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Sammanfattning 
Solen är grunden till allt liv på jorden. Idag finns det teknik som kan utvinna energi ur solen 

och genom solceller kan el produceras. I Sverige finns mycket förnybar energi med en 

betydande andel från vattenkraft. Idag finns 24 MW installerad solcellseffekt. Det saknas 

tydliga mål för utbyggnad av solceller i Sverige. Tyskland försöker minska sitt beroende av 

fossil energi och har tagit beslut om att avveckla all kärnkraft. Tyskland har tydliga och 

ambitiösa mål för förnybar energi och solceller. Idag finns det 33 GW installerad 

solcellseffekt vilket motsvarar ungefär fem procent av Tysklands totala elproduktion. 

 

Den här studiens forskningsfråga är Vilka förutsättningar påverkar solcellsinvesteringar i 

Sverige i förhållande till Tyskland? Syftet med den här studien är att försöka få en förståelse 

av den svenska marknadens förutsättningar i förhållande till Tyskland inom begreppet 

solcellsinvesteringar. Syftet är att försöka beskriva varför solcellsinvesteringar inte har fått en 

större genomslagskraft i Sverige och vilka förutsättningar som kan vara avgörande i 

framtiden.  

 

Det här är en kvalitativ studie som innefattar två empiriska block. Vi har varit i Tyskland för 

att samla in empiri till det första blocket som består av respondenter på den tyska marknaden. 

Det andra blocket av empirin består av respondenter på den svenska marknaden.  

 

I Sverige är elpriset lågt i förhållande till Tyskland. I Tyskland finns ett stöd för solceller i 

form av inmatningstariffer. Det innebär att den som investerar erhåller en viss ersättning per 

inmatad kilowattimme el i 20 år. Det har varit ett effektivt sätt att introducera solceller på 

marknaden. I Sverige finns ett investeringsstöd där 35 procent av grundinvesteringen erhålls.  

I den här studien sätts fyra olika investeringar i relation till varandra. För bedömning används 

återbetalningsmetoden och känslighetsanalys. Bedömningen fokuserar på osäkerheten i olika 

antaganden och vilka förutsättningar som påverkar investeringar.  

 

Sverige har en blygsam utveckling av solceller. Tyskland har haft en stark utveckling och 

påverkat marknaden för solceller. Det är olika förutsättningarna som påverkar en investering. 

Genom att beskriva dess känslighet har en slutsats blivit att elpris och stödsystem är viktiga 

förutsättningar för investeringar i solceller. I framtiden väntas ett beslut om nettodebitering i 

Sverige vilket antas gynna solcellsutvecklingen.  

 

Nyckelord 

Solceller, förutsättningar, investering och Tyskland. 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
The Sun is important for all life on Earth. It is possible to produce electricity from the sun by 

using photovoltaic systems. There is a lot of renewable energy in Sweden. The biggest part 

comes from hydropower. The total amount installed photovoltaic is 24 MWp. Sweden does 

not have determined goals for photovoltaic. Germany is trying to reduce their use of fossil 

energy and they have a decision to abandon all nuclear power plants. Germany has ambitious 

goals that promote renewable energy and photovoltaic. The total amount installed 

photovoltaic is 33 GWp which is about five percent of the total production of electricity in 

Germany.  

 

The research question for this thesis is What conditions will effect investments in photovoltaic 

in Sweden in comparison to Germany? The purpose of this thesis is to try to get an 

understanding of the conditions on the Swedish market related to Germany within investment 

of photovoltaic. The purpose is to try to describe why the investment in photovoltaic has not 

had more impact in Sweden. The purpose is also to discover which conditions that will be 

important in the future.  

 

The thesis is qualitative and includes two blocks of empirical studies. The first one contains 

respondents on the market of Germany. We have visited Germany to gather information. The 

second block is about the respondents on the market of Sweden. 

 

The price for electricity in Sweden is low in comparison with Germany. In Germany they 

have feed-in tariffs to support photovoltaic. The feed-in tariff is a given compensation per 

kilowatt hour during 20 years. It has been effective to introduce photovoltaic. In Sweden there 

is a government grant of 35 percent of the investment cost. 

 

In this thesis four different investments are being evaluated. The pay-back method and a 

sensitivity analysis are used for evaluation. The focus of the decisions is the uncertainty in 

different conditions.  

 

The development in Sweden has been modest and the development in Germany has been 

intense. Different conditions affect the investments. By describing the sensitivity of the 

conditions the conclusion is that the price of electricity and the different support system is 

important for investments in photovoltaic. In the future a decision about a new system of 

support is assumed to have a positive effect of the market of photovoltaic in Sweden.  

 

Keywords 
Photovoltaic, conditions, investment and Germany.  
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Ord- och definitionslista 
 

Ampere (A) – Vad ström mäts i. 

Effekt – Är arbete per tidsenhet och mäts oftast i kilowatt (kW).  

Energi – Är effekt gånger tid. Det mäts oftast i kilowattimme (kWh). 

Hållbar utveckling – En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Brundtlandkommissionen, 1987). 

Inmatningstariff – En förutbestämd ersättning för inmatad el till elnätet under en viss tid.  

Mikroproduktion – En producerande anläggning under 63 A säkring.  

Nettodebitering – Konsumtion av el kvittas mot produktion av el.   

Nätnytta – Innebär att energiföretaget minskar förluster i elnätet på grund av tillförd el. Det 

medför mindre kostnader till överliggande nät när färre kilowattimmar överförs. Nätnyttan 

ersätts till kunden.  

Offshore vindkraftverk – vindkraftverk som placeras till havs 

PV-system – Photovoltaic-system = solcellssystem 

Solel – är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till el. 

solcellers uppgift är att absorbera solinstrålningen och omvandla den till el.  

Solenergi- är ett samlingsbegrepp som innefattar både solvärme och solel.  

Solföljare – ett system som följer solinstrålningen. Den kan ändra riktning och lutning, 

horisontellt och vertikalt.  

Solvärme – är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till 

värme. Solfångare uppgift är att absorbera solinstrålningen och omvandla den till värme. 

Valutakurs SEK-EUR – 9,06 SEK = 1 Euro (1 Euro = 100 Eurocent) (2013-05-02) 

 

Effektenheter  

Grundenhet: W (watt)   

k (kilo)  = 10
3
 

M (mega)  = 10
6
 

G (giga)  = 10
9
 

T (tera)  = 10
12
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1. Inledning 
Detta kapitel ska ge en inledande information om den här studien som behandlar 

solcellsmarknaden i Sverige och Tyskland. Till en början beskrivs en bakgrund. Utifrån 

bakgrunden bildas en problemdiskussion som studien bygger på. Problemdiskussionen 

mynnar ut i forskningsfråga och syfte. För att begränsa studien beskrivs även vad som inte 

omfattas i studien. Sist finns en disposition för den här studien.  

1.1 Bakgrund 
Solen är grunden till allt liv på jorden. Den ger världen ungefär 8400 gånger mer tillgänglig 

energi än mänsklighetens totala energianvändning. De primära energikällorna för 

elproduktion i Sverige är kärnkraft och vattenkraft (Sidén, 2009). Sverige har den senaste 

tiden haft ett varierat elpris. Vissa år har priset överstigit en krona och andra år har det varit 

lägre (Svensk Energi, 2013). Det har medfört ett ökat intresse att själv kunna påverka sin 

energianvändning och energikostnad. Att kunna producera sin egen el är alltmer aktuellt. Det 

är ett sätt för privatpersonen att få bättre kontroll över sin egen energikostnad och 

energianvändning (Andrén, 2012). Som studenter på Energiekonomprogrammet har vi ett 

intresse och engagemang för hur energi och ekonomi samspelar. Vi tycker att solceller är 

intressant och därför ville vi fördjupa oss inom det. I samband med energi och ekonomi 

nämns Tyskland mycket och därför tänkte vi att en studie som sätter Sverige i relation till 

Tyskland skulle vara intressant.  

 

Installation av solceller är ett av dagens komplement av förnybara energialternativ. Det går att 

integrera solceller i den befintliga bebyggelsen och det krävs lite underhåll när anläggningen 

är i drift. Egen mikroproduktion av solceller har de senaste åren ökat i samband med 

införande av investeringsbidrag samt en minskad investeringskostnad då tekniken blivit 

gynnsammare (Andrén, 2012).  

 

Det finns teknik för att producera el med solceller. I Tyskland har utvecklingen skett snabbt 

och de är ledande i Europa. Tyskland har idag en installerad solcellseffekt på ungefär 33 GW 

(Frauenhofer ISE, 2013). År 2011 producerade Tyskland ungefär 35 TWh el med solceller. 

Detta motsvarar hälften av Sveriges årliga vattenkraftsproduktion (EPIA, 2012). I Sverige 

finns en installerad solcellseffekt på ungefär 24 MW som årligen producerar ungefär 18 GWh 

(Palmblad, 2013). En solig dag kan Tyskland producera hälften av sitt elbehov från solceller. 

Solinstrålningen i södra Sverige är jämförbar med den i norra Tyskland (JRC, 2012). 

 

Tyskland har en hög politisk ambition. De har ett program för deras energipolitik som gynnar 

utbyggnad av förnybar energi. Tysklands mål för framtiden är att andelen förnybar energi ska 

vara 35 procent år 2020 (Frauenhofer ISE, 2013).  I Tyskland var andelen förnybar energi 20 

procent år 2011. Tre procent av dessa kom från solceller (BMWi, 2012). I Sverige finns stor 

andel förnybar energi, hälften av elproduktionen kommer från vattenkraft. Det finns politiska 

mål för utbyggnad av vindkraft. Det saknas liknande mål för solenergi (Energiläget, 2012). 

 

Det finns olika förutsättningar som påverkar en investering (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

En förutsättning i Tyskland är ett stöd i form av inmatningstariffer som har funnits sedan år 

2004 för att gynna tillväxten av solceller på marknaden. Från början erhölls 50 Eurocent per 

inmatad kilowattimme. Detta motsvarade ungefär det dubbla elpriset (Fruenhofer ISE, 2013). 

I takt med att fler installationer har genomförts har marknadspriset på solcellsmoduler sjunkit 

(Hultquist & Machirant, 2012). Sverige har sedan år 2009 ett investeringsbidrag till 

nätanslutna solceller (SFS, 2011:1027). Vid investeringsbedömning finns olika metoder som 

tar hänsyn till olika förutsättningar (Ljung & Högberg, 1996). 
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1.2 Problem 
Hur kommer det sig att Sverige har en blygsam utveckling av solceller i förhållande till 

Tyskland? Sverige är ett land med goda möjligheter till förnybar energiutveckling. Det finns 

teknik och solinstrålning som gör utbyggnad till en möjlighet (Andrén, 2012). I Sverige har 

regeringen infört ett investeringsbidrag för att främja nätanslutna solcellsinvesteringar (SFS, 

2009:689). Därigenom blir solceller ett förmånligare alternativ. Sedan bidraget infördes har 

priset på solceller minskat vilket gör det gynnsammare. Investeringen är fortfarande kostsam i 

förhållande till osäkerheten kring solljusinstrålning och väderförhållanden (Andrén 2012). För 

att bedöma lönsamheten behöver de förutsättningar som påverkar en investering i solceller 

identifieras och analyseras. Det är viktigt att de förutsättningar som är betydande för en 

investering identifieras (Brealey et al., 2011). I juni i år (2013) kommer ett beslut att tas om 

ett eventuellt införande av nettodebitering. Det är ett steg som antas vara avgörande för 

framtida investeringsutveckling (Andrén, 2012).  

 

I Tyskland finns ett stöd i form av inmatningstariffer. Stödet ger en garanterad intäkt i 20 år 

för den inmatade solcellselen. Är stödet ett bra verktyg? Utvecklingen i Tyskland har gått 

snabbt vilket har medfört lägre marknadspriser på solcellsmoduler (Frauenhofer ISE, 2013). 

Inom Europa står Tyskland för 50 procent av den installerade solcellseffekten (EPIA, 2012). 

Har Tysklands framgång påverkat intresset för solceller i Sverige? Marknaden i Tyskland är 

större och har haft gynnsamma förutsättningar för investerare (Frauenhofer ISE, 2013). Det 

går att investera i både stora och små anläggningar och tekniken för solceller är idag 

utvecklad (Frauenhofer ISE, 2013). 

 

Hur ser förutsättningarna ut för investeringar i solceller i respektive land och vad skiljer dem 

åt? Idag har solceller i genomsnitt en återbetalningstid på ungefär femton år i Sverige 

(Ericsson & Simm, 2009). I Tyskland är motsvarande tid ungefär tio år (Sun Light & Power, 

2010). En investering kan anses lönsam utifrån kortast återbetalningstid (Karlsson, 1999). Har 

Tysklands beslut om att avveckla all kärnkraft haft en betydelse? Det finns politisk ambition 

för förnybar energi. Alternativet till förnybar energi i Tyskland är användning av fossil energi, 

vilket inte främjar hållbar utveckling (BMWi, 2012). Europeiska unionen, EU, har som mål 

att till år 2020 minska fossila utsläpp med 20 procent från 1990 års nivåer, andelen förnybar 

energi ska vara 20 procent av primärenergitillförseln samt minska energianvändningen med 

20 procent jämfört med en prognos för år 2020 (EU/KOM/2007).  

 

Hur kan marknaden och investering i solceller i Sverige se ut i framtiden? Beroende på 

politisk ambition, investeringsbidrag och olika styrmedel påverkas utvecklingen av 

solcellsmarknaden och investering i solceller. I investeringsbedömning är det viktigt att det 

finns en balans mellan siffror och strategi (Alkaraan & Northcott, 2006). Den här studien 

beskriver olika förutsättningar och framtidsutsikter för solcellsinvesteringar i Sverige i 

förhållande till Tyskland.  

1.3 Forskningsfråga 
Vilka förutsättningar påverkar solcellsinvesteringar i Sverige i förhållande till Tyskland? 

1.4 Syfte 
Syftet är att försöka få en förståelse för den svenska marknadens förutsättningar i förhållande 

till Tyskland inom begreppet solcellsinvesteringar. Syftet är att försöka beskriva varför 

solcellsinvesteringar inte har fått en större genomslagskraft i Sverige och vilka förutsättningar 

som kan vara avgörande för en investering. 
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Förnybara energiinvesteringar kan vara aktuellt för både företag, organisationer och 

privatpersoner. Det kan vara en viktig del både globalt och lokalt för ett hållbart samhälle. 

Genom att försöka beskriva investeringar i solceller i Sverige och sätta det i relation till 

Tyskland kan eventuella förutsättningar som påverkar en investering identifieras.  

1.5 Avgränsningar 
Den här studien begränsas till nätanslutna kiselsolceller. Inga alternativa tekniker beskrivs. 

Den innehåller inga egna tekniska beräkningar utan utgår ifrån ett beräkningsverktyg och dess 

inställningar. Det finns en geografisk avgränsning till investering i solceller i Sverige och 

Tyskland. I Sverige begränsas den här studien till att omfatta stöd i form av investeringsbidrag 

och elcertifikat. Den här studien beskriver inte bygglov. 

 

Den här studien är begränsad till att innefatta metoderna återbetalningstid och 

känslighetsanalys i beräkningar och analys av de olika investeringarna.  

1.6 Disposition 
 

 
  

•Detta kapitel ska ge en inledande information om den här studien. 
Här beskrivs bakgrunden och en problemdiskussionen som mynnar 
ut i forskningsfråga, syfte och avgränsningar 

Kapitel 1 

Inledning 

•I det här kapitlet beskrivs teori utifrån de nyckelord som den här 
studien grundar sig på. I början ges en allmän bild som sedan delar 
sig mellan Tyskland och Sverige. 

Kapitel 2 

Teori 

•I det här kapitlet redogörs de val och metoder som den här studien 
bygger på.  

Kapitel 3 

Metod 

•Här presennteras den insamlade informationen från Tyskland och 
Sverige. 

Kapitel 4 
Empiri 

•I det här kapitlet analyseras teori och empriri utifrån en 
analysmodel och analysmetod. Här presenteras egna beräkningar 
som sedan sammanställs i ett resultat. 

Kapitel 5 
Analys 

•Det sista kapitlet behandlar en diskussion om slutsatser, bidrag, 
reflektioner och förslag till framtida forskning utifrån 
forskningsfråga och syfte.  

Kapitel 6 
Slutsats 



5 

 

2. Teori 
Det här kapitlet ger först en inblick i tidigare forskning. Sedan beskrivs de nyckelord som 

används i den här studien. Dessa ord sätts i relation till varandra i en sammanfattning. 

Därefter beskrivs förutsättningar för produktion. Sedan ges en övergripande bild av 

marknaden för solceller i Europa. Teorin delar sig mellan den tyska och svenska marknaden. I 

dessa delar beskrivs vilka förutsättningar som påverkar solcellsmarknaden och 

solcellsinvesteringar. Sist beskrivs investeringsbedömning utifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv.  

2.1 Tidigare forskning 
Idag finns det ett varierat utbud av utredningar och vetenskapliga artiklar som behandlar 

solceller. Dels finns det utredningar som behandlar den europeiska marknaden samt den 

svenska och tyska marknaden.  

 

En studie på den europeiska marknaden är Solenergi, en undersökning av fem europeiska 

länders utveckling och faktorer som kan påverka den. Studien behandlar Tyskland, Sverige, 

Österrike, Storbritannien och Danmark och omfattar solenergi. Författaren föreslår fortsatt 

forskning om Sverige bör satsa på solenergi i framtiden (Collin, 2005). En studie som 

behandlar den svenska marknaden är Solcellsmarknaden i Sverige. Syftet med 

Solcellsmarknaden i Sverige är att beskriva vilken påverkan produkt, potentiella kunder på 

marknaden och politisk styrning har på den svenska solcellsmarknaden och hur dessa faktorer 

kan integreras (Ericsson & Simm, 2009).  

 

Det saknas information som binder samman nyckelorden som den här studien bygger på. Det 

finns få artiklar och rapporter som sätter Sverige i direkt relation till Tyskland samt beskriver 

olika investeringar och dess förutsättningar. Marknaden för solceller utvecklas kontinuerligt 

och det krävs uppdateringar. 

2.2 Sammanfattning 
Teorikapitlet grundar sig på fyra nyckelord. Dessa är solceller, förutsättningar, investering 

och Tyskland. Teorin nedan bygger på ett eller flera av dessa ord. Genom att analysera och 

beskriva dagsläget kan olika förutsättningar som påverkar investering i solceller identifieras. 

Begreppet förutsättningar innefattar pris, produktion och inbetalningar som i sin tur bygger på 

bakgrund, politik, elpris och stöd. Bakgrunden och politiska beslut har påverkat utvecklingen 

av solcellsmarknaden för Sverige och Tyskland. Elpris och de olika stödsystem som finns i 

respektive land påverkar investeringar i solceller.  

 

Denna studie beskriver investeringar i nätanslutna solceller. I fortsättningen när begreppet 

solceller används innebär det nätanslutna solceller. I inledningen av teorin beskrivs 

förutsättningar för produktion med solceller genom solen som energikälla och hur el kan 

utvinnas. Sverige och Tyskland påverkas båda av beslut från EU. Solcellsmarknaden i Europa 

har under det senaste årtiondet haft en positiv utveckling (EPIA, 2012). Teorin behandlar och 

beskriver betydande aspekter som antas påverka investeringar i solceller i respektive land.   

 

Tyskland är ett land med mycket inflytande i europeisk ekonomi och politik. De senaste åren 

har de utvecklat sin energipolitik och är idag ett av Europas största elproducerande länder 

med solceller (Ericsson & Simm, 2009). Tyskland har en bakgrund med ett högt elpris. För att 

introducera solceller på marknaden har ett stöd i form av inmatningstariffer införts 

(Frauenhofer ISE, 2013). Sverige är ett land med mycket förnybar energi (Boverket, 2010). 

Sverige har idag ett lågt elpris (Svensk Energi, 2013). Idag finns ett stöd för solceller i form 
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av ett investeringsbidrag (SFS, 2011:1027). Större anläggningar kan även ingå i 

elcertifikatsystemet (Energimyndigheten, 2013).  

 

Elpris och stödsystem påverkar inbetalningarna för en investering. Begreppet investering är 

mångtydigt. Det förklaras utifrån olika perspektiv och synsätt. Det är ett viktigt ekonomiskt 

begrepp för lönsamhetsbedömning. Genomförandet av en investering kan vara komplicerat 

och det skiljer sig ofta mellan olika alternativ. Det finns olika metoder för att använda och 

analysera investeringar. Återbetalningsmetoden är en enkel och välanvänd metod för 

investeringsbedömning. Den kan användas i kombination med andra metoder för att få en 

djupare ekonomisk analys. Känslighetsanalys är en metod för att bedöma risk och osäkerhet. 

Den tar hänsyn till olika förutsättningar som påverkar en investering (Brealey, Myers & 

Allen, 2011). 

2.3 Förutsättningar för produktion 
Historiskt har solen gett den energi som är förutsättningen för liv på jorden. Den tillgängliga 

energin från solinstrålningen på jordytan är 8400 gånger större än mänsklighetens totala 

energianvändning (Sidén, 2009).  

2.3.1 Solinstrålning 
Solenergi bildas när väte omvandlas till helium i en kärnreaktion. Överskottet från denna 

process är solenergi. Solinstrålningen innehåller våglängder som träffar jordens yta. En del av 

solinstrålningen reflekteras och en del absorberas av ozon, koldioxid och syre i atmosfären. 

Detta kallas direkt instrålning. Endast en bråkdel av solens energi träffar jordytan. Effekten 

från denna solinstrålning kan tillvaratas och den kallas diffus eller indirekt instrålning 

(Andrén, 2011).  

 

Solenergi har högst energiutbyte per areaenhet av alla förnybara energikällor (Svensk 

solenergi, 2013). Det finns flera faktorer som påverkar den energimängd som kan 

tillgodogöras. Dessa är bland annat tillgång, lokalisering, reflektion och absorption i moln 

samt hur vinkelförhållandena på de absorberande föremålen är. Denna strålning kallas 

globalinstrålning. Den globala solinstrålningen för Sverige och Tyskland visas i figur 1 

(Andrén, 2011). 

