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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att beskriva hur fastighetsbolaget, Varbergs Fastighets AB och 
energibolaget, Halmstad Energi och Miljö hanterar de risk-, och osäkerhetsfaktorer som 
förekommer vid solcellsinvesteringar.  
 
För att energisamhället skall nå en hållbar framtid krävs att elproduktionen kommer ifrån 
förnybara energikällor. Sedan år 2008 har installationstakten för solceller i Sverige ökat. År 
2012 installerades 8,3 MW solceller och år 2013 mer än fördubblades den installerade 
effekten till 19 MW (Lindahl, 2014). Trots utvecklingen står solenergin för 0,03 procent av 
Sveriges totala elproduktion, vilket kan jämföras med Tyskland där solenergin står för 5,3 
procent av den totala elproduktionen år 2014 (IEA International energy agency, 2014).  
 
En investerare vill från investeringen nå en så hög avkastning som möjligt och samtidigt 
reducera och undvika de uppkomma riskerna. Det multinationella brittiskt-amerikanska 
revisor och konsultföretaget Pricewaterhousecoopers definierar risk som en osäker framtida 
händelse som kan påverka företagets möjlighet att uppnå de framtida strategiska, 
operationella och finansiella mål (Pricewaterhousecoopers, 1999). 
 
Den här studien har sin utgångspunkt i den samhällsvetenskapliga hermeneutiken. Studien 
antar att verkligheten är subjektiv och att observationer av den kräver tolkning. Det resultat 
som presenteras kommer därmed vara en tolkning av verkligheten och inte resultera i några 
generella teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
Vår kvalitativa fallstudie grundar sig i en induktiv ansats där vi samlat in empirisk data genom 
att intervjua två företag och en solcellsexpert. Vi har intervjuat Varbergs Fastighets ABs 
processledare och hållbarhetsansvarig och Halmstad Energi och Miljös strategichef. Vi har 
även intervjuat branschorganisationen Svensk solenergis ordförande. Våra respondenter har 
stärkt vårt arbete med konstruktiv data för att vidare studera risk och osäkerhet i 
solcellsinvesteringar.  
 
Studien tyder på att de risker som föreligger vid solcellsinvesteringar är förhållandevis lika 
mellan aktörerna men det som skiljer är företagens riskhanteringsstrategier för att behandla 
dem. De allmänna riskerna som belyses av solcellsexperten är i enlighet med de risker som 
företagen påvisar men att den genomgående risken är en allmän låg kunskap kring solceller.    
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Abstract 
This study attempts to describe how the real estate company, Varbergs Fastighets AB and the 
energy-company, Halmstad Energi och Miljö copes with factors of risks and uncertainties that 
may occur while investing in photovoltaic.  
 
To enable the energy society to attain a sustainable future, the production of energy must be 
provided by renewable sources. Since 2008, the rate of the installation of photovoltaic in 
Sweden has increased. In 2012, 8.3 MW of solar cells were installed and by 2013, the 
installed effect was more than doubled (Lindahl, 2014). Despite this bright development, the 
solar energy in Sweden only provides 0.03 percent of the overall energy production in the 
year of 2014 (IEA International energy agency, 2014).  
 
An investor wants from the investment reach as high a return as possible while reducing and 
avoiding the risks incurred. The multinational British-American accountant and consulting 
firm PricewaterhouseCoopers defines risk as an uncertain future event that may affect the 
company's ability to achieve future strategic, operational and financial targets 
(PricewaterhouseCoopers, 1999). 
 
This study takes its point of departure in the hermeneutics of the social science. The study 
assumes that the reality is subjective, and thus demands an interpretation of the observations 
from it. The result presented in this report will therefore be an interpretation of the reality and 
consequently not answer in any general theories (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Our 
qualitative case study has its base in an inductive approach, where empirical data has been 
gathered by interviewing two companies and one expert of photovoltaic. We have interviewed 
the process manager and the manager of sustainability of Varbergs Fastighet AB and the 
strategy executive of Halmstad Energy och Miljö. We have also interviewed the chairman of 
Swedish solar energy. Our respondents have strengthened our work with constructive data, to 
further study the risks and uncertainties associated with investments in photovoltaic.    
 
This study indicates that the risks presented by investments in photovoltaic are relatively 
similar between the operators, but the distinguishing factor is the treatment of the risks by the 
companies. The common risks illuminated by the experts of photovoltaic runs accordingly 
with the risks demonstrated by the companies, though it is clear that the pervading risk is 
general poor knowledge of photovoltaic.  
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1. Inledning 
Inledningsvis kommer en bakgrund till uppsatsen presenteras för att sedan fortskrida till vår 
problemdiskussion. Bakgrunden kommer innehålla bland annat vad som fick oss att intressera 
oss för solcellsinvesteringar och investeringsbedömning. Därefter kommer 
problemdiskussionen smalna av i vårt forskningsområde för att resultera i uppsatsens syfte 
och forskningsfråga. 

1.1. Bakgrund 
Solenergin står i dagsläget för 0,03 procent av Sveriges totala elproduktion, detta kan i 
jämförelse med Tyskland ses som relativt lågt där siffran istället ligger på ungefär 5 procent år 
2014 (IEA International energy agency, 2014). Att använda solen som energikälla har varit 
aktuellt sedan 1950-talet då solens energi omvandlades till ström för att driva satelliter och 
ungefär 20 år senare började solenergin först användas på jorden (Energimyndigheten, 2013). 
Med åren har priset på solceller sjunkit samtidigt som fler väljer att installera solceller. Detta 
har bidragit till att användningen av de fossila energikällorna minskat. Idag är det framförallt 
företag och villor som står för den markanta utvecklingen gällande den ökade 
solcellskapaciteten (Lindahl, 2014). Vi som författare har under vår utbildning haft god insyn 
i utvecklingen inom förnybar energi, där solceller har spelat en central roll. Vi var dessutom 
intresserade av att fördjupa oss inom finansiering och kom fram till kombinationen; 
finansiering, solceller. Inom finansiering valde vi att lägga fokus på risk och osäkerhet. 
Rapportens bakgrund är kopplad till energiföretaget Halmstad Energi och Miljö och 
fastighetsbolaget Varbergs Fastighets AB och deras syn på solcellsinvesteringar ur 
riskperspektiv. Företagen har gjort investeringar i solceller med olika syften vilket vi ansåg 
vara intressant och vi har valt att fördjupa studien utifrån dessa perspektiv. 

Sedan år 2009 finns det möjlighet att söka ett statligt investeringsbidrag för installationer av 
solceller. Stödet riktar sig till företag, privatpersoner och offentliga organisationer. Från och 
med den 1 januari 2015 uppgår stödet för företag till maximalt 30 procent och för offentliga 
organisationer och privatpersoner 20 procent av den stödberättigade installationskostnaden.  
Det maximala beloppet för ett solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigade 
kostnadernas maximala belopp är 37 000 kronor plus moms per installerad kW elektrisk 
toppeffekt. I dagsläget har det kommit in ansökningar på över 500 miljoner kronor och hittills 
har knappt 400 miljoner kronor tilldelats och pengarna kommer enligt prognos snart att vara 
slut (Gustafsson A. , 2015). Sedan år 2008 har installationstakten för solceller i Sverige ökat. 
År 2012 installerades 8,3 MW solceller och år 2013 mer än fördubblades denna siffra till 19 
MW. Prisutvecklingen på enskilda moduler och fullständiga solcellssystem har sjunkit 
konstant de senaste åren. Det genomsnittliga priset för takmonterade systemet på en villa har 
mellan åren 2010 och 2013 minskat med 75 procent (Lindahl, 2014). Den 1 januari 2015 
infördes också en skattereduktion för mikroproduktion av el vilket innebär att den el som 
producerats och inte förbrukas kan matas in på elnätet och möjligheten till reducerad 
skattekostnad uppstår. Skattereduktionen kan maximalt uppgå till 60 öre per kWh och 30 000 
kWh per år. Detta resulterar till en maximal sammanlagd skattereduktion på 18 000 kronor 
per år. För att betraktas som en godkänd mikroproducent skall elnätsföretaget godkänna att 
produktionskällan är förnybar, att anslutningspunkten har en regelenlig mätning och den har 
en säkring på högst 100 ampere. Det är befogat att både fysiska och juridiska personer kan ta 
del av skattereduktionen för mikroproducerad el. Den ersättning som tillhandahålls från 
försäljningen är momspliktig och som mikroproducent krävs även momsregistrering 
(Skatteverket, 2015).  
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Miljöfrågor har diskuterats flitigt en längre tid och allt fler svenskar prioriterar miljövänliga 
lösningar som, självproducerad el från solceller, framför stor boyta eller vacker utsikt 
(Lindbäck, 2015). Enligt en Sifoundersökning på beställning av Telge Energi, toppar 
solenergi listan på varifrån husägare vill att elen skal komma ifrån (Telge Energi, 2014). Trots 
att det finns en stor efterfrågan på solceller är det många frågetecken kring ämnet, bland annat 
hur lång återbetalningstid det är på en anläggning och möjligheterna till ett statligt 
investeringsbidrag. Dessa osäkerhetsparametrar bidrar till ökad riskfaktor (Andrén, Solenergi, 
2011).  När risken bedöms vara högre än alternativa investeringar vill man som investerare ha 
en högre avkastning. (Brealey, Myers & Allen, 2014) De frågetecken som finns i branschen 
har väckt starkt intresse hos oss. Att kunna bedriva forskning inom ett område som ständigt är 
i utveckling har även det bidragit till att vi valt att utforska ämnesområdet. Enligt (Lindahl, 
2014) är de största nackdelarna med solceller är att de har en hög investeringskostnad i 
förhållande till återbetalningstid och solen lyser bara halva dygnet. Detta bidrar till en 
förlängd återbetalningstid och ökade osäkerhetsfaktorer. Dock är efterfrågan på solceller allt 
högre och det bidrar till sjunkande prisnivåer och på sikt lägre initialkostnader (Lindahl, 
2014). 

