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Abstract 
This paper is a tutorial for homeowners in Sweden that is about to install solar cells and it gives a 

picture of the current economic conditions. The pricing is produced by analyzing invoices from the 

company Nyedal solar energy. This is done for three sizes of installed peak effect and for five different 

rooftop materials and for integrated solar cells. The analysis is made by Excel. Charts and diagrams are 

produced out of this material. The tutorial is a literature study of what is applicable for solar cells in 

today’s Sweden. As a homeowner, it is good to be as well informed as possible before the offers are 

taken in. In this thesis the homeowner is informed and prepared for an efficient first meeting with the 

entrepreneur. The homeowner can identify problems and get a reasonable picture of what it will cost 

and how profitable it will be. From an economic perspective it is still the standard module that is most 

profitable, the alternatives on the market are still too expensive. 
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Sammanfattning 
När det ska installeras solceller är det mycket att tänka på och ta hänsyn till. Detta arbete är en 

handbok för villaägare som ska installera solceller i Sverige och ger en bild av de nuvarande ekonomiska 

förutsättningarna. Prisbilden är framtagen genom att analysera offerter från företaget Nyedal 

solenergi. Detta har gjorts för tre storlekar på installerad toppeffekt och för en rad olika takmaterial 

och även för integrerade solceller. Analysen är gjord med hjälp av Excel. Tabeller och diagram är 

framtagna ur detta material. Vägledningen är en litteraturstudie vad som gäller för solcellsinstallation 

i dagens läge i Sverige. Som villaägare är det bra att vara välinformerad innan offerter plockas in. I 

detta arbete får villaägaren informationen samlat och svar på många frågor som annars skulle 

uppkomma vid kontakt med entreprenören. Villaägaren kan identifiera problem och få en rimlig bild 

av vad det kommer att kosta samt hur lönsamt det kan bli. Från ett ekonomiskt perspektiv är det 

fortfarande standardpaneler som gäller, de alternativ som finns på marknaden är för dyra än så länge. 

  



 
 

Förord 
Detta arbete började som en analys av prisläget för solcellsmoduler i Sverige 2018 för att underlätta 

offertstadiet hos entreprenören. Men vid inläsning på ämnet insåg jag att det stora behovet är att 

informera kunden om vad som är viktigt vid en installation. Med hjälp av min företagskontakt Markus 

Svensson på Nyedal Solenergi och min handledare Erik Möllerströms vägledning i skrivandet är arbetet 

klart. Jag vill även tacka mina opponenter Julia Johansson och Linda Fredriksson för deras kloka och 

insiktsfulla synpunkter på detta arbete. Till slut ett stort tack till Urban Persson min examinator för 

hans tydliga och högst relevanta förbättringsförslag.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Solenergi är grunden till nästan all energianvändning i dagsläget med undantag för geotermisk energi 

som idag står för en bråkdel av energianvändningen och kärnkraft som är mer betydande. Det mesta 

vi använder av solenergin är i lagrad form som olja, kol och gas men även via vindkraft, vattenkraft och 

biobränsle (Energimyndigheten, 2015-07-22). Utbyggnaden av solceller har ökat de senaste åren och 

har gått från att vara något för entusiaster till ett reellt investeringsalternativ för den som vill tjäna 

pengar. Med solceller tas energin direkt från källan och den till synes modesta verkningsgraden på 15 

till 20 procent som är vanligt på solcellsmoduler på marknaden idag.  

Globalt sett så är solceller på frammarsch, 2016 var produktionen av solcellsmoduler 250 gånger större 

än år 2000. Det innebär en ökning med 40 Procent per år i 16 år. En stor överproduktion av solceller 

mellan 2007 och 2011, den största delen i Kina, pressade priserna på dessa rejält. Från 2008 har 

priserna fallit med 85 procent (Jäger-Waldau, 2017). Efter 2013 så har prissänkningen avmattats och 

marknaden blivit mer stabiliserad. 

Med framtiden för sig kommer många att ha solceller på sina tak och dessa ska alla projekteras. Det 

blir många små projekt som alla är unika men har också mycket gemensamt. Dessa ska räknas offerter 

och projekteras, denna process kommer att ta mycket arbete i anspråk. Entreprenörer i 

solcellsbranschen har svårt att hinna med offerter för små projekt då de genererar relativt lite pengar. 

Entreprenörer väljer att lägga sin tid på större projekt av kostnadsskäl. Att göra en installation av 

solceller är en stor investering och det är svårt att få skalfördelar för småhusägare. Det som saknas är 

en pålitlig prisuppskattning som kunden själv kan göra utan att entreprenören behöver komma och 

göra en gratis offert, detta har inte entreprenören tid eller pengar till för idag. Det finns en del varianter 

av schablonmässiga prisförslag redan idag men de måste ta höjd för en rad osäkerhetsfaktorer och blir 

därmed för dyra. Med en effektiv förkalkylsmodell kan detta arbete reduceras. 

1.2 Energi från solen 
Om det går att ta vara på energin från solen och förvara den över tid skulle energifrågan vara löst på 

ett över tid hållbart sätt. Det enda vi behöver bekymra oss är när solen slocknar om några miljarder år. 

Solen avger cirka 10 000 gånger mer energi på jordens yta än vad vi förbrukar (Andrén, 2015). Det 

betyder att på en timme får vi hela mänsklighetens årliga energibehov tillgodosett. En kvadratmeter 

får maximalt 1000 Watt mitt på dagen efter att det reflekterats och absorberats en del i atmosfären. 

Vid ekvatorn är det mindre atmosfär för solljuset att passera då ljuset faller 90° mot markytan där. 

Fram till modern tid så har mänskligheten bara kunnat nyttja solenergin via omvägar som vind, vatten 

eller bränsle. Nu går det att ta ut energin direkt och omvandla den till användbar elenergi eller nöja 

oss med att värma våra byggnader utan att bygga vindkraftverk, dammar till vattenkraft eller elda olika 

bränslen. 

1.3 Solceller 
Detta kapitel avhandlar bakgrunden till solceller och var det går att finna mer information. 

1.3.1 En kort historik 
Fotovoltaiska effekten upptäcktes 1839 Alexandre Edmond Becquerel. Becquerel kunde mäta upp en 

elektrisk ström när en silvertäckt platinaelektrod i en elektrolys påverkades av ljus. Charles Fritts tros 

ha utvecklat idén till den första solcellen 1894 med en verkningsgrad på en procent. Kapprustningen i 

rymden mellan supermakterna U.S.A. och Sovjetunionen drev på utvecklingen och 1954 kunde 
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forskare på Bell Laboratories presentera en solcell med verkningsgraden sex procent som användes 

för elförsörjningen på rymdfärderna.(Vetenskap, 2006)  

 

1.3.2 Funktion 
Principen för solceller är densamma som för LED-lampor men åt andra hållet. För en LED-lampa tillsätts 

en spänning och när elektronerna ”faller” i energitillstånd så avges strålning i form av ljus. För solcellen 

går det åt andra hållet, ljus på halvledaren ”trycker upp” elektronerna i energinivå och en spänning 

uppstår. Varje enskild cell ger bara en spänning på cirka en halv Volt beroende på vilken typ av 

solceller det är. Därför seriekopplas cellerna för att öka spänningen så den blir användbar 

(Andrén, 2015). 