 

 
Figur 1 Solinstrålning kWh/m

2 
i Europa 

Källa: Joint Research Centre, 2012. (Egen bearbetning). 
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Solinstrålningen i Sverige beräknas till 600 till 900 kWh per kvadratmeter. I norra Tyskland 

är motsvarande 800 till 1000 kWh per kvadratmeter. I de södra delarna är solinstrålningen 

1000 till 1400 kWh per kvadratmeter (JRC, 2012).    

2.3.2 Solel 
Från solen kan elenergi utvinnas. Den teknik som används är solceller där fotoner, som är 

solljusets energibärare, omvandlas till elektrisk energi (Sidén, 2009). Detta sker utan att 

ämnen eller material förbrukas. Efter installation är drift- och underhållskostnader näst intill 

obefintliga. Elproduktionen från solceller har en liten miljöpåverkan. Solceller kan användas i 

olika storlekar, allt från mobilt på exempelvis båtar till fasta anläggningar i stor skala 

(Andrén, 2011). 

 

Kristallint kisel är en tunn skiva halvledarmaterial med kontakter på både fram- och baksida. 

När solcellen träffas av solinstrålningen blir framsidan negativ och baksidan positiv genom så 

kallad polarisering. Solljuset omvandlas till elektricitet med hjälp av en halvledare. Det är 

ämnen som leder ström sämre än metaller, vanligtvis används kisel. Kiselsolceller har en 

livslängd över 25 år och de står för 90 procent av marknaden för solceller. En kiselcell har en 

verkningsgrad på upp till 20 procent. För att utnyttja solinstrålningen effektivast placeras 

solcellerna med bra förutsättningar. De placeras i sydlig riktning och med en vinkel som 

motsvarar ordinär taklutning på 45 grader. De kan placeras i andra vinklar som exempelvis 

integrerat i fasader (Andrén, 2011).  

Det vanligaste alternativet för små elproduktionsanläggningar är att de ansluts till elnätet 

internt i fastigheten. Det innebär att behovet av köpt el minskar. Mindre anläggningar bör 

dimensioneras utifrån det egna behovet av el (Scandinavian Heartland, 2013).  

2.4 Solcellsmarknaden i Europa 
Marknaden för solceller har under det senaste årtiondet haft en positiv utveckling. Detta trots 

en finansiell och ekonomisk kris inom EU. Framtidsutsikten för fortsatt utveckling förväntas 

leda till en konkurrenskraftig energikälla under rätt politiska förhållanden för så väl 

konsumenter som elproducenter (EPIA, 2012). 

 

Inom EU stod solceller under år 2010 för det näst största tillskottet av elproduktionskapacitet. 

Stödpolitik har haft en betydande roll för utvecklingen av solcellsmarknaden. Det har lett till 

att produktionen har ökat och på så vis har priset för solcellssystem minskat med ungefär 50 

procent i Europa under de senaste fem åren (Hultquist & Machirant, 2012). 

 

Den 6 juni år 2013 väntas ett beslut om tullavgift då Kina dumpar priset på kristallina 

solcellsmoduler. Från och med 6 mars år 2013 tullregistreras alla kiselbaserade moduler som 

kommer ifrån Kina till EU. En retoraktiv tullavgift på kinesiska kiselbaserade solceller skulle 

därmed kunna vara möjligt från 6 mars. En tullavgift skulle innebära att kinesiska solceller får 

ett högre pris i EU. Det gynnar europeiska kiselbaserade solceller (EU, 182/2013).  

 

Europa har ökat andelen solcellsinstallationer med 50 procent från år 2010 till år 2011. Fram 

till år 2011 har ungefär 52 GW solceller installerats till elnätet. Tyskland är ett av de ledande 

länderna som år 2011 installerade en effekt på ungefär 7500 MW. Tysklands totala 

installerade effekt motsvarar ungefär 50 procent av den totala installerade effekten i Europa. 

Detta visas i figur 2. Sverige installerade 3 MW och ingår i kategorin Rest of Europe (EPIA, 

2012).  
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Figur 2 Total installerad effekt, Europa 2000 - 2011 

Källa: EPIA, 2012 s. 15. 

 

Vidare i studien beskrivs den tyska och svenska marknaden närmare. 

2.5 Förutsättningar för solceller i Tyskland 
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för solceller i Tyskland. Först beskrivs politik och 

bakgrund till solcellsmarknaden i Tyskland och sedan beskrivs elpris och stödsystem för 

solceller.  

2.5.1 Solcellsmarknaden i Tyskland 
Tyskland är på väg att lämna tidsåldern för fossil energi och kärnkraftsenergi bakom sig. 

Solceller antas få en betydande roll i framtida energiförsörjning. Idag har Tyskland en 

installerad solcellseffekt på 33 GW, fördelat på 1,3 miljoner anläggningar. Solcellerna 

producerar årligen ungefär 35 TWh el (Frauenhofer ISE, 2013). Tyskland hade 20 procent 

förnybar elproduktion under år 2011. Solceller stod för tre procent av Tysklands förnybara 

elproduktion år 2011. Dessa siffror har ökat och idag står andelen installerade solceller för 

fem procent. Fördelningen av Tysklands totala elproduktion år 2011 visas i figur 3 (BMWi, 

2012).  

 

 
Figur 3 Elproduktion, Tyskland 2011 

Källa: BMWi, 2012 s. 4.  
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Tyskland tog år 2011 ett beslut om att avveckla all kärnkraft till år 2022 (BMWi, 2012). De 

har tydliga mål om förnybar energi till år 2020 och solceller är ett bidrag till att uppfylla 

dessa. Målet är att andelen förnybar energi ska vara 35 procent år 2020. Fram till år 2050 ska 

motsvarande siffra vara 80 procent (Frauenhofer ISE, 2013).  

 

Tyskland har tio gånger större population än Sverige och ytan är något mindre. I figur 4 nedan 

återfinns en översikt av Tyskland.  

 

Tyskland 

Yta 357 000 kvadratmeter (Landguiden, 2012) 
Population 
Elanvändning 

82 miljoner                     (Landguiden, 2012) 
541 TWh                  (Frauenhofer ISE, 2013) 

Andel förnybar energi 20 procent                                (BMWi, 2012) 
Installerad effekt solceller 33 GW                      (Frauenhofer ISE, 2013) 

Stöd till förnybar energi Inmatningstariff     (Frauenhofer ISE, 2013) 
 

Figur 4 Översikt Tyskland 

Egen figur, 2013-04-14. 

2.5.2 Elpris 
Elpriset i Tyskland är idag ungefär 29 Eurocent per kilowattimme inklusive skatt och moms. 

Skatt, moms och en avgift för EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz) bestäms politiskt. 

Skatten är 2,1 Eurocent per kilowattimme, momsen är 4,6 Eurocent per kilowattimme och 

avgiften för EEG-Umlage är 5,27 Eurocent per kilowattimme. Utöver dessa innehåller elpriset 

även andra avgifter (Frauenhofer ISE, 2013). Utvecklingen av elpris och EEG-Umlage visas i 

figur 5.  

 

 
Figur 5 Elpris och EEG-Umlage 

Källa: Frauenhofer ISE, 2013. s. 21. (Egen bearbetning). 

 

EEX, European Energy Exchange, är den tyska börsmarknaden för el. Medelspotpriset för 

mars månad år 2013 var ungefär fem Eurocent per kilowattimme i Tyskland (EEX, 2013). Sol 

täcker idag effekttopparna dagtid vilket tränger undan dyr reservkraft som exempelvis gas och 

pumpkraftverk. Det leder till att priset på producerad el sänks. Solcellerna påverkar spotpriset 

åt rätt håll (Frauenhofer ISE, 2013).  

 

 Elpris 

 EEG-Umlage 
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Tyskland har fyra stora energiföretag, EnBW, Eon, RWE och Vattenfall. De har stort 

inflytande i energipolitiken i Tyskland. Det är de som administrerar inmatningstarifferna och 

bestämmer elhandelspriset (Frauenhofer ISE, 2013).   

 

Det är och har inneburit en utmaning för Tyskland att anpassa energisystemet för en 

betydande utbyggnad av förnybar energi utan att påverka kvalitet och leveranssäkerhet. 

Förnybar energi ska ges förtur vid nyanslutningar till elnätet enligt lag i Tyskland (EI, 2007). I 

Tyskland finns det ungefär 10 000 olika företag kopplade till marknaden för solceller. Det 

innebär att marknaden för solceller omsätter ungefär 130 000 heltidsanställningar (Hultquist& 

Machirant, 2012). Under senare år har många tyska tillverkande företag av solceller gått i 

konkurs på grund av att Kina tagit över stor del av marknaden (PVTECH, 2013). 

2.5.3 Stöd till solceller 
I detta avsnitt beskrivs Tysklands stödsystem i form av inmatningstariff och hur det 

finansieras.  

2.5.3.1 Inmatningstariff 
Tyskland har sedan år 2004 satsat på solceller. Då infördes ett stöd för solceller i form av 

inmatningstariffer. En inmatningstariff är en garanterad förutbestämd ersättning för den 

producerade elen. I Tyskland är garantitiden 20 år. När inmatningstarifferna för solceller 

infördes var den garanterade ersättningen 50 Eurocent per inmatad kilowattimme. Detta ledde 

till en stark tillväxt för solceller mellan år 2004 till år 2008. Inmatningstarifferna anpassas 

idag för att kontrollera solcellsutvecklingen (Frauenhofer ISE, 2013). I början av år 2009 

påverkades solcellsmarknaden i Tyskland av finanskrisen. Under tiden sjönk priserna på 

solcellsmodulerna. När finansmarknaden hade stabiliserats i slutet på året blev det gynnsamt 

att investera igen utan att priset på modulerna steg (Hultquist & Machirant, 2012). 

 

Utvecklingen har inte varit helt smärtfri. Sänkningar av inmatningstarifferna har utförts. Detta 

ledde till att solcellsföretag sänkte sina priser för att stabilisera marknaden under år 2010. 

Under år 2011 har nya prisnivåer för inmatningstarifferna införts som ska stabilisera 

installationstakten (Hultquist & Machirant, 2012). Utvecklingen av inmatningstarifferna visas 

i figur 6. De högsta och lägsta värdena i figuren utgår från publikationen Frauenhofer ISE 

(2013) och resterande värden är ett genomsnittligt värde med statistik från Erneuerbare 

Energien und Klimaschutz (2012).  

 

 
 
Figur 6 Inmatningstariff 

Egen figur, 2013-05-14. 
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Tyska inmatningstariffer har sänkts med över 50 procent sedan år 2008. Idag är 

inmatningstariffen lägre än priset på el. Priset på en tariff är under år 2013 ungefär 16 

Eurocent per kilowattimme. Motsvarande tariff för offshore vindkraft är ungefär 19 Eurocent 

per kilowattimme. Inmatningstariffen för solceller har sjunkit snabbare än för någon annan 

förnybar energikälla (Frauenhofer ISE, 2013).  

2.5.3.2 EEG-Umlage 
EEG-Umlage är Tysklands program för omställning till förnybar energi. Programmet ska 

hjälpa till att finansiera landets stöd i form av inmatningstariffer. Kostnaden för omställningen 

bärs i huvudsak av energianvändaren. Elintensiva industrier är undantagna från avgiften 

(Frauenhofer ISE, 2013).  

2.6 Förutsättningar för solceller i Sverige 
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för solceller i Sverige. Först beskrivs politik och 

bakgrund till solcellsmarknaden och sedan beskrivs elpris, stöd och framtida förutsättningar.  

2.6.1 Solcellsmarknaden i Sverige 
Solcellsmarknaden i Sverige har haft en blygsam utveckling. Idag har Sverige en hög andel 

förnybar energi för energiproduktion (Boverket, 2010). Sverige har en installerad 

solcellseffekt på ungefär 24 MW som årligen producerar ungefär 18 GWh (Palmblad, 2013). 

Den maximala potentiella elproduktionen med solceller bedöms till 16 TWh per år (Sundberg, 

Carlsson, Ström & Johansson, 2010). Svensk Solenergi har som mål att elproduktionen från 

solceller ska vara 4 TWh i Sverige år 2030. Detta motsvarar en area på 50 till 100 km
2
. Det 

finns ungefär 300 km
2
 tak- och fasadyta som har bra förutsättningar för solceller. Detta 

motsvarar ungefär 0,05 procent av Sveriges landareal. Om Sverige bygger ut till 4 TWh solel 

till år 2030 kan 8000 arbetstillfällen skapas. Under år 2011 fanns ungefär 300 arbetstillfällen 

(Svensk Solenergi, 2013). 

 

Sverige har stor yta i förhållande till populationsmängd. I figur 7 nedan återfinns en översikt 

av Sverige.  

 

Sverige 

Yta 450 295 kvadratmeter   (Landguiden, 2013) 

Population 9 miljoner                         (Landguiden, 2012) 

Andel förnybar energi 50 procent                        (Energiläget, 2012) 

Installerad effekt solceller 24 MW                                  (Palmblad, 2013) 

Stöd till förnybar energi Investeringsstöd                  (SFS, 2011:1027) 

 
Elcertifikat         (Energimyndigheten, 2013) 

 

Figur 7 Översikt Sverige 

Egen figur, 2013-04-14. 

2.6.2 Elpris 
Elpriset i Sverige är i dagsläget relativt lågt. Priset sätts på Nord Pool som är en gemensam 

nordisk börsmarknad. Medelspotpriset på börsen för mars månad år 2013 var för Sveriges 

elområden 37,1 öre per kilowattimme (Nord Pool, 2013). Skillnaden i elpris i de olika 

elområdena i Sverige kan vara olika stora vid olika tillfällen. Ibland är det samma pris i hela 

Sverige. Priset i norra Sverige är generellt lägre än för södra Sverige vilket beror på att norra 

Sverige har ett överskott av el (Vattenfall, 2013).  

 



12 

 

Elpriset i Sverige består av flera delar. Först är det uppdelat mellan ett elhandelspris och ett 

elnätspris. I elhandelspriset ingår kostnad för elhandel, energiskatt och moms. Kostnaden för 

elhandel är ett grundpris som utgår ifrån förändringar på elbörsen Nord Pool. På Nord Pool 

sätts dagligen priser som elhandelsföretagen utgår från i prissättningen 

(Energimarknadsbyrån, 2013). Det är grundpriset som är konkurrensutsatt och består av drygt 

40 procent av det totala elpriset. Skatten utgörs av energiskatt på el. Energiskatten på el är för 

år 2013 på 29 öre per kilowattimme med undantag för vissa kommuner i norra Sverige där 

energiskatten på el är 19,2 öre per kilowattimme. Moms utgår med 25 procent. Andelen 

energiskatt och moms står tillsammans för ungefär 40 procent av det totala elhandelspriset 

(Svensk Energi, 2013). För utvecklingen av skatt och moms se figur 8.  

 
Öre/kWh 

 
 
Figur 8 Energiskattens utveckling 

Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2013. (Egen bearbetning). 

 

För en villa utan elvärme med en energianvändning på ungefär 5 000 kilowattimmar var 

kostnaden för energiskatt på el och moms år 2012 ungefär 3400 kronor. Sverige har i 

jämförelse med många andra länder ett lågt elpris både för privatpersoner och för företag 

vilket har gjort det svårt att få egenproducerad el lönsamt. Se figur 9 för elprisets utveckling 

(Svensk Energi, 2013).  
 

 
Figur 9 Elprisets utveckling 

Källa: SCB, Svensk Energi, 2013. s.24.  
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Ett Elhandelsföretag köper och säljer el. Den produktion som matas in på elnätet kan säljas till 

valfri elhandlare i landet. För att kunna sälja överskottet av den producerade elen behöver ett 

avtal med ett elhandelsbolag tecknas. Priset kan vara fast eller följa spotpriset på elbörsen 

Nord Pool. Avtalet är en överenskommelse mellan producent och elhandlare. Vissa 

elhandelsbolag är inte intresserade av att köpa små kvantiteter av el (Scandinavian Heartland, 

2013).  

Vid en årlig försäljning under 30 000 kronor räknas försäljningen som hobbyverksamhet. 

Moms för såld el behöver inte betalas in och moms kan inte heller dras av vid inköp av el. 

Egenproducenter som säljer el till ett värde som överstiger 30 000 kronor per år har 

skatteskyldighet. Skatteskyldigheten gäller för all producerad el även egenanvänd el 

(Skatteverket, 2013). 

2.6.3 Stöd till solceller 
Solcellsanläggningar kan delas in i två kategorier. Till egenproducent räknas en mindre 

anläggning på max 43 kW som kan anslutas till en huvudsäkring på 63 A. Till 

inmatningskund räknas en anläggning som producerar el kommersiellt. Anläggningen deltar 

som aktör i elhandeln (Scandinavian Heartland, 2013). 

2.6.3.1 Investeringsbidrag 
Stöd i form av investeringsbidrag erhålls till mikroproducenter om anläggningens säkring är 

högst 63 Ampere och inmatad el till elnätet får inte överstiga uttagen el under ett år. Om detta 

inte uppfylls räknas anläggningen till småskalig produktion och stöd utgår (EI, 2013).  

 

Den statliga finansieringen till solceller fördelas mellan demonstrationsprojekt, Forskning och 

Utveckling samt marknadsstöd. Det första stödsystemet kom år 2005 och pågick till november 

år 2008. Under den perioden växte antalet solceller i Sverige (Lindahl, 2010). 

 

Det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar regleras enligt förordning SFS, 

2011:1027. Detta är en ändring av tidigare förordning SFS, 2009:689. Syftet med 

investeringsstödet som kom år 2009 var att bidra till en omställning av energisystemet och är 

öppet för alla intresserade investerare. Det ska bidra till användning av solcellssystem och att 

dess kostnader sänks. Målet var att solceller skulle generera en ökad, årlig elproduktion med 

minst 2,5 GWh under perioden med start 1 juli år 2009 till 31 december år 2012 (SFS, 

2009:689). Under denna period fördelades totalt 296, 5 miljoner kronor (Energimyndigheten, 

2013). Installationstakten minskade betydligt under de nio månader då det inte fanns något 

stöd mellan åren 2008 och 2009. Detta visar hur beroende Sverige är av stöd för utvecklingen 

av solcellsmarknaden (Lindahl, 2010).  

 

Den nya perioden sträcker sig från 1 februari år 2013 till år 2016. Under denna period ska 210 

miljoner kronor fördelas, varav 107,5 miljoner kronor fördelas under år 2013 

(Energimyndigheten, 2013). Maxbeloppet för en investering är 1,2 miljoner kronor. Stöd ges 

som ett engångsbidrag.  Från början erhölls 60 procent av de stödberättigade kostnaderna för 

investeringen och har under första perioden sänkts till 45 procent. Idag erhålls 35 procent av 

de stödberättigade kostnaderna för investeringen (SFS, 2011:1027).  

 

År 2010 installerades ungefär 2100 kW solcellseffekt. Det motsvarar fyra gånger mer 

installerad effekt än år 2009. Den ökade installerade solcellseffekten bidrog till en effektiv 

process. I samband med fallande priser på solcellsmoduler på världsmarknaden minskade 

även priserna i Sverige (Lindahl, 2010). 
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2.6.3.2 Elcertifikat 
Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för att ställa om till förnybar energiproduktion 

på ett kostnadseffektivt sätt. Stödet ges till producenter av förnybar el. Ett elcertifikat erhålls 

för varje producerad megawattimme förnybar el i 15 år. Handel med elcertifikat sker på en 

öppen marknad. Priset bestäms av utbud och efterfrågan. Ett elcertifikat är ungefär 250 kronor 

per megawattimme. Efterfrågan utgörs av en kvotplikt. Det innebär att användare av el betalar 

en viss kvot per använd kilowattimme. Det ingår i slutanvändarens elhandelspris på 

elfakturan. Systemet upphör år 2035. År 2013 är kvotplikten 13,5 procent. Det innebär att 

elanvändaren betalar ungefär 3,5 öre per kilowattimme (Energimyndigheten, 2013).   

2.6.4 Framtida förutsättningar 
Nettodebitering kan vara ett stödalternativ för solceller i framtiden. Nettodebitering innebär 

att mängden el som kunden har tagit ut från elnätet reduceras med mängden inmatad 

produktion från kunden. Debitering av nettokonsumtionen kan göras på dygns- månads- eller 

årsbasis. Energimarknadsinspektionen, EI, har gjort en utredning på uppdrag av regeringen 

om för- och nackdelar med införande av nettodebitering. Det går att nettomäta utmatad data 

med inmatad data rent tekniskt. Att nettomäta strider mot dagens skatteregler som baseras på 

totalt uttag av el (Energimyndigheten, 2013). Skatteverkets uppfattning är att skattereglerna 

inte kan ändras till förmån för nettodebitering då det är oförenligt med EU-direktiv om 

mervärdesskatt och om energiskatter. EU-direktiv styr skattebestämmelserna. Ur 

mervärdesskattsynpunkt är el en vara. För att kunna kvitta försäljning och inköp av el utan 

konsekvenser för dagens bestämmelser, krävs en ändring. Förändringar av EU-direktiv är en 

omfattande och tidskrävande process som skatteverket saknar mandat och kompetens att 

genomföra. En kvittning av energiskatt och moms innebär en besparing för elproducenten på 

ungefär 800 kronor per månad för de ungefär 1000 stycken elanvändare som finns idag med 

egen elproduktion. Det är enligt skatteverket en liten besparing i förhållande till vilka 

förändringar som måste utföras (Skatteverket, 2013). Denna kvittning innebär också ett 

skattebortfall på ungefär 800 000 kronor för staten, med hänsyn till dagens mängd 

mikroproduktion (Sundberg et al., 2010).  

 

Med nettomätning kan elproducenten hindras att sälja sitt överskott. Därför föreslår EI att 

mätning och avräkning sker separat. I framtiden föreslår EI att elproducenten, om möjligt, ska 

kunna välja mellan att bli nettodebiterad eller att sälja sitt överskott. I juni år 2013 väntas ett 

beslut om nettodebitering (Sundberg et al., 2013). 