Beroende på pris, livslängd och investeringsränta kostar det idag mellan 1,50 till 2 kronor/ 
kWh att producera el från solceller utan något investeringsbidrag i Sverige. Kostnaden skall 
jämföras med vad konsumenten betalar för elen och den ligger i dagsläget runt 1,20 kr/kWh. 
Det är alltså i dagsläget dyrare att producera egen el från solceller i Sverige än att köpa från 
en elleverantör. Än så länge har inte nivån uppnåtts då det är billigare att producera egen el 
från solenergi men priserna sjunker i Sverige. I Danmark förekommer ett 
nettodebiteringssystem för små produktionsanläggningar, vilket betyder att egenproducenter 
av el kan kvitta den el som producerats med köpt el från ett annat tillfälle. Det här i 
kombination med ett högt elpris i Danmark och prissänkning på solcellssystem har den 
brytpunkt nåtts då det är mer lönsamt för kunden att producera egen el jämfört med att köpa. 
Dock anses inte nettodebitering vara enda lösningen på solceller då marknaden har tvärstannat 
i Danmark på grund av uteslutande fokus på nettodebitering. Tyskland däremot har med ett 
mer kraftfullt stöd lyckat trappa ner och lyckats behålla en starkare marknad på längre tid 
(Palmblad, 2013). 

1.2. Problemdiskussion 
Solen är källan till i princip alla energikällor på vår jord (Sidén, 2009). Den geografiska 
placeringen av en solcellsanläggning är av betydelse för anläggningens framtida lönsamhet. 
Den svenska medelsolinstrålningen ligger på ca 1 000 kWh/m2 (Andrén, Solenergi, 2011). Är 
det en risk att investera i en solcellsanläggning i Sverige baserat på landets årliga 
solinstrålning? För att nå en hållbar utvecklig i energisamhället krävs det att energin kommer 
från förnybara energikällor. Sett ur ett teoretiskt perspektiv så motsvarar den energimängd 
som varje dag når jorden omkring 15 000 gånger världens totala energiförbrukning 
(Vattenfall, 2013). Den energimängd som kan tillgodoses från solens instrålning påverkas av 
tillgången på soltimmar som förekommer på den aktuella platsen, lokalisering, reduktionen i 
atmosfären, den reflektion och absorption som förekommer i moln samt den vinkel solpanelen 
har till horisontplanet (Andrén, Solenergi, 2011). Har politiken en stor påverkan på solceller? 
Beträffande klimat-, och energipolitiken har den svenska regeringen ett mål att till år 2020 så 
skall minst 50 procent av den totala energianvändningen komma ifrån förnybara energikällor 
(Miljö- och Energidepartementet, 2015). Nationella och lokala politiker har infört strategier 
för att gynna solceller genom stödpolitik och finansieringsincitament (Talavera, Nofuentes, & 
Aguilera, 2009).  Miljöpartiet ansåg att stödet för solceller borde ökas till år 2013 och 2014. 
Bland allianspartierna så är Centerpartiet det mest ambitiösa parti kring solenergifrågor och 
dem har som mål att nå 10 TWh elproduktion från solenergi och 10 TWh solvärme till år 
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2030. De riksdagsledamöter som är insatta i energifrågor är styrda utav finansdepartementet 
(Andrén, Drivkraft, 2012). Påverkas riskerna och osäkerheten för solceller beroende på vilken 
regering som styr? Elpriserna är konstant volatila och skiljer sig beroende på geografisk 
placering. Orsakerna bakom elprisets utveckling grundas i balansen mellan utbud och 
efterfrågan på elmarknaden. Vidare är väderlek och kraftverk vars produktion inte uppnår full 
kapacitet orsaker till ett varierande elpris (Nord Pool Spot, 2015). Påverkar elpriserna riskerna 
vid en solcellsinvestering? 

En investerare vill ha så hög avkastning som möjligt från sin investering och är samtidigt 
angelägen om att reducera och undvika risker för att nå den förväntade avkastningen (Brealey, 
Myers & Allen, 2014). Enligt det multinationella brittiskt-amerikanska revisor och 
konsultföretaget Pricewaterhousecoopers definieras risk som osäkra framtida händelser som 
kan påverka en organisations möjlighet att uppnå framtida strategiska, operationella och 
finansiella mål (Pricewaterhousecoopers, 1999). Enligt (Athearn, 1971) går det att skilja på 
begreppen risk och osäkerhet i form av tolkning men vi väljer att inte göra det i vår rapport 
för att begreppsdefinitionerna inte skall ge en felaktig bild av våra empiriska intervjuer då vi 
valt att tolka definitionerna lika. Enligt (Nilsson, et al., 2010) är begreppen risk och osäkerhet 
likgiltiga och ekonomer brukar vanligtvis inte skilja på begreppen.  

 Med risk som utgångspunkt är således riskhantering ett viktigt delmoment i 
investeringsbedömningen. Efter en riskidentifiering av de mest angelägna riskerna behöver en 
analysering gällande hantering framställas för att reducera riskens påverkan. 
Riskhanteringsmetoder kan delas in i följande sju kategorier; Undvik risken, vidta åtgärder för 
att minska riskens påverkan, acceptera risken, dela risken begränsa risken, överför risken samt 
försäkra sig mot risken (Lock, 2013). Hur kan dessa metoder kopplas till solcellsinvesteringar 
från Halmstad Energi och miljö och Varbergs Fastighets AB? Enligt (Brealey, Myers & 
Allen, 2014) vill investerare undvika och reducera sina risker och osäkerheter så mycket det 
går. I ett företags vardag är risk och osäkerhet faktorer som inte kan garantera att en given 
lönsamhet uppnås. Det uppstår då ett alternativ för företaget att acceptera den risk och 
osäkerhet som råder eller så vidta åtgärder för att försöka påverka risken (Brealey, Myers, & 
Allen, 2014). Det är vanligt att det finns flertalet olika kalkylmetoder för att bedöma och 
beräkna det ekonomiska värdet av en investering (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Exempel 
på kalkyler är återbetalningsmetoden, annuitetsmetoden, nuvärdesmetoden (Brealey, Myers, 
& Allen, 2014). Vid energiinvesteringar är även livscykelkostnadsmetoden en vanlig 
förekommer kalkylmetod (Energimyndigheten, Livscykelkostnad, LCC, 2011).  

Tidigare forskning inom området visar på att det är svårt att enbart använda en strategi och 
modell för att beräkna och hantera riskerna med solcellsinvesteringar och att den bästa 
lösningen är att använda flertalet modeller för att kunna rättfärdiga resultatet (Szabó, 2010). 
Riskerna med solceller anses vara en låg lönsamhet. Statliga bidrag och elcertifikat tros vara 
lösningen för att lönsamheten skall förbättras samtidigt som politikerna måste ta ansvar för 
utvecklingen (Spertino F. D., 2013). Den rådande kunskapslucka som vi anser förekommer 
inom området är att risk och osäkerheter inom investeringar i solceller uteblir och att fokus 
oftast ligger på de ekonomiska och tekniska aspekterna kring solcellsanläggningar och vi kom 
därför fram till vår forskningsfråga nedan.  

1.2.1. Forskningsfråga 
Hur tar HEM (Halmstad Energi och Miljö) och VFAB (Varbergs Fastighets AB) hänsyn till 
risk och osäkerhet i solcellsinvesteringar? 
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1.3. Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva, analysera och skapa förståelse hur risk och osäkerhet 
hanteras av HEM och VFAB i solcellsinvesteringar. 
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2. Referensram 
Kapitlet inleds med en sammanfattning av referensramen och de mest centrala begreppen.  
I detta kapitel redovisas även den grundläggande teorin för vår uppsats. Kapitlet består av 
två avsnitt där vi först presenterar den ekonomiska teorin och därefter teorin kring solceller.  
Våra källor kommer främst från företagsekonomisk litteratur, vetenskapliga artiklar och 
statliga myndigheter.  

2.1. Sammanfattning av referensram 
En investerare vill nå så låga risker och osäkerheter som möjligt vid en investering. En risk 
uppstår alltid när en finansiell investering skall göras och belyser den sannolikhet att en 
investering på förhand skall få ett resultat som inte är önskat (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 
Riskhantering är ett viktigt delmoment i investeringsbedömning där ledningsgruppen försöker 
identifiera och hantera potentiella risker. Riskerna kan hanteras på ett flertal olika sätt. Bland 
annat kan ledningsgruppen försöka undvika risken, vidta åtgärder för att minska riskens 
påverkan, acceptera risken, dela risken, begränsa risken, överför risken och försäkra sig mot 
risken (Lock, 2013). Det är viktigt att förstå och tolka de gällande riskerna som existerar i 
finansiella processer. Risker kan kategoriseras i fyra olika områden; finansiella risker, 
operativa risker, politiska risker och personliga risker (Collier & Berry, 2002). De mest 
fundamentala kalkylmetoderna som i regel används för att säkerhetsställa det ekonomiska 
värdet för en investering är återbetalningsmetoden, annuitetsmetoden, nuvärdesmetoden 
(Brealey, Myers, & Allen, 2014) och livscykelkostnadsmetoden (Energimyndigheten, 
Livscykelkostnad, LCC, 2011). 

Solinstrålningen kan antingen vara direkt, det vill säga reflekteras i moln eller diffus, den 
solinstrålning som till sist träffar markytan (Andrén, Solenergi, 2011). Globalinstrålningen i 
Sverige varierar beroende på vart i landet solcellsanläggningen är etablerad. I södra Sverige är 
globalinstrålningen ca 1 000 kWh/m2 medan den i norra delarna av landet är ca 800 kWh/m2. 
Denna instrålning ökar vid en anläggning vars vinkel optimeras mellan 30-45 grader vid ett 
söderläge (Andrén, Solenergi, 2011). En solcell är en skiva med ett halvledarmaterial som vid 
kontakt med solljus har förmågan att avge elektrisk ström. Det finns i dagsläget två typer utav 
solceller, de kristallina cellerna och tunnfilmscellerna. Om en anläggning producerar mer el 
än vad fastigheten den är belägen på utnyttjar kan överskottet matas ut på det lokala nätet och 
solcellsägaren får betalt för elen (Andrén, Solenergi, 2011).  

