 

(Håkansson och Ford, 2002). Detta ömsesidiga beroende medför att samtliga resurser måste 

förändras och anpassas efter den nya konfigurationen (Wedin 2001), vilket kan leda till 

möjligheter för innovationer (Håkansson och Ford, 2002). På så sätt kan resursernas användning 

även begränsas och också integrationen med nya resurser eller innovationer. Detta beskrivs som 

stigberoende (eng. path dependence) av Håkansson och Waluszewski (2002) som menar att 

stigberoende kan uppfattas som ett hinder eller en drivkraft. Exempelvis kan ett företags 

konkurrenskraft påverkas av fenomenet genom att företaget begränsas av konkurrenter som har 

dominanta designspecifikationer eller använder konventionella teknologier. Håkansson och 
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Waluszewski (2007) menar att det är lättare att integrera en ny konfiguration i ett nätverk om 

förändringen innebär en liten modifiering i den gamla strukturen. Dessutom krävs det att 

resurserna passar in på både materiella/tekniska och immateriella/sociala strukturer eftersom 

dessa betingar ekonomiska konsekvenser för aktörerna i nätverket (Håkansson och Waluszewski, 

2002; Wedin, 2001). Företag kan via resurser och gränssnitt få en fördjupad kunskap om sina 

resurser, vilket skapar möjligheter för företaget att växa (Penrose, 1959).  

2.2.2 Tillämpning av 4R-modellen 
Baraldi et al (2012) illustrerar en tillämpning av 4R-modellen för ett nätverk bestående av tre 

aktörer enligt Figur 3. Figuren är användbar för att analysera en produktutvecklingsprocess som 

involverar anläggningar (fyrkanter) och produkter (cirklar) i ett nätverk. Anläggningarna och 

produkterna interagerar enligt pilarna. Det första steget i 4R-modellen är att identifiera en fokal 

resurs (eng. focal resource) som utgångspunkt. Utifrån denna centrala resurs kan de tre andra 

resurserna urskiljas och sättas i kontext (Jahre et al, 2006). Därefter kan nyttan hos den fokala 

resursen undersökas (Håkansson et al, 2009). 

 

Figur 2. 4R-modellen                                                             Figur 3. Tillämpning av 4R-modellen 
Källa: Reviderad från Baraldi et al, 2012                                       Källa: Reviderad från Baraldi et al, 2012 

2.2.3 Egenskaper hos 4R-modellen 
Håkansson et al (2009) menar att 4R-modellen används för att på ett enkelt sätt undersöka 

resurser i ett nätverk. Håkansson och Waluszewski (2002) menar dock att det endast är möjligt 

att uppfånga och utforska fragment av de komplexa processer som sker mellan organisationer 

och aktiviteter däremellan. Dessa komplexa processer i ett nätverk kan kartläggas med 4R-

modellen eftersom att i modellen läggs fokus på processen av interagerande resurser. Med 
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modellen kan specifika resurser identifieras genom att inkludera både direkta och indirekta 

resursgränssnitt. Detta gör det möjligt att bestämma resurser som är avgörande i denna process 

samt om de skapar hinder och därmed behöver ändras eller kombineras på ett nytt sätt (Baraldi et 

al, 2012; Håkansson och Waluszewski, 2002). 4R-modellen har visserligen ett antal 

begränsningar, t.ex. att modellen baseras på empiriska studier och Baraldi et al (2012) menar att 

det krävs ännu fler undersökningar samt en tidsdimension för att teoretiskt utveckla modellen. 

Hittills har de flesta empiriska studierna med 4R-modellen tillämpats på fysiska produkter och 

produktionsprocessen (Jahre et al, 2006; Baraldi och Wedin, 2005; Baraldi och Strömsten, 2006). 

Produktionsprocessen skiljer sig från fallstudierna i denna uppsats eftersom tillämpningen av 

modellen görs på en annan del i nätverket: investeringsprocessen. Ytterligare en begränsning är 

att viktiga aspekter och kännetecken hos resurser som uppkommer från hur aktörer uppfattar och 

tolkar resurser utelämnas (Baraldi et al, 2012). Av den anledningen kompletteras detta med en 

teori om värdeskapande (eng. value creation). 

2.3 Värdeskapande 

Enligt Baraldi och Strömsten (2008) är det är nödvändigt att undersöka resursers gränssnitt 

eftersom värdet av en resurs skapas i dessa gränssnitt (Hägg och Johanson, 1982). Ett annat sätt 

att referera till detta är värdeskapande (Baraldi och Wedin, 2005). Affärsrelationer som resurs är 

viktiga, i synnerhet relationen mellan leverantör och konsument (Gadde och Håkansson, 2008). 

Värdet i relationen kan påverkas ifall det t.ex. sker ett byte av leverantör, vilket kan innebära 

ökade förmåner i form av lägre pris och ökad produktkvalitet men kan också innebära uppoffring 

av tidigare förmåner och skapandet av spänningar i affärsrelationen (Monroe, 1990). 4R-

modellen kan bidra till att identifiera sätt att göra en produkt mer relevant och värdefull för 

slutanvändaren där värdet på en produkt kan förbättras utan att ändra på dess egenskaper och 

funktioner. Enligt Baraldi et al (2012) kan en produkt få bättre värde genom förbättringar i 

direkta och indirekta gränssnitt, vilket innebär att värdet beror på hur en resurs kombineras eller 

kopplas till en annan (Håkansson et al, 2009; Hägg och Johanson, 1982). Penrose (1959) menar 

att resursers värde inte är resursen i sig utan värdet uppstår när och hur (Harrison och Håkansson, 

2006) resursen används i kombination med andra resurser i ett nätverk. Dessutom kan en djupare 

förståelse i värdet på en resurs bidra till större konkurrenskraft för en organisation.  

En annan viktig aspekt är att resurser inkluderar både fysiska/tekniska och sociala funktioner 
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som kan uppfattas på olika sätt för olika aktörer och därmed ge varierande värden. Värdet på en 

produkt inkluderar bl.a. kostnader, prestanda, hållbarhet och andra affärsmässiga funktioner 

(Baraldi och Strömsten, 2008; Baraldi och Wedin, 2005). För att förverkliga värdet som finns i 

gränssnitten är det viktigt för företag att samordna ett gemensamt uppträdande hos samarbetande 

företag för att främja det värdeskapande som företaget vill uppnå. Detta kan skapa ett förtroende 

mellan parterna och vara vitalt vid ”tuffa” tider (Baraldi och Strömsten, 2008). 

2.4 Analysmodell 

Det empiriska materialet analyseras utifrån det teoretiska ramverk som redogjorts för ovan, 

vilket beskriver interaktion mellan resurser. För att få förståelse för hur interaktionen ser ut 

mellan aktörerna kring installationen av solceller så kommer studien att utgå ifrån en 

övergripande nätverksteori. Med hjälp av 4R-modellen kartläggs resurserna. Därefter undersöks 

samspelet mellan resurserna, vilket ger oss möjlighet att identifiera olika gränssnitt mellan de 

olika aktörerna och hur dessa gränssnitt skapar värde hos resurserna. De två fallstudier som görs 

i denna uppsats gör det möjligt att utforska vilka drivkrafter och hinder som ligger till grund för 

värdeskapande. Dessutom kan vi använda 4R-modellen för att isolera specifika resurser eller 

gränssnitt och undersöka om dessa är drivkrafter eller hinder bakom investering av solceller. 
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3 Metod 
I detta avsnitt redovisas metodval, tillvägagångssätt för att samla in material samt hur 

materialet hanterades. 

3.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka samspelet mellan aktörerna och processen bakom 

investeringen i solcellsanläggningar i Sverige. Då småskalig elproduktion av solceller endast 

finns i begränsad utsträckning idag har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ 

metod innebär att undersökningen fördjupar sig i problemet och används för att skapa större 

förståelse för bakomliggande faktorer till det problem studien avser att studera. En kvalitativ 

studie kan motiveras för denna studie då processen bakom investeringen av solceller samt 

inblandade aktörer kan studeras på djupet och många aspekter kan beaktas (Jacobsen, 2002). 

För att få en djupare förståelse för problemet har vi valt att använda fallstudier som metod. 

Fallstudier innebär att man undersöker ett eller flera fall utifrån en mängd aspekter (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2006). Då vi ämnar ta fram en generell bild av detta problem har vi valt att 

studera flera fall, vilket kommer att ge mer bredd i resultatet (Jacobsen, 2002). Denna studie 

utgår från två fastighetsägare och deras respektive nätverk.  

3.2 Datainsamling 
För att samla in data användes både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är redan befintligt 

material som bygger på primärdata, exempel på sekundära källor är böcker, tidskrifter, 

årsredovisningar och webbplatser (Jacobsen, 2002). En omfattande litteraturstudie genomfördes 

som en första fas i studien för att skildra och illustrera de områden som solceller verkar i. På så 

sätt kunde vi identifiera olika begrepp som berör småskalig installation av solceller samt få 

förståelse för solcellsmarknaden. Primärdata är ursprungligt material som samlades in genom 

intervjuer och mailkontakt med utvalda aktörer i projekten. Vi använde tre typer av 

datainsamlingsmetoder; besöksintervjuer (eng. face-to-face eller F2F), telefonintervjuer samt 

mailkonversationer (Ghauri et al, 1995). Genom att använda olika typer av data, både primär- 

och sekundärdata, kan de ge stöd till varandra och styrka de resultat vi kommer fram till 

(Jacobsen, 2002).  

3.3 Val av intervjuobjekt 
De organisationer som ligger till grund för denna studie är fastighetsbolagen Uppsalahem och 
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Specialfastigheter på grund av deras befintliga solcellsanläggningar. Intervjuserien utgick från 

fastighetsägarnas respektive nätverk. Vilket medförde att vi började med att intervjua 

fastighetsägarna, Uppsalahem och Specialfastigheter. Mats Abrahamsson, teknikspecialist på 

utvecklingsavdelningen på Specialfastigheter intervjuades först då han var projektledare för 

solcellsprojektet på anstalten vid Norrtälje. Från Uppsalahem intervjuades Lars-Gunnar Sjöö, 

bygg-och fastighetschef på Uppsalahem. Sjöö var involverad under hela solcellsprojektet i kv. 

Frodeparken. Dessa två personer valdes då de ansågs ha bra inblick och goda kunskaper om 

respektive projekt. Utifrån dessa intervjuer kunde involverade aktörer identifieras och intervjuas. 

Nedan följer två tabeller (Se Tabell 1, 2) med samtliga intervjuade personer uppdelade efter 

respektive projekt.  

Tabell 1. Intervjuade personer inom projektet kv. Frodeparken. 
Företag Respondent Befattning Roll Intervjutyp, längd 

Uppsalahem Lars-Gunnar Sjöö Bygg-och 
fastighetschef 

Byggchef F2F, 60 min 

Direct Energy Lars Hedström VD Teknikkonsult och 
entreprenör 

Telefon, 10 min 

Vattenfall Jörgen Eriksson Energiexpert Nätanslutning Mail, Telefon, 5 min 

 Tabell 2. Intervjuade personer inom projektet Norrtäljeanstalten. 
Företag Respondent Befattning Roll Intervjutyp, längd 
Specialfastigheter Mats Abhramsson Teknikspecialist Projektledare F2F, 60 min 
Naps Solel AB Mikael Hedlund VD Entreprenör  Telefon, 10 min 
WSP Stefan Ericsson Elkraftkonsult Teknikkonsult F2F, 30 min 
Specialfastigheter Maria Widfeldt Miljöchef Miljöspecialist Telefon, 20 min 

Ett flertal andra aktörer var involverade i projekten utöver de aktörer vi valde att intervjua. Dessa 

kommer att presenteras i den empiriska redogörelsen för att förstå nätverket. Dock ansågs de ha 

en mindre roll i projekten och/eller var lokaliserade utanför Sverige och intervjuades därmed 

inte. En annan faktor till att inte samtliga berörda aktörer intervjuades var studiens 

tidsbegränsning. 

3.4 Operationalisering 
Vår studie utgår ifrån en övergripande nätverksteori för att förstå samspelet mellan aktörerna 

samt en resursanalys, enligt 4R-modellen, som kan beskriva aktörernas roll samt interaktionen av 

resurser. Då studien utgår från en nätverksteori var syftet med de två första intervjuerna med 

Specialfastigheter och Uppsalahem att få en överblick utav nätverket. Därför utformades 
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intervjufrågor utifrån processen från idé till färdig anläggning, där samtliga aktörer samt deras 

roll i nätverket diskuterades. Exempelvis ställdes frågor som, vilka aktörer var inblandade och 

varför valdes dessa? (Se Appendix 1.1 fråga 8). Detta för att få förståelse för nätverkets 

uppbyggnad samt hur fastighetsägaren värdesätter aktörernas roll och samarbetet. För att 

ytterligare undersöka hur aktörerna värdesätter en resurs ställdes exempelvis frågan Vilka var era 

främsta drivkrafter med investeringen? (Se Appedix 1.1 fråga 4). Därefter intervjuades de 

involverade aktörerna och frågorna anpassades utifrån aktörens respektive roll inom projektet. 

Intervjufrågorna fokuserade på aktörens roll och vad de bidrog med samt hur samarbetet startade 

och utvecklades. Exempelvis ställdes frågor som, hur blev ni involverade i projektet och varför? 