 

Kritiker till nettodebitering anser att det kommer att leda till högre elnätspriser för övriga 

konsumenter då elnätsbolagen förlorar intäkter. EI skriver i sin rapport att detta bortfall är 

försummande. Det finns kritik mot direkt nettomätning då detta kan påverka 

konkurrensutvecklingen. Med separat mätning och avräkning bör, enligt EI, inte konkurrensen 

påverkas utan främja den inre marknaden för el inom EU (Sundberg et al., 2010). 

Den vanligaste formen av egenproducerad el är solceller på tak. År 2012 fanns runt 1000 

elproducenter av egen el i Sverige och siffran förväntas öka om beslutet om nettodebitering 

får en lösning (Svensk Energi, 2012). Egenproducerad el kommer att utgöra en liten andel av 

den totala elproduktionen även i framtiden. Betydelsen av egenproduktion är större eftersom 

det kan stimulera marknaden för energieffektiviseringstjänster. Svensk Energi föreslår ett 

undantag från krav på timvis mätning av produktionsanläggningar för att kunna möjliggöra 

kvittning av månadsvolymer av utlevererad och inköpt el (Svensk Energi, 2012).  

 

Det ska vara enkelt för elkunder som vill producera sin egen el. Det borde inte vara svårare än 

att den producerade el som matas in på elnätet kan kvittas mot den inköpta elen under samma 
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period tycker Svensk Energi (2012). Förutom ett personligt engagemang som är viktigt att ta 

tillvara på bidrar produktion av egen el dessutom till att energisystemet utvecklas. Det leder 

till ökad andel förnybar produktion, smartare nät och en starkare drivkraft för 

energieffektiviseringar (Svensk Energi, 2012).  

 

Egenproducerad el är en av frågorna med betydande koppling till utvecklingen av 

morgondagens energisystem, smarta elnät och elmätare. Utvecklingen går mot fler 

producenter av el och i stor utsträckning väderberoende produktion och elnätet behöver 

anpassas till detta. Då krävs både forskning, utveckling och investeringar. Utredningen om 

nettodebitering är den tredje utredningen sedan år 2009. Det är ett beslut som ska underlätta 

för den enskilda att leverera sin egenproducerade förnybara el till elnätet. Ingen kan idag 

förutsäga hur utvecklingen kommer att se ut och vilka lösningar som det kommer att leda till. 

Det är därför viktigt att regelverket möjliggör för en utveckling ur ett kundperspektiv (Svensk 

Energi, 2012). I framtiden kan elproduktionen från solceller överstiga efterfrågan på el, så 

kallad överproduktion, eftersom det i dagsläget saknas lagringsmöjligheter. I Sverige finns det 

svårreglerbar elproduktion (Rönnelid & Sebastian-Estevez, 2007). 

2.7 Investeringsbedömning 
Det finns flera definitioner för begreppet investering. Det kan innebära ett långsiktigt 

tidsperspektiv där målet är att öka företagets lönsamhet på sikt. Lönsamhet behöver inte vara 

den enda påverkande förutsättningen till investeringar (Ax, Johansson & Kullvén, 2010). 

Investeringarnas långsiktiga karaktär medför att det kan vara svårt att beskriva alla 

förutsättningar som kan vara betydande.  Förutsättningar kan inte förbises utan ska om möjligt 

beskrivas och diskuteras utifrån ett medvetet resonemang (Ljung & Högberg, 1996).   

 

Miljöinvesteringar kan grunda sig på andra faktorer som exempelvis eget intresse eller 

förändrad lagstiftning. Investeringar kan ha olika utgångspunkter beroende på 

investeringsobjekt. En miljöinvestering kan innebära en satsning på förnybara energikällor 

och energisparande åtgärder (Ax et al., 2010). För en miljöinvestering kan kalkylräntan 

vanligen sättas lågt och ibland vara noll procent (Ljung & Högberg, 1996). Allt fler företag 

har en hållbar strategi. Det fungerar som ett styrmedel där vinsten för företaget kombineras 

med upprätthållandet av miljön (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). 

 

Att erhålla en helhetsbild av en investering är viktigt. Det finns inga optimala teorier eller 

modeller för hur en investering ska genomföras och implementeras. De planeras inför 

framtiden utifrån hur dagssituationen ser ut (Brealey, Myers & Allen, 2011). Vid större 

investeringar kan det vara svårt att samla all relevant data för att få en enhetlig bedömning 

(Bergstrand, 2010).  

 

För att beräkna en investerings lönsamhet kan en investeringskalkyl sammanställas. En 

investeringskalkyl är en förenklad modell av verkligheten. Vid beslutsfattande behöver inte 

investeringskalkyler utgöra det enda underlaget. Det kan vara svårt att uppskatta framtida in- 

och utbetalningar, både vad det gäller storleks- och tidsaspekter. Det kan bero på teknisk 

utveckling och marknadsutveckling i framtiden (Ax et al., 2010). När olika 

investeringsalternativ ska utvärderas kan alternativens positiva och negativa konsekvenser 

sättas mot varandra. Målet med en investering är viktigt. Målsättningen bör vara tydlig för att 

kunna bedöma vilka konsekvenser och vilken vikt de ska ges. Det alternativ som uppfyller ett 

visst syfte eller målsättning kan väljas (Ljung & Högberg, 1996). 
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2.7.1 Investeringsstrategi 
Det gäller att hitta en balans mellan finansiering och strategi. På lång sikt är en investering 

ofta mindre detaljerade. Sunt förnuft och eftertänksamhet är därför också viktigt (Brealey et 

al., 2011). Det är viktigt att ha en balans mellan siffror och strategi och betydelsen av dessa 

(Alkaraan & Northcott, 2006). 

 

“Overall, I think you have to use a balance of the two categories [strategic and financial]. I 

would never say I would only do something because the numbers make sense. But equally, I’d 

never say I would only do something because it is strategic. You have to use a balance 

between strategy and finance—it’s not about the extremes, it’s about moving around in 

between, in the middle” 

(Alkaraan & Northcott, 2006 s.166).  

 

Investeringar kan delas upp i strategiska och icke-strategiska. Strategiska investeringar kan 

ses som mer komplexa, osäkra och tidsperspektivet är ofta längre. De baseras inte enbart efter 

projektets ekonomiska situation utan hänsyn tas till andra konkurrerande aspekter. Strategiska 

investeringsbeslut beror på effektivitet, kvalitet, kundnöjdhet och innovation. Det finns en 

filosofi som bygger på ”simple is best ”. Detta innebär att företag utgår ifrån vad som är 

enkelt och lätt att använda. När beslut hålls på en enkel nivå är det överskådligt och lätt för 

alla att ta till sig. Detta innebär även att hänsyn tas till intuition och erfarenhet (Alkaraan & 

Northcott, 2006). 

 

Genom erfarenhet kan företag lära sig hur processer ska bli bättre. De lär sig genvägar när de 

blir vana med processen. I ett långsiktigt perspektiv måste företag lära sig hur de kan hantera 

påverkande faktorer (Kotler et al., 2008). Alla som påverkas av en investering eller påverkar 

en investering är intressenter. Det är viktigt att känna till alla intressenter och deras 

förväntningar. Det gäller att ha en balans då en intressent ofta har egna mål för investeringen 

(Tonnquist, 2012). För att nå långsiktiga mål är strategi ett tillvägagångssätt. En långsiktig 

strategi kräver en balans mellan olika faktorer. Dessa är önskvärd tillväxt, tillräcklig vinst, 

attraktivitet för intressenter och förnyelseförmåga. Det är tillämpligt på offentlig verksamhet, 

ideell verksamhet samt på förenings- och privatliv (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 

 

Konkurrens är ett viktigt och naturligt inslag i marknadsutvecklingen. Det är nödvändigt att 

kunna anpassa sig till omvärlden. Marknadsutveckling påverkas av politiska projekt. EU är en 

part, som via lagstiftning, kan förändra marknadens förutsättningar när det exempelvis gäller 

konkurrens (Nilsson et al., 2010). 

 

Introduktion är dyrt och tar tid. Genom att testa koncept på en marknad kan resultatet avgöra 

om produkten är värd att satsa på (Kotler et al., 2008). Upplevelser och rykten påverkar 

kunden allt mer än mätbara produktegenskaper. Rätt information behöver nås av rätt person. 

Personen behöver förstå informationen (Nilsson et al., 2010). Ett gratis marknadsföringssätt är 

genom Word- of- mouth. Det är en metod för personlig kommunikation om en produkt mellan 

köpare, grannar, familjer, vänner och övriga. Negativa intryck om en produkt sprider sig 

snabbare än positiva intryck (Kotler et al., 2008).  

2.7.2 Återbetalningsmetoden 
För att se den ekonomiska potentialen i olika investeringar är återbetalningsmetoden ett 

alternativ. Den är enkel och ger en bra översikt vid investeringsbedömning. Det är en modell 

som många förstår och använder sig av innan djupare ekonomisk analys krävs (Brealey, et al., 
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2011). Återbetalningsmetoden beräknas genom grundinvesteringen delat på 

inbetalningsöverskott som visas i figur 10 (Ax et al., 2010). 

 

 
 
Figur 10 Återbetalningsmetoden 

Källa: Ax, Johansson & Kullvén, 2010 s. 391. 

 

Nackdelar med metoden är att hänsyn inte tas till kalkylränta eller när i tiden in- och 

utbetalningar infaller. Den tar inte heller hänsyn till förändringar av in- och utbetalningar över 

den ekonomiska livslängden (Brealey et al., 2011). Beräkningen av återbetalningstiden är lätt 

att genomföra (Bergstrand, 2010). Ofta används återbetalningsmetoden i budgetprocessen 

som en genväg för att få en snabb överblick av projektet. Många företag använder 

återbetalningsmetoden för att den är enkel. Den används också i första hand för att spara 

resurser. Först om återbetalningstiden fallerar kan resurser till att konstruera andra 

kalkylmetoder tas fram (Berk & DeMarzo, 2011). Den används ofta i samband med 

ytterligare metoder (Brealey et al., 2011).  

 

Om återbetalningstiden inte överstiger företagets tidskrav kan investeringen antas lönsam. Ett 

annat perspektiv är att den investering som har kortast återbetalningstid är mest lönsam 

(Karlsson, 1999). Återbetalningstiden försöker mäta hur lång tid det tar att få tillbaka satsat 

kapital. En beslutsregel för återbetalningsmetoden är att ett investeringsalternativ är lönsamt 

då återbetalningstiden är kortare än en på förhand bestämd återbetalningstid. Om flera 

alternativ är det alternativ som har den kortaste återbetalningstiden mest lönsam (Ljung & 

Högberg, 1996). För energiinvesteringar kan en återbetalningstid mellan sju och tio år antas 

lönsam. Återbetalningsmetoden kan ge en bra jämförelse mellan olika energiinvesteringar 

(Sidén, 2009).  

 

Återbetalningstiden har använts under en längre tid för bedömning av investeringar. Metoden 

ansågs för enkel under en period (Hallgren, 2002). Företag använder sig av 

återbetalningstiden trots att nuvärdemetoden är mer exakt. Att använda återbetalningsmetoden 

kan bero på bristande kunskap vilket innebär att en förenklad metod är att föredra (Arvidsson, 

1998). Olika investeringsmetoder speglar olika effekter. Olika metoder föredras i olika 

beslutssituationer beroende på vilka effekter som anses viktigast för investeringen (Ljung & 

Högberg, 1996). Det finns en nedgång i användandet av avancerade metoder. 

Återbetalningsmetoden är den mest använda när risker bedöms i företag (Alkaraan & 

Northcott, 2006). Återbetalningsmetoden kan beakta osäkerhet på ett enkelt sätt. Speciellt om 

inbetalningsöverskotten under hela återbetalningstiden är relativt säker. Det innebär att det 

satsade kapitalet kan återfås med relativt stor säkerhet (Ljung & Högberg, 1996). Idag är den 

fortfarande en av de vanligaste metoderna för investeringsbedömning (Hallgren, 2002). 

2.7.3 Känslighetsanalys 
Vid investeringskalkylering uppskattas information om investeringens ekonomiska 

förutsättningar. Det går inte att med säkerhet fastställa framtida inbetalningsöverskott. De data 

kalkylen bygger på är osäker vilket leder till att resultatet från kalkylen kan vara osäkert. I 

kalkylarbetet kan denna osäkerhet beaktas (Karlsson, 1999). 
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Osäkerhet innebär att det finns faktorer som kan innebära en påverkan. Det är därför viktigt 

att försöka identifiera vilka andra faktorer som kan påverka en investering. Det är viktigt att ta 

hänsyn till bakomliggande variabler. Det är inte säkert att de hittas med en gång. Utifrån dessa 

faktorer kan en känslighetsanalys konstrueras (Brealey et al., 2011). Vid bedömning av en 

investering bör osäkerheten i gjorda antaganden analyseras. En känslighetsanalys kan även 

innefatta förutsättningar som ligger bakom de antaganden som identifierats i kalkylen. 

Analysen bör visa hur osäkerheten påverkar utfallet av olika investeringar. I en 

känslighetsanalys beskrivs kalkylresultaten och hur de påverkas av förändringar i olika 

förutsättningar (Brealey, Myers & Marcus, 2012). En övergripande förutsättning är hur 

löpande inbetalningar varierar. Osäkerheten kan vara sammankopplad med 

inbetalningsöverskottet som en investering genererar. Känslighetsanalyser kan visa hur 

känslig en investering är för förändringar i inbetalningsöverskott. Sambandet kan vara 

betydande om de årliga inbetalningsöverskotten är de enda positiva konsekvenserna av en 

investering (Ljung & Högberg, 1996). Finansiella värderingar är korrekta utifrån vilka 

uppskattningar som har identifierats (Berk & DeMarzo, 2011). 

 

En känslighetsanalys visar hur en investering påverkas av olika variablers värde (Brealey et 

al., 2011). Genom att beräkna ett högsta och lägsta värde på en variabel kan en 

känslighetsanalys utformas (Samuelsson & Olve, 2008). Varje variabel sätts utifrån ett 

optimistiskt och pessimistiskt värde med utgångspunkt från ett förväntat värde (Brealey et al., 

2011). En optimistisk beräkning beskriver konsekvenserna under gynnsamma förutsättningar. 

En realistisk visar de mest troliga konsekvenserna utifrån identifierad bakgrund, tidigare 

erfarenheter och framtida bedömning. En pessimistisk beräkning visar konsekvenserna under 

en ogynnsam utveckling (Ljung & Högberg, 1996).   

 

En nackdel med en känslighetsanalys är uppskattningarna av det optimistiska och 

pessimistiska utfallen. Det kan finnas olika uppfattningar om vad som är optimistiskt och 

pessimistiskt. Det som upptäcks i framtiden är nödvändigtvis inte till hjälp idag. Ett annat 

problem är att vissa variabler är beroende av varandra. En faktor kan påverka en annan 

(Brealey et al., 2011). Även om risker och olika påverkande faktorer analyseras noggrant kan 

utfallet bli något annat än förväntat. Eftersom att det är svårt att förutse framtida händelser 

kan det leda till att mindre troliga utfall förbises. Detta trots att de tillsammans kan ha stor 

betydelse (Bergstrand, 2010). 

 

I investeringssituationer krävs ofta flera försök för att identifiera alla faktorer. Att analysera 

olika alternativ kan vara ett sätt. Investeringen kan vara liten eller stor. Investeringen kan 

placeras på olika platser. Det alternativ som ger mest fördelar ska väljas (Berk & DeMarzo, 

2011). Många variabler är svåra att mäta noggrant i verkligheten och vissa värden för 

variabler skiljer sig i verkligheten. Därför måste uppskattningar användas. Noggrannheten för 

att en variabel ska vara tillförlitlig skiljer sig åt (Breierova & Choudhari, 1996). 

 

Att konstruera en känslighetsanalys kan generera lärdom om vilka antaganden som är 

viktigast. Då kan resurser omfördelas för att förfina viktiga antaganden. En sådan analys 

upptäcker vilka aspekter som är mest kritiska för projektet. De viktigaste faktorerna kräver 

mycket uppmärksamhet (Berk & DeMarzo, 2011). Känslighetsanalysen hjälper till att förstå 

helheten i ett system. Genom att använda ett brett intervall av värden kan fler insikter 

identifieras. En förändring av en faktor kan påverka investeringen kraftigt och utgöra en 

avgörande faktor för investeringen (Breierova & Choudhari, 1996). 
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Vid energiinvesteringar som ska jämföras får energipriset ofta stor betydelse för 

investeringskalkylen. I en kalkyl kan därför dagens energipriser jämföras med alternativ där 

energipriserna är något högre och lägre. I större investeringar kan en känslighetsanalys visa 

hur förändringar i energipriser påverkar kalkylen (Energimyndigheten, 2013). Det finns inga 

regler för vilka variabler som en känslighetsanalys ska ta hänsyn till (Brealey, Myers & 

Marcus, 2012). En känslighetsanalys används ofta för att testa hur ändringar skapar 

förändring i helheten. Känslighetsanalys hjälper till att styrka andra metoder genom att den tar 

hänsyn till osäkerheter som ofta är kopplade till den ursprungliga metoden (Breierova & 

Choudhari, 1996).   

 

En känslighetsanalys är den mest spridda tekniken för att bedöma risker i både strategiska och 

icke-strategiska investeringar. En känslighetsanalys popularitet härstammar från dess 

enkelhet. Investeringar får en optimistisk och pessimistisk uppskattning av riskerna. En 

känslighetsanalys används precis som återbetalningsmetoden i stor utsträckning för att 

bedöma risker i investeringar (Alkaraan & Northcott, 2006). 
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3. Metod 
I det här kapitlet redogörs för upplägget av den här studien. Här förklaras de utgångspunkter 

som vi har arbetat med. Problemdiskussionen, frågeställningarna och syftet ligger till grund 

för vilket perspektiv, angreppssätt och metod som har utformats i denna studie. Studien 

bygger på en induktiv ansats inom den hermeneutiska kunskapssynen. Genom växelverkan 

beskrivs och analyseras verkligheten som består av den svenska och tyska solcellsmarknaden. 

3.1 Översikt 
De grundläggande synsätten är epistemologi, kunskapens natur, och ontologi, vad som är 

verklighet. Genom att studera dessa motsatta teorier kan en förståelse bildas. Det är 

omfattande områden där det både finns en subjektiv och objektiv sida. Den subjektiva sidan 

innebär att en tolkning av verkligheten krävs medan den objektiva sidan innebär att 

verkligheten är mätbar. Vetenskapen utgår från dessa sidor och social konstruktivism, som 

baseras utifrån hermeneutiken utgår från den subjektiva sidan medan positivism utgår från 

den objektiva sidan. Det visas i figur 11 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

 Positivism Social konstruktivism 

Verkligheten Objektiva, kan bekräftas av 
våra sinnen 

Subjektiva, skapas i samspel 
mellan människor 

Ansats Deduktiv Induktiv 

Data Kvantitativa Kvalitativa 

 
Figur 11 Metodöversikt 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011. s. 81. 

 

Genom att använda befintliga begrepp, teorier och modeller kan en mer generell kunskap 

sökas med hjälp av öppna och systematiska processer. Ansatserna i ett arbete skiljer sig åt. En 

induktiv ansats innebär att arbeta med empirin som utgångspunkt medan en deduktiv ansats 

innebär att arbeta utifrån befintliga teorier och begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Abduktion är ett tredje tillvägagångssätt och förklaras som en kombination av 

induktion och deduktion. Först samlas teori in genom enskilda fall och en preliminär teori 

utformas som sedan testas på nya fall. Efter detta utvecklas teorin på nytt. Det är en effekt av 

växelverkan (Patel & Davidson, 2011). 

 

Det går att dela in människans sociala kontext i det subjektiva och objektiva synsättet. Till 

den subjektiva sidan återfinns hermeneutiken och representeras av ett tolkande, ett 

interpretativt synsätt (Burell & Morgan, 1993).  

 

En explorativ studie är utforskande och kartlägger befintlig information för att få en 

utgångspunkt. Det är vanligt att leta upp befintlig information samt intervjua verksamma 

personer inom området. Detta för att få en förståelse för hur andra har tänkt och tänker om 

framtidens forskning (Mattsson & Örtenblad, 2008). 

 

Den här studien har en hermeneutisk grund med kvalitativ data och en interpretativ 

arbetsgång. Detta på grund av studiens begreppsutveckling och skapandet av 

begreppsförståelse. Vi startar i en preliminär teori som har utformats för att hitta en lämplig 

inriktning på den empiriska studien. Vi utgår sedan från empirin för att få en bild av 

verkligheten. Den information vi får sammanställs och teorin fastställs och utvecklas därefter. 

Det innebär att studien har en induktiv ansats med en effekt av växelverkan ur en 

hermeneutisk kunskapssyn. Studien är explorativ och har ett övergripande marknads- och 

framtidsperspektiv. Det innebär att vi beskriver förutsättningar och framtidsutsikt för 
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solcellsmarknaden och solcellsinvesteringar i Sverige och Tyskland utifrån olika 

respondenters perspektiv och befintlig information.  

3.2 Operationalisering 
Operationalisering innebär att överföra teoretiska begrepp till empiriska observationer 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Eftersom vår studie behandlar både den tyska och 

svenska marknaden för solceller har vi valt att göra personliga intervjuer i båda länderna. För 

att samla in data till den tyska delen av studien valde vi att genomföra en studieresa till 

Tyskland. Vi ville uppleva och se marknaden med våra egna ögon. Inom hermeneutiken är det 

viktigt att uppleva verkligheten för att kunna förstå den (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). En studie på plats ger dels respondenten möjlighet att förmedla en rättvisare bild och 

dels blir tolkningen av informationen rättvisare.  

 

Vi har valt personliga intervjuer i första hand. Om inte det har varit möjligt har andra valet 

varit telefonintervju. Vid en telefonintervju kan vissa nyanser utskiljas och diskussioner är 

möjliga. Intervjuer via mail har undvikits förutom vid kompletterande frågor och 

återkoppling.  

