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Sammanfattning  
 
SolarTrade är en marknadsplats som främjar crowdfunding av förnybar energi genom att 
underlätta och förenkla deltagarnas investering i gemensamma anläggningar. SolarTrade för 
samman mark- och fastighetsägare med investerare för att producera mer grön el och därmed 
ett grönare energisamhälle. SolarTrade gör de möjligt för människor att gå från passiva 
konsumenter till aktiva producenter.  
 
Solenergi är den form av förnybar energi som är enklast att vara mikroproducent i. Där 
privatpersoner eller företag kan välja att skapa sin egen energi relativt enkelt. Det SolarTrade 
hjälper till med är att förenkla för de personer som vill vara mikroproducenter men inte har 
tillgång till någon yta eller tak att ha solcellerna på. Syftet med SolarTrade är att skapa mer 
förnybar energi och genom de bidra till ett miljövänligare Sverige men även ge 
konsumenterna en aktiv spelplats på marknaden.  
 
  



 

Abstract  
 
SolarTrade is a marketplace that encourage crowdfunding of renewable energy by facilitate 
the participants investments in collective solarparks. SolarTrade brings together property 
owners with investors with the goal to produce more green energy and thereby contribute to a 
more sustainable environment. SolarTrade enables individuals to go from passive consumers 
to active producers within solar power.  
 
Solar energy is the most convenient form of renewable energy to be a micro producer within, 
where individuals and companies can choose to produce their own energy without much 
effort. Here comes SolarTrade who helps the individuals who wants to be micro producers 
but does not have the space for it. The purpose with SolarTrade is to create more renewable 
energy and at the same time contribute to a more sustainable Sweden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Förord 
 
Projektet är ett examensarbete som utförts i kursen Examensarbete inom produktutveckling 
innovationsledning med vetenskaplig metod under utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Halmstad Högskola. Projektgruppen består av studenterna Elin Johansson och Simon 
Gahnsby. Projektet har utförts under termin fem och sex på programmet, hösten 2018 till 
våren 2019.  
 
Vi vill tacka vår handledare Fawzi Halila på Halmstad Högskola och Tony Christensen på 
Energi- och Miljöcentrum för all värdefull feedback och handledning under projektets gång.  
 

 

                       
 

Simon Gahnsby    Elin Johansson 
        Halmstad 2019-05-30            Halmstad 2019-05-30   

 



 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under årtionden har energianvändare inte haft mycket valmöjligheter rörande vilken typ av 
energiproduktion dess energi kommer ifrån. Idag är de vatten och kärnkraft som dominerar 
cirka 80%1 av elproduktionen men under de senaste 10 åren har efterfrågan på förnybar 
energi ökat explosionsartat. Detta för att konsumenter blir allt mer miljömedvetna och på så 
vis har småskaliga, väderberoende och förnybara källor för elproduktion successivt börjat 
ersätta storskaliga kraftverk. Under 2018 gjordes en undersökning som visar att 78 procent av 
svenskarna tycker att dem själva kan göra något för att minska miljöpåverkan2.  
 
Det finns många sätt att man själv kan bidra till en mindre miljöpåverkan, ett av dessa är att 
bidra med grön energi genom förnybara energikällor. Idag finns det flera olika typer av 
förnybara energikällor men det som är så speciellt med just solenergi är att de är relativt 
enkelt att vara mikroproducent. Detta göra att det finns stora möjligheter för många att 
producera och konsumera solenergi som privatperson. Figur 1 nedan visar utvecklingen av 
beviljat- och utbetalat belopp i form av investeringsstöd till solcellsanläggningar. 

 
       Figur 1: Graf från SCB som visar beviljat och utbetalat belopp över tid.  
 

I grafen kan vi se att för endast 3 år sedan (2015) så var det utbetalade beloppet cirka 78 Mkr 
och på senare år (2018) har det utbetalade beloppet blivit cirka 1 400 Mkr, nästan 18 gånger 
större. Detta indikerar på ett växande intresse för solenergi både hos staten, företag och 
privatpersoner.3 
 
Energianvändaren kommer att gå från att vara en passiv konsument till att bli aktörer på 
marknaden. Övergången till en hållbar och decentraliserad elproduktion kommer att ske i en 

 
1 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/elektricitet-i-sverige/ (hämtad, 2019-05-01) 
2 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/ 
Attitydundersokning-klimat/ (hämtad, 2019-04-30) 
3 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/manadsrapporter/2018/manadsrapport- 
solcellstodet-december-2018.pdf (hämtad, 2019-03-15) 



 

tid när acceptansen för elavbrott är så gott som obefintlig. För att möta efterfrågan att kunna 
skapa förnybar energi krävs det att en plattform växer fram för att koordinera och balansera 
intressenter med tillgångar.  

1.2 Problemformulering 

Problemet med de växande intresset för grön energi och viljan att själv delta är att de finns 
många som vill producera sin egen solenergi men som inte har någon egendom att placera 
solceller på. Samtidigt finns det mark- och fastighetsägare som har ytan att placera solceller 
på men inte tillräckligt kapital eller engagemang för att genomföra det. Detta medför en 
snabbt växande marknad som ger möjlighet att utveckla nya metoder för att matcha tillgång 
och efterfrågan. Hur kan man ta fram ett koncept som koordinerar mark- och fastighetsägare 
med privatpersoner samtidigt som man skapar en ekonomisk vinning åt alla inblandade 
parter? 

1.3 Syfte och mål    

Syftet med projektet är, i samarbete med EMC, att ta fram en marknadsplats som underlättar 
att investera i nya solcellsanläggningar. Marknadsplatsen ska främja crowdfunding 
finansiering av förnybar energi genom att underlätta och förenkla deltagarnas investering i 
gemensamma anläggningar. Det ska även vara en pålitlig informationskälla kring solceller. 
Tjänsten kommer vara tillgänglig för alla och målgruppen kommer vara företag och 
privatpersoner som är intresserade i miljöfrågor och som drivs av att ligga i framkant för ett 
grönare energisamhälle. 

1.3.1 Projektmål       
Projektets mål är att utveckla en plattform som kommer att bygga på tre huvuddelar.  

● Plattformen ska vara en tillförlitlig källa för information kring förnybar energi samt 
information och återkoppling när de har möjlighet att både bli producenter och  
konsumenter.  