1.3.3 Olika typer av solceller 
Det finns andra typer av solceller, tunnfilmssolceller är billigare än kiselsolceller men deras 

verkningsgrad är inte lika hög och de är inte lika långlivade. Dessa brukar kallas andra generationens 

solceller och utgör ca en tiondel av marknaden. Tunnfilmssolceller används främst i speciallösningar 

som till exempel i glasrutor på höghus där det är stora ytor. Tredje generationen är de organiska 

Grätzelcellerna som efterliknar fotosyntesen. De befinner sig på forskningsstadiet än så länge 

(Barkeman, 2016). Då dessa inte ännu har en marknad så kommer de inte tas upp här, men det kan 

vara bra att veta vad som är på gång. 

1.3.4 Testförhållanden 
Hur mycket en solcell genererar beror på hur mycket strålning den får på sig. Hur mycket en solcell ger 

i toppeffekt är under villkor som kallas STC (Standard Testing Conditions) och är satta till 1000 Watt 

per kvadratmeter och 25 grader Celsius (Smets, Jäger, Isabella, Van Swaail, & Zeman, 2016). Om 

strålningen som träffar solcellen skulle uppnå 1100 Watt per kvadratmeter ökar effekten på solcellen 

med 10 procent. Men eftersom 1000 W/m2 är en vanlig maximal instrålning är det denna som är satt 

som STC. Ökar temperaturen sjunker verkningsgraden på solcellen. 

1.3.5 Informationssidor och beräkningshjälp på internet 
Internettjänster som finns tillgängliga och ger en bra bild av vad det innebär att bli solelproducent. Det 

finns många fler än dessa men detta är ett urval. 

1.3.5.1 Solkollen 

Solkollen är ett samarbete mellan Lunds Universitet, LU Innovation Systems LUIS och företaget Applied 

Geomantics International AGI. Det är en gratistjänst för att skapa intresse för solceller. De har ett 

samarbete med utvalda leverantörer som kunden kan lämna offert till om denne är intresserad 

(Solkollen, 2018b). Med denna kalkyl får besökaren fylla i uppgifter och när det är gjort skickas ett 

Excelark via mejl för vidare utvärdering. Denna kalkyl ger en bra insikt i vad som gäller och det går att 

ändra på en massa parametrar. Dock kräver den en del av kunden men för den som är mer intresserad 

är denna kalkylmodell bra. 

1.3.5.2 EONs solkalkylen 

Detta är en av de solcellskalkyler som funnits längre och den är också lite enklare i sin utformning. 

Besökaren letar upp sitt hus med hjälp av adressen och sedan får denne fylla i olika data för huset och 

sedan räknas besparing över 30 år ut. Väldigt schablonmässig och säger väldigt lite. 

1.3.5.3 Fortums solkakylator 

Fortums solcellskakylator blev tillgänglig på internet i oktober 2017. Denna prismodell tar hänsyn till 

takmaterial och vilken taktyp det är. När beräkningen är gjord presenteras den i diagram som är lätta 
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att ta till sig (Fortum, 2018). Dock utgår sidan med ett ROT-avdrag inräknat och påstår att det går att 

söka investeringsstöd senare och det stämmer inte. Det går bara att få ett av bidragen och 

investeringsstödet är det mest generösa. Det blir även lite förvirrat när det ska räknas på bidrag i 

grundkalkylen, det blir svårare att jämföra olika beräkningsmodeller. 

1.3.5.4 Bengts nya villablogg 

Detta är ingen solkalkyl men ett måste att omnämna i sammanhanget. Bengt Stridh har en 

solcellsanläggning som Bengt bloggar om sedan juli 2009. Bengtsvillablogg.info här finns allt den 

solcellsintresserade kan tänka sig behöva veta om solceller, installationer och produktion av solel. Här 

finns forum med tema solel och är det något läsaren undrar över är det bara att mejla en fråga till 

Bengt. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att snabba upp processen i offertstadiet och minska arbetsinsatsen, genom att 

göra kunden medveten om vad de bör tänka på när de skaffar solceller. Kunden skall även ha en 

välgrundad prisbild på vad det kommer att kosta att investera i solceller och ska ha rimliga 

förväntningar på vad de kommer att få ut av installationen. 

Målet med vägledningen är att utbilda kunden inför solcellsinstallationen och reducera arbetsinsatsen 

i offertprocessen. Prismodellen ska skapa ett lätthanterat och korrekt offertunderlag som kunden själv 

kan räkna ut vad installationen kommer att kosta och hur mycket det kommer generera under den 

ekonomiska livstiden.  

1.5 Avgränsning 
Examensarbetet behandlar enbart villor och andra småhus med anläggningar mellan 5,6 och 16,8 

kilowatt toppeffekt. Det gäller endast solceller och inte solfångare och bara fasta installationer. Detta 

examensarbete beräknar standardmoduler med solceller monokristalina eller polykristalina solceller, 

Moniers takmaterial med integrerade solceller och solpannan. Det sista är en tegelpanna med 

inbyggda solceller. Takmaterialen som behandlas i arbetet är tegeltak, korrugerat plåttak, TRP plåttak, 

papptak, intrigerade solceller som tak och takplattor med inbyggda solceller. Husen får max ha tre 

våningar, det är ovanligt med högre hus som privatbostäder. 

1.6 Nomenklatur 
Azimut är ett begrepp som beskriver väderstreck där syd är 0°, öst är -90° och väst är 90°. 

[kr/kWp] Kostnad per installerad toppeffekt, detta tydliggör prisskillnader vid jämförelse mellan olika 

typer av solcellsmoduler. Detta kallas också den specifika kostnaden. 

[kWh/m3, år] Genomsnittlig energi i solinstrålning per kvadratmeter och år på en horisontell yta, det 

finns översiktskartor som anger dessa data för olika orter. 

[kWh/kWp, år] För ett system kan energin som omvandlas anges per installerad toppeffekt istället för 

per kvadratmeter, kom ihåg att det första är energi och det andra är effekt. Enkelt uttryckt energi är 

en mängd som en spann vatten, effekt är hur fort vattnet kan rinna ur kranen ner i spannen. 

[kWp] Är den installerade toppeffekten, det vill säga vad som max kan plockas ut av systemet vid en 

solinstrålning på 1000 Watt per kvadratmeter. 

PVGIS - Photovoltaic Geographical Information System. (Commission, 2018) Ett verktyg för beräkning 

av solinstrålning på olika orter. 

Taklutning - är ett gradtal mellan 0° för horisontellt och 90° för vertikalt. 
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2 Metod 
Arbetet består av två huvuddelar en vägledning och en prismodell för solcellsinstallationer. 