Gällande energiinvesteringar så urskiljs fem olika faser. Konceptutvecklingsfas, 
demonstrationsfas, nischmarknadsfas, kommersiell tillväxtfas och mognadsfas. Sverige ligger 
efter i utvecklingen gällande solceller där den internationella tekniken befinner sig i en 
kommersiell tillväxt och Sverige befinner sig i en nischmarknadsfas. Energiinvesteringar är 
beroende utav politiska beslut för att nå en snabb tillväxt (Energimyndigheten, 2014). Det 
som är typiskt vid energiinvesteringar är att det föreligger långa utvecklingstider och det är 
höga kostnader för process-, och produkttester samt att det är stora initiala investeringar 
(Energimyndigheten, 2014). Inom klimat-, och energipolitiken har regeringen ett mål att till år 
2020 så skall minst 50 procent av den totala energianvändningen komma ifrån förnybara 
energikällor (Miljö- och Energidepartementet, 2015). Det har varit goda förutsättningar att 
installera solceller i Sverige sedan år 2009 då ett statligt investeringsbidrag implementerades 
(Energimyndigheten, Stöd till solceller, 2015). Den svenska potentialen för solceller är stor 
men priset på el från solceller är högt i jämförelse med el från vindkraft (Regeringskansliet, 
2015) men en avgörande systemsvaghet för solceller är att kunskapen hos allmänheten, 
industrier och politiker överlag är för låg (Energimyndigheten, 2014). 
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2.2. Sammanfattning av de centrala begreppen 
• Risk och osäkerhet – En omständighet som kan uppstå såväl innan som under en 

investering. Kan vanligtvis uppfattas som ett hot men kan även ses som en möjlighet. 
• Återbetalningsmetoden – En beräkningsmetod som används för att räkna fram 

återbetalningstiden för en investering. 
• Annuitetsmetoden – En beräkningsmetod som används för att fördela 

kapitalkostnaderna av en investering under den ekonomiska livslängden med ett 
konstant årligt belopp. 

• Nuvärdesmetoden – En beräkningsmetod för att beräkna nuvärdet av en investering 
och sedan jämföra utfallet med investeringskostnaden.  

• LCC- metoden – Visar totalkostnaden för en investering under hela livslängden. 
Energikostnader, investeringskostnader och underhållskostnader är viktiga 
komponenter i beräkningen.  

• Globalinstrålning – Summan av den solinstrålning som når jordytan. Den varierar 
beroende på geografisk placering och vinkel. 

• Statligt investeringsbidrag – Ett bidrag från staten gällande solcellsinvesteringar med 
syfte att påskynda omställningen av energisystemet. Stödet för företag är maximalt 30 
procent och för privatpersoner 20 procent.  

• Nettodebitering – Är ett system som tillåter en mikroproducent av förnybar el att 
kvitta sin produktion och konsumtion med varandra och endast betala skatt på nettot.  

2.3. Investeringsbedömning 
I första avsnittet presenteras den fundamentala teori angående risk och osäkerhet som 
kommer utgöra grunden för vårt studieobjekt. Inledningsvis kommer vi att introducera 
begreppen risk och osäkerhet för att vidare presentera riskhantering och grundläggande 
kalkylmetoder angående risk.    

2.3.1. Vad är risk och osäkerhet? 
Risk har traditionellt definierats som negativa konsekvenser, möjligheten till fara, möjligheten 
till skada eller möjligheten till förlust (Burke, Berry, & Gary, 2006) samtidigt som Director 
General International Federation of Accountants definierar risk som osäkra framtida händelser 
som kan påverka organsationens möjlighet att uppnå de strategiska, operationella och 
finansiella mål (Pricewaterhousecoopers, 1999). En investerare vill i så hög utsträckning som 
möjligt reducera och undvika risker om dem inte har potential för att ge en, ur företagets 
synvinkel, godtagbar avkastning. Av denna anledning behöver en risk inte ses som ett hot 
utan kan även beaktas som en möjlighet (Brealey, Myers & Allen, 2014). Det går att skilja på 
risk och osäkerhet. När förhållandet mellan begreppen diskuteras är det inte risken som skapar 
osäkerheten utan osäkerheten är snarare ett resultat av en verklighetstolkning. Risken kan 
finnas utan att den är kopplad till någon osäkerhet beroende på hur företaget tolkar den 
(Athearn, 1971). Investerare vill ha en så hög avkastning som möjligt till den minsta möjliga 
risken, vilket betyder att investerare förkastar investeringar vars avkastning är låg vid ett högt 
risktagande och vice versa strävar en investerare efter en investering med en så låg risk som 
möjligt samtidigt som den ger en hög avkastning. Risk uppstår alltid när en finansiell 
investering skall utföras. Risker i finansiella sammanhang syftar på den sannolikhet som råder 
att investeringen skall få ett på förhand oönskat resultat. Det kan innebära att utfallet av 
avkastningen blivit lägre än förväntat eller att investeraren förlorar delar av eller rent av hela 
investeringen. När beslutet om att göra en investering skett bör investeraren fråga sig hur 
länge denna kan avvara pengarna. Som investerare är det aktuellt att veta hur likvid 
placeringen är, alltså hur snabbt en försäljning kan ske vid plötsligt behov av kapital (Brealey, 
Myers & Allen, 2014).  
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2.3.2. Riskhantering 
Allt vi gör innebär en risk. Vi är utsatta för potentiell risk från den tidpunkt vi kliver ur sängen 
och till vi går och lägger oss igen. Till och med när vi ligger i sängen innebär det i någon mån 
en risk. När ledningsgrupper inom olika företag står inför ett investeringsbeslut är det därmed 
givet att även i dessa beslut finns det en potentiell risk att behandla. Riskhantering är därmed 
ett viktigt delmoment i investeringsbedömning då ledningsgruppen försöker identifiera och 
hantera potentiella risker (Lock, 2013). 

När de potentiella riskerna har blivit identifierade och bedömda är det dags att bestämma vad 
som ska göras med dem. Det finns en mängd olika val i hur risker kan hanteras. Följande lista 
belyser de vanligaste alternativen vid riskhantering enligt Lock (2013): 

1. Undvik risken 
2. Vidta åtgärder för att minska riskens påverkan 
3. Acceptera risken 
4. Dela risken 
5. Begränsa risken 
6. Överför risken 
7. Försäkra sig mot risken 

2.3.3. Riskkategorisering 
Risker i Finance Management har blivit en central del i bolagsstyrning men det saknas 
kunskap för att tolka riskerna i den finansiella processen (Collier & Berry, 2002). Collier & 
Berrys (2002) studie Risk in the process of budgeting belyser vikten av att förstå förhållandet 
mellan risk och hur chefer uppfattar och hanterar dem i budgetprocesser. Deras studie jämför 
fyra olika företag och organisationer. En leverantör av bildelar, ett tillverkningsföretag, en 
polisstyrka och en frivillig organisation. Fallstudien resulterar i fyra områden där risk 
lämpligtvis kategoriseras enligt följande: 

• Finansiella risker 
• Operativa risker 
• Politiska risker 
• Personliga risker 

Dessa riskdomäner influerar innehållet av budgeteringsprocessen som kan kategoriseras som 
Risk Modelled, Risk Considered eller Risk Excluded. Enligt Risk Modelled finns det en 
utpräglad användning av formella sannolikhetsmodeller i budgeten. Detta för att effektivt 
kunna bedöma effektiviteten av olika konsekvenser genom en rad antaganden. I ett Rational 
System uppmärksammar organisationen öppenhet i budgeteringen och antar rationella 
riskenheter i budgetsystemet, av vilken sannolikhet och känslighet analyseras. Konsekvensen 
av olika antaganden i riskprocessen ger ett högt, mellan eller lågt värde.  Risk Excluded 
betyder att risken utesluts från budgetsystemet och hanteras i ett annat område. Riskerna 
behöver tolkas separat ur budgetens innehåll eftersom det vanligen finns för få riskmodeller 
eller sannolikhetsberäkningar i budgeten. Vidare belyser studien vikten av risköverföring och 
att det är en naturlig handling för att undvika och utesluta risker från budgeteringsprocessen 
(Collier & Berry, 2002). 

2.3.4. Bankens riskhantering 
I Sverige, liksom i övriga västvärlden, står utlåning från banker för den största källan till 
extern finansiering för småbolag (Winborg & Landström, 2001). Det är viktigt att 
företagsledare i småföretag förstår bankens sätt att se på utlåning. Ifall förståelsen mellan 
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parterna ökar, ökar småföretagens möjligheter till kreditgivning och de kan även förstå vilka 
faktorer som kan förbättra deras kreditvärdering. En bättre kreditvärdering minskar företagets 
krav på kontantinsats och lånets kreditkostnad. Dock är det ett informationsasymmetriskt gap 
mellan långivare och låntagare. Långivaren vet inte på förhand hur troligt det är att låntagaren 
betalar tillbaka lånet och räntan (Bruns & Fletcher, 2008). En investering har två möjliga 
utfall: om projektet lyckas genererar det vinst; medan om projektet misslyckas, förloras 
investeringen. Om investeringen är finansierad av ett lån begränsar detta låntagarens 
potentiella förlust men inte den potentiella vinsten. Om projektet lyckas erhåller låntagaren 
vinsten subtraherat räntan efter återbetalning av lånet till långivaren. Om projektet däremot 
misslyckas förlorar inte låntagaren någonting. I samma situation för långivarens del, är det 
tvärt om. Långivaren erhåller en begränsad del av lånet, räntan, ifall projektet är gynnsamt. 
Om projektet inte lyckas, förlorar långivaren det utlånade kapitalet. Detta innebär att 
långivare och låntagare har skilda riskpreferenser. Den här problematiken kallas även adverse 
selection problem, det vill säga: snedvridet urval (Stiglitz & Weiss, 1981).  