● Tjänsten ska göra de möjligt för privatpersoner eller företag att investera i nya 
anläggningar och initiativ som solcellsanläggningar. 

● Plattformen ska också fungera som teknisk hjälp för de större anläggningarna. 

1.3.2 Effektmål 
● Effekten av plattformen medför att fler personer engagerar sig i sin elkonsumtion och 

väljer att investera i förnybara energikällor för en hållbar utveckling. 
● Att man tar “makten” från de stora elbolag för att göra en mer decentraliserad 

elproduktion.  
● Incitamenten är lägre pris, enklare hantering, småskaligt, klimatsmart och större 

delaktighet. 
 



 

1.3.3 Avgränsningar  
Geografiskt har projektet avgränsats till Sverige och vidare till Hallands län.   
 
 

  



 

2. Metoder & verktyg - Projekt 

2.1 Projektmodell 
Projektgruppen har huvudsakligen arbetat enligt en dynamisk produktutveckling, förkortat 
DPD4, men även använt sig av en planering enligt agil produktutveckling.  
 
Modellen DPD kännetecknas av sin flexibilitet. Då vägen till målet endast är översiktligt 
planerat anser gruppmedlemmarna denna metod bäst lämpad för arbetet. Istället för att 
använda sig av en detaljerade planer använder man sig istället av långsiktiga och rörliga mål. 
Alla handlingar som görs i projektet utförs med syftet att röra sig närmare visionen. Metoden 
bygger på att ta snabba beslut som möjligtvis senare kommer behöva omvärderas. 
En modell som lämpar sig med DPD metoden är att arbeta enligt de Agila arbetssättet. Ordet 
“Agil” kommer från de engelska ordet “agile” som översätts till svenskans “vig” eller 
“flexibel”. Inom de agila arbetssättet finns de en övergripande princip som är genomgående 
för arbetssättet, det är “att varje dag försöka utföra saker bättre än de gjordes dagen 
innan”.5Den agila projektmetoden skapades först för utveckling av system och webbplatser 
vilket projektgruppen såg som en fördel då de är en webbplats gruppen valt att utveckla.  
 
Gruppen valde att inte använda sig av LPD och State-Gate modell då båda 
projektmedlemmarna ansåg dessa vara för statiska.  

2.2 Agil planering, “Sprintar” 

Den agila metoden har ett planeringssystem som bygger på korta och konkreta intervaller där 
intervallerna kallas sprintar och är max fyra veckor långa. Under en sprint har 
projektmedlemmarna kommit fram till olika mål som ska vara färdiga när sprinten avslutas. 
När sprinten sedan avslutas går man igenom vad man åstadkommit och sätter upp nya mål till 
nästa sprint6.  

2.3 Visuell planering (Gantt-schema) 
Visuell planering används för att få tydlig struktur på projektet och för att se att projektet går 
framåt i de tempo man önskat. En version av visuell planering är ett Gantt-schema som i sin 
tur är ett flödesschema som används för att enkelt grafiskt visa de olika faserna i projektet.7  

2.4 Visuell planering (Kanban board)  
Ett kanban board är en tavla som visuellt organiserar ditt arbete. Tavlan bidrar till ett 
optimerat arbetsflöde och snabbare resultat. Man kan ha den exempelvis på en whiteboard 

 
4 http://www.larsholmdahl.com/pdf/Dynamic%20Product%20Development%20DPD.pdf 
5 Gustavsson, Tomas. 2016. Agil Projektledning. 3. uppl. Sanoma utbildning.  
6 Gustavsson, Tomas. 2016. Agil Projektledning. 3. uppl. Sanoma utbildning. 
7 https://www.canva.com/sv_se/grafer/gantt-schema/ (hämtad, 2019-04-30) 



 

och den bygger på tre kolumner, to do, doing och done. Man skriver ner de arbetsuppgifter 
som ska utföras och placerar i “to do” och därefter vidare till “doing” och slutligen “done”. 
En av anledningarna till att använda sig av en fysisk tavla är så effektivt är för att människan 
bearbetar bilder 60,000 gånger snabbare än text8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 https://projektledning.com/kanban/ (hämtad, 2019-04-30) 



 

3. Metoder & verktyg - Produkten 
För att komma fram till önskade projektmål har projektgruppen använt sig av ett antal olika 
modeller vid olika beslutssituvationer. I uppstartsfasen användes Brainstorming både inom 
projektgruppen och tillsammans med mentorer. 

3.1 Brainstorming  
Brainstorming är ett vanligt och populärt verktyg och används ofta vid arbete i grupp för att 
lösa problem eller komma på ideér. Det går ut på att man låter idéer och tankar flöda fritt och 
diskutera dem i gruppen utan att någon kritiserar eller censurerar. Detta medför en stor 
spridning på ideér vilket gör att det blir lättare att hitta en bra lösning på problemet.9   

3.2 Benchmarking 
Benchmarking är när man samlar den information och den kunskap som redan finns inom det 
aktuella området. För att ta lärdom av vad andra redan har gjort och eventuellt ta inspiration 
från det. Man kan följa en mall för att genomföra en benchmarking.  

1. Organisera och planera  
2. Samla data 
3. Analysera data  
4. Agera, genomföra aktivitet. 10 

3.3 SWOT-analys 
SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities och Threats. Det är en strategisk analys 
som en verksamhet eller ett projekt använder sig av för att positionera sig på marknaden. 
Analysen ger en bra överblick över interna och externa faktorer som man kan ta vara på eller  
förbättra11.   
 