2.1 Metod för vägledning 
Detta är till stor del en litteraturstudie och insamlande av information från internet. Vissa delar är 

material som är framtaget av författaren. I kapitel 3.2.1 är ett diagram som är framställt med hjälp av 

PVGIS. Energigenereringen för tak i rakt östlig riktning jämförs med tak i rakt sydlig riktning. Den 

mindre mängden energi presenteras som en förlust för de olika taklutningarna. Uträkningen är enligt 

ekvation (1). 

 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = (1 −
å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ö𝑠𝑡

å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑠𝑦𝑑
) (1) 

 

I kapitel 3.2.5 är det även här PV-GIS som ligger till grund för informationen. För respektive ort är det 

framtaget vilken optimal vinkel som gäller och det är sedan sammanställt i Tabell 1.  

Diagrammet Figur 17 i kapitel 3.4.2.3 är framtaget med data från (Ekonomifakta) med de historiska 

priserna på elcertifikat. 

Priserna för dagens elpris i kapitel 3.4.2.6 är taget från författarens egen elräkning. Denna visade sig 

vara lika representativ som att försöka få fram ett gemensamt snittpris för dagens elpris. 

Energiprofilen som utgör diagrammet Figur 18 i kapitel 3.5 är författarens egna förbrukning under 2017 

med uppgifter hämtade från EON. Dessa jämförs med tre olika stora system med solceller för att se 

hur mycket som kan förbrukas själv och hur mycket som måste säljas ut på elnätet. 

2.2 Metod för prismodell 
Nyedal solenergi har gett offerter för tre olika storlekar på system och för de vanligaste takmaterialen. 

Dessutom är det med Nyedals egentillverkade solpanna och Moniers solpanna som utgör själva taket. 

Totalt är det fem takmaterial som underlag, två integrerade paneler och två takpannor som har 

solceller inbyggda. Från dessa offerter är det identifierat vad som är fasta, halvfasta och rörliga 

kostnader. Dessa redovisas sedan i tabeller och diagram. Alla priser redovisas utan moms och utan 

några former av stöd. Dessa data har inte jämförts med andra entreprenörer. För att få en bättre bild 

av prisläget just nu så kan detta göras i en bredare studie med ett större offertunderlag från fler 

entreprenörer. Här observeras endast förhållandet mellan olika alternativ. 

För återbetalningstiden i kapitel 4.2 är det endast en mycket enkel prognos. Framtida prisändringar, 

elproduktion och räntor sammantaget gör det högst osäkert hur lång tid det tar att tjäna in 

investeringen. Det är Paybackmetoden som används. Det vill säga grundinvesteringen delat med årliga 

intäkter och besparingar. Grundinvesteringen redovisas för de olika storlekarna av system som kronor 

per toppeffekt installerad. I och med det blir sambanden tydligare. 

3 Resultat vägledning 
Denna del är den utbildande delen där kunden ska få en samlad bild av vad denne behöver veta inför 

solcellsinstallationen. 

3.1.1 Standardmoduler 
För att sänka priserna på solceller så har det skapats en standard som är väl utbredd. Måtten är cirka 

1600 millimeter långa och 1000 millimeter breda, det kan variera men avviker inte mycket från dessa 

mått. Det ger en yta på ungefär 1,6 kvadratmeter. Med STC satt till 1000 Watt per kvadratmeter vid 



5 
 

25 grader Celsius och en verkningsgrad på 16 till 18 procent ger det en moduls toppeffekt [Ptopp]. Med 

16 procents verkningsgrad på en solcellsmodul så blir toppeffekten enligt exempel i ekvation (2 och 3). 

I detta arbete är standardmodulerna på 280 Watt toppeffekt.  

 𝑃𝑡𝑜𝑝𝑝 = 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 ∗ 𝑃𝑆𝑇𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 (2) 
 

 𝑃𝑡𝑜𝑝𝑝 = 1,6𝑚2 ∗ 1000
𝑊

𝑚2
∗ 0,16 = 256𝑊𝑝    (3) 

 

 
𝑃𝑡𝑜𝑝𝑝

𝑃𝑆𝑇𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
= 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 (4) 

 

Toppeffekten på en modul är ett uttryck för verkningsgraden på solcellerna och arean på modulen. Ett 

system med en toppeffekt på 1000 Watt motsvarar effekten i instrålningen under STC. Kvoten i 

ekvation (4) blir ett, med verkningsgraden 20 procent behövs fem kvadratmeter solceller för att uppnå 

1000 Watt. Minskar solinstrålningen, minskar även effekten ut från modulen. Detta gäller även över 

tid för att få elproduktionen på ett år. Standardmoduler med kiselceller har en livslängd på mer än 25 

år och är relativt billiga jämfört med andra typer av solceller vilket gör dem än så länge till dominerande 

på marknaden. 

3.1.2 Designade solceller 
När marknaden växer blir det allt viktigare att tilltala en kundgrupp som är mer noggrann med 

utseendet på taket. Standardmoduler är ett ingrepp och förändrar karaktären på taket och det är det 

inte alla som uppskattar. Det kommer ständigt ut nya produkter för taktäckning där solcellerna inte 

syns eller syns väldigt lite. Dessa är i dagsläget dyrare än standardmoduler men kan vara attraktivt för 

tak där standardmodeller inte passar in. Figur 1 visar Monier Premium en variant av intrigerade 

solpaneler som är själva takmaterialet. Det är de blanka delarna som är solcellerna. Systemet är 

tillverkat av Monier, specialister inom takmaterial (Monier, 2017). 

 

Figur 1: Moniers system med solceller på takmaterial. Med tillåtelse av Monier 

Ett annat liknande alternativ har sin sluttillverkning i Halmstad. Solpannan från Nyedal solenergi 

monteras som en vanlig takpanna med den skillnaden att solcellerna som sitter klistrade på teglet 
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kopplas ihop allteftersom monteringen sker Figur 2. Takpannorna finns i olika färger och exempel på 

hur pannan och hur det ser ut när det är färdigt visas i Figur 3. 

 

Figur 2: Principskiss på solpannans montering. Med tillåtelse av Nyedal solenergi. 

 

Figur 3: Solpannan i olika utföranden. Med tillåtelse av Nyedal solenergi. 

3.2 Viktiga saker att tänka på inför installation 
Detta kapitel går igenom vad kunden bör ta i beaktande innan en offert begärs.  

3.2.1 I vilket väderstreck ligger taket? 
Det enklaste sättet att kolla vilken riktning taket har är kartfunktioner på internet. Detta ger en bra 

överblick för hur huset ligger. Eller använda en kompass för att ta ut riktningen. För max energiuttag 

ska taket vara riktat mot syd, det vill säga azimut noll grader. Taket kan avvika upp till 40 grader öst 

eller väst med bara fem procent förlust i energiuttag (Stridh, 2013-04-12). Om taket har azimut 90 

grader eller minus 90 grader blir förlusten i energiutbyte ungefär 20 procent om taklutningen är 30 

grader. Förlusten för en östlig eller västlig riktning är beroende av taklutning, den redovisas i Figur 4. 