Vilken roll hade ni i projektet? (Se Appendix 1.3 fråga 6 och 7). Detta för att få deras syn på 

samarbetet och vilken roll de hade. Genom att intervjua flera aktörer täckte vi in delar av 

nätverket och kunde skapa en helhetsbild av nätverket samt skapa förståelse för interaktionen av 

resurser mellan aktörerna. Samtliga intervjuguider hittas i Appendix 1.   

3.5 Genomförande av intervjuer 
Inför varje intervju skickades en kort förklaring med studiens syfte samt vilka frågor intervjun 

skulle utgå från. Intervjuserien kan delas upp i två delar. Först intervjuades fastighetsägarna 

Uppsalahem och Specialfastigheter och utifrån detta kunde intervjuer med samtliga aktörer i 

respektive nätverk utföras. F2F-intervjuer av öppen karaktär utfördes eftersom vi ville få en 

övergripande förståelse för fallen. Genom att utföra F2F-intervjuer kunde vi observera hur 

intervjupersonen uppträdde under intervjun och därmed anpassa frågorna efter situationen. 

Däremot hade vi bestämda ämnen som skulle beröras men då intervjun var av öppen karaktär 

gavs möjlighet för följdfrågor och diskussion kring projektet. Detta eftersom vissa aspekter kan 

utelämnas om frågorna är för strukturerade (Jacobsen, 2002). Vid F2F-intervjuer kan personliga 

åsikter hos intervjuaren påverka intervjupersonen som kan leda till att viss information 

utelämnas, vilket kallas intervjueffekten. För att minska risken för intervjueffekten var vi alltid 

två personer vid varje intervjutillfälle, med undantag vid telefonintervjuer då det inte var möjligt 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 

F2F-intervjuer användes i möjlig mån och i de fall som det inte var möjligt användes 

telefonintervjuer och mailkonversationer. I den andra delen av intervjuserien intervjuades 

utvalda aktörer i respektive nätverk. Det visade sig vara svårt att få till F2F-intervjuer då 
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intervjupersonerna bestämdes utifrån intervjuerna med fastighetsbolagen. Dels på grund av att 

F2F-intervjuer är tidskrävande samt att det fanns geografiska faktorer som gjorde det 

ogenomförbart (Jacobsen 2002).  Dessa intervjuer var av mer strukturerad karaktär för att 

försäkra oss om att få tillgång till den information vi behövde.  

3.5.1 Hantering av material 
Alla intervjuer spelades in och vid mailkonversationer sparades informationen i ett dokument. 

Intervjuerna spelades in för att vid intervjutillfället kunna fokusera på samtalet och inte behöva 

skriva ner information samt för att minska risken för att viss information utelämnas. 

Inspelningarna transkriberades sedan för att på ett korrekt sätt kunna återge information och 

påståenden samt för att det minskar risken för egen tolkning (Dalen, 2007). I de fall då eventuella 

oklarheter eller om information saknades kompletterades intervjun med mailkontakt. Baserat på 

det empiriska materialet ritades nätverken upp för båda fallstudierna. Den fokala resursen 

identifierades och utifrån denna analyserades resursinteraktionerna och hur värdet i dessa bidrar 

till installationsprocessen. Därefter identifierades de faktorer som påverkar tillväxten av 

solcellsmarknaden.   

3.6 Källkritik 
Val av metod och insamling av data påverkar resultatets tillförlitlighet. Därför är det viktigt att 

kritiskt granska det insamlade materialet (Jacobsen, 2002). Vid litteraturstudier har vetenskapliga 

artiklar samt rapporter från regeringen, myndigheter och organisationer som exempelvis Elforsk 

används. Statistik har framförallt hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). För att ta reda på 

företagsfakta har hemsidor och årsrapporter används. Då dessa har används i syfte för att skildra 

och illustrera de områden som solceller verkar i kommer detta inte påverka resultatet signifikant. 

På grund av uppsatsens tidsbegränsning och för att kunna göra en djupgående studie valdes 

endast två fallstudier. Fler fallstudier kunde ha bidragit till att fler aspekter framkommit men vi 

ansåg att fallstudierna som undersökts gav tillräcklig information för att uppfylla studiens syfte. 

Vid intervjuer med företag är det viktigt att kritiskt granska resultaten, eftersom svaren kan vara 

vinklade för att gynna det intervjuade företaget. För att få en så korrekt bild som möjligt av det 

undersökta fenomenet intervjuades flera aktörer i nätverken av fallstudierna (Jacobsen, 2002).  
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4 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation som är viktig för förstå uppsatsens 

problemområde. Först beskrivs uppbyggnaden av Sveriges elmarknad och marknaden för 

solceller. Vidare redogörs processen bakom en solcellsinstallation där vi går igenom lagar och 

förordningar kring installationen samt tillgängliga ekonomiska subventioner. 

4.1 Sveriges elmarknad 
I samband med avregleringen av Sveriges elmarknad år 1996 slöt Norge och Sverige ett avtal om 

en gemensam marknadsplats, elbörsen Nord Pool (Svensk Energi, 2012a). Nord Pool Spot är 

verksam i de nordiska länderna, med undantag av Island, och blir alltmer integrerad i den 

europeiska elmarknaden med syfte att ge slutkonsumenter ett lågt och rättvist pris (För mer 

information, se Appendix 2) (Svensk Energi, 2013). År 2011 delades Sverige in i fyra elområden 

och denna uppdelning ger en tydlig indikation på vilket eller vilka områden som elproduktionen 

kan behövas öka för att motsvara elförbrukningen och på så sätt minska transportsträckan av el. 

Elpriset varierar beroende på elområde på grund av att större delen av den svenska 

kraftproduktionen genereras i de nordliga områden medan förbrukningen är störst i de sydliga 

områdena (Svenska kraftnät, 2011). Elpriset för elanvändare har sjunkit på senaste år (Se Figur 

4), vilket beror på kraftiga tillrinningar som gynnar vattenkraftsproduktionen (Svensk Energi, 

2013). 

 
Figur 4. Utvecklingen för elpriset (öre/kWh) under tidsperioden 2008-2013 (medelvärde över jan-dec).  

Källa: Vattenfall (2014b), Appendix 2. 
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Användningen av råolja och andra oljeprodukter har minskat med 45 % sedan oljekrisen på 70-

talet, vilket har resulterat i att energisystemet sett en omställning från att vara oljeberoende till att 

bero på energi från kärnkraft och vattenkraft (Widén, 2010). År 2012 uppgick den totala 

elproduktionen i Sverige till 162,4 TWh där kärnkraften stod för 37,8 % och vattenkraft utgjorde 

48,3 % (SCB, 2014). Ericsson (2014) menar att även avveckling av kärnkraft är viktig eftersom 

allt som inte är förnybart inte är långsiktigt hållbart. Som Figur 5 visar var andelen förnybar 

elproduktion i form av vatten, vind, sol och värmekraft med biobränsle mer än 50 % i Sverige i 

slutet av 2012 (Svensk Energi, 2013). Baserat på EUs klimatmål har svenska riksdagen 

formulerat nationella krav på att andelen förnybar energi ska vara 50 % till år 2020 och att 

utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 % jämfört med 1990 års nivåer. Den höga andelen 

förnybar energi har positiv påverkan på flera miljömål och bidrar exempelvis till friskare luft 

(Energimyndigheten, 2014a) (För mer information, se Appendix 3). 

  
Figur 5. Elproduktion efter energislag i Sverige år 2012 

Källa: SCB (2014) 

Tillgängligheten till olja och kol i kombination med hög energidensitet har skapat ett samhälle 

beroende av dessa energikällor (Widén, 2010). Med en inriktning mot ett hållbart samhälle 

kommer det bli alltmer vanligt med geografiskt spridd elproduktion från förnybara energikällor. 

Småskalig elproduktion innebär att privatpersoner producerar el som de sedan använder för egen 

konsumtion och den el som inte används går ut på elnätet (Energimyndigheten, 2013a). Ett 

decentraliserat elnät ställer högre krav på balanserad reservkraft eller lagrad energi samt på att 

elkraften ska flöda i olika riktningar, både mellan frekvens- och spänningsnivåer på elnätet 

(Svensk Energi, 2013). Inmatning av solel, som ger varierande elproduktion, kan komma att 

bidra till sådana avvikelser eftersom solcellsanläggningar ansluts på lägre spänning än 

transmissionsnätet (Svensk Energi, 2013). Widén (2011) menar att detta kan undvikas om 
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utmaning av effekt kontrolleras i växelriktaren. Med planerad produktion och användning kan 

obalans och frekvensavvikelser i elnätet undvikas (Svenska kraftnät, 2014). Ett smartare och mer 

flexibelt elnät kan förbättra tillförlitlighet och därmed minska förluster i elöverföring samt ge 

ökad energisäkerhet. Smarta elnät (eng. smart grid)4, är ett växande tillväxtområde som ska på 

ett “intelligent” sätt integrera alla slags energikällor (ABB, 2012). Konceptet innebär bl.a. att 

slutanvändaren ska medverka för att anpassa sin elanvändning till elproduktion, t.ex. genom att 

stänga av sin elanvändning när det är hög belastning på elnätet (ABB, 2014a; Vattenfall, 2013). 

(ABB, 2014b). 

4.2 Marknad för solceller 
Solenergi blir alltmer viktig för elmarknaden eftersom solstrålning kan användas för att generera 

både värme och el. Solstrålning kan omvandlas till el på två olika sätt, antingen av solceller eller 

termiska solkraftverk. Solceller har stor geografisk potential eftersom de inte kräver stor mängd 

direkt solinstrålning, vilket termiska solkraftverk kräver (Svensk Solenergi, 2014a). Fördelen 

med att använda solenergi är att det är en oändlig resurs samt att direkt konvertering av solljus 

till elektricitet inte avger utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. I dagsläget anses 

solenergi ha hög kostnad per erhållen energi i jämförelse med andra konventionella energikällor 

(Sidén, 2009). Solceller avger inte buller samt att de kan nyttja ytor effektivt genom att uppföras 

på eller integreras i exempelvis byggnader (Hoffmann, 2006). Dock kan solceller innehålla 

material som är sällsynta och en del är också miljöfarliga (Tyagi et al, 2013). Det finns ett antal 

olika solcellstekniker som kan delas upp i tre olika generationer (För mer information, se 

Appendix 4). 

Tyskland har dominerat den europeiska marknaden i flera år och hade 32,4 GW installerad effekt 

år 2012 (EPIA, 2013). Detta beror på omfattande statliga subventioner i form av generösa 

inmatningstariffer (Widén, 2010). Utanför Europa står Kina för den största andelen av installerad 

effekt från solceller och landets produktionskapacitet förväntas expandera till följd av statliga 

subventioner och låga materialkostnader (Zhang och He, 2013). Materialkostnader för 

solcellssystem kan sänkas ytterligare vid effektivare produktionsteknik och större 

produktionsvolymer av solcellsmoduler (Widén, 2011; Ericsson, 2014) och enligt Peng et al 

                                                
4 Syftet med smarta elnät är att på ett kostnadseffektivt sätt öka användandet av stor- och småskaliga förnybara 
energikällor, öka effektiviteten av reglering och styrning samt att använda informationsteknik för att anpassa 
förbrukningen och tillgång på el (Energimyndigheten, 2012). 
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(2011) förväntas kostnaden för el genererad av solceller vid 2050 reduceras till samma nivå som 

el genererad av konventionell kraftproduktion. Ericsson (2014) tror att investeringskostnaden för 

solceller kan komma att sjunka ytterligare, dock inte i samma takt som senaste åren.  

4.2.1 Solceller i Sverige  
År 2012 hade Sverige 24 MW total installerad effekt från solceller, vilket har ökat med några 

MW varje år. Dock är detta ingen signifikant tillväxt globalt sett (EPIA, 2013). Ericsson (2014) 

ser priset som ett hinder för solcellsinvesteringar eftersom investeringskostnaden är hög i 

förhållande till aktuellt elpris, vilket har sett en nedåtgående trend på senare år (Se Figur 4). 

Widén (2010) menar att ett hinder för solcellsinvesteringar är att återbetalningstiden blir längre 

på grund av låg ersättning för inmatad el. Trots detta har marknaden för solceller ökat relativt i 

takt med att fler hushåll och bolag ansluter sig till nätet på grund av att kostnaden för att 

producera el har sjunkit de senaste åren (Palm och Tengvard, 2009) samt att 

investeringskostnader har sjunkit och statligt stöd ökat (Widén, 2010; Hedlund, 2014). Priserna 

för solcellsmodulerna har följt pristrenderna på världsmarknaden och halverats på endast tre år 

(Lindahl, 2013). Enligt Hedlund (2014) kommer en större exponering av solcellsanläggningar 

bidra till att ännu fler blir medvetna om solcellstekniken. På så sätt uppstår intresse och ökad 

förståelse om hur energikostnader och miljöpåverkan kan reduceras (Hedlund, 2014). En SIFO-

undersökning från 2013 visar att intresset för solkraft har ökat och att 83 % av svenska husägare 

kan tänka sig att installera solcellspaneler på taket (Telge Energi, 2013). Ytterligare en 

undersökning utförd i början av 2013 visade att 80 % av svenskarna stödjer solkraft och anser sig 

vara positivt inställda till en ökning av solcellsinvesteringar (Lindahl, 2013).  