Investerares initiativ är betydligt starkare när det handlar om att investera sitt egna kapital i 
projekt som är säkra och har möjligheten att lyckas än när de handlar om projekt som är mer 
riskfyllda. I fall gällande riskfyllda projekt försöker investerarna låna pengar istället för att 
själva bistå med kapital (Bruns & Fletcher, 2008). Följaktligen är det troligt att detta skulle 
leda till att låntagarna endast ansöker om lån vid mer riskfyllda projekt, men detta är något 
som är svårt att ta reda på i och med informationsassymmetrin (Cressy & Toivanen, 2001). 
För att hantera dessa problem har långivare inrättat olika skyddsnät mot den här typen av 
potentiella investeringsförluster. Dels samlar långivaren in information om låntagaren för att 
göra en bedömning om huruvida denne kan betala tillbaka ett potentiellt lån. Det kan handla 
om hur låntagarens privata ekonomi ser ut, investeringens affärsplan och dess beräknade 
kassaflöden. Dessutom kräver långivaren att låntagaren bistår med en del av det nödvändiga 
kapitalet. Långivaren förflyttar även risken till låntagaren genom att begära en säkerhet eller 
att låntagaren är tillräckligt finansiellt stabil för att kunna betala tillbaks lånet även om 
projektet misslyckas (Bruns & Fletcher, 2008). 

2.3.5. Kontrakt 
För att vid framtagandet av ett kontrakt kunna göra en helhetsbedömning av en 
solcellsanläggning krävs instruktioner kring drift, underhåll och garantivillkor. Vidare skall 
även manualer för den årliga tillsynen redovisas. Om detta inte står med i kontraktet går det 
inte att göra anmärkningar i efterhand. Kontrakten ser olika ut beroende på typ av 
solvärmesystem, leverantör och upphandlingsform. Kontrakt kan i vissa fall skrivas enbart 
beträffande materialgaranti och kan i andra fall innefatta garanti av den totala 
energibesparingen för en anläggning (Andrén, Solenergi, 2011). När ett avtal har skrivits finns 
alltid möjligheten att ändra ett tidigare avtal om båda parter är överrens. Anledningen till att 
parterna vanligtvis blir oense beror på att ändringar i kontraktet inte dokumenteras. Det är 
således viktigt att tilläggsbestämmelserna inte strider mot huvudavtalet (Tillväxtverket, 2015). 

2.3.6. Fundamentala kalkylmetoder 
Här följer de val av kalkylmetoder som i regel används vid investeringsbedömning. Det är 
vanligt förekommande bland företag att kalkylerna används tillsammans för att säkerhetsställa 
det ekonomiska värdet för en investering (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

Återbetalningsmetoden 
Pay-off- metoden, Pay-back-metoden eller återbetalningsmetoden är en kalkyl som visar hur 
lång tid det tar att tjäna in de kapital som investerats. När återbetalningsmetoden används så 
bortses kalkylräntor och fokuserar enbart på hur snabbt investeringen blir betald baserat på de 
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årliga inbetalningsöverskotten. Grundinvesteringen sätts i paritet med det årliga 
inbetalningsöverskottet och återbetalningstiden kan avläsas och det är det 
investeringsalternativ med kortast tid som skall väljas (Brealey, Myers & Allen, 2014). 
 

Återbetalningsmetoden formel: 

Å!"#$"!%&'(')*!(+! å! = !"#$%&$'()*("&$+
Å!"#$%!!"#$%&'"!"()ö!"#$%&'' 

(Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden fördelar investeringens kapitalkostnader, det vill säga summan av 
avskrivningar och ränta, med ett lika stort årligt belopp under investeringens ekonomiska 
livslängd. Det som skiljer annuitetsmetoden med nuvärdesmetoden är att annuitetsmetoden 
visar ett genomsnittligt år medan nuvärdesmetoden visar den totala konsekvensen av 
investeringen. När jämförelse mellan olika investeringsalternativ sker skall det alternativ med 
störst positiva differens som skall väljas. Differensen beräknas mellan det genomsnittliga 
betalningsöverskottet och den genomsnittliga kapitalkostnaden. När nettonuvärdet är beräknat 
så multipliceras detta värde med annuitetsfaktorn. 
(Brealey, Myers & Allen, 2014). 

Annuitetsmetoden formel: 

 ! = !
!!(!!!)!! 

 
! = !!" ∗ ! = !!" ∗ !

1 − (1 + !)!! 

p = kalkylränta 
k = annuitetsfaktor 
A = annuitet 
NNV = Nettonuvärde 
n = ekonomisk livslängd 

(Brealey, Myers & Allen, 2014) 

 

Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden (NPV) används för att antingen beräkna nuvärdet av en investering och 
jämföra med investeringskostnaden eller att direkt beräkna nettonuvärdet.  
Beräkningen kan likställas med att sätta in pengar på ett bankkonto där investeraren vill 
beräkna hur mycket pengar som måste sättas in idag för att ha x pengar om y år (Brealey, 
Myers & Allen, 2014). 

 
Nuvärdesmetoden formel: 
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!" = !
(1 + !)! 

 

PV = Present Value 
FV = Future Value 
i = ränta 
n = löptid (antal år) 

(Brealey, Myers & Allen, 2014) 

 

Livscykelkostnadsmetoden 
Livscykelkostnaden (LCC) innebär den totalkostnad för en investering som under hela dess 
livslängd. Med livslängd menas från installationstillfället till att den slutligen tas ur bruk eller 
avyttras. De viktigaste komponenterna för att beräkna en investerings LCC är 
energikostnaden under produktens livslängd, investeringskostnader för produkten och 
underhållskostnader för produkten under dess livslängd. Underhållskostnaderna kommer 
variera över åren och variationen är svår att förutsäga. Med hjälp av nuvärdesmetoden räknas 
energi-, och underhållskostnaderna om till dagens pengavärde, detta görs för att kostnaderna 
skall kunna jämföras med varandra (Energimyndigheten, Livscykelkostnad, LCC, 2011) 

 
 
Livscykelkostnad formel: 

LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll 
LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn  
LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 

(Energimyndigheten, Livscykelkostnad, LCC, 2011) 

2.3.7. Marknadsföring 
Att ett företag ständigt ändrar sitt marknadsföringskoncept kan leda till ett otydligt budskap då 
företaget hela tiden kommunicerar med nya föremål. Om budskapet är svårbegripligt 
genererar även det en brist i marknadskommunikationen. Marknadskommunikation handlar 
om att veta vilken kundgrupp som skall nås, vad budskapet skall vara och hur budskapet skall 
framföras. En marknadsförare vill självklart inte utsättas för negativ respons vid 
marknadskommunikationen och det är därför viktigt att känna till dessa för att kunna undvika 
dem. Det är betydelsefullt att fokusera på kundens relation till den produkt som skall 
marknadsföras för att få bästa möjliga effekt av marknadsföringen. Att välja en målgrupp och 
enbart fokusera på den behöver inte alltid vara den mest effektiva lösningen. Att beakta flera 
målgrupper samtidigt kan vara intressant beroende på vad syftet av marknadsföringen är, dock 
medför det vanligtvis högre kostnader. Hur människor tar till sig information och 
kommunikation skiljer sig från person till person. En av egenskaperna personer kan ha 
angående informationsförståelse är att målgruppens produktkunskap påverkas av den sorts 
information personen är intresserad av. En psykologisk faktor vid marknadsföring är 
igenkänningsfaktorn som menar att personer tycker bättre som produkter han eller hon känner 
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igen. Det är viktigt att målgruppen har tillräcklig kunskap kring produkten för att kunna tyda 
marknadsföringen på ett korrekt sätt (Dahlén & Lange, 2009).    

2.4. Om Solceller 
I detta andra avsnitt kommer vi först att åskådliggöra den huvudsakliga teori som föreligger 
gällande risker vid allmänna energiinvesteringar för att därefter fokusera riskerna på 
solcellsinvesteringar. Vidare kommer solcellspolitik att presenteras. 

2.4.1. Solen 
Förutsättningen för liv och i princip källan till alla energikällor på vår jord är solen (Sidén, 
2009). Den solinstrålning som träffar jordens yta består av våglängder från ultraviolett till 
infrarött där den väsentliga delen av energimängden befinner sig i den infraröda strålningen. 
Koldioxid, ozon, vattenånga och syre är de molekyler som förekommer i luften och de 
absorberar våglängderna på väg till jordens yta.  
För att ta tillvara på solens instrålning så effektivt som möjligt krävs att solens hela 
våglängdsområde kan absorberas. Det är endast en bråkdel av den energi som solen har som 
träffar jordens yta. Energimängden som når jorden kring ekvatorn är betydligt högre än vid 
nordliga och sydliga breddgrader och detta beror på att infallsvinkeln är nära 90 grader i 
paritet med att avståndet genom atmosfären är kortast vid ekvatorn (Andrén, Solenergi, 2011). 
Ju närmre jorden solen befinner sig desto längre färdas solljuset genom atmosfären och 
solinstrålningen reduceras. Anläggningens geografiska placering har en stark påverkan på 
lönsamhet och anläggningar som placeras längre ifrån ekvatorn tenderar att ha en lägre 
produktion. Sverige har en medelsolinstrålning på drygt 1 000 kWh/m2 och år i jämförelse 
med jordens ökenområden i Afrika och Sydamerika där motsvarande siffra uppgår till 2 500 
kWh/m2 och år. Solinstrålningen klassas som direkt eller diffus, där den direkta instrålningen 
reflekteras och absorberas i moln så att den i det närmaste upphör samtidigt som den diffusa 
instrålningen är det som till sist träffar markytan (Andrén, Solenergi, 2011). Fördelningen 
mellan den direkta och diffusa solinstrålningen har betydelse för solcellernas elproduktion. 
Det beror på att olika solceller är optimerade för att vara effektiva vid varierande typer av 
solinstrålning (Sidén, 2009). De faktorer som måste tas i beaktande beträffande den 
energimängd som kan tillgodoses från solinstrålningen påverkas av tillgången på soltimmar, 
lokalisering, reduktion i atmosfär, reflektion och absorption i moln samt den vinkel i 
förhållande till horisontplanet som det absorberande föremålet har. Globalinstrålning är det 
samlade namn för summan av den solinstrålning som kan tillgodogöra livet på jorden. I södra 
Sverige uppgår globalinstrålningen till 1 000 kWh/m2 och år samtidigt som de norra delarna 
av landet når ca 800 kWh/m2 och år. Dessa siffror är baserade på en mätning av en horisontell 
yta. Globalinstrålningen kommer öka med ca 25 procent om solcellen är vinklad till den 
optimala vinkeln för maximalt intag på 30-45○ och har en riktning belägen åt söder. Detta 
resulterar till att en anläggning som exempelvis installeras på västkusen kan uppnå en 
maximal globalinstrålning på drygt 1 250 kWh/m2 och år (Andrén, Solenergi, 2011).  