 

Figur 4:    Diagram över procentuella förlusterna. Data är framtaget med PVGIS. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 15 25 42 60 90

Fö
rl

u
st

 i 
%

Taklutning i grader

Procentuell energiförlust vid olika taklutningar om 
taket har en östslig eller västlig riktning

Gävle öst

Stockholm öst

Malmö Öst



7 
 

3.2.2 Vilken typ av tak är det? 
I Sverige finns det alla typer av tak och alla har sina fördelar och nackdelar. Här tas de vanligaste 

taktyperna upp och deras möjligheter och risker. Alla är illustrerade i Figur 5. 

3.2.2.1 Platta tak  

Hit räknas tak som har en lutning på 5 grader eller mindre. Fördelen med dessa är att det spelar ingen 

roll vilket väderstreck huset är riktat åt. Nackdelen är att energiuttaget minskar med ca 20 procent 

jämfört med optimal taklutning (Stridh, 2013-04-12). Dessutom kan inte regnet spola bort smuts från 

panelerna lika lätt som när panelerna har en lutning, detta kommer att minska energiuttaget något. 

Det går att montera solcellspanelerna uppställda till en optimal vinkel men det ger risk för skuggning 

mellan paneler och risken för vindfång ökar drastiskt. Hur viktigt det är att undvika skuggning tas upp 

i kapitel 3.2.4. Det måste då vara ett avstånd mellan panelerna för att skuggning ska undvikas och i och 

med det går takyta förlorad. Ett sätt att få en lutning utan att ge upphov till vindfång är att luta 

varannan åt väster och öster. Det ger en ökning i elproduktionen jämfört med att platt på tak men den 

är marginell. Dessutom ger det en bättre energiprofil för egen användning, detta tas upp i kapitel 3.5. 

3.2.2.2 Sadeltak 

Det bästa ur energisynpunkt är att placera solcellspanelerna på det tak som är riktat mot söder. Om 

taknocken ligger i en nordsydlig riktning det vill säga taken är riktade mot öst och väst kan detta ha 

sina fördelar, även om det blir en förlust på ca 20 procent som nämnts ovan. Det kommer att behandlas 

i stycket om egen förbrukning 3.5. Den standardinstallation som behandlas i detta arbete utgår från 

denna typ av tak med en lutning som inte överstiger 30 grader, en brantare lutning gör att 

installationen försvåras och därmed blir dyrare (Malmsten, 2015). 

3.2.2.3 Mansardtak 

Detta kallas också för brutet tak, vilket betyder två vinklar på taklutningen. En takvinkel från nock och 

två tredjedelar ut och en betydligt brantare vinkel längst ut. Dessa tak blir lite svårare att montera 

standardpaneler på eftersom det är två ytor som standardpanelerna ska passa in på. 

3.2.2.4 Tälttak 

Detta tak har ingen nock, består oftast av fyra triangulära ytor som möts i en spets. Den trekantiga 

formen gör det svårare att passa in solpaneler som är rektangulära i sitt standardutförande.  

3.2.2.5 Valmat tak 

Valmat tak är som ett sadeltak med den skillnaden att det har takfall även mot gavlarna. Även här 

försvåras montering av standardmoduler något eftersom det är vinklar på kortsidorna på huset.  

3.2.2.6 Pulpettak 

Ett pulpettak har bara fall på ett håll. Med detta tak vill det till att det är riktat mot det södra halvklotet 

annars blir det svårt att motivera solceller här. 

3.2.2.7 Sågtak 

Dessa tak är inte vanliga hos villaägare men kan förekomma i bostadsrättsföreningar med hus som 

ligger tätt intill varandra. Det är risk för skuggning med sågtak, speciellt på vinterhalvåret när solen står 

lågt. 

3.2.2.8 Motfallstak 

Kallas även V-tak, här lutar taken in mot mitten. Risken är inte lika stor men det kan bli ett problem 

med skuggning som med sågtak. 
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3.2.3 Vilket material är taket av och hur gammalt är det? 
När det ska monteras solceller på befintligt tak är det viktigt att det inte görs hål i takets tätskikt, då 

fukt kan tränga in och orsaka skada på huset. Om det inte är möjligt att undvika hål i tätskiktet skall 

infästningspunkterna göra med stor omsorg. Till dessa infästningspunkter tillkommer 

monteringsskenor men det tas inte hänsyn till här då de inte är beroende av vilket takmaterialet är. 

Det är viktigt att veta vilket material taket är gjort av och hur gammalt det är innan solceller installeras. 

Olika material har olika risker och kostar olika mycket att montera solceller på. Är taket i behov av 

renovering inom en snar framtid, då är det läge att göra det i samband med en solcellsinstallation. Idag 

finns det takpannor som har solceller i sig, om ett fullständigt takbyte ska göras kan det vara lönsamt 

att göra med integrerade solceller i takmaterialet. Här följer några av de vanligaste materialen för tak 

i Sverige. 

3.2.3.1 Tegelpannor 

Monteringssystemet för tegelpannor är ett fäste som böjer runt tegelpannan för att undvika göra hål 

i pannan se Figur 6. Viktigt att fästa i takläkten under pannorna och inte i underlagspappen för att 

skruva fast fästet. Skenan lyfter upp tegelpannan en bit vilket gör att det lättare kan driva in vatten 

mellan pannorna vid blåsigt väder (Paradisenergi, 2014).  

 

Figur 6: Fäste för tegeltak. Med tillåtelse av Paradisenergi. 

Figur 5: De vanligaste taktyperna i Sverige. Med tillåtelse av Monier. 

Platta tak Sadeltak Mansardtak Tälttak 

Valmat tak Pulpettak Sågtak Motfallstak 
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3.2.3.2 Takpapp 

Vid infästning för takpapp är det vanligt med att använda CW Lundberg plattor. En fästplatta som 

svetsas på med en större bit takpapp ovanpå den befintliga takpappen. Det är en dyrare typ av 

infästning på grund av merarbete men ger ett säkert tätskikt (Paradisenergi, 2014). Detta visat i Figur 

7-9. 

 

Figur 7: . Med tillåtelse av Paradisenergi 

 

Figur 8:  Med tillåtelse av Paradisenergi 

 

Figur 9: Med tillåtelse av Paradisenergi. 
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En enklare variant för infästning på papptak är en skruvbult med en gummiskiva se Figur 10 som fixeras 

med en mutter mot takpappen. Här görs ett hål i tätskiktet och medför därmed en risk för fuktskador. 

Även om det är en gummiplatta över hålet kan vatten tränga in från sidan. 

 

Figur 10: Skruvinfästning för takpapp. Med tillåtelse av Paradisenergi. 

3.2.3.3 TRP plåt 

Infästningspunkterna på TRP-plåt kommer att göra hål i tätskiktet se Figur 11. Då TRP-plåt redan har 

hål i tätskiktet för ordinarie infästning är detta inte ett större problem. Montören ska iaktta försiktighet 

vid montering när de nya hålen i tätskiktet görs. Dessa får inte ger upphov till fuktskador 

(Paradisenergi, 2014).  

 

Figur 11: Två exempel på TRP-fäste. Med tillåtelse av Paradisenergi. 