Solkraftens utveckling är viktig som en del i omställning av energisystemet för att säkra en 

långsiktig energiförsörjning i Sverige och för att minska klimathot samt växthuseffekten 

(Ericsson, 2014). Emellertid har inte solceller potential att ersätta t.ex. flera kärnkraftverk 

eftersom solkraft, liksom vindkraft, är intermittenta energikällor och har få timmar med full 

effekt. Detta kan nyttjas och optimeras genom att solceller som producerar mest energi under 

sommarhalvåret kompletteras med vindkraft som har störst produktionskapacitet under 

vinterhalvåret (Svensk Energi, 2013; Ericsson, 2014). Dessutom är vattenkraften viktig för 

solkraften eftersom vattenkraften, som fungerar som reglerkraft, kan sparas i magasin för att 

användas till dagar då det är mindre soligt (Ericsson, 2014).  
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Såsom flera andra förnybara energikällor varierar output från solceller över tid samt plats och är 

dessutom beroende av skuggning, klimat och väderförhållanden (Widén, 2010; Singh, 2013). För 

solceller beror output huvudsakligen av konsekventa säsongs- och dygnsvariationer (för mer 

information, se Appendix 8). En vanlig missuppfattning är att Sverige har låg solinstrålning i 

jämförelse med andra länder vilket medför att solcellsinvesteringar är låga (Widén, 2010; 

Hedlund, 2014). Enligt Widén (2010) har Sverige endast en marginellt lägre solinstrålning än 

Centraleuropa men större årliga variationer. Detta innebär att Sverige har långa soliga dagar 

under sommaren och korta dagar med låg solinstrålning under vinterhalvåret, vilket kan ses i 

Figur 6, som visar att globalsolstrålning i Stockholmsregionen är som högst under 

sommarhalvåret. I Figur 6 ses även en graf över elanvändningen i Sverige som baseras på ett 

medelvärde över perioden 2009-2013. Grafen visar att elanvändningen är som störst under 

vintern och minskas med drygt 40 % under sommaren.  

 
Figur 6. Globalstrålning (kWh/m2) i Stockholmsregionen samt elanvändningen i Sverige mellan perioden 

2009-2013. 

Sverige har ett flertal solcellsföretag samt forskningsenheter som utvecklar nya teknologier och 

tillväxten av solcellsmarknaden har medfört att antalet forskare inom fotovoltaik har ökat 

(Lindahl, 2013). Inom branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) samlas företag och 

forskningsinstitutioner som är verksamma inom solenergibranschen (Svensk Solenergi, 2014b).  

4.3 Installation av solceller 
Vid installation av solceller är det viktigt att ta hänsyn till placeringen av solceller samt 

placeringen av byggnaden. Placeringen av solcellerna bör vara riktad mot söder för att få högsta 
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möjliga verkan. Solcellsmodulernas lutning påverkar instrålningen och beroende på var i landet 

byggnaden är placerad bör lutningen ligga mellan 35-50 grader (SolEl-programmet, 2014a). 

Skuggning från t.ex. andra byggnader och träd är en annan faktor som påverkar instrålningen, 

vilket bör beaktas vid val av solcellsteknik. Exempelvis är kiselsolceller väldigt känslig för 

skuggning (Heinstein et al, 2013). 

Vid uppförandet av en solcellsanläggning kan det krävas bygglov5 beroende på vilken kommun 

anläggningen installeras i (Lindahl, 2013). Bygglovet tar hänsyn till byggandets placering och 

utformning samt om omgivningen påverkas. Bygglagstiftningen reglerar byggandet för att 

säkerställa att husen är sunda och ekologiskt hållbara. Byte av fasadbeklädnad, ommålning till 

annan kulör eller annan ändring på byggnadens utseende, kan kräva bygglov ifall byggnaden är 

lokaliserad i ett område med detaljplan (Boverket, 2014).  

Vid nätanslutning av småskaliga solcellsanläggningar måste producenten kontakta det lokala 

elhandelsföretaget. Detta på grund av att elhandelsföretaget måste garantera att säkerheten i nätet 

inte berörs negativt av den anslutna solcellsanläggningen (Elsäkerhetsverket, 2014).  

Nätanslutning av en solcellsanläggning måste utföras av en behörig elinstallatör samt uppfylla en 

del författningar och standarder (Se Appendix 5). Ett inmatningsabonnemang måste tecknas med 

det lokala elhandelsföretaget som styr den ersättning samt kostnader anslutningen innebär. Om 

anslutningen kräver en utbyggnad av nätet tar elhandelsföretaget ut en avgift som är baserad på 

hur stor investering som krävs för anslutningen (Elsäkerhetsverket, 2014). Elhandelsföretaget har 

också rätt att ta ut avgift6 som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och 

rapportering (SFS 1997:857). Enligt Ellagen (SFS 1997:857) har ägare av 

produktionsanläggning rätt till ersättning för den nätnytta som uppstår vid inmatning av el till 

nätet (För mer information, se Appendix 6). Dessutom kan ersättning fås av elhandelsföretaget 

om överskottsel matas in på nätet (Vattenfall, 2014a; Eriksson, 2014). 

                                                
5 Bygglov är ett skriftligt tillstånd som kan erfordras för att bygga nytt, bygga till eller ändring av exempelvis en 
fastighet. Tillståndet söks hos byggnadsnämnden hos den lokala kommunen. 
6 Exempelvis tar Fortum ut en avgift för inmatning på 65 SEK/månaden för en säkring på max 43 A och 150 
SEK/månaden för en säkring över 63 A. Fortum erbjuder även ersättning för nätnytta på mellan 3,6-6,8 öre/kWh 
beroende på vilket nätområde anläggningen tillhör. Ersättning för överskottsel som matas in på nätet baseras på 
timspotpriset på Nord Pool med ett avdrag på 4 öre/kWh (Fortum, 2014). 
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4.3.1 Byggnadsintegrerade- och byggnadsapplicerade solceller 
Att omvandla byggnader från energianvändare till energiproducenter var tidigt en tillämpning av 

solceller. I denna studie berörs två typer av installation; byggnadsintegrerande solceller (BIPV) 

och byggnadsapplicerade solceller (BAPV). BIPV innebär att solcellerna integreras i byggnaden 

och fungerar både som en elproducerande enhet och som ett byggnadselement. Detta innebär att 

solcellerna ersätter konventionella material som t.ex. kakel, skiffer och plåt (Heinstein et al, 

2013).  Där solceller installeras som en påbyggnad på redan befintliga byggnader definieras som 

BAPV och har som syfte att endast generera el (Peng et al, 2011). 

Fördelarna med BAPV är den enkla strukturen samt att de är enkla att montera och underhållas. 

Det är viktigt att solcellerna enkelt kan bytas ut eftersom kostnader för solceller fortsätter att 

sjunka och verkningsgraden ökar samt att normalt sett så har byggnader längre livslängd än 

solceller. I Sverige används vanligen BAPV-lösningar på redan befintliga byggnader men ett 

ökat intresse för BIPV-lösningar har skett på senare år (Van Noord, 2010). Ur estetiskt 

perspektiv anses BIPV vara intressant då solcellerna kan bevara kontinuitet i arkitekturen och 

inte dra anmärkningsvärd uppmärksamhet. BIPV-modulerna kan också fungera som 

arkitektoniska element som förbättrar byggnadens utseende och skapar visuella effekter t.ex. 

genom färg och form (Peng et al, 2011). Utöver den estetiska aspekten har BIPV-lösningar en 

ekonomisk fördel eftersom kostnader och hanteringstid reduceras på grund av att konventionella 

byggnadsmaterial ersätts och att antalet produkter minskas (Roberts och Guariento, 2009). 

Solceller är också det enda byggnadsmaterialet som har återbetalningstid då el kan genereras från 

solcellerna. Emellertid visar en studie genomförd i Kina att den totala kostnaden för BIPV är 

mycket högre än för BAPV på grund av komplicerade strukturer, komplicerad montering samt 

begränsade underhållstekniker (Peng et al, 2011). 

Grundtanken med BIPV är att kombinera solcellsprodukter med byggprodukter, vilket leder till 

ett ökat antal funktionskrav. BIPV-produkter har krav som ställs på både byggprodukter samt 

solcellsprodukter. Den kombinerade produkten får inte heller innebära högre risker för personlig 

säkerhet, brandsäkerhet eller ökad risk för skador. Exempelvis om solceller integreras på taket 

måste de uppfylla samma krav för vattentäthet som för konventionella takplattor (Peng et al, 

2011). Marknaden för BIPV i Sverige är outvecklad med enstaka anläggningar och endast ett 

fåtal, som arkitekter, har kunskap om denna installationsmöjlighet (Van Noord, 2010). I nuläget 

finns inga standarder eller standardiserade processer av installation av BIPV-lösningar och därför 
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anpassas installationen och produkterna till varje fall. Därmed krävs ett nära samarbete mellan 

samtliga aktörer. Variationen av aktörer samt olika specifikationer och standarder skapar ett 

mycket komplext nätverk (Heinstein et al, 2013).  

4.3.2 Underhåll 
En solcellsanläggning har inga rörliga delar och solcellsmoduler har en livslängd på ungefär 25 

år, vilket medför att underhållskraven är väldigt låga. Naturliga förutsättningar, som regn, räcker 

oftast för att ta bort smuts på solcellsmodulerna. Snötäckningen är ett problem som ökar ju 

längre norrut anläggningen är lokaliserad. Om solcellerna är täckta med snö reduceras 

produktionen då solstrålningen minskar. Dock måste kostnaderna för borttagning av snö vägas 

mot hur mycket av produktionen som går förlorad (SolEl-programmet, 2014b).  

4.4 Subventioner 
År 2003 införde regeringen ett marknadsbaserat elcertifikatsystem, ett stöd för att öka 

användningen av förnybar el. Producenter, som exempelvis fastighetsägare, av förnybar el kan 

ansöka om att få ett elcertifikat för varje producerad MWh under högst 15 år. Elcertifikaten säljs 

sedan på elcertifikatmarknaden där priset styrs av utbud och efterfråga. Parallellt har 

elhandelsföretag samt vissa elanvändare med stor effektuttag skyldighet att köpa en viss mängd 

elcertifikat, en så kallad kvotplikt7. Elcertifikaten måste årligen deklareras av de kvotpliktiga 

företagen för att sedan annulleras. Aktören måste därefter köpa nya för att uppnå nästa års 

kvotplikt och på så sätt detta skapas en efterfrågan på elcertifikat och bidrar till tillväxten av 

förnybar elproduktion (Energimyndigheten, 2012b). För att en producent av förnybar el ska bli 

beviljad elcertifikat måste anläggningen vara godkänd av Energimyndigheten. Därefter utfärdas 

elcertifikaten8 av Svenska kraftnät. Sverige och Norge har sedan 1 januari 2012 en gemensam 

marknad för elcertifikat och ett gemensamt mål att elcertifikatsystemet ska bidra till att öka 

förnybar elproduktion mellan 2012 - 2020 med 26,4 TWh (Energimyndigheten, 2012b). 

År 2009 införde regeringen ett statligt stöd till privatpersoner, företag och offentliga 

organisationer för installation av solceller. Syftet med stödet var att öka användande av 

solcellssystem och antalet aktörer, sänka systemkostnaderna samt öka den årliga elproduktionen 

från solceller till minst 2,5 GWh under stödperioden (SFS, 2009:689). Stödet är rambegränsat, 

                                                
7 Denna kvot motsvarar en viss andel av den kvotpliktiges elförsörjning eller elanvändningen. 
8 Både elproducenter och kvotpliktiga har ett konto i systemet Cesar där elcertifikaten finns i elektronisk form. I 
Cesar sker handel mellan elproducenter och kvotpliktiga i samråd med mäklare 
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vilket innebär att det endast kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. I februari 2013 infördes 

en ny stödnivå på maximalt 35 % av investeringskostnaden och framtill 2016 har regeringen 

avsatt 210 miljoner SEK (Energimyndigheten, 2014b). Länsstyrelsen i varje län tar emot samt 

hanterar ansökningar och i samråd med Energimyndigheten beslutas det om hur 

fördelningsmodellen ska se ut för varje år (Energimyndigheten, 2013b). 

För att öka antalet småskalig produktion av förnyelsebar el har en ny proposition om 

skattereduktion föreslagits. Denna proposition föreslås träda i kraft 1 juli 2014 där 

skattereduktionen gäller nätanslutna anläggningar av förnybar el som i en och samma 

anslutningspunkt tar ut el och matar in förnybar el samt har en säkring på högst 100 ampere. 

Privatpersoner och företag kan få en ersättning på 60 öre/kWh upp till 30 000 kWh/år för den el 

som matas ut på nätet (Prop. 2013/14:151). 
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5 Empiri 
Nedan presenteras resultaten från fallstudierna av Uppsalahem och Specialfastigheter. En kort 

presentation av företaget följer efter respektive rubrik.  

5.1 Fallstudie: Uppsalahem 
Uppsalahem är ett kommunägt bostadsbolag som äger, förvaltar, bygger och utvecklar 

hyresfastigheter inom Uppsala. Uppsalahem äger ungefär 14 800 bostäder och har som vision att 

bidra till ett levande Uppsala, vilket betyder att de vill skapa en levande stadsmiljö samt bidra till 

en attraktiv stad där många vill bo och leva i. I slutet av 2013 hade Uppsalahem 268 medarbetare 

och en omsättning på 1 101 miljoner SEK (Uppsalahem, 2013). Under 2010 fastställdes en 

miljöpolicy som omfattar hela Uppsalahems koncern och beskriver på vilket sätt Uppsalahem 

hanterar miljöfrågor (Uppsalahem, 2011a). Uppsalahem avser att satsa långsiktigt och främja en 

hållbar utveckling av Uppsala. Solcellsprojektet i kvarteret (kv.) Frodeparken är ett av projekten 

i denna riktlinje (Uppsalahem, 2013). 