  

 
9 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/brainstorming (hämtad, 2019-03-22) 
10 https://www.foretagande.se/affarsutveckling/vad-innebar-benchmarking/ (hämtad, 2019-04-11) 
11 http://www.svid.se/Designprojektguiden/1-Forberedelse/Verksamheten/SWOT-analys/ (hämtad, 2019-04-11) 



 

3.4 Business Model Canvas  
Business model canvas är en affärsmodell som beskriver din verksamhet genom nio delar.  

1) Värdeerbjudande  
2) Kundrelationer  
3) Kundsegment 
4) Distribution 
5) Nyckelpartners  
6) Nyckelaktiviteter 
7) Nyckelresurser  
8) Kostnad  
9) Intäkter  

 
Genom att använda sig av denna modell så får man insyn vilka kunder man når ut till och hur 
man tjänar pengar genom dom. Modellen visar även genom vilka kanaler man når ut till 
kunderna.12  

3.5 Nyhetsgranskning  
För att utveckla en ny produkt eller tjänst är de väsentligt att veta om idén är ny eller redan 
finns. Detta för att veta hur man ska sätta sitt segment och uppnå sin unika plats på 
marknaden. För att uppnå detta gör man en nyhetsgranskning. Detta gör man exempelvis 
genom att söka information i databaser och i olika sökmotorer samt höra med personer med 
stora kunskaper inom området. Granskningen görs för att motverka intrång i andras 
rättigheter eller att skapa något som redan finns.13  

3.6 Miniriskanalys 
Miniriskanalys är en riskanalys där risker poängsätts utefter sannolikhet och konsekvens. 
Därmed får man en grafisk visualisering av hur stora och allvarliga risker projektet innebär. 
Detta utförs för att kunna förutse och eliminera risker.14 
 
 
 
 

 
 

 
12 https://foretagsfabriken.se/verktyg/9-byggstenar-i-business-model-canvas-en-framgangsrik-model/  
(hämtad, 2019-04-25) 
13 https://www.prv.se/sv/prv-interpat/soktjanster-patent/nyhetsgranskning/ (hämtad, 2019-04-25) 
14 https://www.projektmallar.se/riskanalys(hämtad, 2019-04-25) 



 

4. Teori 

4.1 Solceller 
Solceller fungerar på så sätt att när dom träffas av solens strålar uppstår en elektriskt 
spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. För att nyttja detta så kopplas en ledning 
mellan fram- och baksida på cellen och genom den bildas ström i form av likström. Likström 
används väldigt sällan i fastigheter så då används en växelriktare för att omvandla likström 
till växelström. Flera sammankopplade solceller bildar en solpanel. 
 
Solpaneler lagrar inte energi, vilket innebär att man har endast tillgång till den energi som 
omvandlas just då. Solpanelerna har alltså ingen möjlighet att spara den elen man inte 
använder i stunden. Detta kan lösas med att installera ett batteri som möjliggör att du kan 
använda din egenproducerade el även när solen gått ner. Förutom batteri som en lösning till 
överskottsel kan man även sälja sin överskottsel till ett elbolag, som i sin tur säljer vidare elen 
till andra kunder eller eventuellt tillbaka till dig när du behöver det.15   

4.2 Webbutveckling och verktyg 

4.2.1 HTML 
HTML står för HyperText Markup Language och är ett språk som ligger bakom strukturen 
för en webbsida, så som rubriker och styckeindelning. Hemsidor skrivs generellt som HTML 
och överförs över internet med HTTP(HypterText Transfer Protocol). HTML möjliggör 
också att man kan infoga annat typ av information, detta kan vara till exempel bilder eller 
instruktioner om hur sidan skall visas(CSS, Cascading Style Sheets) för användaren. Det som 
var mest revolutionerande med HTML var hur lätt det var att länka till andra webbsidor. 16 

4.2.2 CSS 
CSS, eller Cascading Style Sheets som tidigare nämnt är ett språk som ger beskriver hur ett 
strukturerat dokument ska presenteras, saker som justeras med hjälp av CSS är bland annat 
typsnitt, textstorlek och färg. Med hjälp av CSS kan man också anpassa dokumentet till den 
särskilda datortypen, då påverkas faktorer som skärmupplösning, färgdjup och installerade 
typsnitt. 17 

4.2.3 Domän och Webbhotell 
För att din webbsida ska ha en länk som underlättar för personer att hitta just din specifika 
sida så krävs det att man köper ett domännamn. Istället för att skriva in en ip adress så skriver 
man in ett domännamn istället. Domännamnsystemet kopplar helt enkelt ihop domännamn 
som www.exempel.se med IP-adressen 192.0.2.24. Att köpa en domän är relativt enkelt och 
beroende på vilken typ av domän(.se .com .nu .org) så varier tillgängligheten och priset.  

 
15 https://www.vattenfall.se/solceller/hur-fungerar-solceller/ (hämtad 2019-04-25) 
16 Staflin, Rolf. Html 5; Html och CSS-boken. Vol. 7:e upplagan. Sundbyberg: Pagina Förlags AB, 2013. 
17 Staflin, Rolf. Html 5; Html och CSS-boken. Vol. 7:e upplagan. Sundbyberg: Pagina Förlags AB, 2013. 



 

 
Förutom domän så finns det även möjlighet att köpa ett webbhotell vilket möjliggör att man 
får en plats på en server som ser till att webbsidan hela tiden ligger uppe och är tillgänglig för 
allmänheten. 18 

4.2.4 WordPress 

WordPress är ett modernt publiceringssystem som har under åren utvecklats från ett 
bloggsystem till att även kunna hantera hela webbplatser. Verktyget är kostnadsfritt och är 
tillgängligt för alla. Vid användning av WordPress krävs inga tidigare kunskaper inom 
ovannämnda språk, dock kan det underlätta vid mer komplicerade funktioner.19 

4.2.5 Squarespace 
Squarespace är ett amerikanskt företag som erbjuder en tjänst där man kan bygga och lansera 
en hemsida. Verktyget bygger på en “drag and drop” metod som innebär att man flyttar 
valfritt element genom att dra och släppa det där det önskas. Tjänsten har en kostnadsfri 
testperiod och därefter är kostnaden olika beroende vad för syfte hemsidan ska ha. Större 
kostnad innebär åtkomst till fler funktioner.20 

4.2.6 Sentry Login 
Sentry Login är ett verktyg som kan kombineras med andra tjänster och som erbjuder 
medlemskap och möjlighet till lösenordsskyddade sidor på en webbplats. Genom att klippa 
och klistra med kod från Sentry Login kan man använda detta på tjänster som Squarespace.21 

4.2.7 Adobe XD 
Adobe XD är ett “all-in-one” verktyg för användarvänlighet/användargränssnitt som 
möjliggör design av hemsidor, mobilappar med mera.22 

4.3 Användarvänlighet 
Användarvänlighet definieras genom de kvalitetsattributen som visar hur enkelt ett 
användargränssnitt är att hantera. Användarvänlighet refererar till 5 huvudpunkter; 
 

● Lärbarhet(Learnability) 
Hur enkelt det är för användaren att utföra en enkel uppgift första gången de använder 
designen? 