2.4.2. Solcellsteknik  
En solcell är en skiva med halvledarmaterial vars förmåga är att avge elektrisk ström när den 
utsätts för solljus. Skivan brukar vara mellan 10-20 centimeter och monteras ihop till en större 
enhet som senare appliceras med ett glas och formges med en aluminiumram. Denna 
sammansatta enhet kallas solcellsmodul, solcellspanel eller det vardagliga namnet, solceller. 
Storleken på en färdig enhet kan variera från några kvadratdecimetrar till ett par kvadratmeter.  
De elektriska anslutningarna sitter på baksidan och en del paneler har färdigmonterade kablar 
med kontakter för att kunna kopplas med fler enheter. När en solcellsanläggning skall 
monteras på ett tak brukar enheterna monteras sida vid sida för att begränsa ytan och för att få 
en anläggning med önskad effekt (Andrén, Solenergi, 2011). Det finns två huvudtyper av 
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solceller, kristallina solceller och tunnfilmsceller, där de kristallina solcellerna är vanligast. 
Kristallina solceller består i sin tur av två varianter, monokristallina- och polykristallina 
solceller. Kristallina solceller är dyrare men har en något högre verkningsgrad jämfört med 
tunnfilmssolceller. Vid hög värme påverkas de kristallina solcellerna negativt vilket leder till 
att dem producerar mindre ström när dem blir riktigt varma vilket dock inte går att påverka. 
Tunnfilmssolceller tar större plats än de kristallina solcellerna givet att de båda olika typerna 
ska producera lika mycket el. Det kan påverka beslutet vid en eventuell installation där 
takytan är begränsad. En tunnfilmssolcell har en högre effekt vid molniga och diffusa dagar 
när solinstrålningen är begränsad. Om en solcellsanläggning producerar mer el än vad 
fastigheten gör av med så kan överskottet matas ut på det lokala elnätet och efter installation 
av en elmätare så har kunden möjlighet att sälja sin el till elleverantören och på så sätt få 
betalt för den. För att detta skall vara möjligt krävs det en eller flera växelriktare vars uppgift 
är att omvandla likspänning från solpanelerna till elnätets växelspänning (Andrén, Solenergi, 
2011). För att som ägare av en solcellsanläggning skall vara berättigad till ett statligt bidrag 
krävs det att en elmätare är installerad för att mäta elproduktionen. Ägaren är även skyldig att 
rapportera in sin elproduktion till Länsstyrelsen under en treårsperiod (Energimyndigheten, 
Solcellssystem, 2010). I och med att solceller har en enkel konstruktion som håller länge finns 
det egentligen ingen riktigt bra uppskattning på hur lång den tekniska livslängden egentligen 
är. Men den tekniska livslängden för en solcellsanläggning i Sverige anses vara minst 25 år. 
Tekniken har en konstant utveckling vilket leder till att 25 år till och med kan vara i underkant 
(Energimyndigheten, 2007). Solcellstillverkare garanterar vanligtvis en teknisk livslängd på 
25-30 år vilket är en garantitid som få andra produkttillverkare kan uppnå (Andersson & 
Hedström, 2002). Effektiviteten i en solcellsanläggning minskar med åren. Beroende på 
vilken typ av solcell så skiljer sig effektivitetsminskningen men medianen uppgår till 0,2 
procent per år vilket betyder att en anläggning, vars tekniska livslängd anses vara 25 år, 
kommer producera 95 procent av den installerade effekten över tid. Den ekonomiska 
livslängden för en solcellsanläggning anses vara drygt lika lång som den tekniska livslängden, 
det vill säga mellan 25-30 år (Lublin & Friberg, 2014).    

2.4.3. Övriga solcellsmarknader 
Europa stod år 2011 för 75 procent av den globala andelen solcellskapacitet där marknaden 
dominerades av Tyskland och Italien. Länderna stod för nästan 60 procent av den globala 
marknadstillväxten och hade tillsammans en ackumulerad installerad kapacitet på 13 000 MW 
jämfört med USA och Kina vars effekt tillsammans uppgick till 3 600 MW samma år. 
Anledningen till solcellsmarkandens tillväxt grundar sig i ökade oljepriser efter en ökad 
global luftförorening och att kraven på förnybar elproduktion ökat på grund av incitament från 
allmänheten samt subventioner och forskning och utveckling. Dessa stöd har gjort det möjligt 
att minska priserna på el som producerats från solceller till samma nivå som den 
konventionella elproduktionen och är bidragande anledningar till den snabba marknadstillväxt 
i Tyskland och Italien.  Tyskland snabba ökning av solcellsinstallationer hade sin start i början 
av 1990-talet med det så kallade Thousand Roofs Programme som innebar att nätet var 
tekniskt anpassat för sammankopplingar med små solcellssystem. Anledningen till Italiens 
snabba markandstillväxt berodde även på det statliga utvecklingsbolaget, GSE, som 
godkänner de incitament för produktion från förnybara energikällor (Spertino, Di Leo, & 
Cocina, 2013).  

2.4.4. Risker vid energiinvesteringar 
Det går att urskilja fem stycken olika faser vid energiinvesteringar i figur 1 nedan. 
Konceptutvecklingsfas, demonstrationsfas, nischmarknadsfas, kommersiell tillväxtfas och 
mognadsfas. Det är ingen linjär process att förflyttas mellan faserna utan dem förekommer 
snarare parallellt. Målet som skall uppnås med energiinvesteringen kan formuleras i termer av 
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kvalitativa eller kvantitativa. I utgångspunkt från politiska visioner, vad det förväntade 
framtida behovet kommer bli eller vad som bedöms sannolikt så kan strategier implementeras 
för att målet skall uppnås.  

 

Figur 1. Teknikområdenas utvecklingsfaser (Energimyndigheten, 2014). 

Ett ramverk från ett policyperspektiv identifierar och beskriver de systemsvagheter som 
förekommer inom en specifik energiinvestering och inom ett specifikt teknikområde. 
Ramverket ger svar på bland annat följande frågor: 
 

1. Vilka är systemsvagheterna, hur uppstår dem och på vilket sätt påverkar dem 
systemets utveckling? 

2. Vilka systemsvagheter kan teknikkunniga aktörer själva åtgärda och vilka 
systemsvagheter kräver myndigheters beslutsfattande? 

3. Hur skall dessa styrmedel framställas för att vara så effektiva som möjligt? 
 

I Sverige har solcellerna lämnat demonstrationsfasen och befinner sig i dagsläget i en 
nischmarknadsfas. I en nationell jämförelse ligger Sverige långt efter i utvecklingen där den 
internationella tekniken nått en kommersiell tillväxtfas (Energimyndigheten, 2014). Globalt 
sett är det i Asien som solcellsmarkanden växer snabbt, där framför allt utvecklingen i Kina 
ökar mest (IEA International energy agency, 2014). Den stora utmaningen för Sverige handlar 
om att ta i anspråk internationella erfarenheter och konstruera en nischad industri för solceller. 
Det är samtidigt viktigt att en kapacitetsutbyggnad har framställts för att kunna ta tillvara på 
den stora potential som råder angående förnybar elproduktion. Det finns idag inga potentiella 
mål för solceller och det är ingenting Energimyndigheten har på agendan att sätta angående 
enskilda tekniker (Energimyndigheten, 2014). Det är önskvärt att nå måluppfyllelse för 
respektive energiinvestering för att gynna den industriella utvecklingen i Sverige. För att 
målet skall nås krävs ett aktivt politiskt engagemang. Marknadsformuleringen bedöms vara 
svag för de flesta energiinvesteringar och att dem är otroligt beroende av politiska beslut för 
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att nå en stabil tillväxt. Styrmedel som demonstrations- och investeringsstöd återkommer för 
majoriteten av energiinvesteringar och dem skapar goda förutsättningar för tillväxt. Olika 
aktörer har varierande möjlighet att påverka solcellernas utveckling men staten har med hjälp 
av styrmedel ett övergripande ansvar. För att politikerna och myndigheterna skall kunna 
utforma en styrmedelsportfölj för solceller krävs det att kombinationer av styrmedel används 
för att tillsammans åtgärda de systemsvagheter som råder för att uppnå det givna målet. 
Beroende på vilken marknadsfas som energiinvesteringen befinner sig i förväntas 
styrmedelportföljerna vara varierat uppbyggda. För att målen skall nås kan styrmedel krävas 
för att underlätta för mobilisering av kapital och för att få rätt kompetens gällande arbetskraft.  
Kapitaltillgången för en investerare påverkas av tekniska, marknadsmässiga och politiska 
risker. För solcellsinvesteringar förekommer politiska osäkerheter som är kopplade till att 
investeringen uppskattas få en mycket hög finansiell risk. Portföljen är även i behov utav 
styrmedel vars syfte är att säkra tillgången på humankapital. Inom solceller krävs kunskap 
kring utveckling av solcellsmaterial (Energimyndigheten, 2014).  