5.1.1 Kvarteret Frodeparken 
I april 2014 invigdes kv. Frodeparken som har Nordens största solcellsfasad för bostäder. 

Fasaden täcker en yta på 675 m2 och består av över 1180 solceller som är placerade på husets 

södra sida. Solcellsanläggningen har en beräknad årsproduktion på 70 000 kWh och förväntas 

täcka ungefär 50 % av fastighetens elbehov, vilket inkluderar hissar, pumpar, 

ventilationsaggregat etc. (Sjöö, 2014b). I solcellsanläggningen används tunnfilssolceller av typen 

CIGS med en verkningsgrad på 13 % och en toppeffekt på 86 kW (Sjöö, 2014b). Kostnad för 

solcellerna var 3,8 miljoner SEK och återbetalningstiden har beräknats till 20-25 år (Sjöö, 

2014a). 

5.1.2 Aktörer i solcellsprojektet 
Kv. Frodeparken var från början en markanvisningstävling utlyst av Uppsala kommun, där 

uppdraget innebar att skapa ett bostadshus som förenar energiprofil med originell arkitektur samt 

att bidra till att forma den nya bilden av Uppsala. År 2006 vann White Arkitekter (benämns 

vidare som White) uppdraget med idén om en solcellsfasad och år 2009 inträdde även 

Uppsalahem som vunnit uppdraget som byggherre (White, 2014; Sjöö, 2014a). Uppsalahem såg 

detta som ett utvecklingsprojekt och en inlärningsfas av den nya tekniken och av den 

anledningen omsättes arkitektens idé om solcellsfasad i praktiken. Enligt Sjöö (2014a) var det 
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mycket som talade för projektet, bl.a. hade fastigheten både ett geografiskt bra läge och 

planerades ha en svängd form (Se Appendix 9). En svängd form medför att fastigheten är 

solbelyst längre i jämförelse med rak byggnad. Uppsalahem tog fram ett antal kalkyler som 

visade att investeringen inte skulle vara ekonomiskt lönsam men valde att fortgå med projektet 

då de ansåg att det kunde lära sig mycket från det (Sjöö, 2014a). 

Uppsalahem arbetar efter Lagen om offentlig upphandling (LOU)9 och därmed utannonserades 

upphandling om total-och byggnadsentreprenör. Skanska vann detta och upprättade ett 

partneringavtal med Uppsalahem (Uppsalahem, 2011b). Skanska är ett byggbolag som utvecklar, 

bygger och underhåller byggnader (Sjöö, 2014a, Skanska, 2014). Via en miljöspeciallist på 

White, som även är delaktig i SolEl-programmet10, etablerades ett tidigt samarbete mellan White 

och Direct Energy (Hedström, 2014). Direct Energy blev därmed involverad i projektet på grund 

av företagets expertis inom solcellsområdet. Under inledningsfasen blev Direct Energy inbjudna 

på ett seminarium av White där de bl.a. diskuterade olika förslag på solcellernas 

integrationsmöjligheter, kostnader och funktioner (Hedström, 2014). Uppsalahem tog 

tillsammans med Skanska kontakt med Direct Energy och enligt Sjöö (2014a) var det för att de 

var mycket kunniga, intresserade och visade ett stort engagemang. Direct Energy fungerade som 

tekniksupport både för White och Uppsalahem och bistod med idéer och förslag hur 

tillämpningen av solceller i byggnaden kunde genomföras. Med stöd av Skanska tog 

Uppsalahem fram ett förfrågningsunderlag som Skanska köpte upp, detta på grund av att 

reducera antal förhandlingar och dialoger då Uppsalahem arbetar efter LOU. Direct Energy 

lämnade ett anbud och anlitades av Skanska (Hedström, 2014, Sjöö 2014a). 

Fasaden krävde ett bygglov för nybyggnation, vilket ansöktes om och blev beviljat hos Uppsala 

kommun. Under projektets gång ändrades dock planerna från en blå fasad till en svart fasad. 

Detta för att tekniken hade utvecklats under projektet och färgen på solcellerna hade ändrats till 

svart, vilket gjorde att Uppsalahem fick ändra sitt bygglov. Bygglovet blev först nekat men efter 

att Uppsalahem förklarat att det skett en teknikutveckling och att de inte ville investera i gammal 

                                                
9 Lag 2007:1091: Ett företag eller myndighet under denna lag måste alltid annonsera om sina upphandlingar och 
intresserade företag får lämna anbud. Utifrån ett förfrågningsunderlag utvärderares alla anbud och därefter beslutas 
om en vinnare.  
10 Ett utvecklingsprogram för solcellssystem där bl.a. Direct Energy är involverad i. Programmets mål är att öka 
användningen av solceller inom Sverige, främja solcellsbranschen, bygga upp och sprida kunskap samt att stärka 
och utöka nätverket bland samtliga intressenter (SolEl-programmet, 2014c) 
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teknik, fick fastighetsbolaget bygglovet beviljat för en svart fasad. Enligt Sjöö (2014a) går 

teknikutvecklingen väldigt fort för solceller och detta betyder att regler och förordningar måste 

uppdateras för att inte hämma utvecklingen. Bygget startade år 2011 och enligt Sjöö (2014a) 

krävde installationen av solcellerna en viss inlärningsfas då montering på en svängd fasad även 

var nytt för entreprenören. Solcellerna togs i drift under oktober år 2013. En överblick över 

processen från idé till färdig anläggning kan ses i Figur 7. 

Solcellsanläggningen är nätansluten och eventuell överskottsel som inte används av fastigheten 

kommer att gå ut på nätet. Detta blir särskilt aktuellt under sommaren då solinstrålningen är som 

högst samt att elkonsumtionen är lägre. I samband med invigningen i april 2014 meddelade 

Uppsalahem att de inte får någon ersättning för den el som går ut på nätet men en förhandling 

med Vattenfall pågår (Sjöö, 2014a).  Enligt Eriksson (2014) ges vanligtvis samma ersättning som 

Spot-priset minus ett par ören. Eriksson (2014) menar att de faktorer som påverkar ersättningen 

är både affärsaspekter samt direktiv och lagar från regeringen och EU 

 

Figur 7. Tidslinje över processen bakom projektet. 

Solcellstekniken CIGS användes framförallt för att Uppsalahem ville ha en fasad som var 

tilltalande samt för att fastighetsbolaget ville ha en koppling till Uppsala, där forskning kring 

tunnfilmsolceller bedrivs på Ångströmlaboratoriet (Hedström, 2014). Solcellerna har en 

effektgaranti på 25 år men om en av solcellerna skulle gå sönder finns det möjlighet att byta ut 

den trasiga solcellen. Samtliga solceller är kopplade i sektioner så om en solcell går sönder leder 

inte detta till att alla solceller kopplas ur utan endast den sektionen (Sjöö, 2014a). De CIGS-
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solceller som användes i kv. Frodeparken utvecklades först av ett svenskt bolag Solibro, som 

2009 blev uppköpta av Q-cells (Hedström, 2014). Q-cells är ett tyskt solcellsföretag som säljer 

allt från solceller, solcellspaneler till hela solkraftverk (Q-cells, 2014). Under projektet gick Q-

cells i konkurs och Solibro blev uppköpta av ett kinesiskt bolag Hanergy (Hedström, 2014). 

5.1.3 Resultat och framtiden 
Den totala produktionen under perioden januari - april 2014 uppgick till 22 449 kWh (Se Figur 

8), vilket motsvarar 32 % av den beräknade årsproduktionen (Härner, 2014). Kostnad för 

solcellerna var på 3,8 miljoner SEK. Enligt Sjöö (2014a) sjönk priset under projektets gång med 

ungefär 30 % från vad som var beräknat från början till att solcellerna levererades. Uppsalahem 

ansökte om statligt stöd för investeringen och blev beviljade. Detta räknades inte med i budgeten 

då summan av bidraget inte var bestämt men resulterade i ett bidrag på 1,1 miljoner SEK (Sjöö, 

2014a).

 

Figur 8. Solcellsanläggningens produktion under perioden januari 2014 - april 2014. 

Under invigningen installerades en visualiseringstavla som visar vilken effekt anläggningen 

avger i realtid, hur många kWh som producerats per dag samt den totala produktionen (Sjöö, 

2014a; Uppsalahem, 2013). I och med solcellsfasaden i kv. Frodeparken har Uppsalahem märkt 

ett ökat intresse från både fastighetsägare och andra intressenter (Sjöö, 2014a). I mars 2014 vann 

Uppsalahem Skanskas Gröna framtidspriset. Detta är ett pris som delas ut till Skanskas kunder 

och samarbetspartners som bidrar till användningen av gröna lösningar och driver ett hållbart 
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samhällsbygge. Uppsalahem vann priset på grund av fastighetsbolagets framtidsperspektiv, deras 

satsning på en solcellsanläggning som bidrar till ett hållbart samhälle samt viljan att investera i 

ny teknik (Uppsala kommun, 2014). 

Kv. Frodeparken är Svanenmärkt och är också det första bostadshuset i Uppsala som fått denna 

miljöklassning (För mer information, se Appendix 7). Detta var ett medvetet val från 

Uppsalahem då det är en miljöklassning många känner till samt passande för fastighetens läge 

(Sjöö, 2014a).  

Kv. Frodeparken var Uppsalahems första solcellsprojekt och i nuläget finns inga planer på nya 

solcellsprojekt. Efter att solcellerna har varit i drift i ett år kommer en utvärdering att göras av 

Uppsalahem för att evaluera vad som gjordes rätt respektive fel samt hur resultaten har blivit. 

Utifrån detta kommer Uppsalahem ta beslut om nya solcellsprojekt. Nya solcellsprojekt kommer 

även bestämmas utifrån fastighetens geografiska läge och för att uppnå hög effektivitet bör 

fastigheten ligga i syd-sydvästriktning (Sjöö, 2014a). 

5.2 Fallstudie: Specialfastigheter 
Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med 

höga säkerhetskrav i Sverige. Bolaget förvaltas genom Finansdepartementet och är verksam 

inom tre affärsområden: Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård. I slutet av 

2013 hade Specialfastigheter 122 medarbetare och har fastigheter på drygt 1,1 miljoner m2. 

Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Försvarsmakten är företagets 

största kunder. Specialfastigheter har långsiktiga hyresavtal med sina kunder och därmed måste 

fastigheterna vara robusta, enkla att förvalta och hållbara över tiden. Specialfastigheter har som 

affärsidé att agera utifrån ett hållbart företagande (Specialfastigheter, 2013) eftersom det är 

nödvändigt att lämna ett energisystem uppbyggd av fossila energikällor. Bolaget arbetar med 

fastigheter som har stor miljöpåverkan på grund av den mängd energi som förbrukas. Därmed 

förfogar Specialfastigheter över stor andel takyta, vilka kan nyttjas för att producera el för egen 

konsumtion. Av den anledningen investerades det i ett pilotprojekt för en solcellsanläggning på 

Norrtäljeanstalten (Widfeldt, 2014).  

5.2.1 Norrtäljeanstalten 
I juni 2013 invigdes Specialfastigheters första solcellsanläggning på kriminalvårdsanstalten i 

Norrtälje. Solpanelerna med verkningsgrad 15 % täcker en yta på ca 450 m2, uppskattas 
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producera 60 000 kWh per år och har en toppeffekt på 66 kW (Specialfastigheter, 2013). På 

Norrtäljeanstalten monterades polykristallina kiselsolceller (Ericsson, 2014; Hedlund, 2014) för 

drygt 1,1 miljoner SEK och återbetalningstiden för investeringen beräknas till 8-10 år 

(Abrahamsson, 2014). 

5.2.2 Aktörer i solcellsprojektet 
Solcellsprojektet tog drygt ett år att färdigställa och genomgick flertalet steg från idé till färdig 

anläggning. En överblick över processen bakom solcellprojektet kan ses i Figur 9. I mars 2012 

framfördes en projektplan av utvecklingsenheten hos Specialfastigheter. Där proponerades att en 

testanläggning för produktion av energi från en solcellsanläggning skulle bistå till företagets 

inriktning mot ökad hållbarhet. Idén var att montera solpaneler på en större sammanhängande 

takyta inom kriminalvårdsanstalten i Norrtälje. Ett förslag var att ansluta en lokal 

batterianläggning till anstalten för laddning av elbil för intern transport av mat.  Tanken med 

elbilen var att driva den med el som genererats från solpanelerna. Ytterligare föreslogs montering 

av en visualiseringstavla med syfte att ge realtidsinfo kring produktion vid personalentrén. Detta 

för att skapa engagemang och förståelse hos personal kring långsiktig hållbarhet genom att nyttja 

hållbara energislag. 