● Effektivitet(Efficiency) 
När användaren har lärt sig designen, hur lång tid tar det då att utföra en uppgift?  

● Minnesvärdhet(Memorability) 

 
18 https://webdesignskolan.se/webbhotell/webbhotell.php#domannamn (hämtad 2019-02-01) 
19 https://sv.wikipedia.org/wiki/Wordpress (hämtad 2019-01-20) 
20 https://www.squarespace.com/about/company (hämtad 2019-05-10) 
21 https://www.sentrylogin.com/sentry/features.asp (hämtad 2019-05-11) 
22 https://helpx.adobe.com/se/xd/how-to/what-is-xd.html (hämtad 2019-05-11) 



 

Om användaren inte använt designen på ett tag, hur enkelt kan hen återfå sina 
färdigheter? 

● Fel(Errors) 
Hur många misstag gör användaren? Hur allvarliga är dessa misstagen och hur kan 
dom återhämta sig från misstagen? 

● Tillfredsställelse(Satisfaction) 
Hur tillfredsställande är det att använda designen?  

 
På nätet är användarvänlighet en jätteviktig del för en webbsidas överlevnad. Om en 
webbsida är komplicerad och svårhanterlig kommer användarna att lämna sidan. Om 
förstasidan inte är tillräckligt tydlig med budskapet om vad hemsidan erbjuder så lämnar 
användarna. Om användarna tappar bort sig på webbsidan så lämnar dom. En besökare 
kommer helt enkelt inte att läsa någon manual eller ha tålamodet att spendera lång tid på att 
förstå hur sidan fungerar.  
 
För att göra en webbsida som är användarvänlig är det viktigt att man testar sig fram med 
användare som man observerar och ser vad det är dom har enkelt med respektive vad dom har 
lite svårare med designen och korrigera därefter. 23 

4.4 Crowdfunding 
Crowdfunding är en investeringsform. Det innebär att ett stort antal människor går ihop med 
mindre investeringsbelopp för att täcka det totala beloppet. Investerarna är ofta okända för 
både varandra och företaget. Oftast presenteras en affärside eller ett objekt för investerarna på 
en crowdfunding-hemsida och efterfrågar ekonomiskt stöd24.  
 
 
 
  

 
23 https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ (hämtad 2019-01-22) 
 
24 https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/crowdfundning (hämtad 2019-09-16) 



 

5. Produkt och tjänst utvecklingsprocessen  

5.1 Problemformulering  
Projektet inleddes med att gruppen fick en förstudie av organisationen EMC. Förstudien 
beskriver en ökad efterfrågan från elkonsumenter att kunna vara delaktiga och ha möjlighet 
att påverka sin elkonsumtion. Även kunskap kring vart elen de förbrukar kommer ifrån. 
Förstudien beskriver även en efterfrågan att kunna vara aktiva elkonsumenter och 
producenter. Konsumenter blir allt mer miljömedvetna och vill kunna vara delaktiga mot ett 
mer hållbart samhälle. Något som förstudien har uppmärksammat är att det finns en stor 
mängd individer som skulle vilja vara med och producera el men som inte har någon 
möjlighet till det på grund av olika anledningar som boendeform eller lokalisering. Det har 
även uppmärksammat ett problem med att man nu inte kan köpa och sälja el utan att vara 
beroende av elhandelsbolag. Det som förstudien belyser som det summerade problemet är att 
det saknas hjälpmedel och verktyg för att kunna crowdfunda nya solparksinitiativ. Efter 
research angående solceller och dess teknik så såg man att kostnaden för solceller har minskat 
drastiskt under senare år och därmed har också ROI eller Return Of Investment tiden 
sjunkit25. Detta anser projektgruppen kommer att bidra till att fler har möjlighet att bli 
solcellsägare, då många ser solceller som en affärsmöjlighet och därmed skulle en 
marknadsplats för detta vara ännu ett verktyg för att ytterligare underlätta en övergång till 
solceller.  
 

5.2 Brainstorming  
Det första verktyget applicerades i projektet var brainstorming som är en metod för 
idegenerering som ger resultat som behöver arbetas vidare på senare. Detta för att diskutera 
olika alternativ av format på en plattform. De alternativ på plattformar som diskuterades var 
en app, hemsida, facebookgrupp. Beslut togs genom att diskutera alternativens olika för och 
nackdelar och därefter gjordes en swot-analys på de olika förslagen. Man diskuterade både 
inom gruppen, men även med handledare Fawzi och Hans-Erik vid tillfälle, samt mentor på 
EMC. Vidare har åter lösningarna diskuteras och beslut togs med hänsyn till de råd vi fått av 
handledare och mentor.   
 
Beslutet blev att gå vidare med alternativ nummer två, hemsida. Detta ansåg projektgruppen 
vara den mest lämpade plattformen för syftet och i samband med en hemsida skulle 
projektgruppen också kunna utföra det mesta av arbetet själva.  
 
 

 
25 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nedsattning-av-energiskatten-for- 
andelsagd_H5111191 (hämtad 2019-05-11) 
https://www.svensk-vindkraft.org/utredning-om-skattereduktion-for-andelsagd-elproduktion-drojer/ (hämtad 
2019-05-11) 



 

Figur 2: SWOT-analys över olika format på plattformen.  