 

Intervjuerna i Tyskland har främst varit på engelska med vissa förklarande begrepp på tyska. 

För att undvika missförstånd har det varit en fördel med personlig kontakt. Kroppsspråk, 

bilder och ansiktsuttryck förmedlar tydligare data och tolkningsmöjlighet. Intervjuerna och 

studiebesöket på den tyska marknaden ligger till grund för utformningen av den svenska 

delen. Vår studie grundar sig på att Tyskland ligger långt före Sverige i utbyggnad av 

solceller. Genom vår studieresa har våra intryck bekräftat detta. Tyskland är marknadsledande 

inom solceller (EPIA, 2012). Detta speglas i studien då Sverige sätts i relation till Tyskland. 

Respondenterna på den svenska marknaden antas känna till utvecklingen i Tyskland. Det 

leder till att Tyskland får uppmärksamhet redan från början. Många respondenter på den 

svenska marknaden har använt Tyskland som referens. Intervjufrågorna har utformats för att 

ge respondenten möjlighet att själva beskriva marknaderna i respektive land för att undvika 

ledande frågor.  

 

Vid utformning av frågor inför intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till två aspekter. Den 

första är grad av standardisering. Vid hög grad av standardisering ställs lika frågor, i samma 

ordning till alla respondenter. Vid låg grad av standardisering kan frågor och ordning 

anpassas efter respondenten. Den andra aspekten är grad av strukturering. Det handlar om 

vilket utrymme respondenten får för sina svar. Om det finns hög grad av strukturering är 

svarsalternativen begränsade och tvärtom vid låg grad av strukturering. Om studien har en låg 

grad av standardisering och strukturering resulterar intervjuerna i en kvalitativ analys av 

resultaten. En kvalitativ studie har ofta låg grad av strukturering vilket innebär att 

respondenten kan svara med egna ord. Detta innebär även att det inte går att förutse svaren 

(Patel & Davidson, 2011). Vår kvalitativa studie kan därför ses som induktivt inriktad där 

intervjufrågorna är utformade utifrån låg grad av standardisering och strukturering. Vi vill att 

intervjuerna ska ses som en dialog och ge utrymme för respondenten. Detta för att kunna få en 

bättre förståelse för hur verkligheten ser ut på ett personligt plan där egna ord och uttryck 

beskrivs i den här studien.   

 

Ostrukturerade intervjuer kan ge viktig information. De har ofta ett visst tema och 

intervjuerna kan ge många perspektiv (Bell, 2000). Vi har utgått ifrån en ostrukturerad 

intervjuform med öppna frågor som inom temat solceller har bestämts utifrån respondentens 
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svar. Denna struktur har gett respondenten möjlighet att uttrycka sin åsikt och sina tankar. Det 

har lett till att intervjuerna har fått en karaktär av diskussion och frågor och svar har undvikts.  

 

Vi har utgått ifrån ett frågeformulär, se bilaga 1 och 2. I frågorna kan studiens nyckelord 

återfinnas. Frågorna är anpassade efter det enskilda intervjutillfället och har använts utifrån 

vilken diskussion som förts med respondenten. Inledningsvis har frågan i Tyskland varit Hur 

skulle du beskriva Tysklands utbyggnad av solceller? Utifrån respondentens svar har nästa 

fråga kunnat vara Hur tycker du att stödsystemet i Tyskland fungerar? Motsvarande frågor har 

ställts på den svenska marknaden. För att få en tydlig bild av respektive lands utveckling har 

vi börjat med att fråga respondenterna om respektive lands egen marknad. Sedan har vi gått in 

på relationen mellan Tyskland och Sverige för att beskriva deras uppfattningar.  

 

Alla respondenter har getts möjlighet att vara anonyma. De har också fått möjlighet att 

återkoppla till resultatet av empirin. Vi har spelat in alla intervjuer för att undvika felciteringar 

och missförstånd. Vi har kunnat fokusera på intervjun. Vi som författare har medverkat under 

samtliga intervjuer för att underlätta arbetet med det empiriska materialet.  

3.3 Datainsamling 
Att samla in information innebär ofta en successiv process. Den mest tillgängliga 

informationen samlas in först och sedan söks ytterligare information utefter behov (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Vi har börjat med att samla in teori som ligger till grund för 

utformningen av empirin. Sedan har vi valt att dela in datainsamlingen av empirin i två olika 

block. Detta har vi gjort för att det empiriska materialet har samlats in i två olika omgångar. 

Datainsamlingen i Tyskland baseras på studieresan. Den svenska datainsamlingen har 

utvecklats utifrån den tyska delen av empirin.  

3.3.1 Insamling av teori 
Information som redan finns kan benämnas sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Vi har som nämnt ovan börjat med en preliminär teori som ligger till grund för den 

empiriska delen. Vi har använt olika teorikällor i form av tidigare forskning och relevant 

litteratur för denna studie. Först ville vi hitta information om hur utvecklingen i Sverige och 

Tyskland har sett ut. Denna information har tillhandahållits från olika publikationer från 

myndigheter och institut i respektive land. Det har medfört att vissa källor är på tyska. Vi har 

exempelvis använt sökverktyg som Google Scholar och Summon via Högskolan Halmstads 

bibliotek som är godkända databaser. I dessa sökverktyg har vi utgått från våra nyckelord; 

solceller, förutsättningar, investering och Tyskland. Vi har sökt information för respektive ord 

samt använt oss av kombinationer av orden samt sökt på varje ord med engelsk och tysk 

översättning. Begreppet förutsättningar i teorin innefattar, elpris, stöd samt politik och 

bakgrund som sammanfogas av solcellsmarknaden. 

 

Den företagsekonomiska teorin grundar sig till stor del på artiklar och litterära verk. Vid 

insamlingen av denna teori har sökorden främst varit; investering, återbetalningsmetoden, 

känslighetsanalys, strategi och Simple is best. Dessa ord har vi dessutom sökt med engelsk 

och tysk översättning. Vi har använt teori om olika strategier som bland annat filosofin om 

”simple is best”.  Vi har valt företagsekonomisk teori om återbetalningsmetoden för att vi 

anser att det är en välanvänd metod som många förstår och för att den kan beakta osäkerheten 

i de förutsättningar som den här studien belyser. För riskbedömning och för bedömning av 

investeringarnas osäkerhet har teori om känslighetsanalyser också valts. 

 

Vi har försökt undvika Internetkällor och valt publicerat material. De Internetkällor som 

används är från myndigheter och börsmarknader för handel med energi. Vi har valt att 
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använda tyska källor för att få en direkt källa från Tysklands myndigheter. Vi har valt att 

använda en del tyska begrepp som exempelvis EEG-Umlage. Vi har inte gjort en svensk 

översättning utan vi har förklarat dem. För att förstå den tyska marknaden har det varit en 

fördel att vi har behärskat det tyska språket.  

3.3.2 Bearbetning teori 
Bearbetningen har utgått från nyckelorden för den här studien. Till en början har teori 

sammanställts till respektive begrepp för att ha en grund till empirin. Empirin har sedan 

utvecklats utefter insamling och tolkning av intervjuer. Därefter har teorin byggts på och 

stärkts för att utgöra en grund till analysen. Då den svenska delen av empirin är större har 

även teorin blivit större för den svenska marknaden. Det är för att Sverige sätts i förhållande 

till Tyskland.  

3.3.3 Insamling av empiri i Tyskland 
Det första empiriska blocket grundar sig på sex olika intervjuer i Tyskland. Från början bestod 

respondenterna av fyra personer. Under studieresan tillkom två respondenter. I Tyskland blev 

urvalet bestämt under resans gång. Det har underlättat intervjuprocessen och stärkt empirin då 

fler har kunnat intervjuas. De tillkommande respondenterna tillför perspektiv som de fyra 

första respondenterna inte hade.  

 

Vi har varit delaktiga i ett utbyte mellan Högskolan i Halmstad och Hochschule Biberach. 

Första kontakttillfället var under slutet av februari år 2013 då några tyska studenter besökte 

Sverige. Kontakten med dem utvecklades under en månads tid. Detta för att få en introduktion 

och samarbete som grund för att kunna utveckla studien. Vi besökte Biberach där vi 

intervjuade Professor Siegismund som är verksam inom termisk energi. Han är insatt i 

energisystemet i Tyskland och har tidigare varit verksam inom energibranschen. I Biberach 

intervjuade vi också studenterna Friedar Frey och Till Saliari som studerar ett 

ingenjörsprogram inom energisystem. Vi ville se hur studenter tänker om framtidens 

energiutveckling. Deras åsikter är viktiga att belysa då de kan bli delaktiga i den framtida 

solcellsutvecklingen. 

 

Genom studenterna fick vi kontakt med Manuel Geng som är en av de tillkommande 

respondenterna. Hans familj har investerat i solceller på deras gård i samhället Überlingen. 

Genom Manuel fick vi produktionsdata och ekonomisk information som ett exempel på en 

solcellsinstallation i Tyskland. Det är många privatpersoner som har investerat och är därför 

en aspekt vi vill beskriva. Gengs investering representerar en mindre investering i Tyskland i 

utformningen av analysen. 

 

Nästa steg i datainsamlingen var ett studiebesök i Freiburg, södra Tyskland. Freiburg är känt 

som Europas solstad och för sitt arbete för en hållbar stadsutveckling (EMC Varberg, 2012). 

Vi tog kontakt med ett företag som heter Innovation Academy som arrangerade vårt besök. 

Studiebesöket innefattade olika moment. Vi besökte både solcellsanläggningar på landsbygd 

och i stadsmiljö i Bundesland Baden-Württemberg. Besöket guidades av Erhard Schulz som 

har varit verksam inom förnybar energi i Tyskland under 40 år. Han har varit med om 

Tysklands energiutveckling och varit aktiv sedan 1970-talet. Han har en bakgrund som 

kärnkraftsmotståndare och är förnybar energiförespråkare. Han gav oss information om en 

större tysk solcellsanläggning som ligger till grund för analysen i den här studien. Det här 

studiebesöket varade en hel dag och det var svårt att spela in all information. Därför har 

information kompletterats i efterhand.  
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Vi har även besökt ett solcellsinstitut i Berlin där de testar och kontrollerar kvaliteten på 

solcellsmoduler. Vi fick se laboratorierummet samt intervjua en av grundarna; Stefan Krauter 

som är en tillkommande respondent. Han har en bakgrund som teknisk fysiker och är verksam 

inom solenergi och har tidigare forskat på området. Vi fick kontakt med honom genom 

Professor Siegismund. Krauter är insatt i tillverknings- och försäljningsperspektivet på 

marknaden. Detta perspektiv är betydande i beskrivningen av marknaden och dess utveckling. 

Han och solcellsinstitutet representerar en aktör på solcellsmarknaden.   

 

För att få en överblick av respondenterna, dess befattning och verksamhetsområde har vi valt 

att sammanställa det i figur 12.  

 

Respondenter i Tyskland 
Namn Befattning Område 

Volker Siegismund Professor Biberach 

Till Saliari Student  Biberach 

Friedar Frey Student  Biberach 

Erhard Schulz Solcellsguru Baden-Württemberg 

Stefan Krauter Solcellsinstitut Berlin 

Manuel Geng Privat investerare Überlingen 
 

Figur 12 Respondenter i Tyskland 

Egen figur, 2013-04-15. 

3.3.4 Insamling av empiri i Sverige 
Det andra blocket innefattar den empiriska studien på den svenska marknaden som grundar 

sig på åtta intervjuer. Till en början tog vi kontakt med respondenter som har liknande 

befattning som de tyska. De kompletterades under tiden för att få en bredare empirisk grund.  

 

Den första intervjun gjordes med Jan-Olof Dalenbäck som är professor i installationsteknik 

vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är också verksam i branschföreningen 

Svensk Solenergi. Vi blev rekommenderade att ta kontakt med honom då han är insatt i 

solenergi. Detta var en telefonintervju då det var den möjlighet som fanns. Den här intervjun 

bestod av mer frågor som besvarades än en diskussion. Våra intervjufrågor återfinns i bilaga 

2. Informationen som vi fick ut var mer konkret och gav mindre möjlighet till tolkning. Det 

har även gjorts en återkoppling via mail för att förtydliga och korrigera eventuella 

missuppfattningar.  

 

Vi har även intervjuat Kari Suomela som jobbar heltid på Volvo IT i Göteborg. Han bor på en 

stor gård i Essunga. Han planerar att genomföra en stor investering på sina marker. Hans 

verksamhet inom solceller täcker flera aspekter som det empiriska materialet beskriver för 

Tyskland. Sverige har inte lika många installationer i dagsläget. Suomelas planerade 

installation täcker flera av de exempel på solcellsinstallationer som vi fick information om i 

Tyskland. Det är en fördel att vi får ett perspektiv utifrån en investerare som satsar på en stor 

anläggning då vi fick information om en stor anläggning i Tyskland. Suomelas investering 

motsvarar en större investering i Sverige och kommer att sättas i relation till en större 

investering i Tyskland i analysen. 

 

Perspektivet från en student beskrivs i den svenska empirin av en intervju med Richard 

Nolhag. Han studerar Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi vill se hur 

studenter tänker om framtidens energiutveckling i Sverige. Han kommer att vara delaktig i 
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framtiden och hans åsikter är viktiga att belysa. Han har läst om olika energislag och kan 

därför sätta solenergi i ett perspektiv. 

 

Hugo Franzén är energirådgivare på deltid i Vara kommun samt energikonsult i Lidköping. Vi 

träffade Franzén i Lidköping för en personlig intervju. Han har en bakgrund inom solvärme 

och har på senare tid börjat arbeta mer med solel. Han arbetar med information och utbildning 

inom solenergi. Vi har valt att intervjua Franzén då han i många fall riktar sig direkt till 

slutkunder och kommer i kontakt med möjliga investerare.  

 

Under hösten år 2012 medverkade vi på ett seminarium om solenergi med Lars Andrén. Då 

frågade vi om det fanns möjlighet att kontakta honom för denna studie. Han är känd inom 

solenergi i Sverige. Han har jobbat mycket med solvärme och har under senare tid börjat 

arbeta mer med solel. Lars driver företaget Drivkraft och är verksam i branschföreningen 

Svensk Solenergi. Vi såg han som ett solklart intervjuobjekt på grund av hans kompetens. Vi 

har även valt att använda hans litterära verk till viss teori. Vi har använt hans senaste litterära 

verk för att beskriva hur en solcell fungerar. Det litterära utbudet om solceller är litet då det är 

en marknad under ständig förändring. Vid intervjutillfället har frågorna behandlat andra 

aspekter och åsikter än information som har använts till teorin. Lars Andrén har en betydande 

roll för solcellsmarknadens utveckling i Sverige eftersom han har erfarenhet och är verksam 

inom solenergi. För att få en bredd har fler intervjuobjekt valts som arbetar för 

solcellsmarknadens utveckling.  

 

Johan Paradis är en oberoende solcellskonsult för Energibanken. Han är verksam i Sverige 

och jobbar främst med upphandling av större anläggningar. Vi blev rekommenderade att ta 

kontakt med honom av Lars Andrén för att han har insyn i tillverkning och konkurrens. Det är 

en viktig aspekt för solcellsmarknadens utveckling och förutsättning.  

 

Vi har också intervjuat Ivan Höglund som har investerat i solceller på sin gård utanför 

Grästorp. Han motsvarar Manuel Geng på den tyska marknaden. Båda bor lite utanför 

samhället och ska representera privatinvesteringar i mindre anläggningar. Vi har fått mätdata 

och ekonomisk information. Vi fick kontakt med Ivan Höglund i samband med vårt besök i 

Västra Götaland. Han representerar en privat investerare på den svenska marknaden. 

 

Daniel Gruvborg är VD för ett solcellsföretag som är verksamt i Sverige. De projekterar, 

säljer och utför solcellsinstallationer för olika investerare. Vi ville intervjua Daniel för att få 

en bild av hur företag uppfattar solcellsmarknaden. Han har inblick i konkurrens, tillverkning 

och vilka som investerar. Han har också kunskap om teknik- och prisutvecklingen som är och 

har varit på solceller. Detta var en telefonintervju då det var den möjlighet som fanns. 
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För en överblick av respondenterna, dess befattning och verksamhetsområde har vi valt att 

sammanställa det i figur 13.  

 

Respondenter i Sverige 
Namn Befattning Område 

Jan-Olof Dalenbäck Professor Göteborg 

Richard Nolhag Student  Halmstad 

Lars Andrén Solcellsguru Sverige 

Daniel Gruvborg Solcellsföretag Sverige 

Kari Suomela Stor investerare Essunga 

Johan Paradis Oberoende solcellskonsult Sverige 

Hugo Franzén Energirådgivare/konsult Vara/Lidköping 

Ivan Höglund Privat investerare Grästorp 
 

Figur 13 Respondenter i Sverige 

Egen figur, 2013-04-16 

 

I Tyskland var det lätt att få kontakt med personer med anknytning till solceller och 

energimarknaden. I Sverige finns det inte lika många verksamma inom solel. Vi trodde att det 

skulle vara svårt att få tag på representativa respondenter. De vi har kontaktat har varit 

tillmötesgående och intresserade av vår studie. Det har inneburit en del resor då 

respondenterna har varit utspridda i Sverige. Studien har därmed fått en större geografisk 

bredd. De flesta respondenterna har känt till varandra och rekommenderat oss vidare. 

Intervjupersonerna kan på så vis ha influerat varandra och svaren kan bli begränsade.   

 

Den här studien grundar sig på totalt fjorton intervjuer. Av dessa är sex stycken på den tyska 

marknaden. I Tyskland fick vi en grund med respondenter inom olika områden kopplade till 

energi. På den svenska marknaden är antalet intervjuer åtta stycken. I Sverige har vi haft en 

längre intervjuperiod och har därför kunnat intervjua fler. Respondenterna på den svenska 

marknaden har liknande befattning som respondenterna på den tyska marknaden.  

3.3.5 Bearbetning empiri 
Kvalitativa undersökningar är tids- och arbetskrävande då bearbetning och analysering av det 

insamlade materialet ofta är omfattande (Patel & Davidson, 2011). Alla intervjuer har spelats 

in efter godkännande av respondenten. Det inspelade materialet har sedan sammanställts 

genom renskrivning. Renskrivningarna har gjorts under samma dag som intervjun har ägt 

rum. Denna successiva process har underlättat tolkningsarbetet. Eftersom antalet respondenter 

är fjorton stycken har det varit viktigt med en sammanställning. Det är många olika åsikter 

och för att skilja på dessa är renskrivning viktigt.  

 

I vårt tolkningsarbete har vi utgått från våra nyckelord; solceller, förutsättningar, investering 

och Tyskland. Till en början har utsagorna sorterats in i dessa begrepp. Sedan har en 

fördjupning skett i varje begrepp och genom det har relevant empiri identifierats. I denna 

process har materialet bearbetats och irrelevant information har förkastats. I intervjuerna har 

olika uppfattningar förekommit vilket vi har tagit hänsyn till i tolkningsarbetet. Under 

bearbetningen har tolkningen skett utifrån att söka samband som senare kan analyseras. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 
Forskaren måste kritiskt granska den insamlade informationen för att avgöra dess 

tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2000). Att vara källkritisk innebär att bestämma om källan 

är valid, har relevans och är reliabel. Genom att källan är valid mäter källan det den ska mäta. 

Har källorna relevans innebär det att de är väsentliga för frågeställningen och är källorna fria 

från systematiska felvariationer är de reliabla (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).   

 

Validitet är ett komplicerat begrepp och kan bedömas som giltighet (Bell, 2000). Det är 

viktigt att forskaren har kunskap om innebörden i vad verktyget mäter och definitionen av det 

(Ejvegård, 2009). Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt som vid ett 

annat tillfälle och under lika omständigheter ger ett likadant resultat (Bell, 2000). Reliabilitet 

kan beskrivas genom tillförlitlighet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Är validiteten hög 

är även reliabiliteten hög. En studie kan däremot ha hög reliabilitet utan att vara valid 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

Vi har valt en bredd i vår teoretiska referensram där litterära verk och vetenskapliga 

publikationer stärker varandra. Vi anser urvalet som relevant för vår studie då det ger en 

högre validitet med fler källor som kan styrka varandra. Dessa källor har genomgått processer 

för granskning och författarna är trovärdiga inom sitt ämne. Vi har valt att använda tyska 

källor för att få en direkt källa från Tysklands myndigheter. Genom kunskap i det tyska 

språket kan vi tolka källorna direkt. Vi har undvikt ett mellanled i form av översättning. Det 

innebär att vår studie kan få en högre validitet när en direkt bearbetning har gjorts av oss.  

 

För att öka validiteten har respondenter med olika bakgrund och kunskap valts i den här 

studien. En värdering innebär ett önskvärt mål eller tillstånd. Den personliga referensramen 

skapas genom erfarenheter och påverkar beteendet. I ett utredningsarbete kan inte 

subjektiviteten undvikas. Det finns möjlighet att begränsa den (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). För att begränsa subjektiviteten i denna studie har olika infallsvinklar från 

respondenterna valts. Vår tanke var att skildra olika uppfattningar från personer med 

anknytning till förnybar energi. Studiens intervjupersoner är verksamma inom energi- och 

solcellsmarknaden och har en förståelse och insikt i området. De har ofta erfarenhet och 

kunskap om olika förutsättningar och de är väl insatta i problematiken. Det kan innebära att 

en del av intervjupersonerna förespråkar andra energikällor framför solceller och därmed kan 

även eventuell kritik belysas. Alla har inte en egen vinning i att förespråka solenergi och 

därför kan en diskussion utformas.  Studien blir dock subjektiv utifrån ett förnybart 

perspektiv. Det kan innebära att den inte belyser den kritiska sidan av förnybar energi. 