Ett samarbete inleddes med en konsult från teknikkonsultföretaget WSP på ett 

frukostseminarium hos WSP i juni 2012 där aktörerna diskuterade idéer och förslag på hur 

anläggningen skulle utformas. Konsulten som är kunnig inom solcellstekniken bidrog med att 

säkerställa att krav, miljöklassningar och IK-klassningar11 uppfylldes i förfrågningsunderlaget 

som lades ut. Specialfastigheter styrs av många ägarkrav från staten, t.ex. måste förbrukningen 

minimeras enligt BBR1912. Trots ägarkraven vill företaget vara ett föredöme som en statlig 

fastighetsägare. Bolaget kallar sig för ”en säker värd” och detta innebär både att uppfylla 

säkerhetsrelaterade frågor och vidta åtgärder för att skydda känslig information. Abrahamsson 

(2014) menar att det också innebär att ha säker hantering och kvalitetssäkra produkter som byggs 

in i fastigheterna. Specialfastigheter deklarerar all material som monteras in i byggnader enligt 

SundaHus miljöklassning, A- och B-klass, för att hålla reda på vilka ämnen som byggs in samt 

                                                
11 Internationell klassificering för att gradera en armaturs tålighet mot extern påverkan såsom slag, stötar och 
vandalism.  
12 Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om bl.a. hälsa och miljö, bostadsutformning 
och energihushållning. Exempelvis ställer BBR krav på maximal specifik energianvändning, vilket uttrycks i kWh 
per m2 och år (Boverket, 2013). 
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för att ta hand om eventuella farliga produkter och kemikalier (För mer information, se Appendix 

7). Specialfastigheter granskar ritningar och förfrågningsunderlag noggrant för att finna 

eventuella fel som konsulten kan rätta till. På så sätt förenklas och stärks förvaltningsskedet och 

risker för fel minimeras (Abrahamsson, 2014). 

 
Figur 9. Tidslinje över processen bakom projektet.  

Kriminalvårdsanstalten i Norrtälje är en av många fastigheter runtom i Sverige som 

Specialfastigheter äger och förvaltar. Med anledning av enklare projekthantering, beskaffenhet 

och närhet till kunden valdes solcellsanläggningen att monteras på Norrtäljeanstalten. Anstalten 

var även fördelaktig på grund av en stor takyta med bra väderstreck samt närhet till en 

inkopplingspunkt för nätanslutning.  Om avståndet från anläggningen till inkopplingspunkt hade 

varit större kan grövre kablar behövas och risk för spänningsfall uppstår, vilka kan ge upphov till 

tilläggskostnader. 

Specialfastigheter arbetar efter regler och rutiner enligt LOU och all upphandling sker via 

inköpsenheten och läggs även ut på VISMA TendSign13. Naps SolEl (då kallad Sol:El 

Konsulterna) var en av entreprenörerna14 som lämnade anbud och blev slutligen också den som 

gav det mest förmånliga anbudet. De krav och viktiga utvärderingskriterier som 

Specialfastigheter ställer på sina leverantörer är tillgänglighet, service, hållbarhet hos produkten 

samt teknikinnehåll. Abrahamsson (2014) nämner priset som ytterligare en faktor som är viktig 

                                                
13 Ett elektroniskt upphandlingsverktyg av VISMA Commerce  
14 Hädanefter kommer ‘entreprenör’ användas synonymt med ‘leverantör’ 
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men inte avgörande i utvärderingsmodeller. Det är även viktigt att leverantörerna har 

referensprojekt, bra omsättning samt att de kan uppvisa bra miljöpolicy, genom att bl.a. vara 

certifierade enligt ISO9000/14000:1 (Abrahamsson, 2014). I projektet begärdes även en 

miljösamordnare av entreprenören som ansvarade för att registrera byggmaterial i Sunda Hus.  

För att få sätta upp solpanelerna på taket krävdes bygglov, vilket ansöktes om hos Norrtälje 

kommun. Även ytterligare administrativt arbete krävdes vid ansökan om statligt bidrag hos 

Länsstyrelsen och Specialfastigheter blev beviljad ett bidrag om 35 % av totalkostnaden, vilket 

inte inkluderades i budgeteringen. Solcellsanläggningen producerar grön el och är därmed 

berättigad att få elcertifikat, vilket ansöktes om hos Energimyndigheten. Naps SolEl skrev på ett 

kontrakt om totalentreprenad i slutet av februari 2013, vilken inkluderade processen från inköp 

till installation och slutförande (Hedlund, 2014). Kort därefter började bygget och ett samarbete 

med byggledare från Bylero inleddes, vilka hjälpte till med logistik och byggmöten med 

entreprenörerna. 

Konsulten från WSP bidrog även med att beskriva vilken teknisk prestanda, t.ex. materialkvalité 

anläggningen skulle ha i förfrågningsunderlaget (Ericsson, 2013). De krav som ställdes var bl.a. 

redogörelse för ihopkoppling av anläggning samt hur stor energimängd anläggningen skulle 

leverera. Ett intervall på toppeffekt 60 kW ± 10 % angavs i förfrågningsunderlaget samt 

tillgänglig yta att tillgå. Detta gav sedan entreprenörerna handlingsutrymme att ta fram 

lämpligast produkt som klarar intervallet för toppeffekten (Ericsson, 2014). Polykristallina 

kiselsolceller valdes främst för att den typen dominerade marknaden för solceller samt för att 

teknologin med tunnfilmssolceller inte var mogen när projekteringen gjordes. Abrahamsson 

(2014) betonar att val av rätta produkter är viktigt eftersom det finns risk för att produkter går 

sönder efter garantitid. För att undvika detta krävs förstudier där olika produkter jämförs och 

undersöks noggrant. De förutsättningar som fanns var ett svagt 5° lutande tak samt att 

byggnaderna var orienterade i syd/sydost riktning med 15° avvikelser från söder. Dessa 

premisser styrde var solcellerna monterades, vilket ställde krav på att entreprenörerna skulle visa 

godkänd teknik för montage av solceller på taket. Detta var en säkerhetsåtgärd för att tillse att 

tätskiktet i taket höll samma standard före och efter montering, för att undvika potentiella 

vattenskador (Ericsson, 2014; Widfeldt, 2014). Panelerna placerades på ett Hilti modulbaserat 

montagesystem för att sedan ihopkopplas. Den uppförda solcellsanläggningen besiktades sedan 
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tillsammans med en besiktningsman från företaget ÅF. Tre månader efter att 

entreprenadkontraktet skrivits på var panelerna på plats. 

5.2.3 Resultat och framtiden 
I slutet av mars 2014 hade solpanelerna genererat totalt 40 351 kWh under tio månader (Se Figur 

10), vilket motsvarar 67,3 % av den förväntade årsproduktionen. Detta är i linje med de 

beräkningar som Specialfastigheter och konsulten utförde. Årsproduktionen väntas uppnå 60 000 

kWh men kan komma att påverkas av väderförhållanden och inverkan av fåglar. 

Stapeldiagrammet i Figur 10 visar en månadsvis elproduktion från solpanelerna. Solenergin 

genererar ca 10 % av anstaltens totala årsförbrukning och det finns inga tankar på att sälja el till 

nätet eftersom anstaltens effektuttag går åt internt. Under 2013 kunde Norrtäljeanstalten visa en 

minskning av CO2-utsläpp om 9,3 % jämfört med föregående år. En visualiseringstavla som 

visar aktuella mätvärden på aktuell effekt och antal producerade kWh har monterats vid entrén 

till fastigheten. Abrahamsson (2014) och Widfeldt (2014) menar att tavlan är enkel att förstå för 

människor utan teknisk bakgrund och därmed uppmuntrar, skapar engagemang och delaktighet 

hos personal och gäster på Norrtäljeanstalten. En uppkoppling via modem hos företaget Rejlers 

gör det möjligt för Specialfastigheter att avläsa elproduktionen från solcellerna (Abrahamsson, 

2014). 

 
Figur 10. Solcellsanläggningens årliga produktion under perioden maj 2013 - mars 2014. 
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Efter ett års tid i drift ska anläggningen utvärderas. Abrahamsson (2014) berättar att processen 

har varit lärorik med några oförutsedda krav som t.ex. bygglov. Ett problem som inte beaktades i 

projekteringen var att fiskmåsar lockades till solpanelerna vilket ledde till att panelerna fick 

rengöras inför invigningen. Utöver detta kräver panelerna inte mycket underhåll, utan de ska 

tvättas av årligen. Dessutom investerades det i en måsskrämmare som ska hålla fåglarna borta. 

Under vintern är det möjligt att skrapa av snö från panelerna men på grund av låg solaktivitet 

under den årstiden så låtes snön ligga kvar (Abrahamsson, 2014). 

Användandet av elbilar runt anläggningen återstår att implementeras och Abrahamsson (2014) 

menar att det finns planer på inköp av elbilar. Solcellerna på Norrtäljeanstalten är ett pilotprojekt 

och flera av Specialfastigheters fastigheter har potential för en solcellsanläggning. Eftersom 

solcellsinvestering tävlar med andra tekniker är det upp till fastighetsägare/förvaltningschefen att 

välja samt budgetera för solceller. Den budgeterade kostnaden för solcellsanläggningen på 

Norrtäljeanstalten var 1,1 miljoner och den slutliga kostnaden överensstämde med 

budgeteringen. Abrahamsson (2014) menar att detta blev resultatet av grundligt utförda 

förstudier. De framgångar som uppnåtts har främst varit på grund av trygga samarbetspartners, 

vilket underlättar kommunikation emellan aktörerna. Abrahamsson (2014) berättar att 

Kriminalvården var väldigt drivande och intresserade redan när idékonceptet sattes. Slutligen 

trycker Abrahamsson (2014) på att det egentligen bara finns fördelar med att installera 

solpaneler. Detta eftersom att det krävs minimalt med underhåll, solenergi är bra för miljön samt 

att företaget sparar pengar då återbetalningstiden är kort, speciellt med bidrag. 
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6 Analys 
I detta avsnitt presenteras nätverket för de båda fallstudierna och därefter analyseras 

resursinteraktionerna enligt 4R-modellen. Utifrån denna analys identifieras värden som kan ses 

som drivkrafter eller hinder för investeringen i solceller. Vidare analyseras vilka utmaningar 

som finns för att öka tillväxten av solceller på elmarknaden.  

6.1 Nätverket för de två olika fallstudierna 
Syftet med denna studie var att undersöka samspelet mellan aktörer och dess resurser i processen 

bakom solcellsinvesteringar i fastighetsbranschen. Denna process kan beskrivas av ett nätverk 

där aktörernas resurser integreras, vilket har gjorts för båda fallstudier. Interaktionen mellan 

resurserna presenteras i Figur 11 och 13 där resurserna definierats enligt 4R-modellen: 

produkter, anläggningar, affärsrelationer och organisatoriska affärsenheter. 

Solcellsanläggningarna på Uppsalahem respektive Specialfastigheterna har identifierats som de 

fokala resurserna och därför definieras nätverken utifrån respektive affärsenhet. Undersökningen 

av nätverket i båda fallstudierna tyder på att samtliga aktörer har ett vinstintresse och därmed 

antas att varje resursinteraktion har en viss ekonomisk lönsamhet, kortsiktig eller långsiktig. En 

begränsning med 4R-modellen har varit att tillämpa modellen på en empirisk undersökning som 

utgår från en process som inte upprepar sig i jämförelse med de befintliga empiriska studierna 

som undersöker en fysisk produkt med utgångspunkt i produktionsprocessen (Jahre et al, 2006; 

Baraldi och Wedin, 2005; Baraldi och Strömsten, 2006). Processen för solcellsinvesteringar 

utgår ifrån en annan del av nätverket än produktionsprocessen och därmed erhålls en annan 

synvinkel på hur resurser interagerar och vilket värde som skapas i gränssnitten. 

6.1.1 Uppsalahem 
Resursinteraktionerna i nätverket som ses i Figur 11 och är numrerade från 1 till 10 hade en 

betydande roll i processen bakom investeringen. Numreringen ger en ungefärlig antydan när 

resursinteraktionerna inträffade i processen. 
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Figur 11. Resursinteraktioner i solcellsprojektet hos Uppsalahem. Den empiriska avgränsningen omsluter de 

aktörer som det empiriska materialet bygger på.  
 
1) Uppsala kommun stod som uppdragsgivare att skapa ett bostadshus med smarta 

energilösningar kombinerat med en tilltalande arkitektur. White erbjöd den kompetens 

Uppsala kommun efterfrågade, vilket skapade en affärsrelation mellan White och Uppsala 

kommun. Denna affärsrelation är en grundläggande resurs och var utgångspunkten i 

solcellsprojektet. Värdet är utbyte av kunskap mellan Uppsala kommun och White. Då 

Uppsala kommun har stort inflytande hur det lokala samhället utvecklas är denna relation 

av värde för White då affärsrelationen har potential att leda till framtida investeringar och 

samarbeten. 

2) Uppsalahem var fastighetsbolaget som vann uppdraget utlyst av Uppsala kommun. Ett 

befintligt gränssnitt existerande redan då Uppsala kommun äger Uppsalahem. Värdet 

skapas av en långvarig och ömsesidig affärsrelation där båda aktörerna verkar för ett 

hållbart samhällsbyggande. Ytterligare krävde fasaden bygglov som ansöktes hos Uppsala 

kommun. 

3) Då det redan existerade en affärsrelationen mellan Uppsala kommun och White 

resulterade det i ett gränssnitt mellan White och Uppsalahem. Idén om en solcellsfasad 

grundades av White vilket Uppsalahem accepterade och fullföljde. Värdet i detta 
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gränssnitt är en affärsrelationen där båda aktörerna får möjlighet att lära sig mer om 

solcellstekniken. 