5.3 Framtagning av funktioner  
Vidare sorterade gruppen i förstudien för att hitta nyckelfunktioner till hemsidan. 
 

5.3.1 Funktion 1 
En av funktionerna som beskrivs i förstudien är att man ska kunna som producent välja vem 
man vill sälja sin producerade energi till. Detta grundar sig i att det ska vara möjligt att dra 
elledningar mellan husen för att på så vis transportera elen från producent till konsument. 
Detta är dessvärre inte tillåtet enligt svensk lag, ellag (1997:857) andra kapitlet 1§ “En 
elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession). Till 
byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för 
att bereda plats för ledningen”. Detta medför att de inte är tillåtet att dra egna ledningar för att 
överföra el till andra byggnader än den som har anläggningen. Dock ligger de en motion inne 
på att byta denna lagstiftning så att det finns möjlighet att dela med sig av sin egen 
producerade energi. Detta medförde att projektgruppen fick avvakta med denna funktion på 
hemsidan. Dock är målet att hemsidan kommer vara redo för att applicering av denna 
funktion när lagändringen träder i kraft. Därför fick gruppen omformulera denna funktion till 
att det ska finnas möjlighet att investera i solcellsanläggningar 

5.3.2 Funktion 2 
Ytterligare en funktion som gruppen valde att gå vidare med initialt var att man skulle kunna 
köpa och sälja andelar i olika anläggningar. Detta skulle betyda att om man köpt andelar i en 
anläggning skulle man kunna sälja dem efter en tid om man skulle önska. Efter 
konceptredovisningen diskuterade projektgruppen med Tony från EMC och kom fram till 
beslutet att fokusera mer på crowdfunding-delen och lägga “köp/sälj av solcellsandelar” vid 
sidan. Detta beslutet har tagits eftersom just den delen anser gruppen vara för komplex för 
tidsintervallet och ser det istället som en framtida utvecklingsmöjlighet för marknadsplatsen. 
Projektgruppen och Tony anser att det är bättre att göra grunden för marknadsplatsen bra 
istället för att försöka klämma in fler funktioner som blir halvbra. Vid eventuell snabb 



 

progression av marknadsplatsen finns det möjlighet att projektgruppen tar beslutet att lägga 
till “köp/sälj av solcellsandelar” funktionen inom tidsramen för examensarbetet.  

5.3.3 Funktion 3 
Gruppen hade en tydlig ambition om att vara en seriös aktör. Genom egna erfarenheter under 
benchmarking fasen upplevde gruppen att det finns väldigt mycket information om solceller 
och att det kan upplevas som överväldigande och rörigt. Därför bestämde gruppen att en av 
nyckelfunktionerna på hemsidan ska vara att marknadsplatsen/hemsidan ska vara en pålitlig 
informationskälla.   

5.4 Formulering av projektmål  
Gruppen var medveten om att alla dessa funktioner inte skulle gå att genomföra under tiden 
för examensarbetet. Men för att kunna göra så korrekta val angående vilka funktioner som 
skulle genomföras valde gruppen att ha kvar så många funktioner som möjligt så länge som 
möjligt. Planering gjordes enligt agil projektledning. Gruppen satte upp sprintar med mål som 
skulle genomföras. För att kunna sätta upp sprintarna fick gruppen först sortera aktiviteterna i 
vilka som var primära och sekundära osv. Gruppen kom fram till tre nyckelfunktioner som 
ska finnas på hemsidan.  

1. Kunna investera i nya anläggningar. 
2. Hitta pålitlig information kring solenergi. 
3. Kunna publicera outnyttjad mark till användning. 

 

5.5 Prototypframtagning  
Initialt skapandet av hemsidan i programmet Adobe XD. Tidigt uppmärksammades dock att 
detta program var mycket tidskrävande och inte helt optimalt för att applicera de funktioner 
som skulle utföras. För att få fram en visuell prototyp av hemsidan beslutades det därför att 
istället använda en tjänst som heter Squarespace. I detta program kan gruppen själv bygga 
upp en hemsida med de funktioner som fram diskuteras fram under projektet. Det finns även 
möjlighet att applicera en tredje part till hemsidan, någon som kommer vara tvunget i 
framtiden för att kunna göra säkra betalningar med bank.  

5.5.1 Adobe XD 

Adobe XD är ett program som gör de möjligt att designa egna hemsidor och appar. 
Programmet användes vid ett tidigt skede för att skapa visuella exempel på utseendet av 
marknadsplatsen. XD saknade dock vissa funktioner som gruppen ansåg vara nödvändiga för 
projektets framtid. Däremot så fortsattes XD att användas för att skapa grafik och designa 
mindre detaljer.  

5.5.2 Squarespace 
Hemsidan är framtagen genom Squarespace. På Squarespace har man möjligheten att först 
välja en mall för att sedan skräddarsy denna genom inställningar i användargränssnittet. 



 

Vidare så har projektgruppen också skräddarsytt hemsidan genom att använda sig av HTML 
och CSS kodning som man sedan har fört in på hemsidan vid olika platser. Detta vad 
nödvändigt att göra då Squarespace kan vara begränsande när man ska uppnå mer avancerade 
funktioner.26  

5.5.3 Sentry Login 
För att kunna erbjuda sin mark eller sitt fastighetstak behöver personen i fråga fylla i ett 
formulär på hemsidan. För att undvika att detta formuläret missbrukas så behövdes sidan med 
formuläret vara skyddat. Detta innebär att man endast som medlem på hemsidan kan komma 
åt sidan med formuläret. För att åstadkomma detta implementerades Sentry Login på 
hemsidan som gör det möjligt för medlemskap. Genom detta kan man skapa sidor på 
hemsidan som endast besökare med medlemskap kan besöka. Sentry Login är helt enkelt ett 
verktyg som man implementerar på hemsidan för att kunna ha medlemmar på hemsidan. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
26 https://www.squarespace.com/about/company (hämtad, 2019-05-13) 
27 https://www.sentrylogin.com/sentry/features.asp (hämtad, 2019-05-14) 



 

6. Affärsmodell  
 

6.1 Marknadsundersökning  
 
En business model canvas har gjorts på alla de tre olika process alternativen. Det som skiljer 
de olika modellerna är hur avkastningen för SolarTrade går till. I den marknadsundersökning 
som EMC skapat en kort tid före projektets uppstart visar på en efterfrågan på enklare system 
för crowdfunding av nya solcellsanläggningar. Marknadsundersökningen visar på att 
kundgruppen skulle vara företag men även privatpersoner med intresse för miljön. Den visar 
även att de potentiella kunderna är villiga att investera med anledning på miljön och därför 
inte främst pris fokuserade. För att nå en större målgrupp valde gruppen att webbplatsen ska 
kunna hjälpa de grupper människor som inte är så insatta i elhandel och förnybar energi att 
enkelt förstå de lagar och regelsystem som kan vara avancerade att förstå om man inte sedan 
innan är insatt. De intressenter som marknadsundersökningen framtog varierar även från stora 
företag till privatpersoner. Gruppen valde därför att ha så många investeringsalternativ som 
möjlig. Du ska kunna annonsera oavsett om de är ditt villatak du annonserar ut eller 
företagets hela fastighet.  
 