Reliabiliteten är relativt hög då omfattningen av intervjuobjekt är 14 stycken. Vi anser att 

antalet utgör en bra grund. Reliabiliteten skulle kunna stärkas ytterligare med fler 

intervjuobjekt och i synnerhet på den tyska marknaden där fler är involverade i marknaden för 

solceller. På grund av vår begränsade studieresa blev inte detta möjligt och studien kan därför 

ha lägre reliabilitet på den tyska marknaden än på den svenska marknaden. Genom att vi båda 

har medverkat under alla intervjuer kan en hög validitet antas i bearbetningsprocessen. Då 

intervjufrågorna är utformade utefter nyckelorden som hela den här studien bygger på anser vi 

att respondenterna har gett oss den information vi behöver för att kunna utforma empirin. 

Alltså antas studien ha god validitet och reliabilitet.  

 

Vid bedömning av Internetkällors tillförlitlighet kan olika sätt verifiera källan. Några sätt kan 

vara att se vilken originalkälla som finns, vem författaren är, hur ofta informationen 

uppdateras eller hur URL-adressen är utformad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I 

denna studie har vi använt Internetkällor som Energimyndigheten, Skatteverket, Svensk 
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Energi, Vattenfall, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Nord Pool och EEX. 

Energimyndigheten, Skatteverket och Vattenfall är statliga källor. Nordpool och EEX är 

marknaderna för handel med energi för respektive marknad. Samtliga internetkällor 

uppdaterar ständigt sin information och anses tillförlitliga enligt oss.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet beskrivs den insamlade empiriska informationen. Empirin delas upp mellan 

den svenska och tyska marknaden. Här beskrivs utvecklingen av solcellsmarknaden, 

förutsättningar, investeringar och framtidsutsikter ur respondenternas olika perspektiv. I 

empirin beskrivs också några olika exempel på solcellsinvesteringar i olika storlekar i Sverige 

och Tyskland.  

4.1 Solen som förutsättning 
Solen bidrar med 94 procent till världens energianvändning menar Krauter (2013). Utan 

solinstrålning hade världen varit betydligt kallare. Solinstrålningen skiljer sig mellan norra 

och södra Tyskland. Det finns vissa områden som har mer sol än andra, ett bra exempel är 

solstaden Freiburg menar Krauter (2013). 

4.2 Solcellsmarknaden i Tyskland 
Idag har Tyskland ungefär 33 GW installerad solcellskapacitet. En solig dag kommer hälften 

av elproduktionen i Tyskland från solceller enligt Krauter (2013). Detta påpekar även 

Siegismund (2013) och Schulz (2013). Det är mycket jämfört med Tysklands dagliga 

medelenergianvändning som är ungefär 50 GWh. Globalt sett står Tyskland för ungefär 50 

procent av solcellsmarknaden. I dagsläget har 1,5 miljoner hus installerat solceller i Tyskland 

enligt Krauter (2013).  

 

I Tyskland har det alltid funnits ett stort motstånd till elproduktion från kärnkraft, detta 

poängteras av kärnkraftsmotståndaren Schulz (2013). I början på 1970-talet planerades två 

nya kärnkraftsanläggningar i området Baden-Wüttemberg, i de södra delarna av Tyskland. 

Detta beslut gav upphov till stora demonstrationer som till slut medförde att projekten lades 

ner. Det är början till ett organiserat motstånd för kärnkraftsproduktion i Tyskland menar 

Schulz (2013). 

 

Beslutet att lägga ner all kärnkraft till år 2022 kom för hastigt enligt Saliari (2013). Ungefär 

ett år innan kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan våren 2011, gick Bundeskansler Angela 

Merkel ut med att kärnkraften är billig och behövlig för Tysklands framtida elproduktion. 

Efter olyckan ändrades hennes officiella inställning. Samtidigt närmade det sig val. För att 

inte förlora väljare krävdes en starkare och tillförlitligare energipolitik. Saliari (2013) menar 

att Angela Merkel ändrade sin inställning för att behålla sin befattning som statsöverhuvud. 

Krauter (2013) tillägger att beslutet inte har haft någon större inverkan på utvecklingen av 

solceller. 

 

”The old government was married to nuclear power”  

(Schulz, 2013-03-26). 

 

Angela Merkel är konservativ. Efter valet fick flera Bundesländer, däribland Baden-

Württemberg, ett annat politiskt parti. Det röd-gröna partiet har numer större inflytande i 

politiken i södra Tyskland menar Schulz (2013). Detta parti är för hållbar utveckling och 

förnybar energiproduktion. Många stora och tätbefolkade städer finns i de södra delarna. I 

norra delarna finns mer utrymme för vindkraft. Solceller är även lämpligt där det inte är 

möjligt att installera ett vindkraftverk på grund av platsbrist menar Siegismund och Frey 

(2013). Det politiska styret har haft en inverkan. Enligt Professor Siegismund (2013) har 

utvecklingen av solceller skett väldigt snabbt. Det antas bero på de ekonomiska fördelarna 

som har utformats politiskt och även prisutvecklingen på modulerna (Siegismund, 2013).  
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Under 1980-talet kostade solceller 15,5 Euro per watt. Idag är priset 70 Eurocent per watt. 

Eftersom prisutvecklingen har varit så snabb och priset har sjunkit drastiskt har 

tillverkningskostnaden varit högre än försäljningspriset. Det har inneburit att flera företag har 

gått i konkurs när de tvingats sälja till en förlust. Den snabba prisutvecklingen har utvecklats 

bättre än prognosen. Enligt Krauter (2013) är priset på solceller tio år före i tiden. 

 

En annan faktor som har motverkat utbyggnaden av solceller är Tysklands fyra stora 

elnätsföretag. Dessa är EnBW, Eon, RWE och Vattenfall. Företagen har stort inflytande i 

Tysklands energipolitik. De har gjort en överenskommelse med regeringen som innebär att de 

får mer betalt för vindenergi offshore än solcellssystem. Detta har varit och är omdiskuterat. 

Det ska vara lika villkor för förnybar energiproduktion. Inget kraftslag ska erhålla mer 

fördelar än ett annat tycker Saliari (2013). Denna uppfattning delas av Krauter (2013), 

Siegismund (2013) och Frey (2013). I dagsläget är den installerade effekten av solceller så 

pass stor att elproduktionen under soliga dagar täcker de dagliga effekttopparna. Detta medför 

att reservkraftverk som används enbart vid effekttoppar inte behöver användas. Solceller är 

billigare vilket gör att de stora företagen förlorar pengar. Denna förlust får de i dagsläget 

ersättning för. Det tycker Krauter (2013), Siegismund (2013), Frey (2013)  och Saliari (2013) 

är orättvist och fel. Siegismund menar vidare att ett lägre elpris erhålls när de dagliga 

effekttopparna för konsumtion täcks av elproduktion från solceller. Detta lägre pris kan inte 

tillgodoräknas av hushållen som till stora delar är den påverkande faktorn till det låga priset. 

Det är också orättvist och fel menar Siegismund (2013).  

4.3 Stöd till solceller 
I Tyskland har det funnits olika ekonomiska förutsättningar för investeringar av solceller. Det 

första programmet kallades 100 000 Dächerprogram (Takprogrammet) som innebar en 

intensiv satsning på solcellsinstallationer på tak. Programmet var ett försök till att introducera 

solceller på marknaden menar Krauter (2013). De som investerade fick ett bidrag till 

grundinvesteringen, det vill säga kostnaden för modul och installation. Programmet var inte 

lyckat på grund av att modulpriserna blev dyra eftersom tillverkarna visste att modulerna 

skulle vara subventionerade. Det blev därför ingen lönsamhet för de som investerade enligt 

Krauter (2013). De som hade investerat brydde sig inte om elproduktionen och kvaliteten 

efter att investeringen var gjord enligt Krauter och Schulz (2013).  

4.3.1 Inmatningstariff 
Systemet med inmatningstariffer har varit desto mer lyckat anser Krauter (2013). Det har varit 

ett viktigt verktyg till introduktionen och utvecklingen av solceller. Till skillnad från systemet 

med subvention av grundinvesteringen erhålls istället en garanterad summa för varje inmatad 

kilowattimme av producerad el i 20 år. Systemet med inmatningstariffer är viktigt. Om 

kontinuerlig ersättning erhålls visar investerare större intresse i att systemen generar energi, är 

effektiva och av bra kvalitet menar Krauter (2013) och Schulz (2013). 

 

Till en början var inmatningstarifferna höga. Då erhöll en investerare en garanterad ersättning 

på ungefär 50 Eurocent per producerad kilowattimme i 20 år. Elpriset var ungefär 25 Eurocent 

per kilowattimme inklusive skatter och avgifter. Det var därför attraktivt att investera i 

solceller menar Siegismund (2013). Om pengar fanns kunde en investering i solceller vara 

mer lönsamt än att spara pengarna på banken eller i värdepapper. Det sågs som ett bra sätt att 

förvalta pengarna på, med en garanterad avkastning. Enligt Frey (2013) har många investerat i 

solceller för att få ett extra tillskott till pensionen. Solcellsinvesteringar har även inneburit en 

prestige för privatpersoner. Det är ett sätt att visa att det finns resurser och att 

självständigheten är högre menar Frey, Saliari och Siegismund (2013).  
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Den höga ersättningen för den inmatade elen blev efter ett tag ifrågasatt. Det ansågs för dyrt 

för staten och för förmånligt ur investerarens perspektiv. Idag är inmatningstariffen därför 

betydligt lägre menar Siegismund och Frey (2013). Sänkningen av inmatningstarifferna har 

genomförts drastiskt tycker Frey (2013). Idag erhålls ungefär 18 Eurocent per kilowattimme 

vilket är lägre än priset på hushållselen. Det är därför inte alls lika attraktivt och lönsamt idag 

anser Siegismund (2013).  

 

Samtidigt som inmatningstariffen har sänkts kontinuerligt har även priset på modulerna 

sjunkit. Det har inneburit att den initiala kostnaden blivit lägre och investeringen har där med 

varit gynnsam ändå tycker Krauter (2013). Det finns en oro för vad som händer med 

anläggningarna när garantitiden på 20 år tar slut. Det finns också en oro för den framtida 

utvecklingen av solceller när systemet med inmatningstariffer upphör menar Frey (2013).  

4.3.2 EEG-Umlage 
I Tyskland finns ett system, EEG-Umlage, där slutanvändaren betalar för energisystemets 

omställning till förnybar energi. Detta medför att ett påslag görs på elpriset. Siegismund 

(2013) menar att den extra kostnaden inte är uppskattad då det är orättvist att industrier med 

hög elanvändning är undantagna från denna och andra avgifter. Frey (2013) menar att det 

beror på att den tyska regeringen vill ha kvar tillverkande företag i landet och förhindra 

etablering utomlands. De vill ge ekonomiska fördelar som motiverar företagen att stanna 

(Frey, 2013).  

4.4 Framtida förutsättningar 
I framtiden antas ökad självständighet få högre betydelse menar Siegismund (2013). Det 

kommer vara viktigare med egen självförsörjning. Energisystemet behöver bli mer 

decentraliserat, det vill säga att produktion och konsumtion ska ske nära varandra. Framtidens 

solcellssystem kommer antagligen att användas främst för att minska den egna 

elanvändningen framför att sälja tror Krauter (2013). För att investerarna ska kunna 

tillgodoräkna sig ett lägre elpris krävs en omställning av prissättningen. Alla elanvändare och 

elproducenter bör kunna köpa och sälja el på en öppen spotmarknad menar Krauter och 

Siegismund (2013).  

 

Den installerade effekten överstiger, under soliga dagar, efterfrågan vilket medför att 

utveckling av lagringsmöjligheter för el är viktigt för framtiden anser Siegismund (2013). Han 

menar att utveckling av solceller behöver få mer uppmärksamhet. Idag är blickarna mer 

riktade mot vindkraftens utvecklingspotential. Utbyggnaden av vindkraft promotas av de fyra 

stora elnätsföretagen som också har sett till att vindkraften gynnas. Problemet med vindkraft 

är att alla tycker att det behövs och grannen får gärna installera ett bara det är utanför 

blickfånget. De är få som vill se vindkraftverk i landskapsbilden menar Frey (2013). För 

solceller finns inte samma motstånd mot att landskapsbilden förändras. Solcellerna integreras 

mer i omgivningen och många tycker att det ser bra ut enligt Saliari (2013).  

 

”You do not have that much sun so maybe PV-systems are not that interesting for you” 

(Frey, 2013-03-22).  

Det är konstigt att Sverige funderar på att bygga solceller tycker Schulz (2013). 

Uppfattningen är att Sverige bör satsa på andra alternativ som passar landet bättre som 

exempelvis vindkraft (Schulz, 2013).  

 

I Tyskland startade utvecklingen av solcellsmarknaden utan att fundera över konsekvenserna. 

Idag har Tyskland stött på problem som andra länder kan lära sig av. Det har funnits vissa 
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dagar då produktionen av solel har varit för hög i förhållande till användningen. 

Kombinationen av teknik och ekonomi är viktig. Den tekniska aspekten måste få inflytande 

tidigare i utvecklingen. Den ekonomiska aspekten behövs eftersom solen kommer och går 

menar Siegismund (2013). I dag och i framtiden är sol och vind bra komplement till varandra. 

När inte solen lyser kanske vinden blåser. När inte vinden blåser kanske solen lyser tror Frey 

(2013).  

4.5 Solcellsinvesteringar i Tyskland 
I Tyskland finns det så väl små som stora solcellsanläggningar. Dessa är bland annat 

installerade på bostadshus, flerbostadshus, butiker, offentliga byggnader, ladugårdar och stora 

fält enligt Schulz (2013). 

 

I Freiburg finns ett stort parkeringshus med solceller för dess energianvändning. De har en 

installerad effekt på 90 kilowatt. Det finns även solceller som driver enskilda 

parkeringsautomater och fartkameror. I södra Tyskland är det vanligt att se solceller på bland 

annat resecentrum och skolor. De har ofta information om produktionsdata som är 

lättillgängligt för allmänheten menar Schulz (2013).  

 

Aldi är en matkedja på lågprismarknaden. Företaget är familjeägt och är uppdelat i Aldi süd 

och Aldi nord. Matkedjan har varit populärare i norra Tyskland än i södra. För att öka 

marknadsandelarna i södra Tyskland har de valt en grön profil. I deras företagsstrategi finns 

ett krav på att alla butiker i kedjans regi ska ha solceller på taken. Det finns andra företag som 

utvecklat sin verksamhet och skapat fler segment som exempel Zimmerei Schwörer. Det är ett 

företag inom byggbranschen som har satsat på solceller enligt Schulz (2013).  

 

I Freiburg finns en solcellsanläggning på 2 MW. Den är placerad på ett fält som tidigare har 

varit en deponi. Detta område har begränsade användningsmöjligheter (Schulz, 2013). Ett 

annat exempel på en stor anläggning är en utanför Berlin. Där byggs i dagsläget en 

solcellsanläggning som ska ha en installerad effekt på 18 MW (Krauter, 2013).  

4.5.1 Schulz investering 
I en liten by med 2500 invånare utanför Freiburg finns en större solcellsanläggning med en 

installerad effekt på 4 MW. Den är placerad direkt på ett fält, på ett område där inget annat 

kan byggas på grund av att stamnätet går precis ovanför. Det är en optimal placering då 

nätöverföringsförlusterna blir mindre på grund av närheten till elnätet.  Ett problem med att 

installera solceller på fält är att de växer gräs som kan skugga modulerna. 

Investeringskostnaden var fem miljoner Euro. Det produceras ungefär 4 GWh per år. 

Återbetalningstiden är beräknad till åtta år enligt Schulz (2013).  

4.5.2 Gengs investering 
I samhället Überlingen i södra Tyskland har en privatperson gjort en solcellsinvestering. 

Anläggningarna är fördelade på två tak. Tillsammans har de en installerad effekt på 21 kW. 

Investeringen gjordes under år 2011 och kostade ungefär 72 000 Euro. Geng erhåller en 

inmatningstariff för producerad el till elnätet på 33 Eurocent per kilowattimme av deras 

nätägare till år 2031. Investeraren använder själva 30 procent av den producerade energin. 

Återbetalningstiden blir ungefär tio år enligt Geng (2013).  

4.6 Solcellsmarknaden i Sverige 
Solen är en av de största näringarna. Det finns relativt mycket solinstrålning under året totalt 

sett. Antalet soltimmar i Sverige är ungefär samma som för Tyskland. Sverige har längre 
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dagar med sol (Gruvborg, 2013). Information om solens potential behöver spridas menar 

Franzén (2013). Utvecklingen av solceller i Sverige har varit blygsam tycker Andrén (2013). 

 

”Historien i Sverige är ingenting, ingenting, ingenting, ingenting” 

(Dalenbäck, 2013-04-05). 

Marknadspriserna på modulerna har under den senaste tiden sjunkit. Priser på solcellsmoduler 

som säljs i Sverige beror på globala marknadspriser som har sjunkit drastiskt de senaste två 

åren.  Det beror i sin tur på större tillgång än efterfrågan och låga priser från kinesiska 

tillverkare.  Detta tillsammans med bidrag har lett till bättre lönsamhet och har gjort att 

marknaden börjat ta fart i Sverige (Dalenbäck, 2013; Andrén, 2013, Franzén, 2013). År 2012 

fördubblades nästan den installerade effekten från år 2011. Det har skett en fördubbling varje 

år från år 2009 tillägger Gruvborg (2013). I mars år 2013 konstaterades den högsta 

produktionen från solceller i Sverige någonsin. Trenden är positiv även om det handlar om 

genant låga nivåer jämfört med Europa poängterar Andrén (2013). När fler installerar, ökar 

efterfrågan och priset faller menar Dalenbäck (2013). Installationskostnaden har sjunkit från 

60 kronor per watt till 16 kronor per watt enligt figur 14. 

 

 
 

Figur 14 Prisutveckling kr/watt 

Källa: Suomela, K. 2013-04-14. (Egen bearbetning). 

 

Tyskland har byggt oerhört mycket och det har påverkat prisbilden och 

kompetensutvecklingen. De har många bra exempel på anläggningar som både är fristående 

och integrerade. Att integrera solceller i byggnader är viktigt för att arkitekter ska bli 

intresserade menar Franzén (2013). Solceller kan ersätta andra material i fasader och tak 

tillägger Andrén (2013).  

 

Tyskland har ett stort beroende av importerade fossila bränslen. För att minska den fossila 

elproduktionen har Tyskland satsat mycket resurser på förnybar energi, speciellt solenergi och 

vindkraft. I Sverige finns redan mycket förnybar energi. Det finns mycket vattenkraft och stor 

potential för både vindkraft och bioenergi. Därför finns det inte samma politiska drivkraft att 

utveckla solenergi i Sverige anser Dalenbäck (2013).  

 

Utvecklingen av solel i Tyskland antas vara en bidragande orsak till dagens ökade intresse för 

solel i Sverige. Tyskland är ett drivande land med starkt inflytande i Europas energipolitik. 

Tyskland har höga elpriser till skillnad från Sverige. Det finns ett större intresse bland 

politiker och invånare att minska kostnaderna för energin. Beslutet om att avveckla all 
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kärnkraft till år 2022 antas vara en drivkraft till att hitta nya lösningar och nya tekniker tror 

Franzén (2013). Beslutet att avveckla kärnkraft i Tyskland har ingen direkt koppling till 

utvecklingen för solceller. I Tyskland kommer 15 procent av elenergin från kärnkraft. I 

Sverige står kärnkraften för 50 procent. Det är en betydande skillnad poängterar Dalenbäck 

(2013).  

 

Tyskland är i särklass den största ekonomin i Europa. Det är ett målinriktat och plikttroget 

land med stark beslutsamhet. Om Tyskland lyckas avveckla all kärnkraft enligt beslutet och 

samtidigt behålla sin ekonomiska drivkraft måste det ge en signal till andra I-länder tror 

Andrén (2013). Tysklands utveckling är spännande och kan ses som ett föregångsland för oss 

installatörer tycker Gruvborg (2013). Oavsett vad som sägs om kärnkraft är det en ändlig 

källa. Omställning till förnybar energi måste ske. Lyckas Tyskland visar de att det går om det 

finns drivkraft anser Andrén (2013). De kan ses som ett föregångsland då de har en betydande 

andel solel av den totala elproduktionen vilket innebär utmaningar som är viktiga att ta 

hänsyn till enligt Franzén (2013). I Sverige är andelen fortfarande väldigt liten. Sverige kan 

lära sig av hur Tyskland hanterar problem som exempelvis eventuella variationer i elnätet. 

Om Tyskland löser eventuella problem kan andra länder ta efter tror Gruvborg (2013). 

 

Sysselsättning är en grundpelare i den svenska politiken och kommer antagligen att bli en stor 

valfråga år 2014 tror Andrén (2013). Idag finns det ungefär 500 personer verksamma inom 

solcellsmarknaden. Det finns många nya aktörer som har en tendens att komma och gå anser 

Andrén (2013). Konkurrensen på solcellsmarknaden är relativt oförändrad menar Gruvborg 

(2013). Det är fler installatörer på marknaden idag och det finns också fler solcellsprojekt. 

Företagen är avgörande om marknaden ska utvecklas. Om några företag växer och blir större 

kan en kraftfull solcellsbransch skapas. Det är nödvändigt för att skapa volym. När volymen 

ökar kan en industriell utveckling ta fart. Då finns det resurser att utveckla teknik och 

forskning anser Andrén (2013).  

 

I Sverige är tillverkningsindustrin för solceller nästan obefintlig menar Paradis (2013). De 

tillverkande företag som har funnits har gått i konkurs. Det finns ett tillverkande företag kvar i 

Sverige idag enligt Gruvborg (2013).  Samma tendens syns i resten av Europa och en stor del 

av tillverkningen sker idag i Kina. För att främja tillverkning och aktörer på 

solcellsmarknaden i Europa väntas ett beslut om tullavgift enligt Paradis och Gruvborg 

(2013).  

 

Solceller kan få problem att producera när det är för varmt. De är effektivare när det är svalare 

som i Sverige menar Gruvborg (2013). En annan fördel med det svenska klimatet är att ingen 

rengöring krävs då det finns mycket regn. En annan påverkande faktor som finns i Sverige är 

snö. Det finns snö sex till åtta procent av antalet soltimmar per år. Enligt Gruvborg (2013) är 

snö inget problem då solcellerna monteras med en högre vinkel så att snön åker av.  För några 

år sedan var verkningsgraden på en kiselsolcell ungefär 13 procent. Idag är den 16 procent. 