Den lämpliga uppsättning av styrmedel som skall råda beror på vilka av de systemsvagheter 
som kräver åtgärd för att det givna målet skall uppnås. En åtgärd kan lösa flera problem men 
generellt krävs en portföljmix av flertalet styrmedel för att undvika blockeringar. Beroende på 
i vilken fas solcellstekniken befinner sig i krävs en anpassning av styrmedelsportföljen. Det 
krävs en stark koppling mellan myndigheter och departement eftersom dem kontrollerar olika 
styrmedel. Det är särskilt viktigt i övergången från en fas till en annan. Typiskt för 
investeringar i energisektorn är de långa utvecklingstider som föreligger, höga kostnader för 
process-, och produkttester samt stora initiala investeringar. Det är dessa parametrar som är 
avgörande för om projektet kommer lyckas eller inte och bör inkluderas tidigt i bedömningen 
kring en eventuell investering.  

När en energiinvestering skal göras krävs att tre incitament identifieras: 

1. Komplexitet och brus i förståelsen av innovationen  
Det är viktigt att reducera komplexitet för att förstå den innovation som projektet 
ämnar. 

2. Samordningen av resurser 
Har investeraren de resurser som krävs för att genomföra investeringen? 

3. Nyttiggörande och kommersialisering 
Det är angeläget att skapa förståelse kring hur innovationsspridning skall gå till 
(Energimyndigheten, 2014). 

2.4.4. Energipolitik 
Ett av regeringens mål år 2020 beträffande klimat-, och energipolitiken är att minst 50 procent 
av den totala energianvändningen skall komma ifrån förnybara energikällor (Miljö- och 
Energidepartementet, 2015). I dagsläget används solenergin för att både producera värme och 
el men användningen är fortfarande väldigt liten i Sverige. Detta beror bland annat på att 
utbud och efterfrågan inte stämmer överrens med varandra på grund utav att solen ger en 
högre elproduktion under sommarhalvåret samtidigt som elbehovet är lågt (Regeringskansliet, 
2015). Förutsättningarna till att installera solceller har sedan år 2009 varit goda på grund utav 
att ett statligt investeringsstöd implementerats för att öka andelen installerad solenergi 
(Energimyndigheten, Stöd till solceller, 2015). Från och med den 1 januari 2015 så uppgår 
stödet för företag maximalt 30 procent jämfört med den tidigare siffrans som låg på 35 
procent och för offentliga organisationer och privatpersoner 20 procent av den stödberättigade 
installationskostnaden (Energimyndigheten, Stöd till solceller, 2015). I vårbudgeten år 2015 
beslöt regeringen om att fortsätta utvecklingen av solkraft genom att tillföra ytterligare 150 
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miljoner kronor (Regeringskansliet, 2015). Den 12 mars 2015 stod det klart att den ansökan 
Svensk Solenergi gjort angående att införa en ROT-schablon för arbete med 
solcellsinstallationer godkänts av Skatteverket. Installationen innefattar montering, inkoppling 
och anslutning av solcellsmoduler samt tillhörande utrustning. Enligt beslutet kan 
arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 procent av den totala kostnaden inklusive 
mervärdesskatt. Skattereduktionen uppgår då till hälften av detta belopp. Kombinationen av 
ROT-avdrag och statligt stöd för solceller inte är tillåtet. (Solenergi, 2015).  

Potentialen för solenergi i Sverige är stor men priset på el från solceller är högt i jämförelse 
med el från vindkraften. Detta med anledning av att tillverkningen och användningen av 
solcellsel i dagsläget sker i en liten skala i Sverige. Överlag växer den globala 
solcellsbranschen med cirka 40 procent per år och skapar genomgående nya arbetstillfällen. I 
takt med att produktionsvolymerna ökar så sjunker priserna på solcellssystemen och en viktig 
anledning som ligger bakom den höga tillväxten är det statliga bidraget. Bidraget gäller 
privatpersoner och företag och syftet är att påskynda omställningen av energisystemet samt att 
skapa nya och fler jobb inom energiteknikområdet. Det Svenska målet är att öka andelen 
aktörer och solcellsanläggningar, sänka systemkostnaderna och öka elproduktionen från 
solceller (Regeringskansliet, 2015). Anledningen till att mängden installerad solenergi är låg i 
Sverige beror på att det inte finns något nationellt planeringsmål eller några styrmedel för att 
skapa incitament för solcellsinvesteringar. I Danmark har solcellsutvecklingen jämfört med 
Sverige varit ännu snabbare, mycket beroende på drivande politiska styrmedel. Särskilt 
gynnsamt har deras nettodebiteringssystem varit med anledning av landets höga elpriser och 
elskatter (Naturskyddsföreningen, 2013). Ett nettodebiteringssystem är ett system vars avsikt 
är att tillåta mikroproducenter av förnybar el att kvitta produktionen och konsumtionen med 
varandra och enbart betala skatt på det återstående nettot (Naturskyddsföreningen, 2013).  

Kunskapen kring solenergins potential är överlag för låg hos politiker, industrier och 
allmänheten och detta är en avgörande systemsvaghet för solceller (Energimyndigheten, 
2014). Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att alla elproducerande 
anläggningar med en toppeffekt som är högre än 144 kW ska från och med den 1 juli 2016 
betala energiskatt. Detta hade drabbat de lite större solcellsanläggningarna negativt då de 
tidigare varit skattebefriade på denna punkt (Finansdepartementet , 2015). Politiska styrmedel 
i form av inmatningstariffer har legat till grund för solenergins marknadsökning sedan 1950-
talet och samtidigt har priserna sjunkit på grund av att produktionsvolymerna ökat. I dag har 
inmatningstarifferna och investeringsstödet i många länder kunnat reduceras och i vissa fall 
även tagits bort (Energimyndigheten, 2014).  

Statliga organ på nationella och lokala nivåer har infört politik och strategier för att gynna 
solcellssystem. Politiken genomförs genom system som behandlar förnybara energikällor 
genom stödpolitik och finansieringsincitament. Europeiska Unionen har ett direktiv om att 
främja elproduktion ifrån förnybara energikällor inom varje medlemsstats interna 
energimarkand. I januari 2007 utfärdade den Europeiska kommissionen ett rättsligt bindande 
energimål att den totala energimixen i Europa till år 2020 skall bestå av förnybar energi till 20 
procent (Talavera, Nofuentes, & Aguilera, 2009).  

2.4.5. Elpris 
Figur 2 visar det månadsvisa elpriset för södra Sverige från november år 2011 till april år 
2015. Priserna är anpassade till södra Götaland. Elpriset varierar månadsvis och årsvis (Nord 
Pool Spot, 2015). Det som bestämmer elpriserna är balansen mellan utbud och efterfrågan 
samtidigt som väderlek och kraftverk som inte producerar utifrån sin fulla kapacitet är 
faktorer som påverkar elpriserna (Nord Pool Spot, 2015). Elmarknaden i Sverige avreglerades 
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år 1996 från att vara ett slags monopol till en fri konkurrensmarkand. Priset på el har över tid 
stigit kraftigt sedan år 1999 till år 2015 och utöver balandsen mellan utbud och efterfrågan så 
har EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter påverkat elprisutvecklingen. Detta har 
resulterat till att företag som använder tekniker som släpper ut koldioxid för att producera el 
kommer att behöva betala en högre avgift (Sidén, 2009). På den nordiska elmarknaden har 
variationer i nederbörd, temperaturer och vind stor betydelse för elprisets framtida utveckling. 
Vid tider med mycket nederbörd tenderar elpriserna att sjunka och tvärtom öka vid kalla och 
torrare tider (Thorstensson, 2014 ). När elanvändningen är hög i systemet och det är ont om el 
så påverkar det elpriset, exempelvis vid torrår där hög förbrukning efterfrågas vid kallare 
perioder. Elpriset är konstant volatilt då utbud och efterfrågan varierar och elpriset bestäms 
med hjälp av en auktion. Först används de billigaste produktionsanläggningarna för att 
kompletteras med hjälp av de dyrare i avsikt att bemöta den rådande efterfrågan. Det är när de 
dyrare anläggningarna träder i kraft som elpriset höjs (Energimarknadsinspektionen, 2015).  

 

 

Figur 2. Årligt elpris i södra Sverige (Nord Pool Spot, 2015).  
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3. Metod 
I nästkommande avsnitt kommer metoden för uppsatsskrivandet att presenteras. Målet är att 
genom detta avsnitt bidra till ökad förståelse för hur vi gått till väga genom att försöka 
besvara vår forskningsfråga och uppfylla uppsatsens syfte. Först beskriver vi vårt 
metodologiska ställningstagande, sedan kommer vi presentera vår teoretiska- och empiriska 
insamlingsmetod. Slutligen kommer vi att redogöra vår operationalisering av datainsamling 
för att till sist försöka klargöra vår uppsats validitet och reliabilitet.  