6.2 Marknad  
 
Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nätanslutna solceller med 52% och den totala 
installerade effekten ökade med 65%. Större del av effekten finns i södra Sverige. I västra 
götaland och skåne men även i stockholms län. Mängden anläggningar med en installerad 
effekt som är större än 1000 kW har gått från tre till sex stycken under 201728. 
Elproduktionen i sverige idag består till 80% av vatten och kärnkraft29 och under de senaste 
10 åren har andelen förnybar energi ökat till 14% något som Sverige har som mål ska vara 
50% 202030. Detta medför en extremt växande marknad med enorma potential. Idag finns de 
andra aktörer som säljer andelar i solparker dock säljer de bara andelar i redan befintliga 
objekt och SolarTrade kommer vara aktuellt för nya initiativ. De potentiella konkurrenterna 
har heller inga mikroproducenter utan bara stora anläggningar som de själva är ägare till. Där 
kommer SolarTrade också skilja sig ifrån genom att erbjuda kunderna att kunna starta sina 
egna driftföreningar och därmed tillsammans själva äga objektet.  
 

 
28 http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-solcellsanlaggningar/ 
(hämtat, 2019-05-16) 
29 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/  
(hämtat, 2019-05-16) 
30 https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/fornybar-energi/ (hämtat, 2019-05-16) 



 

6.3 Ekonomiskt 
 
För att nå en så stor målgrupp som möjligt har SolarTrade valt att ha tre olika modeller på 
investeringsalternativ: 

- Alternativ 1 - “Mäklar”, se figur 3. 
- Alternativ 2 - “Deltagande”, se figur 4. 
- Alternativ 3 - “Goodwill”, se figur 5.  

Det som skiljer dessa tre investeringsalternativ är främst intäktsströmmar och vilka som blir 
ägande i de olika investeringsobjekten.     

För att visuellt beskriva projektets affärsmodellen gjordes en “Business Model Canvas” 
Genom att identifiera vad som ska uppnås och för vem man ska erbjudande det kan man 
också urskilja vilka interna och externa resurser som behövs.  

Gemensamt för dessa tre affärsmodeller är hur dom är uppbyggda och i stora drag kommer 
det att fungera såhär: 

 

1. En mark- eller fastighetsägare som har ett intresse för att ha solceller på deras yta 
kommer att kontakta SolarTrade genom att fylla i ett formulär på hemsidan.  

2. SolarTrade kommer granska och godkänna formuläret för att sedan hämta en offert 
från en solcellsleverantör. När offerten är fastställd kommer SolarTrade att publicera 
objektet som en annons på hemsidan med offerten som det totala 
investeringsbeloppet.  

3. När annonsen är uppe på hemsidan kommer crowdfunding att ske tills det totala 
investeringsbeloppet är täckt.  

4. När investeringsbeloppet är täckt kommer alla involverade att bilda en driftförening.  

En driftförening är en föreningen där man tecknar samarbetsavtal, avtal för 
administration av verksamheten, elavtal (inklusive elcertifikat och 
ursprungsgarantier), nätavtal, drift-, underhåll-, serviceavtal och alla som är 
direktägare i en SolarTrade solpark kommer att vara medlemmar i en driftförening. 

5. Därefter byggs solparken och vid varje månadsslut delas den producerade energin i 
kronor upp till investerare genom driftföreningen och där en avgift går till mark- eller 
fastighetsägaren. 

 
 



 

 
Figur 3: Affärsmodell över “Mäklar” alternativet.  

 

 
Figur 4: Affärsmodell över “Deltagande” alternativet.  

 



 

 
Figur 5: Affärsmodell över “Goodwill” alternativet.  

6.3.1 Räkneexempel  
 

Deltagande (Alternativ 2)  
Ett tak på 200 kvm kostar ca 160 000 kr från solcells leverantörerna. 
 
SolarTrade tar en 5% avgift på investeringsbeloppet med ett tak på  
168 000 kr i avgift.  
Investeringsstöd31 på 20%: 32 000 kr  
Totalt belopp: 136 000 
 
Taket producerar ca 20 000 kWh/år. I vårt exempel kommet husägaren att konsumera ca 10 
000 kWh/år. 
Markägare köper elen från investerarna för 0.35kr/ kWh  
Detta blir en avkastning till investerarna på 7000 kr/år.  
 
Sedan säljer investerarna den solel som produceras utöver det som markägaren använder. 

 
31 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker- 
du-om-investeringsstod/ (hämtad 2019-06-02) 



 

Nordpools elpris: 0.4148 kr32  /kWh 
Skattereduktion: 0.60 kr33 /kWh 
Ersättning för nätnytta: 0.07kr34 /kWh 
Elcertifikat: 0,35 kr35 /kWh 
Totalt pris för kWh: 1.4348kr /kWh 
Avkastning: 14 349 kr/år 
 
Total avkastning 7000 + 14 349 = 21 349 kr/år 
   
ROI tid: 136 000/ 21 349 = 6.37 år. 
 

6.4 Riskanalys och Riskhantering  
De risker som vi ser med en långsiktig fortsättning av projektet är att de bidrag för solceller 
som funnits under de senaste åren nu håller på att försvinna vilket gör att vi tror att färre 
människor kommer våga satsa på solenergi. Det är också en stor risk att vi är oetablerade och 
att de kan vara svårt att etablera sig på marknaden, särskilt för den målgrupp vi har som är 
microproducenter, det skulle krävas en större mängd kunder för att nå resultat.  
Vi har valt att gör en miniriskanalys. se figur 6 nedan.  
 