Kisel kommer antagligen att bestå tror Gruvborg (2013). Kisel har en fördel på grund av 

priset. Om andra solceller ska kunna etableras på marknaden behöver verkningsgraden vara 

betydligt högre för att motivera ett högre pris (Gruvborg, 2013). 

4.7 Stöd till solceller 
Det finns bidrag till solcellsinstallationer i Sverige. Det beror främst på att politiker vill kunna 

säga att de stöder ny teknik. Först infördes ett bidrag för år 2006 till år 2008. Under nio 

månader fanns det sedan inget bidrag för solenergi. Detta gjorde att företag gick i konkurs 

innan ett nytt bidragssystem hade utformats år 2009. Svenskar reagerar positivt på bidrag och 
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negativt på skatt. Söktrycket ökar och fler bygger när det finns bidrag och pengar att få menar 

Dalenbäck (2013).  

4.7.1 Investeringsbidrag 
I stödsystemet för nuvarande period, år 2013 till år 2016, finns för lite pengar avsatta. Dagens 

system innebär att ett bidrag på 35 procent av investeringen erhålls. I budgeten finns 220 

miljoner kronor avsatta, varav 110 miljoner kronor står till förfogande under år 2013. Dessa är 

i stort sett redan sökta. Brist på bidrag innebär lång väntetid. Detta begränsar 

marknadstillväxten anser Andrén (2013). För närvarande är intresset att söka bidrag större än 

tillgången på de bidrag som anslås varje år enligt Dalenbäck (2013). Finns det inget bidrag är 

det få som vågar investera. Bidraget innebär att tekniken får legitimitet. Om ett stödsystem 

införs visar det att politikerna tror på tekniken och dess utveckling. Politiska stödsystem är 

ofta nödvändiga för att introducera ny teknik påpekar såväl Andrén, Franzén och Nolhag 

(2013). År 2006 till år 2011 fanns det bidrag för både solvärme och solel. Bidraget för 

solvärme togs bort till nuvarande period. Det innebär att få vågar investera i solvärme idag. 

Fokus på bidraget bör inte vara storleken utan det viktiga är att det finns ett stöd anser 

Franzén (2013). Det är bättre att stödet är lägre och når ut till fler tillägger Paradis (2013). 

Bidraget som finns idag för solel är till för att skapa en marknad där försäljare lär sig att sälja, 

installera och på så vis sänka kostnaderna anser Franzén (2013). Enligt Gruvborg (2013) har 

stödsystemet varit avgörande. Den riktiga tillväxten fås först när marknaden styr tror Andrén 

(2013). Dagens stödsystem hämmar utvecklingen och stimulerar inte marknaden anser Paradis 

(2013). Idag finns det många tvivel. Det är viktigt med tydliga besked enligt Nolhag (2013). 

Det är också viktigt att det finns hållbara spelregler menar Paradis (2013).  

4.8 Framtida förutsättningar 
Idag handlar det inte om att få en stor produktion i Sverige utan det handlar om att skapa 

förutsättningar för att det ska bli en större del i ett hållbart energisystem. Franzén (2013) 

tycker inte att det är optimalt att bygga hur stora och många anläggningar som helst. Det kan 

finnas bättre sätt att producera el på. Idag handlar det om att effektivisera energianvändningen 

genom smart teknik. Franzén (2013) tror att energiinvesteringar ska ses ur ett 

systemperspektiv. Det finns få säljare som har detta perspektiv. Det är fel ur ett 

systemperspektiv att säga att solel är dyrt. I Sverige är det för låga elpriser för att motivera till 

förändrat beteende och beslutsfattande menar Franzén (2013). Elpriset i Sverige kan höjas 

tycker Nolhag (2013). Det är billigt i förhållande till Europa. Det är inte att konkurrera på lika 

villkor inom EU med dagens elpriser. Det är bättre att Sverige bidrar till minskad användning 

av kol inom EU. Ett ökat elpris skulle kunna leda till att mer pengar läggs på effektiviseringar 

anser Nolhag (2013). De stora elproducenterna kommer inom kort antagligen också tycka att 

det är för låga elpriser enligt Paradis (2013).  

 

Det är bra att satsa på projekt där hänsyn tas till ett helt paket. Vissa åtgärder är inte optimala 

på egen hand däremot genom att ingå i ett paket blir de hållbart. Om solel skulle stå för 100 

procent skulle det innebära jättehöga kostnader. Om det istället är en viss del solel är det inga 

problem. Sverige kan satsa mycket mer på solel idag då det är lönsamt att investera i ett 

hållbart energisystem anser Franzén (2013).  

 

Solcellsanläggningar innebär en relativt enkel teknik. Problemet för solcellsutvecklingen är 

inte kostnader eller teknik utan det handlar om den politiska viljan. Genom politik kan 

styrmedel utformas och användas för utbyggnad. Det är viktigt att det finns en målsättning 

menar Franzén, Andrén och Nolhag (2013). I den framtida stadsplaneringen kommer 

antagligen krav på energianvändningen att skärpas tror Gruvborg (2013). Då kan 

egenproducerad el från solceller få större betydelse.   
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Elbolagen tjänar pengar på produktion av el. De motsäger en förändring av nuvarande system. 

En del elbolag kan däremot se en egen vinning och lönsamhet i en förändring. De kan erbjuda 

sig att köpa solel från kunder med särskilda avtal och på så vis skapa sig ett försprång genom 

miljöprofilering. I slutändan är ofta målet att maximera vinsten tror Franzén (2013). 

 

Det Sverige väntar på är beslutet om nettodebitering. När förslaget kommer ska det först ut på 

remiss. Om det upplevs positivt kommer nettodebitering att införas. Sverige har möjlighet att 

utforma ett system som är robust och långsiktigt. Det är viktigt att beslutet är genomtänkt från 

början för att undvika en orolig marknad menar Andrén (2013). Sverige kan skapa en 

organisk tillväxt där marknaden växer av sig själv. Beslutet om nettodebitering är en 

ekonomisk utredning då det innebär ett skattebortfall för staten. Idag är bortfallet försumbart 

då produktionsnivån från solceller är låg. I framtiden kan det få större konsekvenser anser 

Andrén (2013).  

 

Utvecklingen kommer att ticka på. Det kommer att skapas ett bra tryck om beslut om 

nettodebitering genomförs tror Franzén (2013). Det är optimalt om det också finns stöd 

upptill. Det finns gott om yta i Sverige för solcellsutbyggnad. Det är viktigt att 

anläggningarna ger bra resultat så att ryktet om solceller och lönsamhet sprider sig anser 

Franzén (2013). Det bidrar till att medvetenheten och intresset ökar när folk pratar om det 

tillägger Nolhag (2013). Med fler installationer ökar den allmänna kunskapsnivån enligt 

Paradis (2013).  

 

Solcellsinvesteringar kommer bara att öka om det finns ett långsiktigt perspektiv, vilket 

saknas i Sverige. I det avseendet kan Tysklands konsekventa användning av 

inmatningstariffer anses som lyckat enligt Dalenbäck (2013). En etapplan med bestämda mål 

från början gör att fler investerar innan stödet sänks eller försvinner tror Nolhag (2013). Ett 

lägre stöd till fler leder till att fler installerar tror Paradis (2013).  

 

I framtiden kan småskalig elproduktion och flera olika tekniker vara betydande. Solceller är 

inte fula då de kan integreras på ett snyggt sätt. Vindkraftverk kan vara fult även om Nolhag 

(2013) själv inte är av den uppfattningen. Förnybar energi producerar el som han gärna ser 

mer av i framtiden (Nolhag, 2013).  

 

”Världens guldgruva är nära” 

( Paradis, 2013-04-19). 

4.9 Solcellsinvesteringar i Sverige 
Idag varierar återbetalningstiden för en solcellsanläggning beroende på förutsättningarna. Ett 

företag med mycket verksamhet på dagen kan använda mycket genererad solel direkt och har 

en återbetalningstid mellan fem till tio år uppskattar Dalenbäck (2013). En anläggning som 

matar in genererad solel på elnätet har ungefär dubbel så lång återbetalningstid menar 

Dalenbäck (2013). Gruvborg (2013) anser att större anläggningar är lönsammare.  

 

Vid energiundersökningar svarar 88 procent att satsning bör ske på solenergi. Det finns en 

stor positiv tilltro till marknaden hos privatpersoner menar Andrén (2013). De som investerar 

är generellt en grupp miljöintresserade, teknikintresserade eller en grupp som är entreprenörer 

(Franzén, 2013; Gruvborg, 2013). En annan grupp är de som har drivkraften att bli 

självförsörjande. Priset är inte det väsentliga utan kontrollen över den egna 

energianvändningen är viktigare tillägger Andrén (2013). Gruvborg (2013) anser att det är 
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många lantbrukare som investerar. Han tror att det beror på att de har en viss vana att göra 

större investeringar. För energibolag är det omotiverat att investera i solceller då de kan 

producera el på ett billigare sätt. En slutkund kan räkna av det mot sin egen användning vilket 

gör det intressant ur kundens perspektiv tror Franzén (2013).  

 

Det finns konservativa företag där traditionen är att göra som alltid. I dessa företag är det 

svårare att pröva nya vägar. För företag där det finns en eldsjäl och en tradition av tankar 

utanför ramarna är det lättare att prova på något nytt och okänt. Det är lättare att investera om 

kunskap och erfarenhet redan finns tror Nolhag (2013). 

 

I den offentliga sektorn råder delade meningar. En del går före och bygger 

solcellsanläggningar medan andra prioriterar annat. Solcellsinvesteringar kan vara ett bra 

verktyg både för kommunens miljöprofilering samt för lärande i skolor enligt Franzén (2013) 

Gruvborg (2013) tycker att fler kommuner har tydliga miljöstrategiska mål. Många 

kommuner har inte möjlighet att göra en ekonomisk kalkyl utan låter återbetalningstiden vara 

avgörande. Offentlig sektor behöver en annan framförhållning då pengarna först ska 

budgeteras. Detta medför att solceller inte prioriteras först tror Franzén (2013).  

 

Investeringarna innefattar mycket administrativt arbete. Investeringar för företag och större 

verksamheter kräver att projekten förstoras för att de ska vara intressanta enligt Paradis 

(2013). Enligt Gruvborg (2013) är större investeringar vanligare i offentlig sektor. Paradis 

(2013) har nyligen upphandlat en storskalig solcellsanläggning för tolv kronor per kilowatt.  

4.9.1 Soumelas investering 
På landsbygden i Essunga kommun har ett privatägt företag planerat att investera i en större 

solcellsanläggning. Den är planerad till 15 000 kvadratmeter med en total effekt på 2,5 MW. I 

dagsläget finns få anläggningar i liknande storleksklass i Sverige. Investeringskostnaden 

beräknas till 20 202 000 kronor. Till en början är Soumela en mikroproducent som under 

tiden utvecklas till en elproducent. För en elproducent erhålls även stöd i form av elcertifikat. 

Företaget har tagit kontakt med möjliga intressenter. Eftersom beslut om nettodebitering ännu 

inte är fastställt är försäljningspriset för producerad el beräknat till 45 öre per kilowattimme. 

En investering på 20 miljoner kronor ger ungefär 1,7 miljoner kronor i omsättning per år. 

Detta frånsett att elpriset stiger. I Soumelas egna ekonomiska kalkyl har maximala bidrag 

antagits och att elcertifikat erhålls med 250 kronor per producerad megawattimme (Suomela, 

2013). 

 

Tanken är att anläggningen ska byggas ut i etapper från år 2012 till år 2016 för att undvika en 

för stor investering på en gång. Det innebär en säkerhet ifall förutsättningarna ändras. I takt 

med att teknik utvecklas hinner ny teknik tas fram inom perioden som då kan tillgodoräknas. 

Återbetalningstiden beräknas till tio år efter det sista etappmålet år 2016 enligt grafen i figur 

15. Under det sista året av investeringen överstiger anläggningen 63 ampere och då erhålls 

inga bidrag enligt Suomela (2013).   
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Figur 15 Återbetalningstid Essunga 

Källa: Suomela, K. 2013-04-08. (Egen bearbetning). 

 

Anläggningen kommer att bestå av tak- och markplacerade solceller samt solföljare i olika 

storlekar. Ägaren projekterar och sätter ihop sin anläggning på egen hand. Solcellerna köps in 

direkt från Kina. Det finns solceller i varierande prisklasser. Det gäller att göra en avvägning. 

Om konceptet blir lyckat kommer ägaren att sälja konceptet vidare med ett eget paket. Idén att 

bygga vidare uppkom när den första installationen blev klar i november år 2012 och efter ett 

besök på en referensanläggning berättar Suomela (2013).  

 

Utåt sett har reaktionerna varit positiva. Det finns intressenter som erbjudit sig att köpa 

andelar. Det tar tid och kräver ett stort intresse. Det är många delar som ska beaktas. Bidrag 

erhålls per fastighet och för att möjliggöra investeringen behöver mark köpas till. I första hand 

sker investeringen på mark som är oanvändbar. Den mark som är odlingsbar är undantagen. 

Soumela är negativt inställd till vindkraftverk. De är stora och kräver underhåll. Han har fyra 

stora vindkraftverk i sitt blickfång från jobbet. Han säger att det alltid är ett av verken som 

står still. Solceller installeras och kräver därefter lite jobb. Markplacerade solceller kräver lite 

mer underhåll på grund av att det växer gräs. Detta har ordnats genom att låta får beta av 

området berättar Suomela (2013).  

4.9.2 Höglunds investering  
I Grästorps kommun har Ivan Höglund investerat i en mindre solcellsanläggning. Den består 

av tolv paneler som tillsammans ger en effekt på nästan tre kilowatt. Investeringen skedde år 

2011. Kostnaden för investeraren blev ungefär 42 000 kronor efter att bidrag erhållits på 45 

procent. Dessutom säljer Höglund överskottet för 45 öre per kilowattimme. 

Återbetalningstiden är lång, trots det tycker Höglund att investeringen är värd i relation till 

andra investeringar som han gör. Anledningen till investeringen är att Höglund har högre 

energianvändning sommartid då han är lantbrukare. På sommaren används en spannmålstork 

och det finns även en verkstad där det används mycket energi. För uppvärmning används 

havre med undantag för sommartid då elvärme används. Eftersom energianvändningen är 

högre sommartid stod valet mellan solceller eller solfångare. Valet föll på solceller då det var 

enklare och krävde mindre ansträngning berättar Höglund (2013).  
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5. Analys 
I det här kapitlet kartläggs de förutsättningar som studien grundar sig på. Här beskrivs de 

samband som finns mellan de olika utsagorna i Sverige och Tyskland. Inom hermeneutiken är 

tolkning en viktig aspekt. Genom tolkning söks en helhet utifrån de observationer som studien 

bygger på. Från observationer har kunskap om de nyckelord som den här studien grundar sig 

på införskaffats. 

 

Analysen ska ge en bild av de förutsättningar som finns i Tyskland och i Sverige samt hur 

dessa påverkar de olika investeringarna som tagits upp i empirin, så väl produktionsmässigt 

som ekonomiskt. Relationerna mellan investeringarna utgår från återbetalningsmetoden och 

känslighetsanalys. 

5.1 Analysmodell 
I detta avsnitt beskrivs vilken analysmodell som används. Vi har valt att konstruera en egen 

analysmodell som tar hänsyn till de förutsättningar och skillnader som finns då 

solcellsinvesteringar ska genomföras. Analysen bygger på en modell som beskriver olika 

investeringar. Investeringarna sätts i relation till varandra enligt figur 16. Genom den här 

analysmodellen ska vi försöka visa vilka förutsättningar och skillnader som har störst 

påverkan på en investering. 

 

 
 
Figur 16 Analysmodell 

Egen figur, 2013-05-19. 
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Den här analysen utgår i första steget från olika förutsättningar som påverkar investeringar i 

solceller. De förutsättningar som den här studien har identifierat och som vi har valt att 

fokusera på är pris, produktion och inbetalningar. Priset på solceller har påverkats av 

utvecklingen av solcellsmarknaden. Elproduktion genom solceller påverkas av solinstrålning 

och tekniska förutsättningar. Inbetalningarna för solcellsinvesteringarna har identifierats till 

elpris, försäljningspris, elcertifikat och inmatningstariff.  

 

I nästa steg i analysmodellen används fyra olika investeringar från den här studien utifrån de 

förutsättningar som påverkar en investering i respektive land. Dessa sätts i relation till 

varandra enligt följande:  

 

 Den svenska mindre investeringen placeras i Tyskland med samma förutsättningar 

som den tyska mindre investeringen.  

 Den tyska mindre investeringen placeras i Sverige med samma förutsättningar som 

den svenska mindre investeringen.  

 Den svenska större investeringen placeras i Tyskland med samma förutsättningar som 

den tyska större investeringen.  

 Den tyska större investeringen placeras i Sverige med samma förutsättningar som den 

svenska större investeringen.  

 

På den svenska marknaden representerar Höglunds investering den mindre investeringen. På 

den tyska marknaden representerar Gengs investering motsvarande. För den större 

investeringen i Sverige har Soumelas investering använts. Den större investeringen i Tyskland 

motsvaras av Schulz investering utanför Freiburg.  

 

I nästa steg behandlas de skillnader som finns i förutsättningarna pris, produktion och 

inbetalning, för Sverige i relation till Tyskland. De sammanställs för att försöka visa vilken 

betydelse respektive förutsättning har på en investering. Sedan görs en djupare analys av 

skillnaderna i inbetalning i Sverige för att försöka visa hur känslig en investering i Sverige är 

för dessa.  

 

Förutsättningarna och skillnaderna i den yttre cirkeln påverkar investeringarna inuti cirkeln 

enligt analysmodellen i figur 16. De olika stegen sammanställs i ett resultat.  

 

Analysmodellen är utgångspunkten för det här kapitlet. Innan den tillämpas nedan beskrivs 

vilka tillhörande verktyg och val som har gjorts. Till investeringarnas produktionsberäkningar 

används analysverktyget SMA, som är ett projekteringsverktyg för solceller.  

5.2 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss av återbetalningsmetoden och känslighetsanalys för att sätta olika 

investeringar och identifierade förutsättningar och skillnader i relation till varandra. 

Återbetalningsmetoden är en av de vanligaste metoderna för investeringsbedömning enligt 

Hallgren (2002). Eftersom den här studien utreder investering i solceller i förhållande till 

Tyskland och ska bidra till en ökad förståelse och intresse för solcellsmarknaden har vi valt att 

använda oss av dessa. Vi tycker att metoderna ger en enkel och tydlig överblick innan beslut 

om att göra djupare ekonomisk analys kan genomföras. Målsättningen med analysen är att 

visa vad som påverkar en investering och vad som är mest betydande när olika 

solcellsinvesteringar sätts i relation till varandra. I beslutssituationer föredras olika metoder 

beroende på vad som anses viktigast för en investering enligt Ljung & Högberg (1996).  
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Nackdelen med återbetalningsmetoden i investeringsbedömning är att den inte tar hänsyn till 

andra aspekter som kan vara viktigt för en investering som exempelvis ränta enligt Brealey et 

al. (2011). Vi är medvetna om att investeringar ofta behöver djupare ekonomiska beräkningar 

med exempelvis nuvärdemetoden. Även en eventuell beräkning av nuvärde påverkas av 

uppskattningarna i förutsättningarna. Oavsett vilken metod som används grundar sig kalkylen 

på de antaganden som görs enligt Berk & DeMarzo (2011). Det är svårt att identifiera och 

uppskatta värden för de olika förutsättningarna Ax et al. (2010). Vi har valt att lägga mer tid 

på att beskriva känsligheten i de förutsättningar som har identifierats. Fokus är inte att 

bedöma investeringarnas lönsamhet utan fokus är att identifiera och visa hur olika 

förutsättningar påverkar en investering. Fokus är också att visa hur känslig en investering är 

för olika förutsättningar. Därför har vi valt återbetalningsmetoden i kombination med en 

känslighetsanalys. Det innebär att den här studien får en djupare ekonomisk analys av de 

förutsättningar som antas påverka en investering. 

 

I beräkningarna har en växelkurs på 9,06 kronor använts (Forex, 2013). Växelkursen används 

vid alla omräkningar till svenska kronor. Vi har valt att använda samma valuta i 

beräkningarna i det här kapitlet för att få en tydligare överblick.  

5.2.1 Analysverktyg 
För att sätta investeringarna i relation till varandra har ett analysverktyg använts. 

Analysverktyget är ett program som används till projektering av solcellsinvesteringar. 

Programmet är utvecklat av SMA Solar Technology AG som är ett globalt solcellsföretag. I 

programmet kan olika tekniker och förutsättningar väljas och utifrån det beräknar programmet 

ut produktionen. Vi har valt det för att det är lätthanterligt och lättillgängligt.  

 

I verktyget görs först ett val av lokalisering. I den här studien har bakgrundsdata från 

Stockholm och Freiburg använts. I dagsläget saknar programmet klimatdata från andra orter 

än Stockholm. Utifrån lokalisering finns förutbestämd data om temperatur, växelriktare och 

nätförluster. I nästa steg bestäms modulens fabrikat. Vi har valt att använda programmets 

demoteknik för samtliga investeringar. Det har vi valt för att det är enkelt och för att det ger 

rättvisa tekniska förutsättningar till alla projekt.  

 

Därefter har effekten på respektive anläggning matats in. Alla investeringar har placerats i 

sydlig riktning. För Freiburg är den förutbestämda vinkeln 30 grader och för Stockholm är 

motsvarande vinkel 40 grader. Det har vi valt att använda för att det speglar verkligheten. 

Enligt Gruvborg (2013) placeras solceller i Sverige med en högre vinkel. Därefter går det att 

välja om anläggningen ska placeras på tak eller fält. Vi har valt att de mindre anläggningarna 

är takplacerade och de större anläggningarna är placerade på fält.  