3.2.3.4 Korrugerad plåt 

Korrugerad plåt är den äldre modellen av takplåt med en vågformad profil. Den har liknande 

egenskaper med TRP-plåten. Montören måste även ta reda på vad som finns under plåten att fästa i. I 

Figur 12 visas två exempel på infästningar beroende på underlag. Det är olika skruvämnen beroende 

på om det är trä eller metall under plåten (Paradisenergi, 2014).  
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Figur 12: Två exempel på infästningar. Med tillåtelse av Paradisenergi. 

  

3.2.3.5 Bandtäckning 

Bandtäckning eller falsat plåttak är lämpliga för montering av solceller. Det behövs är en klämma som 

nyper fast i falsen och tätskiktet lämnas orört. Det är en billig och säker metod. Nere till höger i Figur 

13 är klämman som nyper fast i falsen på plåttaket. 

 

Figur 13: Tak med bandtäckning. Med tillåtelse av Paradisenergi. 
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3.2.3.6 Integrering 

Vid integrering byggs modulerna in i taket och ersätter takmaterialet. Det är viktigt att solpanelerna 

ventileras för att förhindra temperaturhöjningar. I detta arbete behandlas två alternativ, 

standardmodulen och Monier indax som är en modul anpassad till Monier premium om de ska 

monteras tillsammans. 

3.2.4 Fritt från skuggande objekt 
Solceller är känsliga för skuggning, det räcker att endast en cell är skuggad för att slå ut elproduktionen 

på en hel panel eller serie paneler (Stridh, 2015-12-08). Därför är det viktigare att taket är fritt från 

skuggor under hela dagen jämfört med att taket ligger i exakt rätt väderstreck. På sommaren är det 

oftast inga problem. Det som kan ställa till det är när solen står lågt på vår och höst. En flaggstång eller 

ett träd mitt på gräsmattan kastar långa skuggor på vinterhalvåret även mitt på dagen när solen står 

som högst.  

3.2.5 Optimal vinkel på paneler och solinstrålning på olika orter 
För fast monterade paneler finns det en lutning som är den bästa för att maximera elproduktionen. 

För att ta reda på vilken denna lutning är kan PVGIS används. PVGIS beräknar vad elproduktionen blir 

och anger den optimala lutningen för varje given plats. Detta visas i Tabell 1. 

Tabell 1: Optimal solpanelvinkel för olika orter i Sverige. 

Ort Optimal Vinkel 

Ystad 40° 

Malmö 41° 

Halmstad 41° 

Växjö 41° 

Jönköping 40° 

Göteborg 42° 

Stockholm 44° 

Örebro  44° 

Uppsala 44° 

Gävle 42° 

Sundsvall 44° 

Umeå 46° 

3.2.6 Solkartor 
Det pågår en digital kartläggning av Sverige där tak inventeras på hur mycket solinstrålning de får. 

Kommuner och landsting köper in dessa tjänster till sina invånare för att underlätta installation av 

solceller (Svensk solenergi, 2018). Om stället för solcellsinstallationen inte finns med på denna lista går 

det att beräkna med hjälp av klimatkartan från SMHI för solinstrålning i Figur 14. Den anger den 

genomsnittliga årliga solinstrålningen under perioden 1961 till 1990. Kartans värde som är angivet i 

kilowattimmar per kvadratmeter och år detta multipliceras med den procentsats på ytan som bäst 

stämmer överens med det väderstreck och taklutning i Figur 15. Vidare ska arean på solcellsytan och 

verkningsgrad räknas in för att få den totala elproduktionen enligt ekvation (5).  

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖å𝑟 = 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙 ∗  𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙   (5) 
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Figur 14: Solinstrålning. Med tillåtelse av SMHI 

 

 

Figur 15: Visar procentuellt uttag jämfört med värdet på solkartan. Med tillåtelse av Swedensol 
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3.3 Vad ingår i ett system för solceller? 
En solcellsanläggning är enkel i sin utformning och har inga rörliga delar och kräver i princip inget 

underhåll. Anläggningen består av solceller monterade på taket med hjälp av infästningar beroende 

på takmaterial, kablage för att koppla ihop modulerna och sedan vidare till växelriktaren som sitter 

inomhus. Det ska sitta säkerhetsbrytare både före och efter växelriktaren för att kunna arbeta säkert. 

Det måste även finnas en funktion som hindrar så kallad ö-drift. Om det blir strömavbrott ska inte 

solcellsanläggningen ge spänning till elnätet av säkerhetsskäl (Solcellsforum, 2018). Växelriktaren är 

sedan kopplad till el-centralen, här bidrar elenergin till hushållet och om det blir över efter 

användning går det vidare genom elmätaren och sedan ut på elnätet. 

3.4 Ekonomi 
För att undersöka om solceller är en lönsam investering är det en del att hålla reda på eftersom det 

finns bidrag, subventioner och ekonomiska styrmedel att ta hänsyn till. Det som listas här är de som är 

aktuella i skrivande stund, håll uppsikt om det tillkommer något i framtiden. Det två första punkterna 

avser investeringsstöd och faller ut i början av investeringen i en klumpsumma. Sedan avhandlas det 

som betalas för överproduktionen av el. 

3.4.1 Investeringsstöd 
Det finns idag två typer av investeringsstöd i Sverige. 

3.4.1.1 Solcellsstöd 

En ny nivå för investeringsstödet till solceller infördes i Sverige från och med 1 januari 2018 

(Energimyndigheten). Det är nu 30 procent av investeringen för både privatpersoner och företag. 

Maxbelopp per stödberättigat system är 1,2 miljoner kr och varje kilowatt toppeffekt får max kosta 

37 000 kr. Det som får räknas in är projekteringskostnader, materialkostnader och arbetskostnader. Är 

arbetskraften från utlandet krävs ett skatteintyg. I materialkostnader ingår även lagring av el. Som 

privatperson ska ansökan lämnas in till länsstyrelsen senast 6 månader efter det att projektet 

påbörjats. Komplett information finns att läsa på riksdagens hemsida under förordningen (2009:689) 

(Riksdag, 2009) Ansökan ska göras skriftligen och innehålla följande: 

1. En beräkning om den årliga elproduktionen från solcellssystemet. 

2. Projektets plats, startdatum och slutdatum. 

3. En beskrivning av projektet. 

4. En förteckning över projektkostnader. 

5. Om sökande har sökt eller fått annat offentligt stöd för samma stödberättigade kostnader. 

Regeringen vill jobba bort den kö som uppstått i solcellsstödet. Idag står cirka 3000 hushåll i kö för 

investeringsstödet. Under 2017 ökas stödet med 200 miljoner kronor och ytterligare 525 miljoner 

kronor år 2018. Det betyder att 2018 till 2020 kommer stödet att vara 915 miljoner kronor om året. 

(Regeringsknsliet, 2017) Observera att det går inte att kombinera investeringsstödet för solceller med 

något annat investeringsstöd eller ROT-avdrag. 