4) Affärsrelationen startade genom en gemensam mötespunkt, SolEl-programmet, där 

aktörernas olika resurser kombinerades. Direct Energy är ett ledande företag som arbetar 

med nätanslutna solcellslösningar och är engagerad i SolEl-programmet. I samband med 

uppdraget att skapa ett bostadshus med smarta energilösningar blev Direct Energy 

kontaktade på grund av deras expertis inom solcellsområdet, i syfte att diskutera olika 

lösningar att integrera solceller i byggnadens fasad. Aktörernas resurser bidrog till att de 

byggnadsintegrerande solcellerna fick en arkitektoniskt tilltalande utformning och design.  

Värdet i detta gränssnitt är att aktörerna kompetensområde kan kombineras och skapa en 

ny resurs som i sin tur skapar ett värde för Uppsalahem. 

5) Uppsalahem arbetar efter LOU, vilket innebär att alla upphandlingar annonseras. Skanska 

erbjöd den kompetens som Uppsalahem efterfrågade och en affärsrelation mellan 

affärsenheterna skapades. Värdet i detta gränssnitt är en affärsrelation som har potential 

att leda till framtida investeringar och samarbetsprojekt. 

6) När Uppsalahem vann uppdraget av Uppsala kommun fanns redan en exciterande 

affärsrelation mellan White och Direct Energy och på grund av deras expertis inom 

solcellsområdet skapades en affärsrelation. Värdet i detta gränssnitt är kunskapsutbytet 

mellan Direct Energy och Uppsalahem där båda aktörerna får ökad kunskap om tekniken. 

7) Uppsalahem med stöd av Skanska skapade ett förfrågningsunderlag som Skanska köpte 

upp. Direct Energy lade ett anbud och anlitades av Skanska. Värdet i detta gränssnitt är 

kunskapsutbytet där både affärsenheter får ökad kompetens om tekniken samt skapas ett 

värde för Uppsalahem då antal steg i processen kunde reduceras, vilket kan leda till 

ekonomiska fördelar. 

8) Solcellerna köptes av Q-cells som under projektets gång blev uppköpta av Hanergy. 

Hanergy hade den produkt som efterfrågades och en affärsrelation skapades. Värdet i 

detta gränssnitt är resursen som Hanergy erbjuder och affärsrelationen, då denna 

affärsrelation påverkar slutprodukten hos Uppsalahem. 
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9) Uppsalahems solcellsanläggning är anslutet till det lokala nätet som i det här fallet ägs av 

Vattenfall. Den el som inte fastigheten använder matas in på det lokala nätet. Detta skapar 

en affärsrelation mellan affärsenheterna där resursen i form av el används och skapas av 

båda aktörerna. I denna affärsrelation är det Vattenfall som har störst inflyttande och 

bestämmer elpriset på levererad el samt hur stor ersättning Uppsalahem får för sin 

inmatad el. Värdet i detta gränssnitt är affärsrelation. 

10) Vid investeringen av solcellsanläggning kan ett bidrag ansökas hos Länsstyrelsen. Värdet 

i detta gränssnitt är det kapital som stödjer projektet samt att det bidrar till att 

Länsstyrelsen uppnår syftet med bidraget, att öka användningen av solceller. Dock är 

detta kapital inte avgörande för investeringen då den inte räknas med i projektets budget 

men bidrar till att återbetalningstiden reduceras, vilket kan indirekt påverka Uppsalahems 

kunder. 

6.1.2 Specialfastigheter 
Resursinteraktionerna i nätverket som ses i Figur 12 är numrerade från 1 till 12 och spelade en 

stor roll i processen bakom solcellsinvesteringen. Numreringen ger också en ungefärlig 

indikation på när resursinteraktionerna uppträdde i processen. 

Figur 12. Resursinteraktioner i solcellsprojektet hos Specialfastigheter. Den empiriska avgränsningen 

omsluter de aktörer som det empiriska materialet bygger på.  
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1) En idé om solceller diskuterades mellan individer och grupper på Specialfastigheters 

utvecklingsavdelning. Detta informationsutbyte mellan affärsenheter skapar värde i form 

av möjlighet för utveckling och potentiella investeringar. 

2) Ett befintligt gränssnitt mellan fastighetsbolaget och deras kund Kriminalvården eftersom 

kunden vistas i Norrtäljeanstalten som Specialfastigheter äger och förvaltar. Detta 

gränssnitt mellan två affärsenheter skapar ett ömsesidigt beroende eftersom 

Specialfastigheter tillhandahåller stora ytor där Kriminalvården kan bedriva sin 

verksamhet. Solcellsprojektet, där solcellsmodulerna har en livslängd på ca 25 år, kan ses 

som en långsiktig investering. Detta medför att affärsrelationen är vital för att 

solcellsprojektet ska återbetalas i tid eftersom Kriminalvårdens nyttjande av anstalten står 

för en del av fastighetsbolagets intäkter. 

3) En affärsrelation mellan Specialfastigheter och teknikkonsultföretaget WSP skapades då 

förstnämnda organisation behövde expertis inom solenergi och solcellsteknik, vilket WSP 

besitter. Värdet i detta gränssnitt mellan affärsenheter innefattas av att en affärsrelation 

uppstår. Specialfastigheter skapade en pilotanläggning på Norrtäljeanstalten och projektet 

hade ett flertal framgångar. Detta kan medföra att fler investeringar görs i 

solcellsanläggningar, och av den anledningen är det värdefullt från båda parterna att vårda 

affärsrelationen emellan.  

4) Ett gränssnitt skapades mellan affärsenheterna Specialfastigheter och Norrtälje kommun 

eftersom solcellsanläggningen krävde ett bygglov. Värdet i denna interaktion mellan 

affärsenheter kan ses som en resurs i form av en affärsrelation. 

5) Ett befintligt gränssnitt eftersom fastighetsbolaget arbetar efter lagen om offentlig 

upphandling och därmed använder produkten VISMA Tendsign. Ett värde i denna 

interaktion är att fastighetsbolaget nyttjar upphandlingsverktyg, som är en produkt som 

VISMA Commerce tillhandahåller. Upphandlingsverktyget skapar konkurrens mellan 

entreprenörer som lägger anbud och därmed utökas potentiella kunder för båda 

affärsenheterna. 

6) Naps Solel har kompetens och lång erfarenhet om solenergi och erbjuder solcellspaket till 

sina kunder, vilket var en faktor till att de vann upphandlingen. Därefter skapades en 
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affärsrelation mellan Specialfastigheter och Naps Solel, vilken är betydelsefull för 

framtida investeringar. 

7) Ett gränssnitt mellan produkter skapades eftersom Specialfastigheters efterfrågan på en 

solcellsanläggning med särskilda krav och förutsättningar matchade vad Naps Solel hade 

att erbjuda. Värdet i detta gränssnitt är betydelsefullt eftersom båda affärsenheter fått mer 

kunskap om solcellstekniken. Detta bidrar till att entreprenörerna får fler referensprojekt 

som dessutom bevisar att solcellsanläggningar kan vara ekonomiskt lönsamma. 

8) Entreprenörerna Naps Solel har produktion av solcellsmoduler inom företaget och detta 

skapar ett gränssnitt med företagets produkt som säljs till kunder. Värdet i denna 

interaktion är vital eftersom företagets slutprodukt beror på produktionen. Ifall det skulle 

uppstå problem i produktionen, t.ex. att produkten inte håller den kvalitet som företaget 

lovar eller inte produceras i tid, kan detta påverka affärsrelationer med kunder och 

dessutom inverka på företagets rykte.  

9) Ett (befintligt) gränssnitt mellan Specialfastigheter och byggföretaget Bylero finns på 

grund av att byggföretaget hjälpte till med logistik och byggmöten med entreprenörer. För 

fastighetsbolaget säkerställer detta gränssnitt att bygget sker enligt deras krav och 

planering. Båda parterna gynnas av samarbetet där det finns potential för framtida 

samarbetsprojekt och investeringar. 

10) Energimyndigheten kan ses som en finansiell enhet som tillhandahåller kapital till 

Specialfastigheters solcellsprojekt. Denna interaktion mellan affärsenhet och produkt 

(kapital) skapar en affärsrelation mellan affärsenheterna. Värdet i detta gränssnitt 

påverkar inte den faktiska investeringen i solcellsprojektet eftersom budgeteringen 

beräknades med bidrag exkluderat. Elcertifikaten som fås från Energimyndigheten 

motsvarar endast en bråkdel av den totala kostnaden för solcellsprojektet. Emellertid har 

den en indirekt påverkan på Kriminalvården, då el från elhandelsföretaget ersätts med el 

från solcellsanläggningen och elcertifikat bidrar till att solelen blir förmånligare. 

11) Länsstyrelsen är också en finansiell enhet som tillhandahåller kapital till 

Specialfastigheters solcellsprojekt. Värdet i detta gränssnitt påverkar inte den faktiska 

investeringen i solcellsprojektet eftersom budgeteringen beräknades med bidrag 
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exkluderat. Däremot kan bidraget påverka framtida investeringar. Med bidraget dras den 

totala investeringskostnaden ner, vilket också har indirekt verkan på Kriminalvården. För 

Länsstyrelsen innebär detta gränssnitt en framgång i statens arbete mot förnybar energi. 

12) Ett gränssnitt mellan affärsenheterna skapades då en expert på solceller hade kunskap om 

besiktning av solceller. Denna interaktion medförde att en affärsrelation mellan 

Specialfastigheter och teknikkonsultföretaget ÅF skapades där ett kunskapsutbyte skedde.   

6.2 Värdeskapande 
Ett värde skapas beroende på när och hur resurser interagerar med varandra (Hägg och Johanson, 

1982; Harrison och Håkansson, 2006). Utifrån de två fallstudierna kan värden identifieras i både 

direkta och också indirekta gränssnitt för att investera i solceller. Värdena kan tolkas som 

antingen positiva eller negativa och kan därmed ses som drivkrafter respektive hinder men bidrar 

i slutändan till det övergripande värdet på slutprodukten.  

De drivkrafter bakom investering i solcellsanläggningar som kan urskiljas från båda fallstudierna 

är att det kan vara lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv. Solcellsanläggningen på 

Norrtäljeanstalten beräknades återbetala sig själv på 8-10 år, vilket kan anses lönsamt om man 

tar hänsyn till den långa livslängden på solceller på runt 25 år. Dessutom kräver 

solcellsanläggningar minimalt med underhåll, vilket bekräftas från båda fallstudierna. Däremot 

har Uppsalahems solcellsfasad en beräknad återbetalningstid på 20-25 år, vilket egentligen inte 

är en lönsam investering enligt Sjöö (2014a). Båda fastighetsbolagen har drivits av att ligga i 

framkant samt ha en långsiktig planering och detta tankesätt kan skapa många fördelar. Sjöö 

(2014a) nämner att en av deras största drivkrafter till att investera i solceller var att få kunskap 

om tekniken och processen bakom. Trots en ekonomiskt olönsam investering påpekar Sjöö 

(2014a) att projektet varit lärorikt och bidragit till ett annat värde i form stärkt varumärke.  

Dessutom valde båda fastighetsägarna att miljömärka sina anläggningar vilket också har positiv 

inverkan på varumärket. Att koppla in en solcellsanläggning på en fastighet innebär att 

fastigheten är delvis självförsörjande, vilket medför lägre elkostnader. Utöver detta följer lägre 

miljöpåverkan på grund av den gröna el som produceras. Dessutom skapas ett engagemang hos 

personal och andra besökande på Norrtäljeanstalten, som också kan förväntas skapas hos 

solcellsanläggningen på kv. Frodeparken. I det sistnämnda fallet var det Uppsala kommun som 

efterfrågade en byggnad med smarta energilösningar kombinerat med tilltalande arkitektur. 
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Initiativ i denna riktlinje är mycket betydelsefull för att öka kunskapen och användningen av 

solceller.  

Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens geografiska läge samt förhållanden till andra 

bebyggelser så att produktionen inte reduceras på grund av t.ex. skuggning. För Uppsalahem låg 

byggnaden både i rätt väderstreck samt hade en svängd form vilket ökade solinstrålningen och 

för Specialfastigheter som hade en stor takyta med bra väderstreck samt närhet till en 

inkopplingspunkt för nätanslutning. Enligt (Sjöö, 2014a) är byggnadens geografiska läge en 

viktig faktor för att nya projekt ska initieras.  

Både solcellsanläggningarna är anslutna till det lokala elnätet. Specialfastigheter har inga tankar 

på att sälja ut till nätet då den genererade elen går åt internt. Uppsalahem förmodar att 

överskottsel som produceras på sommaren kommer matas in på elnätet, då solstrålningen är som 

högst och elkonsumtionen är låg. För den inmatade elen erhålls en ersättning, men enligt Widén 

(2010) är ersättningen för låg och medför att återbetalningstiden blir längre. Med den föreslagna 

propositionen om skattereduktion kan återbetalningstiden reduceras, vilket ökar incitamenten för 

att investera i solceller. 

6.3 Utmaningar för solcellers tillväxt 
De positiva värden som identifierats från fallstudierna kan ses som drivkrafter för att investera i 

solcellsanläggningar. Trots detta så har solceller haft en låg framgång på den svenska 

elmarknaden. För att öka tillväxten av solceller måste åtgärder vidtas på global, nationell och 

lokal nivå. De utmaningar som finns för att öka tillväxten av solceller på elmarknaden har 

identifierats i denna studie och kan ses från de två sistnämnda nivåerna. 

Den lokala nivån innefattar individer, företagare och andra små aktörer som endast kan påverka 

marknaden på en lokal nivå. En utmaning för att solcellsmarknaden ska expandera är att det finns 

en utbredd brist på kunskap. Detta kan på lokal nivå genom utbildning och informationsutbyte, 

t.ex. vid solcellsinvesteringar. Här blir branschföreningar och andra initiativ inom solenergi, t.ex. 