3.1. Metodologiskt ställningstagande 
Vid insamling av data måste den tolkas. Allt råmaterial som har inhämtats, oavsett metod, 
kräver ett teoretiskt tolkningssätt (Gillham, 2008). Det kräver att vi som forskare är medvetna 
om att de resultat som denna studie kommer fram till är framtagna med hjälp av en viss 
tolkningsteori. Inom den kvantitativa forskningen, som ofta har sin utgångspunkt inom den 
positivistiska forskningen, används exempelvis nominalskalor och kvotskalor (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014). Att använda dessa typer av instrument för att fastställa ett resultat 
kan göra att mätningen varierar i kvalitet. Till exempel kan det vara enklare att fastställa hur 
stor del av populationen som bor i Svealand, snarare än att fastställa hur många som trivs av 
populationen i Svealand (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vetenskapsteori innefattar 
hur vetenskap genomförs och den logik som ligger bakom, medan den bredare entiteten 
benämns som kunskapsteori (Björkqvist, 2012). Man talar om de fundamentala synsätten 
epistemologi, som beskriver synen på kunskapens natur, och ontologi, som beskriver vad som 
kan betraktas som det varande (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Inom det bredare 
begreppet epistemologi, avgränsas vad som är möjligt att nå kunskap om (Björkqvist, 2012). 
En avsmalning till detta begrepp finns det två ytterligheter, där den ena är positivism. Inom 
positivismen antas det vara så att verkligheten är objektiv och att den kan mätas. Den 
motsvarande ytterligheten är hermeneutiken, där det varande antas vara helt subjektiv och att 
dess innebörd fordrar tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Vår uppsats har formats av det samhällsvetenskapliga synsättets nominalistiska ontologi. Vi 
har grundat vår epistemologi på den tolkande hermeneutiken (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). Genom att tolka omvärlden med de iakttagelser som förekommer med våra sinnen har 
vi kunnat observera mer än det som sagts rent verbalt. Vi har under våra intervjuer kunnat 
tolka ansiktsuttryck, kroppshållningar och mottagande för att tillsammans med det svar vi fått, 
tolka fram en helhetsbild av det insamlade empiriska materialet. Detta genererar till arbetet 
med innehållsanalysen av intervjuerna underlättas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). När 
dessa transkriberingar av intervjuerna har genomförts har vi varit medvetna att det är en 
utvecklingsprocess som handlar om urval och tolkning (Gillham, 2008). Kvantitativa 
forskningsstudier har ofta fördelen att de överlag är lättare att replikera. Även fast både 
kvalitativa och kvantitativa studier kräver tolkning uppfattas de kvantitativa studierna ideligen 
som de mest entydiga. I dessa tolkningar och beslut, existerar det alltid ett visst utrymme för 
värderingar och det är dessa utrymmen som vi som forskare måste vara medvetna om så att vi 
inte antar att vi kan vara helt neutrala (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Den här kvalitativa studien har en induktiv ansats då vi genom en fallstudie först samlat in 
empirisk data och därefter sökt teoretisk data (Björkqvist, 2012). Med ett sådant synsätt i 
kombination med att vi gjort en fallstudie med ett fåtal intervjupersoner kommer vi inte kunna 
generalisera några slutsatser på ett objektivt sätt. Det resultat vi har kommit fram till är en 
subjektiv tolkning av verkligheten och därmed kommer det inte resultera i några generella 
teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Dock kommer detta inte vara ett problem för 
denna studie då det inte ligger i dess syfte att vara objektiv och generell. Som tidigare nämnt 
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bygger de hermeneutiska studierna på en subjektiv tolkning och att därför påstå att den här 
samhällsvetenskapliga studien är objektiv är svårartat (Björkqvist, 2012). 

3.2. Insamling av empiri 
I denna del går vi igenom de val som gjorts under arbetets gång, kopplat till den empiriska 
bearbetningen.  

3.2.1. Val av insamlingsmetod 
Vi har valt att genomföra en fallstudie där vi har undersökt ett mindre antal studieobjekt i 
diverse olika avseenden. Dessa varierande avseenden bidrar i sin tur till en fördjupad 
förståelse för det enskilda studieobjektet. En av fördelarna med att utföra en fallstudie i en 
kvalitativ undersökning är att icke kvantifierbara parametrar, exempelvis stämningar och olika 
situationer, kan få bidra till resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vår studie har 
fokuserat på handlingssätt och tankegångar och därför kommer vi inte lägga något större 
fokus på insamling av siffror. En fallstudie har även fördelen att kunna ligga till grund för att 
generera nya hypoteser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vi hoppas att den här 
uppsatsen ska bidra till en ökad insikt inom solceller. Vi hoppas även att de slutsatser som 
framläggs kan komma att ligga till grund för framtida justeringar av användningsmetoder vid 
hantering av risk och osäkerhet inom solcellsinvesteringar. Generella fördelar som är mer 
gynnsamma vid besöksintervjuer än vid andra datainsamlingskällor är bland annat att 
intervjuaren lättare kan ställa komplicerade frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En 
nackdel är att det är förhållandevis dyrt i tid och kapital (Gillham, 2008). Detta kan dock 
balanseras upp med en stark svarsfrekvens och hög kvalitet på insamlat material (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014).  

3.2.2. Urvalsprocess  
Under urvalsprocessen som sker vid val av intervjupersoner är det vanligt att forskaren ser till 
olika parametrar. Exempel på de parametrar som kan mätas är kostnad och lämplighetsgrad i 
förhållande till syftet (Gillham, 2008). Initialt sökte vi på internet efter företag som kunde 
passa in på vårt syfte och var belägna i Halland med omnejd. Uppsatsens avsikt var att få en 
bred bild på solcellsinvesteringar, där en part har investerat i en större solcellsanläggning, och 
en annan part har investerat i mindre och att slutligen en expert på området som kunde ge sin 
syn på marknaden. För oss var det viktigt att det företaget vi skulle intervjua som investerat i 
solceller, hade investerat i en större anläggning då solceller fortfarande har en blygsam 
elproduktion i förhållande till exempelvis vindkraft (Energimyndigheten, 2014). Vår tanke 
med detta var att om vi talar med en part som har gjort en större solcellsinvestering så 
uppenbarar sig riskerna på ett bättre sätt än om det skulle röra sig om en mindre anläggning. 
Anledningen till att vi begränsade oss till Halland med omnejd var att tidsramen var 
begränsad och det var på så sätt lättare att boka in möten där vi kunde träffa de vi intervjuade 
fysiskt. Detta var enligt oss en avgörande faktor så vi kunde ta in de icke kvantifierbara 
parametrarna, som ovan nämnt är en av fördelarna med en fallstudie (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014). Dessutom ville vi begränsa oss till närområdet för att vi tyckte det 
vore spännande att intervjua företag och nyckelpersoner som vi tidigare kände till. Vi ville 
inte heller lägga obehövlig summa pengar på resekostnader då det fanns ett flertal företag och 
nyckelpersoner som fanns nära till hands. Under urvalsprocessen hade vi totalt sju potentiella 
företag och nyckelpersoner som vi kände hade kunnat kontaktas som låg i linje med studiens 
syfte och stämde förhållandevis väl in på våra specificerade krav. Den avgörande faktorn blev 
att de valda företagen och nyckelpersonerna var både tillgängliga för intervju och att vi hade 
varit i kontakt med dem tidigare under våra år i utbildningen. De företag och den 
nyckelperson vi senare skulle komma att intervjua var HEM, VFAB och Lars Andrén. 
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3.2.3. Valda intervjupersoner 
HEM valdes som den part som gjort en större solcellsinvestering. Under vår undersökning 
fann vi att HEM har en av Sveriges största solcellsanläggningar i Skedalahed (Bernhardsen, 
Halmstad Energi och Miljö, 2015). Detta ser vi som en stor fördel som vi tidigare 
argumenterat för. HEM är ett helägt kommunalt bolag med säte i Halmstad. Under tidigare 
kurser hade vi varit i kontakt med Lars Bernhardsen som arbetar på HEM som strategichef. 
Att Lars även var sidansvarig på HEMs hemsida för de inlägg som rörde solcellsanläggningen 
i Skedalahed, var väldigt positivt då vi hade träffat honom tidigare under utbildningen vilket 
var ett väldigt uppskattat möte. Eftersom vi hade varit i kontakt med Lars i tidigare kurser, 
visste vi att han var både sakkunnig och välvillig att hjälpa studenter med att ställa upp för 
intervjuer. Det ska dock nämnas att Lars är en förespråkare för förnybar energi, vilket har 
betytt att vi har varit uppmärksamma för eventuella nyanseringar i svaren.  

VFAB valdes som den part som inte har gjort någon större solcellsinvestering. Syftet med 
denna infallsvinkel var att ta reda på vilka risker och osäkerheter som var starka att det inte 
hade gjorts några större solcellsinvesteringar. VFAB är ett helägt kommunalt bolag med säte i 
Varberg. VFAB förvaltar både kulturhistoriska byggnader men är också involverade i flera 
nybyggnationsprojekt inom kommunen. Att det blev just VFAB beror på att vi personligen 
kände en medarbetare på företaget. Genom denne hade vi fått reda på att Varbergs kommun 
har som mål att vid varje nybyggnation överväga solceller. Av den primära anledningen ansåg 
vi att det vore intressant att ta reda på vilket perspektiv på risk och osäkerhet som fanns inom 
företaget i ett stadie då det inte hade skett någon större solcellsinvestering.  

Lars Andrén valdes för att komma med sin expertis på området. Han är expert inom solenergi 
och har varit ordförande i branschorganisationen för solenergi i 20 år och arbetar i dagsläget 
med information och utbildning kring solenergi. Han har även skrivit böcker och kurslitteratur 
om solenergi. Under vår utbildning har vi använt oss av Lars Andréns bok Solenergi, 
praktiska tillämpningar i bebyggelsen och det var då vi kom i kontakt med honom. När vi 
började utreda potentiella intervjupersoner blev vi direkt intresserade av hans expertis inom 
området. De kriterier vi hade under vår urvalsprocess var att våra respondenter skulle verka 
inom Halland och Lars arbetar i Falkenberg vilket stämde överensstämde med vårt mål. Lars 
Andrén är liksom Lars Bernhardsen, en förespråkare för utvecklingen av förnybar energi. 
Detta har vi haft med oss under både intervjuns och analysens gång.  

Den här studien har tre stycken olika perspektiv på risker och osäkerheter med 
solcellsinvesteringar. HEM, som har gjort en större solcellsinvestering; VFAB, som efter 
kommunens mål om nybyggnationer, fått ett ökat intresse för solceller; och slutligen Lars 
Andrén, som med sin långa erfarenhet inom solenergi, ska ge sin syn på marknadens risker 
och osäkerheter. 