3.4.1.2 ROT-avdrag 

ROT ger rätt till att dra av arbetskostnaderna på inkomstskatten. Det betyder att den sökande måste 

ha en inkomst för att kunna dra av och det är satt till max 50 000 kr per person (max 2 personer per 

hushåll) (Skatteverket, 2018b). Då andelen arbetskostnad är relativt liten i en solcellsinstallation blir 

det inte mycket pengar som kan sparas med ROT-avdrag. Fördelen är att kunden inte behöver ligga 

ute med pengarna utan de dras av direkt på fakturan av bolaget som installerar anläggningen. 
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3.4.2 Ersättning av såld el 
Det finns flera sätt att få betalt för sin överproduktion av solel och det vill till att maximera denna 

ersättning för att få ekonomi i sin anläggning. 

3.4.2.1 Spotpris 

Först och främst får mikroproducenten det aktuella spotpriset för den månad och el-zon som denne 

befinner sig i. I diagrammet nedan Figur 16 är de historiska spotpriserna redovisade för södra 

Mellansverige. Skillnaden mellan zonerna är inte stor, här redovisas endast en av zonerna för att kunna 

få en uppfattning av vad spotpriset kan tänkas bli i framtiden. Data är hämtat från Vattenfalls hemsida. 

Sommarhalvårets snittpris april till september för åren 2013 till 2017 är det genomsnittliga spotpriset 

34 öre per kWh. 

 

Figur 16: Spotpriser. Värden är plockade från Vattenfalls sida för historiska spotpriser. 

3.4.2.2 Vad betalar elleverantören extra för den solel som levererars ut på elnätet? 

Det har stor betydelse vilken elleverantör den har som tänker sälja tillbaka solel till nätet. För att veta 

vem som betalar bäst för den el som säljs tillbaks till elleverantören är www.solkollen.nu (Solkollen) 

en informativ sida. Här har de med gemensamma krafter och privatpersoners uppgifter från sina avtal 

gjort en lista på vad elbolagen betalar för solel. Tyvärr är den ganska rörig men ger en fingervisning om 

vilka bolag som är bäst för den som säljer sitt överskott. I ekonomiberäkningarna kommer 40 öre per 

kilowattimma att användas. 

3.4.2.3 Elcertifikat 

Detta ekonomiska styrmedel infördes i Sverige januari 2003 (Riksdag, 2003) men gällde bara inom 

Sverige. Sedan 2012 är det en lag om elcertifikat som gäller i samarbete med Norge och det är den som 

är aktiv idag (Energimyndigheten, 2017). Detta är en uppmuntran till att ny förnybar energi ska 

installeras. Aktörer som säljer el på elnätet måste leverera en viss andel av energin grundat på 

elcertifikat.  

Elcertifikatberättigad är dem som ansökt och beviljats elcertifikat hos energimyndigheten i upp till 15 

år och max fram till år 2045. Priserna på elcertifikat har varierat upp och ner sedan starten och ligger 

idag på cirka 7 öre per kilowattimma. Ett elcertifikat är definierat utifrån kronor per megawattimme. I 

diagrammet nedan delas priserna med 1000 för att få dem i kronor per kilowattimme. 
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Figur 17: Priser på elcertifikat. Data för diagrammet är hämtat från Ekonomifakta. 

3.4.2.4 Skattereduktion för el levererad ut på nätet 

Sedan 1 januari 2015 får mikroproducenter av förnybar el ett skatteavdrag på 60 öre för varje såld 

kilowattimma under vissa förutsättningar. För att räknas som mikroproducent och få skatteavdraget 

gäller följande: 

• Inmatning och uttag från elnätet sker från samma punkt. 

• Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 A 

• Anmälan ska göras till elnätägaren att förnybar el levereras in på elnätet. Elnätägaren mäter 

och rapporterar till skatteverket hur mycket som matats in- och ut från elnätet. 

• Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion. 

Det finns två tak för skattereduktion i en anslutningspunkt, det vanligaste för en villaägare är det egna 

uttaget från elnätet. Till exempel om en mikroproducent själv köper 10 000 kilowattimmar el under 

året kan denne inte få skattereduktion för mer än 10 000 kilowattimmar såld el, även om det sålts mer 

än så under året. Det andra är ett tak på max 30 000 kilowattimmar i skattereduktion per 

anslutningspunkt. Teoretiskt kan skattereduktionen bli 18 000 kronor. (Skatteverket, 2018a) 

Att tänka på är att om försäljning uppgår till mer än 30 000 kr per år exklusive moms blir personen 

momspliktig. Mer om detta kan skatteverket informera om. Viktigt också att inte ta denna reduktion 

för självklar då den är ett politiskt beslut och kan höjas eller sänkas. 

3.4.2.5 Nätnytta 

Transporter av energi i elnätet ger upphov till förluster. När en mikroproducent levererar in energi på 

elnätet är det inte lika långt till grannen som det är till närmsta kraftverk. Det blir en fördel för 

elleverantören som inte behöver leverera elektricitet långa sträckor med förluster som följd. Det blir 

en nätnytta och den kan ersättas med mellan tre till sju öre per kilowattimma beroende på vilket 

elbolag det rör sig om (Solkollen, 2018a).  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

ja
n

-0
6

ju
n

-0
6

n
o

v-
0

6

ap
r-

0
7

se
p

-0
7

fe
b

-0
8

ju
l-

0
8

d
e

c-
0

8

m
aj

-0
9

o
kt

-0
9

m
ar

-1
0

au
g-

1
0

ja
n

-1
1

ju
n

-1
1

n
o

v-
1

1

ap
r-

1
2

se
p

-1
2

fe
b

-1
3

ju
l-

1
3

d
e

c-
1

3

m
aj

-1
4

o
kt

-1
4

m
ar

-1
5

au
g-

1
5

ja
n

-1
6

ju
n

-1
6

n
o

v-
1

6

ap
r-

1
7

se
p

-1
7

kr
/M

W
h

Månad

Historiska priser på elcertifikat



17 
 

3.4.2.6 Summa såld el 

Tillsammans ger nämnda intäkter 146 öre per kilowattimma såld el. Det enda som säkert kan räknas 

med i den ekonomiska kalkylen är spotpriset och elcertifikatet eftersom skattereduktionen är ett 

politiskt beslut och övriga ersättningar från elleverantören kan ändras över tid. 

• Spotpris  34 öre 

• Ersättning från elleverantören  40 öre 

• Elcertifikat  7 öre 

• Skattereduktion  60 öre 

• Nätnytta  5 öre 

Med utgång från en privat elräkning med ett 3-årigt fastprisavtal hos EON och medräknat de rörliga 

avgifterna inklusive moms blir priset 106,56 öre per kilowattimma.   