Skala 1-5 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Riskåtgärd 

Kapitalbrist        4       4       16 Söka bidrag, ta hjälp 
av EMC med kontakt 
med företag som 
kan hjälpa 

K-gap 
(programmeri
ng)  

      3        4       12 Göra en 
välutvecklad 
prototyp på 
hemsidan, lättare att 
få hjälp med 
programmeringen 
då. 

Konkurrens 
om 

      3        2       6 Stark 
marknadsföring 

 
32 https://elen.nu/ (hämtad 2019-05-23) 
33 https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad. 
4.12815e4f14a62bc048f41a7.html (hämtad 2019-05-23) 
34 https://www.ellevio.se/privat/producera-egen-el/ersattning/ (hämtad 2019-05-23) 
35 https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elrakningen/elcertifikat-priser-och- 
kostnader/ (hämtad 2019-05-23) 



 

marknaden 

Solceller har 
inte längre 
bidrag 

      3       2       6 Vi tror vår sida 
kommer vara till 
hjälp om de blir dyrt 
med solceller, då vi 
hjälper crowdfunda 
parker.  

Figur 6: Minimiriskanalys 

  
 
SWOT-analys av arbetet 
 
             Styrka                                                              Svagheter                                                              

→ Stort kontaktnät och                                    → Kunskapsgap inom programmering 
specialkunskap via EMC                                 → Kapitalbrist 
→ Ökad kunskap om elbranschen                                                                                        

 
             Möjlighet                                                           Hot 

→ Stort intresse hos intressenter                         → Solceller kan tappa bidrag.  
→ Rätt i tiden                                                      → Konkurrerande företag  
→ Stort behov                                                     → Andra kursers höga tidskrävning 

                                               
Slutsats av SWOT-analys 
Med ett stort kontaktnät och specialkunskap inom området via EMC såg vi att trots att vi har 
kapitalbrist och bristande kunskap i webbprogrammering absolut har en stor möjlighet att 
genomföra projektet. Vi anser även att samhällets intresse i förnybar energi sträcker sig förbi 
hot om minskat solcellsbidrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Produkten  
 
Genom utvärdering av de olika koncepten har gruppen tagit fram en prototyp där all 
solandelshandel sker på hemsidan. Hemsidan ska fungera som en handelsplats där både 
investerare och mark- och fastighetsägare kan gå in och se befintliga solanläggningar men 
även investera och eller publicera nya anläggningar.  

 
7.1 Hemsidan  
 
Figur 7 nedan visar förstasidan på webbplatsen. Både mark- eller fastighetsägare och 
investerare kan logga in på “mina sidor” högst upp till vänster och se sina anläggningar och 
investeringsobjekt.  

 
Figur 7: Förstasidan på webbplatsen.  
 
  



 

Går man längre ner på hemsidan kommer man fram till processalternativ, se figur 8. Denna 
del riktar sig till de som potentiellt vill erbjuda sin mark eller fastighetstak. Denna funktion 
kan du klicka vidare på och få mer information om de olika alternativen för att sedan bli 
hänvisad till sidan.   

 
Figur 8: Processalternativ 

  



 

Går man tillbaka upp på sidan kan man trycka in på “anläggningar” (se figur 9) och då 
komma in på en överblick på vilka olika anläggningar som är tillgängliga och går att 
investera i. 

 
Figur 9: Tillgängliga anläggningar 

 
Hittar man en anläggning man blir mer intresserad av kan man klicka in på den och ta sig 
vidare till nästa sida där man finner mer djupgående information om anläggningen. Se figur 
10 nedan.  

 
Figur 10: Investeringsobjekt  

 
Som beskrivet i bild 2 kommer det finnas olika alternativ på hur anläggningen uppkommer. 
Vem som är äger och vem är ansvarig. Detta sker i tre olika modeller enligt följande. 

7.2 Alternativ 1 - Mäklar  
1. Mark- eller fastighetsägare erbjuder sin yta till solceller genom ett formulär på SolarTrade. 



 

En mark- eller fastighetsägare hittar sig till vår hemsida där de sedan registrerar sig och 
fyller i ett formulär där alla väsentliga uppgifter om ytan beskrivs.  
2. SolarTrade godkänner formuläret och hämtar offert från solcellsleverantör. 
Vi på SolarTrade kommer att få det ifyllda formuläret och då granska det för att sedan 
kontakta ägaren och verifiera att uppgifter stämmer. Därefter kommer solcellsleverantörer 
att kontaktas och då bestämmer SolarTrade vilken solcellsleverantör som lämpar sig bäst för 
anläggningen. 
3. Annons publiceras på SolarTrade med offerten + avgift för tjänsten till SolarTrade(5% av 
offerten med ett maxbelopp vid större anläggningar) som totalt investeringsbelopp.  
När offerten är klar från solcellsleverantören kommer SolarTrade att lägga till en avgift på 
5% av offerten som tillsammans med offerten kommer att bli det totala investeringsbeloppet. 
Därefter kommer annonsen med alla detaljer att publiceras på hemsidan samtidigt kommer 
det ett utskick genom e-mail hos alla som är registrerade på nyhetsbrevet.  
4. Crowdfunding sker tills hela investeringsbeloppet är täck.  
5. Driftförening bildas med investerare och mark-/fastighetsägaren. 
5. Driftföreningen söker gemensamt investeringsstöd. 
6. Byggnation av solparken påbörjas och avslutas. 
7. Vid varje månadsslut delas den producerade energin i kronor upp till investerare genom 
driftföreningen, då kommer mark-/fastighetsägaren få en procentsats av den producerade 
energin i kr. Procentsatsen kommer att ligga på 5%. 
 