Svensk Solenergi respektive SolEl-programmet, viktiga forum för kunskapsutbyte. Hedlund 

(2014) påpekar att det krävs en större exponering av solceller för att fler privatpersoner och 

företag ska få upp intresset för solceller. Okunskapen grundar sig i myter som lever kvar och 

bidrar till att färre vågar investerar i solceller. Både Hedlund (2014) och Widén (2010) menar att 
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den vanligaste uppfattningen är att Sverige har låg solinstrålning i jämförelse med t.ex. andra 

europeiska länder. Detta är delvis sant eftersom Sverige har större årliga variationer på 

solinstrålning. Dock poängterar Widén (2009) att Sverige endast har en marginellt lägre 

solinstrålning än Centraleuropa. Detta kan ses som ett problem men också som en möjlighet: 

som nämnt tidigare kan solceller dessvärre inte ersätta baskraften i Sverige men den utgör en 

viktig byggsten i omställningen till ett förnybart energisystem och kan komplettera andra 

förnybara energikällor. Ännu en utmaning för solcellstillväxten är att andra tekniker och ibland 

andra energieffektiva tekniker konkurrerar om investeringskapital, t.ex. för förbättring av 

isolering eller byte av glödlampor. Initialkostnaderna för solcellsanläggningar kan betraktas vara 

höga, vilket kan innebära att färre har möjlighet att investera i solceller. Detta kräver långsiktig 

planering hos företag som har kapital att investera i solceller och där är fastighetsbolagen 

Specialfastigheter och Uppsalahem exempel på hur aktörer på den regionala nivån kan 

överkomma dessa utmaningar. 

Den nationella nivån innefattar de stora aktörerna som har större inflytande över 

solcellsmarknadens utveckling. De utmaningar som finns och de åtgärder som kan vidtas har 

potential att påverka den globala solcellsmarknaden. Dessa har identifierats och presenteras i de 

tre följande avsnitten. 

6.3.1 Elpriset och statliga subventioner 
Sverige har endast en bråkdel av Tysklands totala installerade effekt från solceller, trots att 

solinstrålningen endast är marginellt lägre i Sverige. Widén (2010) menar att den snabba 

tillväxten i Tyskland beror framförallt på statliga subventioner i form av ersättning för inmatad 

el. Sådana statliga incitament samt ersättning för producerad grön el krävs även i Sverige för att 

öka solcellsmarknadens tillväxt. Initiativ och målsättningar är också viktiga för att bidra till att 

fler projekt initieras. Riktlinjer på nationell nivå kan bidra till att företag får ett ökat tryck att 

verka för ett hållbart samhällsbyggande där solceller har en central del. I samverkan med 

målsättningar från EU kan utvecklingen av den globala solcellsmarknaden också påverkas. 

Elpriset i Sverige har haft en nedåtgående trend de senaste åren och sjunkit med ca 32 % mellan 

åren 2008 och 2013. Enligt Ericsson (2014) anses det låga elpriset vara ett hinder då 

investeringar i solceller blir svårare att återbetalas. Utvecklingen av elpriset kan vara en 

betydande faktor för tillväxten av solceller på elmarknaden i framtiden.  
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6.3.2 Integration av solceller i det nuvarande elnätet 
Att ansluta flertalet solcellsanläggningar till elnätet innebär en stor satsning och investering i 

elnätet för att bibehålla balans i kraftsystemet och där spelar konceptet Smarta elnät en stor roll. 

En sådan omställning kan innebära svårigheter eftersom nya konfigurationer är svåra att 

integrera i en befintlig struktur (Håkansson och Waluszewski, 2007) och kan medföra 

ekonomiska konsekvenser för samtliga aktörer i nätverket (Wedin, 2001; Håkansson och 

Waluszewski, 2002). Detta skapar en tröghet i nätverket eftersom en resurs har en påverkan på 

och av både tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer.  

6.3.3 Teknik 
Solceller har på senare år haft en snabb utveckling både vad gäller teknik och pris men för att 

investeringar i solceller ska vara lönsamma krävs att initialkostnaden reduceras. Kiselsolceller är 

den vanligaste tekniken på marknaden som framförallt beror på den höga verkningsgraden, vilket 

innebär att dessa är det mest energieffektiva alternativet i termer av producerad kWh/m2. En 

högre verkningsgrad innebär också att ytor kan utnyttjas mer effektivt. Detta visar på att 

verkningsgraden är en betydelsefull faktor för att göra solceller konkurrenskraftiga mot andra 

energikällor. Tunnfilmssolceller har en högre absorptionsförmåga av solstrålning samt lägre 

material- och tillverkningskostnad vilket gör dessa konkurrenskraftiga och billiga att producera 

per m2. En begränsande faktor av produktionen av både kisel- och tunnfilmssolceller är de 

metaller som används vid produktionen, exempelvis silveranvändningen vid produktion av 

kiselsolceller. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att reducera denna användning, vilket 

gör t.ex. Grätzelceller attraktiva då de har potential att masstillverkas utan att utarma metaller.  

Med de befintliga solcellsteknikerna kan en fördel vara att ytor används effektivt eftersom 

solceller kan integreras och/eller appliceras på t.ex. byggnader. Det är dock viktigt att överse de 

krav och förutsättningar som finns för BAPV respektive BIPV. Undersökningen av Peng et al 

(2011) visar att BIPV är dyrt att installera och därmed inte att föredra i Kina pga. komplicerade 

strukturer och montering.  Detta kan delvis ha en förklaring i en brist på tillgänglig yta i Kina, 

vilket gör det svårt att investera i nya byggnader. Investeringen i solcellsfasaden i kv. 

Frodeparken resulterade i en högre totalkostnad än solcellsanläggningen på Norrtäljeanstalten. 

Delvis för att den totala ytan solceller var större och delvis för att en dyrare solcellsteknik 

användes men också för att valet av BIPV medförde en längre installationsprocess på grund av 

att en hel fastighet skulle byggas. Detta skulle kunna tolkas som att många aktörer är inblandade 
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som gör projektet mer omfattande. Resultaten från denna studie visar dock på att det var ungefär 

lika många aktörer inblandade i projektet på kv. Frodeparken och Norrtäljeanstalten trots att det 

var olika installationstekniker samt att projekten tog olika lång tid. Emellertid kunde resultaten 

visat annorlunda ifall den fokala resursen varit byggnadsprocessen och inte 

installationsprocessen. En jämförelse kan göras mellan fastighetsbolagens solcellsanläggningar 

för att få fram kostnaden per kWh. Specialfastigheter hade en totalkostnad för solcellerna på 1,1 

miljoner kronor och en beräknad årsproduktion på 60 000 kWh, vilket innebär att kostnaden per 

producerad kWh blir 18,33 kr/kWh15. Investeringskostnaden för solcellsfasaden i kv. 

Frodeparken slutade på 3,8 miljoner kronor och årsproduktionen beräknades till 70 000 kWh, 

vilket medför att kostnaden per producerad kWh blir 54,29 kr/kWh16. Detta visar att 

byggnadsintegrerade solceller är ett dyrare alternativ än byggnadsapplicerade solceller, vilket 

delvis kan bero på en icke-standardiserad process som ökar totalkostnaden för investeringen.  

  

                                                
15 Med 35 % bidrag från Länsstyrelsen blir kostnaden per producerad kWh 11,9 kr/kWh 
16 Med 1,1 miljoner bidrag (motsvarar 28,9 %) från Länsstyrelsen blir kostnaden per producerad kWh 38,59 kr/kWh 
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7 Slutsats 
För att investera i solceller krävs ett samspel mellan flera aktörer med olika resurser. Genom de 

två fallstudierna bestämdes fastighetsbolagens solcellsanläggningar som de fokala resurserna, 

kartlades nätverken och på så sätt identifierades värdeskapande i resursinteraktionerna. Värden 

skapas i gränssnitten och kan ses som antingen drivkrafter eller hinder för investeringar i 

solceller, vilka påverkar solcellsmarknadens tillväxt. 

Solcellsinvesteringar innebär en hög initialkostnad, vilket kräver att företaget har stora 

finansieringsmöjligheter. I ett av fallen tolkas investeringen av en byggnadsintegrerad 

solcellsanläggning som ekonomisk olönsam på grund av just hög initialkostnad och låg 

ersättning för inmatad el på nätet, vilket leder till lång återbetalningstid. Däremot visar ett av 

fallen att en byggnadsapplicerad solcellsanläggning kan vara ekonomiskt lönsam med avseende 

på solcellernas livslängd. I båda fallen har bygglov bidragit till oförutsedda omständigheter och i 

ett av fallen kan bygglov också tolkas som ett hinder i processen bakom solcellsinvesteringen.  

De drivkrafter som observerats, framförallt för fastighetsbolagen, är att det skapas 

affärsrelationer, kunskapsutbyten om både processen och tekniken samt att det bidrar till ett 

stärkt varumärke och att företaget är ett föredöme för andra i samma bransch. Affärsrelationerna 

bidrar till potentiella framtida samarbeten för samtliga aktörer som kan gynna tillväxten av 

solceller. I synnerhet affärsrelationer mellan fastighetsbolag som förfogar över tillgänglig yta för 

solceller, och entreprenörer som besitter kunskap om solceller. Solcellsinvesteringar kan också få 

statliga subventioner och kan därmed tolkas som ett incitament för investering. Värt att 

poängtera är att fastighetsbolagen beräknat investeringarna utan bidrag. Fler drivkrafter är att 

solcellsanläggningar medför lägre elkostnader och miljöpåverkan samt att engagemang skapas 

hos omgivningen. Processen och samtliga resursinteraktioner i båda fallstudierna leder i sig till 

ett större värde och bistår dessutom till företagens arbete mot långsiktigt hållbart företagande där 

ekonomisk lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande enas. Därmed negligeras de 

hinder som finns i investeringen. 

Fallstudierna visar att fastighetsbolagens nätverk verkar i ett ännu större nätverk med aktörer, 

t.ex. statliga myndigheter, som har större inflytande att påverka ur ett institutionellt perspektiv. 

Genomgående visar resultaten från denna studie att det krävs fler politiska incitament på 
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nationell nivå, såsom subventioner, för att bistå företag på den lokala nivån att investera i 

solceller. En utmaning som kan urskiljas på den nationella nivån är att bibehålla balansen vid 

ökad anslutning av solceller, vilket kräver stora satsningar och investering i elnätet. Dessutom 

har verkningsgraden potential att utvecklas och priset för solcellsgenererad el är högt i 

förhållande till det låga elpriset. Dessa är utmaningar för solcellernas tillväxt på elmarknaden. 

Investeringar i solcellsanläggningar har inte alltid en direkt ekonomisk lönsamhet men indirekta 

effekter skapar värde som gör att det finns incitament att investera. Att blunda för 

klimatförändringar är inte längre ett alternativ för företag som vill bidra till hållbart arbete, vilket 

kräver att de tänker långsiktigt. Om fler individer och företag investerar i solceller kommer 

kunskapen och medvetenheten om solcellernas existens öka och därmed bidra till ett hållbart 

samhälle.  

7.1 Förslag på framtida studier 
Eftersom solenergi är en oändlig resurs finns det stor potential för solcellers utveckling. Därför 

är det viktigt att forska kring detta ämnesområde. Denna studie begränsas till två fallstudier där 

fastighetsbolagen har olika ägarkrav och valda tekniker för solcellsanläggningarna. Detta påvisar 

hur olika solcellstekniker och installationstekniker kan medföra olika utfall. Ett förslag till vidare 

undersökning är att påbygga studien med fler empiriska fall och/eller jämföra anläggningar med 

liknande premisser. Utifrån den nätverksteori som använts i denna studie kan det även 

rekommenderas att undersöka solceller ur en annan del av nätverket, t.ex. tillverkningsprocessen 

för solceller.  
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Appendix 1 Intervjuguide 

1.1 Intervjuguide till fastighetsägare, Uppsalahem och Specialfastigheter 
1. Vilken roll har du på företaget? 
2. Hur länge har du jobbat på företaget? 
3. Hur uppkom idén med att installera solceller? 
4. Vilka var era främsta drivkrafter? (Miljövänligt, Ekonomisk gynnsamt, etc.) 
5. Varför investerade ni i just denna fastighet?  
6. Hur gick processen till från idé till produkt? 
7. Hur gjordes upphandling av anläggningen? Vilka krav hade ni? 
8. Vilka aktörer var inblandade? Varför? 
9. Vilka roller hade dessa aktörer i projektet? Hur stor del i upphandlingen hade dessa 

aktörer? 
10. Ansökte ni om bidrag? Subventioner? Vilka stod för kostnaden? 
11. När startade bygget? 
12. Vilka leverantörer valde ni mellan? Varför? 
13. Vad har ni för typ av anläggning? tak? fasad? Varför? 
14. Vilken typ av solceller används och varför? (Var det billigast, högst verkningsgrad, etc.?) 
15. Hur stor andel av elförsörjningen står solcellerna för? 
16. Pay-off tid? (Återbetalningstid) 
17. Vad blev totalkostnaden? Fanns det några (oförutsedda) tilläggskostnader? 
18. Vilka framgångar har ni stött på under projektets gång? 
19. Vilka hinder har ni stött på under projektets gång? 
20. Finns/fanns det tankar på att sälja el till nätet? Ersättning för nätnytta? (öre/kWh) 
21. Planer på framtida solcellsprojekt? 