• Elöverföring  21,80 öre 

• Energiskatt  41,38 öre 

• El fastpris  43,38 öre 

3.5 Egen förbrukning 
I Sverige med årstider och en betydligt högre energiförbrukning under vinterhalvåret när 

solinstrålningen är som lägst ger speciella förhållanden. Det är väldigt svårt att göra ett system som 

täcker en stor andel av den egna förbrukningen utan att överproducera på sommarhalvåret. Tre 

exempel på förbruknings/produktionsprofiler för en eluppvärmd villa i Falkenberg ser ut som i Figur 

18. Det minsta systemet på fem kilowatt toppeffekt ger störst andel egen förbrukning men täcker en 

mindre del av årsbehovet. Detta är mer komplicerat då det blir toppar under dagen som ger en 

överproduktion. Det stora systemet på 15 kWp täcker en större del av energibehovet men ger en stor 

överproduktion på sommaren. För att jämna ut dygnsvariationerna kan batterilagring användas men 

det ger en extra kostnad till systemet. Årsvariationerna är svårare att hantera då långtidslagring av 

energi ger ytterligare förluster och är dyr. Ett sätt för långtidslagring är att spjälka upp vatten till vätgas 

och syre för att sedan använda vätgasen till bränsleceller för att generera el vid valt tillfälle. Denna 

process har en verkningsgrad på ca 60% bara för att spjälka upp vattnet till vätgas och syre, sedan ska 

det omvandlas till elektricitet igen (Smets et al., 2016). Dessutom kräver processen en ansenlig 

investering. 

 

Figur 18: Energiprofil för tre storlekar av solcellsystem. 
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Nedan är dygnsprofiler för ett system med 10 kilowatt toppeffekt, januari månad visas i Figur 19 och 

juni i Figur 20. Den gula linjen är hela systemet riktat i rakt söderläge med en taklutning på 40°. Öst 

och väst är systemet delat och har fem kilowatt toppeffekt på respektive tak. Den grå linjen adderar 

dessa två tak och ger profilen för dem tillsammans. Diagrammen visar vilken effekt som systemen ger 

vid olika tider på dagen. I juni toppar effekten på 8 kW mitt på dagen för taket i söderläge. Det andra 

systemet med ett öst- och ett västtak toppar på 6 kW men har en högre effekt på morgon och kväll. 

Detta gör att trots en minskning i energiuttag se kapitel 3.2.1 ger det en energiprofil som är bättre för 

att kunna använda elen själv. Som diagrammen visar så är denna positiva utjämningseffekt bäst på 

sommaren, det är på sommaren det är störst behov av utjämning. 

 

Figur 19: Dygnsprofilen för instrålningen en dag i  Januari.  

 

Figur 20: Dygnsprofil förinstrålningen en dag i Juni 
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4 Resultat - Prismodell 
Nedanstående pris är beräknade på ett sadeltak utan hinder på taket som skuggar eller hindrar 

montering. En enplansvilla med taklutning på 30° vilket gör att det inte behövs byggställning för att få 

upp materialet på taket. Montörerna är säkrade med sele från taket. Avvikelser från dessa premisser 

gör att det kan bli fördyrande omständigheter.  

4.1.1 Fasta och halvfasta kostnader 
Det som räknas till fasta kostnader i en solcellsinstallation är elinstallationen med tillhörande kablage. 

De halvfasta kostnaderna utgörs av frakten och likriktaren, dessa är oberoende av systemets storlek 

och Höjningar sker stegvis. Andra fasta kostnader som kan tillkomma som inte räknas med här är om 

huset är så högt att det måste till byggställning, ett schablonmässigt tillägg på en byggnadsställning är 

5000 kr enligt Markus Svensson på Nyedal solenergi. Dessa kostnader för de tre olika 

systemstorlekarna 5,6 kWp, 11,2 kWp och 16,8 kWp presenteras i Tabell 2. De är presenterade som 

kronor per kilowatt toppeffekt installerad. Detta är för att kunna jämföra och lättare se skalfördelarna. 

Tabell 2: De fasta och halvfasta kostnaderna. 

System Standardmodul Solpanna Monier indax Monier premium 

5,6 kWp 4 554 kr/kWp 5 339 kr/kWp 5286 kr/kWp 4 553 kr/kWp 

11,2 kWp 3 097 kr/kWp 3 458 kr/kWp 3432 kr/kWp 3 065 kr/kWp 

16,8 kWp 2 520 kr/kWp 2 800 kr/kWp 2782 kr/kWp 2 538 kr/kWp 

 

4.1.2 Rörliga kostnader 
De rörliga kostnaderna delas upp i kostnad för solceller och kostnad för infästning av moduler. Kostnad 

för solceller presenteras i Tabell 3. Det ska påpekas att Solpannan och Monier Premium innefattar även 

ett takmaterial som ligger under solcellerna. Det kan aldrig förväntas att dessa ska kunna komma ner 

till priset av en standardmodul, det är en produkt med mer innehåll. Här är prisskillnaden betydande. 

Tabell 3: De rörliga kostnaderna för solceller. 

Solceller Standardmodul Solpanna Monier indax Monier Premium 

Alla system 5 914 kr/kWp 27 707 kr/kWp 15 929 kr/kWp 29 286 kr/kWp 

 

Det som skiljer är infästningen för de olika takmaterialen. Dessa redovisas standardmoduler i Tabell 4 

och integrerade solceller i Tabell 5. Det blir skalfördelar med infästningen därav de olika rörliga 

kostnaderna beroende på systemstorlek. Här skiljer standardmodulerna sig åt men det är papp som är 

dyrare än de andra standardmodulerna. 

Tabell 4: Rörliga kostnader för infästning av standardmodul. 

System Tegel TRP Korrugerad Papp Bandtäckning 

5,6 kWp 4 624 kr/kWp 4 014 kr/kWp 4 798 kr/kWp 6 506 kr/kWp 4 247 kr/kWp 

11,2 kWp 3 747 kr/kWp 3 275 kr/kWp 3 732 kr/kWp 5 520 kr/kWp 3 500 kr/kWp 

16,8 kWp 3 443 kr/kWp 2 833 kr/kWp 3 194 kr/kWp 5 247 kr/kWp 3 066 kr/kWp 
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Tabell 5: Rörliga kostnader för infästning av integrering. 

System Integrerad Solpanna Monier indax Monier premium 

5,6 kWp 8 028 kr/kWp 2861 kr/kWp 4730 kr/kWp 3457 kr/kWp 

11,2 kWp 6 261 kr/kWp 2248 kr/kWp 4066 kr/kWp 2894 kr/kWp 

16,8 kWp 5 111 kr/kWp 1848 kr/kWp 3633 kr/kWp 2528 kr/kWp 

 

4.1.3 Totala kostnader 
Sammantaget blir de totala kostnaderna för de tre storlekarna av system enligt Figur 21. Som 

diagrammet visar är det pappunderlaget och den integrerade standardmodulen som kostar mer än de 

övriga standardmodulerna. Solpannan och Monier premium är mer än dubbelt så dyra och har inte de 

skalfördelar som standardpanelen har. För att mer noggrant kunna avläsa vad de billiga systemen 

kommer att kosta finns en Bilaga 3 där endast dessa system är med. I Bilaga 4 är samma system 

redovisat i investering per kilowatt toppeffekt installerad. Ett diagram med skalfördelarna finns 

redovisat i Bilaga 2. 