7.3 Alternativ 2 - Deltagande 
1. Mark- eller fastighetsägare erbjuder sin yta till solceller genom ett formulär på SolarTrade. 
En mark- eller fastighetsägare hittar sig till vår hemsida där de sedan registrerar sig och 
fyller i ett formulär där alla väsentliga uppgifter om ytan beskrivs.  
2. SolarTrade godkänner formuläret och hämtar offert från solcellsleverantör. 
Vi på SolarTrade kommer att få det ifyllda formuläret och då granska det för att sedan 
kontakta ägaren och verifiera att uppgifter stämmer. Därefter kommer solcellsleverantörer 
att kontaktas och då bestämmer SolarTrade vilken solcellsleverantör som lämpar sig bäst för 
anläggningen. 
3. Annons publiceras på SolarTrade med offerten + avgift för tjänsten till SolarTrade(5% av 
offerten med ett maxbelopp vid större anläggningar) som totalt investeringsbelopp.  
När offerten är klar från solcellsleverantören kommer SolarTrade att lägga till en avgift på 
5% av offerten som tillsammans med offerten kommer att bli det totala investeringsbeloppet. 
Därefter kommer annonsen med alla detaljer att publiceras på hemsidan samtidigt kommer 
det ett utskick genom e-mail hos alla som är registrerade på nyhetsbrevet.  
4. Crowdfunding sker tills hela investeringsbeloppet är täck.  
5. Driftförening bildas med investerare och mark-/fastighetsägaren. 
5. Driftföreningen söker gemensamt investeringsstöd. 
6. Byggnation av solparken påbörjas och avslutas. 



 

7. Istället för att mark- eller fastighetsägaren får sin avkastning genom en procentsats vid 
varje månadsslut kommer ägaren att köpa den producerade elen för ett rabatterat pris. För 
investerarna så delas den producerade energin i kronor upp till dom genom driftförening. 
 

7.4 Alternativ 3 - Goodwill 
1. Mark-/fastighetsägare kontaktar SolarTrade genom ett förenklat formulär på hemsidan.  
Mark eller fastighetsägare hittar till SolarTrade och på hemsidan fyller personen i ett 
förenklat formulär som är specifikt för detta “Goodwill” alternativet. Därefter kommer 
SolarTrade att ta sig till platsen och ta alla uppgifter som behövs för att vidare kontakta 
solcellsleverantör.  
2. SolarTrade begär offerter från solcellsleverantörer och väljer det bäst lämpade.  
3. Annons publiceras därefter på hemsidan med offerten som totala investeringsbelopp.  
4. Crowdfunding sker tills hela investeringsbeloppet är täckt.  
5. Driftförening bildas med SolarTrade och investerare och genom driftförening söks 
investeringsstöd.  
Här bildas istället en driftförening mellan SolarTrade och investerarna då mark-
/fastighetsägaren valt att inte vara deltagande i projektet.  
6. Byggnation påbörjas och avslutas. 
7. Vid varje månadsslut delas den producerade energin i kronor upp till investerare genom 
driftföreningen där SolarTrade kommer ta en liten procentuell avgift varje månad. 
Procentsatsen kommer att ligga på 5%. 
 
 

 
  



 

8. Diskussion och reflektion  

8.1 Produkt 
Projektmålen anser gruppen vara uppnådda då de var en prototyp på hemsidan som var 
aktuellt som resultat. Uppdraget från EMC var att kunna ta den initiala idén om att skapa ett 
mer decentraliserat energisamhälle och hitta ett sätt att göra det möjligt på, vilket gruppen 
anser att de har gjort.  
 
Vid projektets start hade gruppen tankar på att skapa en 100% fungerande marknadsplats som 
skulle kunna fungera vid en lansering till sommaren. Detta förstod dock projektgruppen att 
det inte skulle vara möjligt med dom kunskaperna, tid och pengarna gruppen hade tillgång 
till. I samband med detta och vidare diskussion med EMC så förtydligades också 
projektmålen vilket var att endast skapa ett koncept för dom att bygga vidare på.  
 
Gruppen kan tycka att det var synd att programmet Squarespace inte infördes i projektet vid 
ett tidigare skede än vad som blev fallet, då programmet som användes innan, Adobe XD, var 
mycket tidskrävande och svårhanterligt.  
 
8.1.1 Hållbar utveckling  
De områden gruppen valt att arbeta inom som rör hållbar utveckling är främst miljö och 
energikonsumtion. Då arbetet främja konsumtion och produktion av solenergi och denna 
form av energi inte tar slut. Solceller har även en lång livslängd vilket gör de till en hållbar 
investering. Social hållbarhet innebär att individen ska ha möjlighet att uppnå sina mentala 
och fysiska behov, primärt talar man ofta om tillit, rättvisa och rättigheter. Detta är några 
begrepp som gruppen anser projektet främjar. Eftersom energimarknaden just nu styrs utom 
konsumentens närhet och de inte finns någon möjlighet att påverka eller veta vart sin energi 
kommer ifrån anser gruppen att hemsidan gör att konsumenter får en mer rättvis delaktighet i 
marknaden och kan vara med och förändra.  
 
8.1.2 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö för potentiella kommande anställda och projektgruppen ses som en 
grundförutsättning för en framgångsrik produkt. Både fysisk och mental hälsa är centralt för 
ett lyckat arbete. Därför kommer gruppen fortsätta med de agila metoderna då de visat på en 
positiv påverkan på gruppmedlemmar då alla får känna sig sedda och uppmärksammade vid 
sprint slut då alla redovisar framtagna resultat.  
 
8.1.3 Etik och moral  
Hemsidan kommer att vara riktad mot alla, över 18 som får lov att ingå avtal. Utifrån de 
utersluts ingen i arbetet. SolarTrade kommer endast att samarbeta med närproducerade 
solcellsleverantörer.  
 



 

8.2 Projekt 
Projektet har varit väldigt givande och bidragit enormt mycket till projektmedlemmarnas 
erfarenhet. Att kastas in i ett område där projektmedlemmarna tidigare inte har några 
kunskaper inom har varit både skrämmande och lärorikt. Gruppen har fungerat bra med 
endast mindre meningsskiljaktigheter under projektets gång. Uppdelningen av arbetet har 
också fungerat bra med olika huvudansvar inom projektet men med delade arbetsuppgifter. 
Detta innebär att båda projektmedlemmarna har haft uppgifter som rör alla delar inom 
projektet och inte bara deras huvudansvar vilket gruppen anser varit ett bra arbetssätt.  
 

Samarbetet med EMC och Tony Christensen som har varit gruppens kontaktperson på 
organisationen har också varit bra. Tony har alltid sett till att bidra med hjälp om så önskats 
från projektgruppen. Detta är något som projektgruppen är väldigt tacksamma för. 
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