 
1.2 Intervjuguide till Maria Widfeldt, Specialfastigheter 

1. Vad jobbar du med?  
2. Hur länge har du jobbat på företaget? 
3. Vilken roll hade du i projektet? 
4. Varför tror du att det är viktigt att öka tillväxten av förnybar energi, t.ex. från solceller? 
5. Varför är Specialfastigheter intresserade av att investera i solceller? 
6. Vilka miljökrav ställdes i solcellsprojektet på Norrtäljeanstalten från staten och från 

företaget? 
7. Vilka miljöklassningar användes? Vad innebär detta? 
8. Är både Norrtäljeanstalten samt solpanelerna miljöklassade?  
9. Fanns det några framgångar eller hinder i projektet från ett miljöperspektiv? 
10. Hur beräknas koldioxidbesparingen som visas på den uppsatta visualiseringtavlan?  
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1.3 Intervjuguide till Stefan Ericsson, WSP 
1. Vilken roll har du på företaget? 
2. Varför är det viktigt att övergå från användningen av fossila energikällor till förnybara? 
3. Vilken roll har solceller i denna övergång? 
4. Vilka hinder och incitament anser ni finns för småskalig installation av solceller i 

Sverige? 
5. Hur startade samarbetet med er och Specialfastigheter? 
6. Hur blev ni involverade i projektet? Varför? 
7. Vilken roll har ni i projektet i Norrtäljeanstalten? 
8. Vilka faktorer måste ni tas hänsyn till när projekteringen för en solcellsanläggning görs? 

Vilka är de tre viktigaste? 
9. Teknisk information om solcellstekniken som har används? Varför? Vilka krav hade ni? 

Toppeffekt? 
10. Varför kisel och inte CIGS tunnfilm? 
11. När gjordes förfrågningsunderlaget? 
12. När lades upphandlingen ut (för entreprenörer att lägga anbud)? 
13. Är solcellerna BAPV (Building Applied PV) på Norrtäljeanstalten? 
14. Är toppeffekten 60 kW (enligt Specialfastigheter) eller 66 kW (enligt WSP)? 
15. Vilken verkningsgrad har solpanelerna? 
16. Hur mkt får Specialfastigheter tillbaka öre/kWh? från Norrtäljeenergi och (från 

elcertifikat)? 
17. Vad hade Bylero för roll i projektet? 

 
1.4 Intervjuguide till Mikael Hedlund, Naps Solel Ab 

1. Hur marknadsför ni er mot era kunder? (Företagsevent, mässor, personliga nätverk, etc.) 
2. Vilka är era leverantörer? Vad har ni för krav vid val av leverantör och deras produkter? 
3. Har ni märkt av någon ökning av solcellsbeställningar de senaste åren? Vilka är 

anledningarna, tror ni? 
4. Vilken roll hade ni i solcellsprojektet på Norrtäljeanstalten? 
5. Vilka faktorer måste ni tas hänsyn till när projekteringen för en solcellsanläggning görs? 
6. Hur blev ni involverade i projektet? Varför? 
7. Vad gör er konkurrenskraftiga i branschen? 
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1.5 Intervjuguide till Lars Hedström, Direct Energy 
1. Hur marknadsför ni er mot era kunder? 
2. Hur startade samarbetet med er och White arkitekter? 
3. Hur blev ni involverade i projektet? Varför? 
4. Var det ni som tog fram förfrågningsunderlaget för Uppsalahem? 
5. Vilka faktorer måste ni tas hänsyn till när projekteringen för en solcellsanläggning görs? Vilka är de tre 

viktigaste? 
6. Vilken roll har ni i projektet i Kv. Frodeparken? 
7. Teknisk information om solcellstekniken som har används? Varför? Vilka krav hade ni? Toppeffekt?  
8. Varför CIGS tunnfilm och inte kisel? (Högre verkningsgrad på kisel) 
9. Vilka var era leverantörer? Vad har ni för krav vid val av leverantör och deras produkter? 
10. Vad gör er konkurrenskraftiga i branschen? 

 

1.6 Intervjuguide till Jörgen Eriksson, Vattenfall 
1. Hur många kWh får en fastighetsägare sälja till nätet? 
2. När företag vill sälja el till nätet, vad får de för ersättning öre/kWh? (t.ex. i fallet Frodeparken)  
3. Är det olika från olika fall?  
4. Vilka faktorer avgör hur mkt ersättning man får?  
5. Finns det planer på att öka ersättningen?  
6. Är ersättningen något Vattenfall kan påverka?  
7. Har ni märkt av någon ökning/minskning av mikroproduktion de senaste åren? Har ni någon statistik över 

det? 
8. Vilka hinder och incitament anser ni det finns för småskalig installation av solceller? 
9. Hur arbetar Vattenfall med att öka tillväxten av solcellsinstallationer? 
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Appendix 2 Elpriset 
Nord Pool blir alltmer integrerad i den europeiska marknaden, vilket medför medför både 

ekonomiska och miljömässiga fördelar på så sätt att kraftanläggningarna kan utnyttjas bättre 

eftersom de inte begränsas av några nationsgränser samt att ingen enskild aktör får för stort 

inflytande på elpriset. Elpriset sätts enligt en fysisk spotmarknad och en finansiell marknad där 

priset på producerad el styrs utifrån tillgång och efterfrågan. Spotpriset är ett rörligt pris som 

sätts dagligen och påverkas av många faktorer, t.ex. väderförhållanden, handel med 

utsläppsrätter och ekonomiskt läge (Svensk Energi, 2012c). Elhandelsföretagen sätter ett 

grundpris för el som utgår ifrån förändringar i spotpriset och elanvändaren betalar i slutändan 

denna elhandelskostnad samt skatter17 och avgifter för sin el. Figuren nedan visar utvecklingen 

för elpris i södra Mellansverige under perioden 2008-2014.  

 
Källa: Vattenfall, 2014a 
 
  

                                                
17 Energiskatt på el samt myndighetsavgifter 



61 

 

Appendix 3 EU:s klimatmål 
År 2008 tog Europeiska Unionen (EU) fram ett klimat- och energipaket med syfte att främja  

hållbar tillväxt och övergå till en resurseffektiv, koldioxidsnål och konkurrenskraftig ekonomi. 

EU satte upp ett klimatmål som ska vara uppfyllda år 2020. Detta klimatmål, 20-20-20, fungerar 

som riktlinjer och innebär följande:  

1. Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 2020. EU 

är berett att gå ännu längre och sänka med 30 % om de andra industriländerna gör 

liknande åtaganden och utvecklingsländerna bidrar efter förmåga, som ett led i ett 

omfattande internationellt avtal 

2. Öka andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen till 20 % 

3. Försöka uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten (EU, 2012). 
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Appendix 4 Solcellstekniker 

Tabell 3. En överblick över solcellstekniker. 

  Teknik Verkningsgrad Egenskaper   

Fö
rs

ta
 

 g
en

er
at

io
ne

n 

Polykristallin 
Kiselcell 

12-15 % • Kiselbaserade solceller är den dominerande 
solcellstekniken på marknaden och står för 90 
% av produktionen, vilket framförallt beror på 
den höga verkningsgraden (Peng et al, 2011).  

• Dock begränsas produktionen pga. av att kisel 
är en bristvara samt användningen av silver, 
som ökat i takt med expansionen av 
solcellsmarknaden (Sidén, 2009). 

• Kiselsolceller är känsliga för höga 
temperaturer samt skuggor som kan orsakas 
av ex. moln (Heinstein et al, 2013). 

Monokristallin 
Kiselcell 

15-17 % 

A
nd

ra
 

ge
ne

ra
tio

ne
n 

Kadmium 
Tellurcell  

10-15% • Har högre instrålningsabsorption än 
kiselbaserade solceller då de inte är lika 
känslig mot höga temperaturer och skuggor.  

• Har också en lägre kostnad per kvadratmeter 
då mindre material används samt att 
tillverkningskostnaden är lägre (Heinstein et 
al, 2013; Tyagi et al, 2013) 

• Det visuella utseendet gör denna teknik 
attraktivt för tillämpningar på t.ex. byggnader.  

• Dock innehåller flera av teknikerna 
miljöfarliga eller sällsynta ämnen 
(Goetzberger et al, 2003). 

CIGS18 13-14% 

Amorft 
Kiselcell 

6-8 % 

T
re

dj
e 

G
en

er
at

io
ne

n Grätzelcell 5-6 % • Är fortfarande i utvecklingsstadiet men har 
nått marknaden till en viss grad. 

• Baseras på principer och material för att sänka 
kostnad, öka verkningsgrad samt har potential 
att masstillverkas (Tyagi et al, 2013).  

Organisk cell 4-5 % 

Hybridcell  18-19 % 

 
 

 

  

                                                
18 Koppar indium gallium diselenid 
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Appendix 5 Elsäkerhetsverkets författningar och standarder 
För att installera och nätansluta en solcellsanläggning måste författningar och standarder 
uppfyllas och nedan redovisas delar av dessa regler:  
● Solcellsanläggningen måste vara CE-märkt (Elsäkerhetsverket, 2014). CE-märkning 

gäller de flesta produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) som innebär att produkten uppfyller de bestämmelser som ställs utifrån relevanta 
EU-direktiv (Elsäkerhetsverket, 2013). 

● Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektrisk materiel. 
● Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 
● Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda. 
● Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar. 
● Svensk Standard SS-EN 50438 (Elsäkerhetsverket, 2014). 
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Appendix 6 Ersättning för inmatad el 
Ersättningen grundar sig i två punkter, citerat ur Ellagen (SFS 1997:857), 3 kapitlet 15 §: 
● värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen 

medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och 
● värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät 

anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att 
anläggningen är ansluten till ledningsnätet 
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Appendix 7 Miljöklassning 
Enligt lag (2006:985) har fastighetsägare, med vissa undantag, skyldighet att energideklarera 
sina byggnader med syfte att främja en effektiv energianvändning (SFS 2006:985). Allt fler 
bolag väljer även att frivilligt miljöklassa sina byggnader utöver energideklarationen för att höja 
värdet för sina kunder (SundaHus, 2011) och det finns ett flertal sätt att göra detta på, bl.a. 
Svanen och SundaHus. 

Svanen är en miljömärkning som ställer miljö- och klimatkrav på olika produktkategorier. 
Svanen är ett nordiskt miljömärke som funnits sedan år 1989 och ansvaras av bolaget 
Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Bygg- och fastighetssektorn förbrukar en 
stor mängd energi och har därmed en stor påverkan på klimatet. Syftet med Svanen är att minska 
på de stora mängder kemikalier som påverkar miljö och hälsa och som används i byggbranschen. 
Svanenmärkta hus har ökat i antal på senaste år och förväntas ha fortsatta framgång i 
byggbranschen. För att bygga ett Svanenmärkt hus krävs en ansökan om licens hos nordisk 
Miljömärkning (Miljömärkning, 2013). De kriterier som ska uppfyllas är utvecklat från ett 
livscykelperspektiv där alla steg i processen från råvara till avfall beaktas. I bygg-och 
energibranschen ställs krav på att t.ex. fönster och ytterdörrar ska vara väl värmeisolerade och att 
toaletter ska kunna bryta ner avfall till mull. Licenshavaren av Svanen, t.ex. en byggentreprenör 
eller byggherre, har sedan totalansvar för byggprocessen (Miljömärkning, 2013). 

SundaHus Miljöklassning är en klassificering av SundaHus i Linköping AB som lägger 
värdering i byggmaterial och produkter utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv. För att miljöklassa 
befintliga eller nya byggnader har bolaget även tagit fram ett verktyg som baseras på den 
svenska metoden, Miljöbyggnad. Verktyget bedömer miljöaspekter inom t.ex. energi, innemiljö, 
material och kemikalier. Byggnaden kan nå nivåerna klassad, brons, silver eller guld där guld är 
den högsta nivån som kan eftersträvas (Skanska, 2012). Det finns ett flertal sätt att miljöklassa en 
byggnad och värderingssystemet SundaHus Miljödata är ett verktyg som tagits fram för att leda 
fastighetsägare till medvetna materialval vid ny- och ombyggnation samt drift. I systemet finns 
en databas med miljögranskade produkter, ämnen och material och produkterna bedöms efter 
regler i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7, Europaparlamentets och råds förordning (EG) nr 
1272/2008 samt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO). Klassificeringen inkluderar 
bedömning av råvaror, tillverkningsfas, byggfas, brukarfas och rivning. Sedan görs en 
helhetsbedömning på produkten och kategoriseras i A, B, C+, C– eller D där A är ansenligast 
(SundaHus, 2014). 
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Appendix 8 Solstrålning 
Solstrålning dämpas även innan de når jordytan, främst pga. att de absorberar av atmosfäriska 
molekyler och partiklar. Spridning av molekyler medför att solstrålningen kan märkas på två 
olika sätt: antingen direkt eller diffus. Exempelvis kan all solstrålning vara diffus på en kraftigt 
molnig dag (Widén, 2010). Energimängden i solinstrålningen påverkas av ett flertal faktorer, 
såsom tillgång, plats, reflektion, absorption, lufttemperatur samt modulernas lutning och 
väderstreck (SMHI, 2007).  
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Appendix 9 Solcellsanläggningen kv. Frodeparken  

 
Figur 14. Solcellsanläggningen kv. Frodeparken. 

 