 

Elanvändningen för ett hushåll har bestämts utifrån Svensk Energi (2013) som räknar 

elanvändningen i en villa utan elvärme till 5 000 kWh per år.  Utifrån alla inställningar 

bestäms sedan produktionen. Vi har valt att produktionen för de mindre anläggningarna delas 

upp mellan egen användning och inmatning till elnätet. För privata mindre anläggningar kan 

en viss del av produktionen användas för att minska inköpt el. För de större anläggningarna 

matas all producerad el in på elnätet. Det har vi valt för att de antas producera för 

kommersiellt bruk.  

 

Den tyska mindre investeringen är betydligt större än den mindre svenska investeringen. Den 

är dock liten i förhållande till den större investeringen i Tyskland. Vi är medvetna om att 
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storleksskillnaderna kan påverka resultatet. Vi tycker att detta speglar verkligheten då 

Tyskland har mer installerad effekt.  Soumelas investering är i dagsläget inte färdiginstallerad. 

Vi har antagit att investeringen är genomförd för att kunna sätta anläggningen i relation till 

Schulz anläggning.  

5.3 Pris 
En investering påverkas av olika förutsättningar enligt Karlsson (1999). I den här studien har 

olika förutsättningar identifierats som påverkar en solcellsinvestering i Sverige och Tyskland. 

En av dessa är prisutvecklingen för solceller. Det råder delade meningar om beslutet att 

avveckla all kärnkraft i Tyskland har haft en betydelse för utvecklingen av solceller. På den 

tyska marknaden anser Schulz (2013) att det har haft en inverkan medan Krauter (2013) 

menar att utvecklingen av solceller redan hade tagit fart innan beslutet togs. Beslutet togs år 

2011 och stödet med inmatningstariffer startade år 2004 (Frauenhofer ISE, 2012). Om 

Tyskland lyckas med beslutet kan de ses som ett föregångsland enligt Andrén (2013).  

 

Tyskland har höga mål för utbyggnad av förnybar energi. I Sverige finns tydliga mål för 

vindkraft medan det saknas mål för solceller enligt Svensk Solenergi (2013). Många tycker att 

vindkraftverk behövs. Problemet är att landskapsbilden förändras menar Saliari (2013). För 

solceller finns inte samma motstånd då de kan integreras på ett snyggt sätt anser Nolhag 

(2013). Enligt Tonnquist (2012) påverkar många intressenter en investering. Det är viktigt att 

alla intressenter och deras målsättning identifieras. Det är viktigt att alla förnybara 

energikällor har samma förutsättningar anser Siegismund (2013). Det krävs en balans mellan 

olika faktorer för att nå långsiktiga mål enligt Nilsson et al. (2010).  

 

Tysklands system med inmatningstariffer har varit lyckat eftersom det har genererat mer 

installationer och uppfyllt syftet att introducera solceller på marknaden enligt Dalenbäck 

(2013). Tyskland installerade 7,5 GW solceller år 2012 (EPIA, 2013). Detta har främjat 

prisutvecklingen när priset per watt har sjunkit och kunskapsnivån har ökat när fler har 

installerat solceller menar Paradis (2013). Sverige har idag installerat totalt 24 MW 

(Palmblad, 2013). Ett företag lär sig och utvecklas av fler installationer. När ett företag lär sig 

hur en process fungerar blir det effektivt enligt Kotler et al. (2008). 

 

Konkurrens är viktigt för marknadsutveckling och kan påverkas av politiska beslut enligt 

Nilsson et al. (2010). Tillverkningskostnaden för modulerna är idag högre än 

försäljningspriset vilket har lett till att tillverkande företag har gått i konkurs enligt Krauter 

(2013). EU föreslår en betydande tullavgift på importerade solceller från Kina för att främja 

europeisk tillverkning (EU, 218/2013). Gruvborg (2013) menar att detta kommer påverka 

prisbilden av solceller i fortsättningen.  

5.3.1 Grundinvestering 
Att investera i solceller innebär idag en osäkerhet i form av lång väntetid för eventuellt stöd i 

Sverige enligt Paradis (2013). Han föreslår ett bidrag som når ut till fler. Enligt Alkaraan & 

Northcott (2006) är strategiska investeringar mer osäkra och har ett längre tidsperspektiv. De 

tar hänsyn till såväl den ekonomiska situationen som till konkurrerande aspekter.  

 

Det finns ett ekonomiskt stöd i form av ett investeringsbidrag för solceller i Sverige (SFS, 

2009:689). Idag ges stöd med 35 procent för de stödberättigade kostnaderna för 

grundinvesteringen av solceller (SFS, 2011:1027). Med ett stöd får tekniken för solceller 

legitimitet och svenskar reagerar positivt om bidrag finns. Mellan de olika stödprogrammen 

minskade installationerna menar Dalenbäck (2013). Höglund (2013) erhöll 45 procent i bidrag 

vid tiden för sin investering. Sedan investeringsbidrag infördes år 2009 har den installerade 
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solcellseffekten nästan dubblerats årligen enligt Gruvborg (2013). Andrén (2013) menar att 

det fortfarande är genant låga nivåer jämfört med Europa. Att introducera nya produkter på en 

marknad kan ta tid enligt Kotler et al. (2008).  

5.4 Produktion  
En av förutsättningarna som skiljer Sverige och Tyskland åt är produktionen. 

Produktionsskillnaderna för de olika investeringarna beror på de tekniska förutsättningarna 

som har använts utifrån analysverktyget. De faktorer som påverkar mängden produktion är 

bland annat vinkel och lokalisering enligt Andrén (2011). Produktionsskillnaden beror också 

på solinstrålningen enligt figur 1.  

 

Enligt Kotler et al. (2008) sprids negativ information snabbare än positiv information. Sverige 

saknar sol enligt Frey och Schulz (2013) och de tycker att Sverige bör satsa på andra 

förnybara energikällor. Gruvborg (2013) menar att antalet soltimmar i Sverige är ungefär 

samma som för Tyskland då Sverige har längre dagar med sol. Det mildare klimatet i Sverige 

är en fördel som passar solcellernas utformning. Solens potential i förhållande till solceller 

behöver spridas menar Franzén (2013).  

5.5 Inbetalningar  
En förutsättning som ska identifieras är hur inbetalningar varierar enligt Brealey, Myers & 

Marcus (2012). Framtida inbetalningsöverskott är svåra att fastställa. Data som kalkyler 

bygger på är osäkert vilket leder till att resultatet kan bli osäkert enligt Karlsson (1999). 

Elpriset är en faktor som är svår att uppskatta då elpriset varierar. Under år 2008 till år 2011 

steg elpriset i Sverige och har därefter sjunkit igen enligt Figur 9. Idag är det totala elpriset 

ungefär en krona per kilowattimme i Sverige (Svensk Energi, 2013). Om figur 8 och 9 sätts i 

relation till varandra visar figur 8 att skatt och moms har haft en konstant ökning medan 

elprisutvecklingen som visas i figur 9 har haft en större variation. I Sverige kan elpriset 

periodvis vara negativt på grund av överskott av el i framtiden enligt Nolhag (2013). Det är 

därmed rimligt att ett lägre elpris kan antas. Dagens elpris i Tyskland är 29 Eurocent. 

Tysklands elpris har historiskt sett ökat enligt figur 5. Det är också rimligt att anta ett högre 

elpris i Sverige om den europeiska marknaden ska gå mot lika villkor enligt Paradis (2013). 

Ett högre elpris antas avgörande för framtidens marknad för solceller menar Nolhag och 

Andrén (2013). 

 

En annan faktor som påverkar inbetalningsöverskotten och som är svår att uppskatta för en 

investering i solceller är försäljningspriset på den svenska marknaden. Höglund och Soumela 

(2013) har ett avtal om 45 öre per kilowattimme vilket är lägre än dagens elpris. De större 

anläggningarna kan utöver försäljningspriset erhålla elcertifikat för att öka 

inbetalningsöverskotten enligt Energimyndigheten (2013).  

 

På den tyska marknaden påverkar förutom elpriset också inmatningstarifferna 

inbetalningsöverskotten. När systemet med inmatningstariffer infördes var ersättningen hög 

och med fler installationer och lägre marknadspris för solceller har ersättningen successivt 

sjunkit enligt figur 6. Finansieringen av inmatningstariffer genom EEG-Umlage är ett 

omdiskuterat system i Tyskland enligt Siegismund (2013). Avgiften betalas av slutanvändaren 

och ersättning erhålls av elproducenten. I Sverige är elcertifikatavgiften för slutanvändaren 

ungefär 3,5 öre per kilowattimme (Energimyndigheten, 2013). För Tyskland är motsvarande 

5,27 Eurocent (Frauenhofer ISE, 2013). Det är ungefär 48 öre.  



44 

 

5.6 Investering  
I den här analysen används återbetalningsmetoden för beräkningar och bedömning av olika 

investeringar. Den är en av de vanligaste metoderna för investeringsbedömning enligt 

Hallgren (2002). Återbetalningsmetoden är enkel utformad, lätt att beräkna och lätt att förstå. 

Den ger en bra och snabb översikt då den endast tar hänsyn till inbetalningsöverskott och 

grundinvestering menar Brealey et al. (2011). Geng (2013) och Höglund (2013) har beräknat 

återbetalningstiden för sina mindre investeringar. I deras beräkningar har hänsyn tagits till 

investeringskostnaden och inbetalningsöverskott baserat på deras förutsättningar. Nackdelar 

med återbetalningsmetoden är att den inte tar hänsyn till ränta eller inbetalningarnas 

förändring över tid enligt Brealey et al. (2011).  

 

Återbetalningsmetoden är en användbar metod för att bedöma risk i företag enligt Alkaraan & 

Northcott (2006). Den används i första hand för att spara resurser då andra metoder kräver 

mer tid och kunskap enligt Berk & DeMarzo (2011). Franzén (2013) har erfarenhet av att 

jobba i kommunala verksamheter. Han menar att det ofta är resurser och kunskap som hindrar 

kommuner att göra djupare ekonomiska analyser.  

 

Enligt återbetalningsmetoden är en investering lönsam om återbetalningstiden infaller under 

en förutbestämd tidsperiod enligt Ljung & Högberg (1996). Denna tidsperiod kan bedömas 

utefter enskilda investeringar. Energiinvesteringar kan antas lönsamma om de har en 

återbetalningstid mellan sju till tio år menar Sidén (2009).  

5.6.1 Mindre investeringar i Tyskland 
De mindre investeringarna som har presenterats i empirin är egenproducerande anläggningar 

av privatpersoner. Användning av återbetalningsmetoden kan ge en bra jämförelse mellan 

olika energianläggningar enligt Sidén (2009). I figur 17 beskrivs Höglunds investering som 

om den hade haft samma förutsättningar som Gengs investering. För beräkningsunderlag från 

analysverktyget se bilaga 3. Grundinvesteringarna har hämtats från empirin. Kostnaden för 

Gengs (2013) grundinvestering var 72 000 Euro vilket motsvarar 652 000 kronor. Höglunds 

(2013) investering utan bidrag uppgår till 76 000 kronor. Geng (2013) erhåller 33 Eurocent i 

inmatningstariff som har beskrivits i empirin. Det motsvarar 2,98 kronor. Det förväntade 

elpriset för år 2013 är enligt Frauenhofer ISE (2013) 29 Eurocent. Det motsvarar 2,6 kronor. 

Dessa förutsättningar och siffror återfinns i figur 17. 

 

Mindre investering i Tyskland 
 Investering år 2011 Höglund Geng  Enhet 
 Årlig produktion  3 123 26 516 kWh 
 Egen användning 1 514 2 642 kWh 
 Inmatad el  1 609 23 874 kWh 
         
 Grundinvestering (G) 76 000 652 000 Kr 
 Inmatningstariff (2,98 kr) 4 795 71 145 Kr 
 Elpris (2,6 kr) 3 936 6 869 Kr 
 Inbet. överskott (a) 8 731 78 014 Kr 
 Återbet. tid (G/a) 8,7 8,4 År 
  

Figur 17 Mindre investering i Tyskland 

Egen figur, 2013-05-01. 
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Med dessa förutsättningar har Höglund en återbetalningstid på 8,7 år och Geng har 8,4 år i 

Tyskland. För de mindre investeringarna antas en viss del av produktionen användas till egen 

elanvändning. Elanvändningen på 5 000 kWh per år innebär att andelen inmatad el blir större 

för Geng då solcellsanläggningen är större än Höglunds. Enligt Geng (2013) är den egna 

användningen 30 procent för familjen vilket är högre än fördelningen av den egna 

användningen i figur 17. Återbetalningstiden blir längre om familjen använder 30 procent 

själva eftersom inmatningstariffen är högre än elpriset. 

5.6.2 Mindre investeringar i Sverige 
I figur 18 beskrivs Gengs investering som om den hade haft samma förutsättningar som 

Höglunds investering har på den svenska marknaden. Grundinvesteringarna, procentsats på 45 

procent för investeringsbidrag och försäljningspris på 45 öre per kilowattimme har hämtats 

från investeringarna i empirin. Kostnaden för Gengs (2013) grundinvestering var 72 000 Euro 

vilket motsvarar 652 000 kronor med bidrag blir det 358 600 kronor. Höglunds (2013) 

investering med bidrag uppgår till 41 800 kronor. Elpriset har bestämts till en krona utifrån 

Svensk Energi (2013). För beräkningsunderlag från analysverktyget se bilaga 3.   

 

Mindre investering i Sverige 
Investering år 2011 Höglund Geng  Enhet 

Årlig produktion  2 834 24425 kWh 

Egen användning 1 412 2459 kWh 

Inmatad el  1 422 21966 kWh 

        

Total investering 76 000 652 000 Kr 

Investeringsbidrag (45 %) -34 200 -293 400 Kr 

Grundinvestering (G) 41 800 358 600 Kr 

Försäljningspris (0,45 kr) 640 9 885 Kr 

Elpris (1 kr) 1 412 2 459 Kr 

Inbet. överskott (a) 2 052 12 344 Kr 

Återbet. tid (G/a) 20 29 År 
 
Figur 18 Mindre investering i Sverige 

Egen figur, 2013-05-01. 

 

Med dessa förutsättningar har Höglund en återbetalningstid på 20 år och Geng har 29 år i 

Sverige.  

 

Om återbetalningstiden är kortare än företagets krav för investeringen kan den antas lönsam 

enligt Karlsson (1999). Livslängden är över 25 år för solceller enligt Andrén (2011). Höglund 

(2013) har en återbetalningstid på 20 år i Sverige. Han anser att det är en bra investering trots 

återbetalningstiden. Solcellerna kräver lite underhåll och tillsyn. Han sätter det i relation till 

andra tekniska investeringar som exempelvis en ny spannmålstork som kräver betydligt mer 

arbete. Gruvborg (2013) tror att kravet från lantbrukare skiljer sig då de har en viss vana av att 

genomföra större investeringar. Solceller är en enkel teknik som kräver lite underhåll enligt 

Andrén (2011). Höglund (2013) investerade för att det var enkelt och för att det minskade 

energianvändningen. Enligt Alkaraan & Northcott (2006) finns en filosofi som bygger på 

”simple is best ”. När beslut är enkla och överskådliga är de lättare för en investerare att ta till 

sig. Enligt Brealey et al. (2011) är det viktigt att det finns en balans. Både den tekniska och 

den ekonomiska aspekten behöver få lika utrymme i ett beslut enligt Siegismund (2013). Han 
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menar att lagringsmöjligheter krävs i framtiden då effekten idag överstiger efterfrågan under 

soliga dagar i Tyskland.  

5.6.3 Större investeringar i Tyskland 
De större investeringarna antas vara inmatningsanläggningar för kommersiellt bruk. I figur 19 

beskrivs Soumelas investering som om den hade haft samma förutsättningar som Schulz 

investering. För beräkningsunderlag från analysverktyget se bilaga 3. Grundinvesteringarna 

har hämtats från empirin. Suomelas (2013) investering uppgick till 20 202 000 kronor och 

Schulz (2013) till fem miljoner Euro vilket motsvarar 45 300 000 kronor. De större 

investeringarna är placerade på fält. Båda har använt mark som inte kan användas till att odla 

på. Idag är inmatningstariffen 16 Eurocent per kilowattimme enligt Frauenhofer ISE (2013) 

och det motsvarar 1,5 krona.  

 

Större investering i Tyskland 
  Soumela Schulz  Enhet 

Inmatad årlig produktion  2 791 4 489 MWh 

        

Grundinvestering (G) 20 202 45 300 Tkr 

Inmatningstariff (1,5 kr) 4 187 6 734 Tkr 

Inbet. överskott (a) 4 187 6 734 Tkr 

Återbet. tid (G/a) 4,8 6,7 År 
 
Figur 19 Större investering i Tyskland 

Egen figur, 2013-05-01. 

 

Med dessa förutsättningar har Soumela en återbetalningstid på 4,8 år och Schulz har 6,7 år i 

Tyskland.  

5.6.4 Större investeringar i Sverige 
I figur 20 beskrivs Schulz investering som om den hade haft samma förutsättningar som 

Soumelas investering. I beräkningarna tas ingen hänsyn till investeringsbidrag då 

investeringen inte antas ske i etapper. För beräkningsunderlag från analysverktyget se bilaga 

3. Grundinvesteringarna, försäljningspriset på 45 öre per kilowattimme och elcertifikat på 250 

kronor per megawattimme har hämtats från empirin. Suomelas (2013) investering uppgick till 

20 202 000 kronor och Schulz (2013) till fem miljoner Euro vilket motsvarar 45 300 000 

kronor.  

 

Större investering i Sverige 
  Soumela Schulz  Enhet 

Inmatad årlig produktion  2 574 4 108 MWh 

        

Total investering 20 202 45 300 Tkr 

Försäljningspris (0,45 kr) 1 158 1 849 Tkr 

Elcertifikat (0,25 kr) 644 1 027 Tkr 

Inbet. överskott (a) 1 802 2 876 Tkr 

Återbet. tid (G/a) 11,2 15,8 År 
 
Figur 20 Större investering i Sverige 

Egen figur, 2013-05-01. 
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Med dessa förutsättningar har Soumela en återbetalningstid på 11,2 år och Schulz har 15,8 år i 

Sverige.  

5.7 Sammanställning av förutsättningar 
Enligt Brealey et al. (2011) används ofta andra djupare ekonomiska metoder som komplement 

till återbetalningsmetoden. Känslighetsanalys hjälper till att styrka andra metoder genom att 

den tar hänsyn till osäkerheter som ofta är kopplade till den ursprungliga metoden enligt 

Breierova & Choudhari (1996). I den här studien har de påverkande förutsättningarna pris, 

produktion och inbetalningar identifierats.  

5.7.1 Prisskillnad 
Enligt Brealey, Myers & Marcus (2012) kan återbetalningstiden påverkas av olika faktorer 

och dessa kan i sin tur påverkas av andra bakomliggande faktorer. Priset per watt skiljer 

investeringarna i den här studien åt vilket kan bero på att investeringarna har gjorts vid olika 

tidpunkter och med olika prisförutsättningar. Det finns inga regler för vilka variabler som en 

känslighetsanalys ska ta hänsyn till enligt Brealey, Myers & Marcus (2012). Om kostnaden 

för grundinvesteringen fördelas på total installerad effekt erhålls ett pris per watt. Sedan har 

skillnaden i kronor per watt multiplicerats med skillnaden i effekt. Priset per watt har sjunkit 

enligt figur 14. I figur 21 visas hur skillnaden i pris per watt påverkar de svenska 

investeringarna i förhållande till de tyska investeringarna.   

 

Prisskillnad 
  Höglund Geng Soumela Schulz 

Grundinvestering (Tkr) 76 652 20202 45300 

Effekt (kW) 3 24 2500 4000 

Pris i kr/watt 25 27 8 11 

Skillnad (Tkr) 39 4 866 

Skillnad i procent 6 % 11 % 
 
Figur 21 Prisskillnad 

Egen figur, 2013-05-14. 

 

Höglunds solceller kostade 25 kronor per watt och Gengs kostade 27 kronor per watt vid tiden 

för sina investeringar. Det leder till en prisskillnad på grundinvesteringen med ungefär sex 

procent mellan de mindre investeringarna. Soumelas solceller kostade åtta kronor per watt och 

Schultz kostade elva kronor per watt. Det leder till en prisskillnad på ungefär elva procent 

mellan de större investeringarna. 
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5.7.2 Produktionsskillnad 
Miljöinvesteringar kan grunda sig på andra förutsättningar vid bedömning av olika alternativ 

enligt Ax et al. (2010). I figur 22 har produktionsskillnaden beräknats för respektive 

investering i Tyskland och Sverige utefter de förutsättningar som finns i bilaga 3.  

 

Produktionsskillnad  
  Höglund Soumela   

Årlig prod. Tyskland 3 123 2 791 kWh 

Årlig prod. Sverige 2 834 2 574 kWh 

Skillnad - 289 - 217 kWh 

Skillnad i procent 10 % 8 %   
 
Figur 22 Produktionsskillnad 

Egen figur, 2013-05-02. 

 

Höglunds och Soumelas anläggningar generar ungefär tio procent mer produktion om de hade 

placerats i Tyskland.  

5.7.3 Skillnad inbetalning 
Skillnaderna i inbetalningsöverskotten för investeringarna beror på de olika förutsättningarna 

för respektive land. Dessa är elpris, inmatningstariff, försäljningspris och elcertifikat. I figur 

23 redovisas dessa skillnader som en helhet för Höglund och Suomelas investeringar i Sverige 

i förhållande till Tyskland. 

 

Skillnad inbetalning 
  Höglund Soumela  Enhet 

Elpris Tyskland 2,6 0 kr 

Inmatningstariff 2,98 1,5 kr 

Totalt 5,58 1,50 kr 

Elpris Sverige 1 0 kr 

Försäljningspris 0,45 0,45 kr 

Elcertifikat 0 0,25 kr 

Totalt 1,45 0,70 kr 

Skillnad 4,13 0,80 kr 

Skillnad i procent 285 % 114 %   
 

Figur 23 Skillnad inbetalning 

Egen figur, 2013-05-10. 