 

Figur 21: De värden som diagrammet utgår från finns i bilaga 1 
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4.2 Specifika kostnader och återbetalningstid 
För att lättare se relationen mellan investeringskostnad redovisas här investeringen istället i kronor 

per kilowatt toppeffekt installerad. Detta är den specifika kostnaden för varje typ av installation. Varje 

kilowatt toppeffekt genererar mellan 850–1150 kilowattimmar el om året beroende på var i landet 

man befinner sig, se kapitel 3.2.6 Här används 1000 kilowattimmar per kilowatt toppeffekt. Varje 

kilowattimma kostar idag lite drygt 1 kr med nätavgifter, skatt och moms (se kapitel 3.4.2.6) här 

används 1 kr i kalkylen. Varje installerad kilowatt toppeffekt ger med dessa indata 1000 kr om året i 

besparing på elräkningen. I Figur 22 kan utläsas vad varje installation kostar per installerad toppeffekt. 

Detta delas med den årliga besparingen för att få fram återbetalningstiden. De billigaste systemen har 

en payback på 11 till 15 år men då är inte moms medräknat. Räknas momsen in ska värden i tabeller 

räknas upp med 25 procent. Räknas investeringsstödet på 30 procent med gör det att 

återbetalningstiden kortas. De dyrare investeringarna kommer inte att betala av sig under 

effektgarantitiden för solpanelerna som är 25 år. Mer detaljerad information om återbetalningstiden 

för tegeltak som exempel finns i bilaga 5. Skalfördelarna eller vinsten med att bygga större anläggning 

redovisas tydligare i bilaga 2. 

 
Figur 22: Diagram på de specifika kostnaderna 
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5 Diskussion 
Det är mycket att ta hänsyn till när solceller ska installeras. Det är bra att vara väl informerad som 

kund för att kunna göra en bra bedömning om offerterna är rimliga. För en så här stor investering så 

är rekommendationen att ta in fler än två offerter för att kunna välja rätt entreprenör. För att säkra 

upp inför framtida förändringar bör inte systemet överproducera för mycket. Detta är en risk 

eftersom politiska beslut kan fattas som gör det mindre lönsamt att sälja el på elnätet. Den el som 

solcellägaren slipper köpa kommer däremot med största sannolikhet fortfarande ha både nätavgift, 

energiskatt och moms ovanpå det spotpris du betalar. 

Solceller har varit något för entusiaster och idealister som vill utvinna solenergi för att det är kul eller 

för miljöns skull, förmodligen en kombination av båda. Idag är investeringskostnaden nere så lågt att 

solcellsägaren faktiskt tjänar pengar på affären och det helt utan några subventioner och bidrag. En 

bra anläggning i rätt prisklass tjänar in sin egen kostnad på halva garantitiden som ofta är 25 år. 

Solcellsägaren dubblar upp sina pengar på 25 år och har minskat inköpen av elenergi. Med dagens 

bidrag och skattereduktion för såld el till elnätet är det absolut läge att investera i solceller för den 

som har ett tak i ett bra läge. Räkna inte med osäkra intäkter i kalkylen utan se om den håller utan 

alla bidrag och subventioner. I bästa fall kan ersättningen för såld el uppgå till 1,46 kronor per 

kilowattimma. Om elcertifikatet sjunker ytterligare, skattereduktionen dras in med ett politiskt beslut 

och elleverantören inte vill subventionera solel mer är det spotpriset på 34 öre per kilowattimma 

kvar, se kapitel 3.4.2.6. Allt kommer inte att dras in på en gång men det mikroproducenten kan 

förvänta sig i ersättning ligger mellan dessa summor som det ser ut idag. 

I dagsläget är det bara ekonomiskt försvarbart att installera solceller i form av standardpaneler. De 

specialpaneler med takmaterial som är en del av taket är den specifika kostnaden mer än dubbel och 

prisskillnaden ökar jämfört med standardpaneler när storleken systemen blir större. Det behövs en 

stor prissänkning på solcellsenheten för att dessa ska bli konkurrenskraftiga. Det kan de bli om 

marknaden för dem växer och produktionen går upp i volym. En annan fråga är hur det estetiska 

påverkar värdet på huset. Om huset ligger i ett attraktivt område med höga huspriser kan det finnas 

en ekonomisk poäng att installera de dyrare solcellerna för att inte minska värdet på fastigheten på 

grund av att utseendet ändras på huset. Att få bygglov för solceller direkt på tak brukar inte vara 

något problem men med solceller som är en del av själva takmaterialet behövs inget bygglov alls. 

6 Slutsats 
Det är mycket att tänka på vid en solcellsinstallation och med detta arbete som vägledning kan en 

mindre omfattande handbok skrivas med material härifrån. Att få informationen samlad är bra för 

kunden.  

Prismodellen är nästan linjär om man ser på totalkostnaden i Figur 21 men om man tittar på specifika 

kostnaden kronor per kilowatt toppeffekt installerad i Figur 22 så syns skalfördelarna med att bygga 

större system. Skillnaden i kostnad mellan de olika takmaterialen är försumbart liten, det är bara 

papptaket som sticker ut och är lite dyrare än de andra takmaterialen. Detta beroende på att 

infästningspunkterna är dyra att sätta ut. De solceller som sitter direkt på takmaterialet är i dagsläget 

för dyra för att betala av sig under effektgarantitiden. För att använda prismodellen behöver kunden 

se hur många paneler som får plats på taket och se vad toppeffekten blir. Sedan gå in i diagrammet 

och avläsa vad kostnaden blir. Prismodellen blev enkel och lätt att använda. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell 6: Kostnader utan moms och investeringsbidrag som diagram Figur 21 utgår från. 

 5,6 kWp 11,2 kWp 16,8kWp 

Tegel 84 521 kr 142 899 kr 199 544 kr 
TRP 80 942 kr 137 087 kr 186 599 kr 

Korrugerad 85 406 kr 142 543 kr 195 258 kr 
Papp 95 018 kr 162 578 kr 229 800 kr 

Bandtäckning 82 366 kr 139 955 kr 193 166 kr 
Integrering 104 055 kr 170 878 kr 232 096 kr 

Monier indax 145 290 kr 262 374 kr 375 362 kr 
Solpanna 201 077 kr 374 231 kr 543 559 kr 
Monier Premium 208 857 kr 394 752 kr 577 101 kr 

 

Bilaga 2 

 

Figur 23: I detta diagram visas den procentuella minskningen i pris per kWp när systemen blir större. 
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Bilaga 3 

 

Figur 24: Standardmodulerna utplockade för sig. Detta för att ge en tydligare bild. 
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Bilaga 4 

 

Figur 25: Specifikt pris för standardmoduler. 
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Bilaga 5 

 

Figur 26: Återbetalning för 5,6 kilowatt toppeffekt installerad standardpanel på tegeltak. 
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Figur 27: Återbetalning för 11,2 kilowatt toppeffekt installerad standardpanel på tegeltak. 
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Figur 28: Återbetalning för 16,8 kilowatt toppeffekt installerad standardpanel på tegeltak. 
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