 

För Höglund innebär detta att inbetalningsöverskottet på den tyska marknaden blir 285 

procent högre än på den svenska marknaden. För Soumela blir motsvarande 114 procent 

högre.  

 

Återbetalningsmetoden och känslighetsanalys är två användbara tekniker för att bedöma risk i 

investeringar enligt Alkaraan & Northcott (2006). I den här studiens känslighetsanalys 

används återbetalningsmetoden som utfall av variablernas förändring. Följande del av den här 

analysen beskriver ytterligare ett steg i de olika förutsättningarna som påverkar 

inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden antas förändras och påverkas av olika värden för 

elpris, försäljningspris och elcertifikat utifrån ett förväntat värde. 
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5.7.3.1 Inbetalningsöverskott Sverige 
Enligt figur 18 har Höglund en förväntad återbetalningstid på 20 år i Sverige. Om 

försäljningspriset och elpriset antas förändras påverkar det Höglunds återbetalningstid 

eftersom det leder till förändrat inbetalningsöverskott. De viktigaste förutsättningarna kräver 

mycket uppmärksamhet enligt Berk & DeMarzo (2011). Utifrån påverkande förutsättningar 

kan en känslighetsanalys utformas genom att ett optimistiskt och pessimistiskt värde 

uppskattas enligt Brealey et al. (2011). I figur 24 har en känslighetsanalys sammanställts. 

 

Höglund, kr Återbetalningstid, år 

Variabler Pessimistisk Förväntad Optimistisk Pessimistisk Förväntad Optimistisk 

Försäljningspris  0 0,45 1 30 20 15 

Elpris  0,5 1 2 31 20 12 
 
Figur 24 Känslighetsanalys Höglund 

Egen figur, 2013-05-02. 

 

Värderingarna är uppskattningar och är korrekta utifrån de antaganden som har gjorts enligt 

Berk & DeMarzo (2011). Vid jämförelse av energiinvesteringar får energipriset ofta stor 

betydelse. I en kalkyl kan dagens energipriser därför jämföras med alternativ där 

energipriserna är något högre och lägre enligt Energimyndigheten (2013). Om energiföretagen 

inte erbjuder sig att köpa överskottet av den producerade elen för Höglunds anläggning och 

elpriset är som förväntat ökar återbetalningstiden med tio år.  

 

Återbetalningstiden blir 15 år om Höglund erhåller samma värde för överskottet som det 

förväntade elpriset. Han antas få lika mycket betalt för att använda elen som att sälja 

överskottet. Under året väntas ett förslag till beslut om nettodebitering komma från 

Energimyndigheten. Det innebär att Höglund kan få mer betalt för sin producerade el.  

 

Om försäljningspriset antas som förväntat på 45 öre per kilowattimme och om elpriset sjunker 

till 50 öre per kilowattimme innebär det att elpriset till stor del enbart består av skatt och 

moms. Vid ett lägre elpris blir återbetalningstiden ungefär tio år längre för Höglund. 

Återbetalningstiden blir ungefär tio år kortare om elpriset höjs. Det går att räkna med ett ännu 

högre elpris om hänsyn tas till dagens tyska nivåer.  

 

Enligt figur 20 har Soumela (2013) en förväntad återbetalningstid på nio år i Sverige. Om 

försäljningspriset och elcertifikaten förändras antas det påverka investeringens 

återbetalningstid eftersom inbetalningsöverskottet förändras. I figur 25 har en 

känslighetsanalys över dessa variabler sammanställts.  

 

Soumela, kr Återbetalningstid, år 

Variabler Pessimistisk Förväntad Optimistisk Pessimistisk Förväntad Optimistisk 

Försäljningspris  0 0,45 1 26 9 5 

Elcertifikat 0 0,25 0,8 14 9 5 
 
Figur 25 Känslighetsanalys Soumela 

Egen figur, 2013-05-02. 

 

I första steget antas priset på elcertifikat vara konstant. För denna investering antas 

försäljningspriset variera som i föregående känslighetsanalys, figur 24. Återbetalningstiden 
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förändras till 26 år vid ett försäljningspris på noll kronor och fem år för ett försäljningspris på 

en krona.  

 

I nästa steg är försäljningspriset konstant och priset på elcertifikat varierar. Ett ökat värde på 

elcertifikaten leder till en återbetalningstid på fem år. Priset på elcertifikat påverkas av 

marknaden och kan variera (Energimyndigheten, 2013). Det pessimistiska värdet är därmed 

noll kronor. Det leder till en återbetalningstid på 14 år för Soumela. Nackdelar med 

känslighetsanalys är att de endast ser till förändringen i en variabel åt gången enligt Brealey et 

al. (2011).  

5.8 Resultat 
För att förtydliga resultatet av återbetalningstiderna för de olika investeringarna har en 

sammanställning gjorts i figur 26.  

 

Återbetalningstid, år 

 
Mindre investering Större investering 

  Höglund Geng Soumela Schulz 

Tyskland 8,7 8,4 4,8 6,7 

Sverige 20 29 11,2 15,8 
 

Figur 26 Sammanställning, återbetalningstid 

Egen figur, 2013-05-15. 

 

De mindre investeringarna får en återbetalningstid på över 20 år i Sverige, vilket är lång tid. I 

Tyskland är motsvarande tid halverad, vilket är en betydande skillnad. För de större 

investeringarna håller sig återbetalningstiden runt tio år i Sverige och i Tyskland är 

motsvarande tid halverad. Enligt Sidén (2009) kan energiinvesteringar anses lönsamma om 

återbetalningstiden är mellan sju och tio år. Om en återbetalningstid på tio år accepteras 

innebär det att samtliga investeringar är lönsamma i Tyskland. Det innebär också att 

solcellsinvesteringar i Sverige med dagens förutsättningar behöver vara större. Enligt Paradis 

(2013) behöver investeringsprojekt i solceller för företag förstoras upp för att vara intressanta.  

 

Grundinvesteringarna för de mindre anläggningarna blir lägre på den svenska marknaden på 

grund av investeringsbidrag. Gengs investeringskostnad halveras och trots det blir 

återbetalningstiden tre gånger så stor i Sverige.  

 

För att visa vilka förutsättningar som har störst inverkan på investeringarna i den här analysen 

har vi valt att sammanställa dessa i figur 27.  

 

Skillnader  

  Höglund Soumela 

Pris 6 % 11 % 

Produktion 10 % 8 % 

Inbetalning 285 % 114 % 
 

Figur 27 Sammanställning, skillnader 

Egen figur, 2013-05-15. 

 

Med de antaganden som har gjorts och de förutsättningar som har identifierats för respektive 

investering är pris och produktion inte de avgörande skillnaderna för de olika 
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återbetalningstiderna. Den stora skillnaden som har identifierats är inbetalningarna. 

Prisförhållandena i inbetalningarna på den tyska marknaden är gynnsammare än på den 

svenska marknaden.  

 

Gengs investering är större dimensionerad än Höglunds sett till energianvändningen på 5 000 

kWh vilket leder till en längre återbetalningstid. Om energianvändningen hade varit högre för 

Gengs investering hade andelen egen användning varit större och återbetalningstiden kortare. 

De mindre investeringarna får högre inbetalningsöverskott med egen användning i Sverige. I 

Tyskland erhålls mer betalt genom att mata in producerad el på elnätet.   

  

I Sverige är elpriset högre än försäljningspriset. I Tyskland har inmatningstarifferna varit 

högre än elpriset. Tysklands inmatningstariffer är idag lägre än det tyska elpriset. 

Inmatningstariffen och elpriset i Tyskland är högre än försäljningspris, elpris samt elcertifikat 

i Sverige. Inbetalningsöverskotten blir högre totalt sett på den tyska marknaden vilket 

påverkar investeringarna. 

 

Om elpriset blir dubbelt så högt mot dagens nivå kan återbetalningstiden för Höglunds 

solcellsinvestering nästan halveras. För de pessimistiska värdena blir återbetalningstiden 

ungefär tio år längre för båda variablerna. För att återbetalningstiden ska sjunka ytterligare 

krävs högre uppskattning av de optimistiska värdena eller tillkommande variabler som 

exempelvis beslut om nettodebitering. Om priset för elcertifikat och försäljningspris stiger var 

för sig får Soumelas investering en kortare återbetalningstid som blir fem år. Om 

försäljningspriset är noll kronor blir återbetalningstiden längre än om elcertifikatet är noll 

kronor.  
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6. Slutsats 
I det här kapitlet kommer först en diskussion av våra egna slutsatser att redogöras. Därefter 

beskrivs den här studiens bidrag och reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning.  

6.1 Diskussion  
Den här diskussionen behandlar Sverige i förhållande till Tyskland och besvarar den här 

studiens forskningsfråga och syfte. Diskussionen kopplas till problemdiskussionen i den här 

studien. Det här avsnittet delas in i politiska förutsättningar och Sverige i förhållande till 

Tyskland.  

6.1.1 Politiska förutsättningar 
Sverige har fram till idag installerat totalt 24 MW solceller. Det motsvarar mindre än en 

procent av Tyskland installerade effekt för år 2012 som då var 7500 MW. Vi kan därför 

konstatera att Sveriges utveckling av solceller har varit blygsam. Vi tror att det beror på att 

Sverige saknar tydliga mål på såväl statlig som kommunal nivå. Vi tror även att det beror på 

dagens stödsystem med investeringsbidrag. Det är bra att det finns ett stöd för solceller för då 

tror vi att fler vågar investera. Stödsystemet har dock en begränsad budget och gäller till en 

förutbestämd tid vilket leder till att avsatta pengar har tagit slut innan beslut om fortsatt stöd 

har tagits. Det tror vi har skapat en osäkerhet då många troligen inte investerar förrän de vet 

att de får pengar. 

 

Om det finns tydliga mål finns det en strävan att uppnå dem anser vi. Det leder till nytänkande 

och upprättande av system som gynnar en positiv utveckling. Sverige har redan mycket 

förnybar energi i energisystemet. Energiförsörjningen är tillförlitlig och vi tror att många är 

nöjda och saknar därför drivkraft. Vindkraft är en uppmärksammad energikälla som har 

tydliga mål. Det råder delade meningar om Sverige ska fortsätta satsa på vindkraft eftersom 

det har skapats en debatt om att det förstör landskapsbilden och tar mycket plats i anspråk. 

Solens potential är stor och det tror vi att många saknar kunskap om. Vi fick oss en 

tankeställare när vi fick frågan om hur mycket solenergi som används i världen idag.  

Antagligen tänker inte alla på att solens energi används till 94 procent genom att den värmer 

upp jorden. Det finns en del osäkerheter som behöver utvecklas innan Sverige eventuellt kan 

satsa på sol. En osäkerhet är lagringsmöjligheter som är viktigt för att kunna utnyttja solen på 

ett effektivt sätt i framtiden.  

 

Tyskland har haft en stark utveckling av solceller. Vi tror att det beror på tydliga mål och ett 

kontinuerligt stöd från början. Stödet är garanterat i 20 år och ersättningen var till en början 

väldigt hög. Det gjorde att fler investerade. När fler investerade pressades priserna och en 

marknad skapades. Det tror vi har påverkat utvecklingen och ett ökat intresse i Sverige. På så 

vis har det varit lyckat för introduktionen av solceller. Däremot anser vi att systemet har varit 

för förmånligt och vi upplever att många installationer är överdimensionerade. En del av 

kostnaden för ersättningen betalas av Tysklands elanvändare som en extra post i elpriset. I 

Sverige finns en liknande post för elcertifikatsystemet. Skillnaden är att den svenska avgiften 

är betydligt lägre än den tyska. Vi tycker att den höga avgiften i Tyskland borde ha skapat 

debatt då alla betalar för utbyggnaden av solceller. 

 

Tyskland har alltid haft ett stort motstånd till kärnkraft. Vi tror att en del av motståndet beror 

på landets befolkningstäthet. Om det skulle ske en olycka skulle det innebära att många 

människor drabbas. Detta motstånd och kärnkraftsolyckan i Fukushima ledde till att landet tog 

ett beslut om att avveckla all kärnkraft.  Tyskland har även mål för att minska sitt fossila 

beroende för energiproduktion. De har utformat tydliga och ambitiösa mål för förnybar 



53 

 

energiproduktion på alla nivåer. Vi tror att dessa faktorer har skapat en drivkraft. Om de 

lyckas att avveckla all kärnkraft och uppnå sina mål kan det leda till att fler länder tar efter. Vi 

tror att Tyskland kan påverka mycket genom sin centrala roll i EU.  

6.1.2 Sverige i förhållande till Tyskland 
En annan drivkraft i Tyskland är det höga elpriset som i dagsläget är ungefär tre gånger så 

dyrt som det svenska. Att minska sin energikostnad är för många viktigt. I Tyskland skapar 

detta en drivkraft för energieffektivisering och för att bli självförsörjande. Vi tror att elpriset i 

Sverige är för lågt för att vi ska orka bry oss.  

 

Vi tror att solceller har fått en större genomslagskraft för att de är enkla och går att integrera i 

befintlig bebyggelse. Vindkraftverk tar större plats och eftersom befolkningstätheten är hög i 

Tyskland tror vi att solceller har fått större betydelse. I Sverige finns inte samma begränsade 

yta och eftersom vi producerar mer energi än vad vi behöver finns inte samma 

målmedvetenhet.  Vi tror inte att den största anledningen är att vi saknar sol. Vi tror snarare 

att de som investerar blir förvånade över produktionen och effektiviteten.  

 

För att öka installationerna av solceller i Sverige tror vi att det behövs tydligare mål. Vi kan se 

Tyskland som ett föregångsland för solcellsutbyggnad och lära av deras utveckling. Det 

betyder inte att vi ska göra precis som de och satsa lika mycket. Beslutet om nettodebitering 

anses vara avgörande för den framtida utvecklingen av solceller i Sverige. Vi tror att det kan 

bli ett bra stöd för solceller om det utformas bra från början. I Tyskland har sänkningen av 

inmatningstariffen varit nödvändig då det blev för dyrt. Det har varit omdiskuterat. Vi tror att 

ett bra system erhålls om det är tydligt, transparent och ser till ett längre perspektiv. Vi tycker 

att nettodebitering ska ske utifrån kundens perspektiv och på ett sätt som tar hänsyn till den 

varierande produktionen i förhållande till elanvändningen över året. Vi tror att nettodebitering 

eller andra stöd kommer att vara viktigt för solcellsinvesteringarnas förutsättningar i 

framtiden.  

 

Våra beräkningar visar att en större investering på den svenska marknaden får kortare 

återbetalningstid än en mindre investering. Det innebär att investeringar i dagsläget behöver 

förstoras upp. Större solcellsinvesteringar kan erhålla elcertifikat som ett extra tillskott vilket 

kan göra investeringen gynnsammare. Vi tror inte att det är ett långsiktigt perspektiv. I 

framtiden tror vi att hållbara energisystem med solceller som en del av helheten blir viktigt. 

Vi tror på små system som används till den egna energianvändningen. Idag använder vi allt 

mer produkter som drivs av el och det kommer även finnas en stor efterfrågan i framtiden tror 

vi. Då kan mikroproduktion av el från solceller få större betydelse.  

 

Vi tror inte att solceller kommer att få en lika stark utveckling som i Tyskland dels på grund 

av våra låga elpriser och dels på våra bakgrundsförutsättningar. Om elpriset blir högre tror vi 

att Sverige blir mer medvetna om både energianvändning och bättre lösningar.  

 

De solcellsanläggningar som har byggts på den tyska marknaden idag är anpassade för att 

mata in stor del av producerad el på elnätet eftersom inmatningstarifferna har varit högre än 

elpriset. Idag är förhållandet det omvända. Den producerade elen från solcellssystem som 

installeras i Tyskland idag är bättre att använda för att minska inköpt el för egen användning. I 

Sverige är försäljningspriset lägre än elpriset vilket också gynnar egen användning. Vi tror 

inte att alla anläggningar ska dimensioneras efter egen användning utan det är bra om det 

finns en balans.  
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Det finns sol i Sverige. Produktions- och prisskillnad är inte de avgörande skillnaderna för en 

svensk solcellsanläggning som placeras i Tyskland. Det är skillnaderna i inbetalningar som 

avgör den stora skillnaden i återbetalningstid.  

 

Vi anser att stödsystem med en långsiktighet är svårt att uppnå. Politik och stöd har hämnat 

utveckling i Sverige och främjat utveckling i Tyskland. På det sättet kan vi lära av Tyskland 

och för att citera Paradis (2013):  

 

”Världens guldgruva är nära” 

(Paradis, 2013-04-19). 

6.2 Bidrag 
Det saknas information som binder samman nyckelorden som den här studien bygger på. 

Bidraget med den här studien är att sätta Sverige i relation till Tyskland samt beskriva olika 

investeringar och dess förutsättningar. Ett annat bidrag är att den här studien kartlägger 

solcellsmarknadens förutsättningar i Sverige. Marknaden för solceller utvecklas kontinuerligt 

och det krävs uppdateringar. Solcellsinvesteringar är aktuellt för såväl företag och 

organisationer som privatpersoner. Solcellsinvestering kan vara ett alternativ till att påverka 

sin egen energianvändning. Den här studien har ett marknadsperspektiv med 

företagsekonomisk inriktning som vill försöka bidra till ökat intresse och 

informationsspridning om solceller.  

6.3 Reflektioner  
I studien har vi utgått ifrån totalt fyra investeringar på den svenska och tyska marknaden. 

Dessa investeringar kan inte spegla verkligheten fullt ut. Det finns med stor sannolikhet andra 

investeringar som leder till andra resultat beroende på dess förutsättningar. I den här studien 

tas endast hänsyn till återbetalningsmetod och hur känslig en investering är för förändringar i 

olika variabler genom känslighetsanalys. Variablerna är en viktig del i investeringarnas 

inbetalningsöverskott och de är uppskattningar. Hur de kommer att förändras i framtiden är 

svårt att förutse. I en känslighetsanalys beskrivs en variabel i taget. Om hänsyn tas till en 

helhet kan utfallet bli annorlunda. I den här studien kan en generalisering av resultatet bli svår 

eftersom den utgår ifrån fyra olika investeringar som påverkas av de variabler och 

förutsättningar som tagits upp i den här studien.  

 

Vi tycker att vår studie är möjlig att generalisera till viss del eftersom den tar hänsyn till olika 

förutsättningar och olika investeringar i respektive land. Vi tror att vi har fått en större 

förståelse för solcellsmarknaden i respektive land på grund av vårt empiriska urval och 

personlig kommunikation. Investeringar skiljer sig åt däremot kan de påverkas av liknande 

förutsättningar och genom det kan vi se att en generalisering är möjlig. 

6.4 Förslag till framtida forskning  
Det skulle vara intressant att se hur Sveriges blygsamma utveckling kan se ut i framtiden och 

se hur ett eventuellt beslut om nettodebitering påverkar solcellsmarknaden i Sverige och vilka 

eventuella följder som det medför. En ytterligare ekonomisk analys med andra metoder för 

investeringsbedömning av den här studien skulle kunna bidra till en djupare 

lönsamhetsbedömning för solceller.  

 

En annan intressant aspekt skulle vara att analysera vad Sverige kan bidra med och satsa på 

inom begreppet solceller. Vad har Sverige för resurser och tillgångar idag som kan bidra till 

solcellsutvecklingen? Utöver de ekonomiska förslagen till vidare studier förslår vi att olika 

tekniska förutsättningar identifieras. 
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Bilaga 1 
Questions Germany  

1. How would you describe the market for photovoltaic in Germany? 

2. How would you describe the market for photovoltaic in Sweden? 

3. What do you think have had an impact on the development in Germany and Sweden? 

4. Which profits and consequences are there for photovoltaic in Germany?  

5. Who do you think show the biggest interest in solar cells?  Individuals? Farmers? 

Corporations?  

6. How do you think the system of subsidy works in Germany?  

7. How many corporations do you estimate on the market of photovoltaic in Germany?  

8. How do you think people make investment decisions regarding photovoltaic?  

9. Is it profitable to invest in solar cells? 

10. (How did you make your investment decision?) 

11. How do you think the development in the future will look like?  

  



 

 

Bilaga 2 
Frågor Sverige 

1. Hur skulle du beskriva Sveriges utbyggnad av solceller?  

2. Hur skulle du beskriva Tysklands utbyggnad av solceller? 

3. Vilka faktorer tror du har påverkat utvecklingen i respektive land?  

4. Vilka fördelar finns för solcellsutvecklingen i Sverige?  Vilka nackdelar?  

5. Vem tycker du visar störst intresse för installation av solceller, privata husägare, 

lantbrukare, eller företag?  

6. Hur tycker du att stödsystem för solceller fungerar i Sverige?  

7. Hur tror du att folk resonerar kring att investera i solceller?  

8. Är det lönsamt att investera i solceller?  

9. (Hur tänkte du när du genomförde din investering?) 

10. Hur ser konkurrensen ut på den svenska solcellsmarknaden? 

11. Vilken framtida potential kan man se för solcellsmarknaden i Sverige?  

  



 

 

Bilaga 3  
Beräkningsunderlag till mindre investering i Sverige 

Mindre investering i Sverige 
  Höglund Geng   

Antal moduler 12 100 St 

Effekt  3 24 kWp 

Placering Tak Tak   

Lutning 40 40 Grader 

Elförbrukning  5 000 5000 kWh 
 

Beräkningsunderlag till mindre investering i Tyskland 

Mindre investering i Tyskland 
  Höglund Geng   

Antal moduler 12 100 St 

Effekt  3 24 kWp 

Placering Tak Tak   

Lutning 30 30 Grader 

Elförbrukning  5 000 5 000 kWh 
 

Beräkningsunderlag till större investering i Sverige 

Större investering i Sverige 
  Soumela Schulz   

Antal moduler 10 417 16 667 St 

Effekt  2,5 4 MWp 

Placering Fält Fält   

Lutning 40 40 Grader 
 

Beräkningsunderlag till större investering i Tyskland 

Större investering i Tyskland 
  Soumela Schulz   

Antal moduler 10 417 16 667 St 

Effekt  2,5 4 MWp 

Placering Fält Fält   

Lutning 30 30 Grader 
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