Kombinationen av företag och nyckelpersoner har både sina styrkor och sina svagheter. I och 
med att HEM och VFAB verkar i skilda kommuner, Halmstad kommun och Varberg 
kommun, behöver inte deras syn på risk och osäkerhet vara den samma. Vår förhoppning var 
att när vi höll oss inom den offentliga sektorn skulle de vara mer villiga att dela med sig av 
den verkliga synen vi hade inom företaget på dessa områden. En svaghet med kombinationen 
av intervjupersoner är att vi har en övervägande andel förespråkare för förnybar energi. Det är 
därför viktigt att vi är kritiska till de svar vi får i vår innehållsanalys och därmed skapar en 
balanserad redogörelse av intervjun (Gillham, 2008). Som tidigare nämnt ligger det inte i 
studiens syfte att ge en generell bild som kan appliceras i ett större sammanhang. Däremot 
tror vi att studiens resultat kan vara tänkvärt i likartade miljöer och situationer.  
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3.2.4. Framtagning av intervjufrågor 
Vid framtagningen av intervjufrågorna hade vi hela tiden forskningsfrågan och syftet till 
hands. Vi hade även kommit fram till att vi ville använda oss av det semistrukturerade 
förhållningssättet till respondenten. Vår tanke med det var att vi på så sätt skulle minska 
risken att eventuellt missa värdefull information. En annan fördel är även att öppna frågor inte 
är värderade vilket medför att vi ökar sannolikheten att respondenten svarar så som den själv 
tycker (Gillham, 2008). Vi försökte även att ställa liknande frågor till alla respondenter för att 
få en klarare bild över vad det finns för likheter och skillnader i liknande frågor. I och med att 
vi använder oss av besöksintervjuer kan vi som intervjuare få utvecklade svar från 
respondenten om så önskas samt respondenten kan få utvecklande frågor om något är oklart 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). För att vara förberedda för intervjun och även kunna 
ta fram, enligt oss, relevanta frågor för vår studie, har vi sökt information kring de 
problematiseringar vi torde vi skulle komma i kontakt med. Exempelvis läste vi på om 
Skedalahed inför intervjun med Lars Bernhardsen på HEM. Att skapa en sådan förförståelse 
och därmed vara förberedd och påläst är väldigt viktigt för att få en givande intervju (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2014). Semistrukturerade intervjuer har fördelen att man kan ha öppna 
svarsfrågor och ordningen behöver inte följas till punkt och pricka (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014). Det resulterar i att vi som intervjuare kan följa utvecklingen och ställa de frågor 
vars område berörs för tillfället och även hoppa över de frågor som tagits upp i andra svar. 

3.2.5. Hur intervjuerna gick till 
Vi har samlat in data till empirin genom besöksintervjuer. Intervjuerna spelades in under varje 
tillfälle och därefter skrev vi ner dem till en sammanhängande text som återges i empirin. Att 
kunna få sitta ansikte mot ansikte med respondenten har både sina för-, och nackdelar. En av 
fördelarna kan vara att intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor kring ett område som 
visar sig ha ett, för studiens syfte, intressant innehåll. En nackdel kan vara att intervjuaren inte 
är tillräckligt påläst så denne inte har den nödvändiga kunskapen för att kunna ställa adekvata 
uppföljningsfrågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Under våra besöksintervjuer 
använde vi oss av ett semistrukturerat frågeformulär, där vi hade en rad uppställda och öppna 
frågor utan inbördes ordning. Dessa frågor kunde vi, efter behov, variera utan att känna oss 
begränsade på något sätt. Fördelarna med den semistrukturerade intervjun är bland annat att 
den är väldigt flexibel och innehar en god balans mellan struktur och kvalitet (Gillham, 2008). 
Vi har använt oss av öppna frågor under alla våra intervjuer, det vill säga frågorna hade ingen 
nyansering sig. Till exempel kan en öppen fråga vara Vad tycker du om investeringsbidraget 
för solceller? Intervjuaren värderar därmed inte frågan, utan låter respondenten uttala sig om 
att det till exempel är för lågt eller för högt. 

Inledningsvis hade vi en testintervju tillsammans med Clara Tholin, processledare och 
hållbarhetsansvarig på VFAB. Vid den här intervjun hade vi förberett ett mindre antal öppna 
frågor. Dessa frågor reviderades i viss mån för att senare utvecklas till de som användes vid 
den besöksintervju som använts som material till empirin. Testintervjun hölls för att vi som 
intervjuare skulle lära känna processen vid en intervju och även att vi skulle få känsla för 
vilka frågor som kändes lämpliga i den framtida besöksintervjun. Under testintervjun är det 
bland annat viktigt att intervjuaren är uppmärksam för förändringar i frågornas fokus och de 
frågor som bör ersättas (Gillham, 2008). 

Vår första besöksintervju kopplat till det använda materialet var med Lars Bernhardsen, 
strategichef på HEM. Den ägde rum på deras huvudkontor i Flygstaden, strax utanför centrala 
Halmstad. Lars har till uppgift att arbeta med strategiska beslut som rör framtiden. Det 
betyder att innan en process ingår i den dagliga driften är det bland annat Lars som har hand 
om utvecklingen av denna. Lars sitter även med i styrelsen för HEM och har därmed en god 
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inblick i övriga delar i företaget. Lars har således god inblick i hur framtagningen av koncept 
och investeringar har gått till samt i vilken riktning företaget är på väg emot. Det är främst 
därför som vi anser att han var en bra intervjuperson för vår studie. 

Vår andra intervju var med Lars Andrén, sakkunnig inom solenergi. Själva intervjun ägde rum 
i centrala Falkenberg. Lars har som tidigare nämnt både skrivit kurslitteratur inom solenergi 
och varit ordförande i branschorganisationen för solenergi i 20 år. Med sin långa erfarenhet 
och expertis har Lars belyst oss med sin syn på marknaden. Dels hur marknaden har 
utvecklats men också vad som är kvar att göra.   

Vår tredje och sista intervju var med Clara Tholin, processledare och hållbarhetsansvarig på 
VFAB. Intervjun ägde rum på VFABs huvudkontor i centrala Varberg. Clara har tidigare 
arbetat på Varbergs kommun som energi- och klimatstrateg. Vid detta tillfälle hade vi ett 
större antal frågor än vid testintervjun och även de frågor som ställts vid testintervjun ställdes 
om igen för att få ett inspelat svar.  

En del frågor hoppades över då respondenterna tog med dessa frågor i sina svar i andra frågor. 
Stämningen i våra genomförda intervjuer var både bekväm och trevlig vilket gjorde 
bearbetningen och genomförandet av empirin underhållande. Alla frågor mottogs med 
eftertänksamhet och de besvarades innerligt och välvilligt. När materialet transkriberades 
tolkade vi intervjuerna och försökte kategorisera varje intervjus mest subtila delar. Detta 
hjälper intervjuaren att bedöma om svaren innehåller de eftersträvade svaren och intervjuaren 
kan på så sätt bilda en väl utformad transkription av den insamlade empirin. (Gillham, 2008). 
Intervjumaterialet har lästs igenom ett flertal gånger för att vi som intervjuare skall få en 
rättfärdigad bild av materialet. Därefter har vi plockat ut de delar som är relevanta i 
förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. Dessa delar kondenseras, alltså att de 
kortas ner till en sammanhängande text utan att förlora innehållet. Av den bildade 
sammanhängande texten har vi avfattat teman där de mest vitala delarna från intervjuerna 
tydliggörs (Graneheim & Lundman, 2004).  

3.3. Teoretisk insamling 
Den teori som har samlats in till studien består av ett flertal olika typer av källor. Vi har 
hämtat data från böcker och artiklar men även från rapporter och hemsidor. Den här typen av 
data kan även benämnas som sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). När vi har 
sökt information om solceller har vi bland annat läst boken Solenergi, Praktiska exempel i 
bebyggelse (2011). Boken har varit en del i vår utbildning och boken ger en god förståelse 
vilket har bidragit till att vi har använt den som en viktig del i vår teoribildning. Vi har också 
samlat in ett flertal artiklar för att få fördjupad kunskap om solcellernas föregångsländer. För 
att söka efter elektroniska artiklar har vi använt oss av Högskolan i Halmstads bibliotek. När 
vi sökt dessa artiklar har sökorden varit: Photovoltaics, risk, economics, investment med flera. 
Vi har även sökt på sökord som: Capital budgeting, uncertainty, electricity price, solar 
energy. Vid dessa söktermer kom vi i kontakt med artikeln Risk in the process of budgeting 
(2002) som vi har använt oss av till vår referensram och analys. Vi valde att använda oss av 
engelska söktermer för att det gav fler träffar i databaserna. Vår ekonomiska teori som rör 
olika kalkylmässiga mätinstrument, har hämtats från Brealey, Myers & Allen (2014). Boken 
har använts under vår utbildning och den ger både en bra förståelse och en fördjupad bild i de 
olika kalkylerna. Vi har även använt oss av Energimyndighetens hemsida där vi bland annat 
hämtat data om LCC-kalkyler. Vi har därutöver skrivit om riskhantering och hur dessa kan 
hanteras, där insamlingsmaterialet kommer från Lock (2013). Den insamlade teorin användes 
för att ge grund till den insamlade empirin. Empirin grundar sig som tidigare nämnt på de 
tolkningar som gjorts från de genomförda intervjuerna tillsammans med HEM, VFAB och 
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Lars Andrén. Under våra empiriska intervjuer så särskiljer inte våra respondenter på 
begreppen risk och osäkerhet och därför har vi valt att inte göra det i vår rapport. 

3.4. Reliabilitet 
Reliabiliteten visar hur tillförlitlig en mätning är, till exempel hur väl en enkät ger tillförlitliga 
svar. Reliabiliteten är ett problem i hermeneutiska utredningar eftersom det hermeneutiska 
förhållningssättet grundar sig på tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Eftersom 
kvalitativa undersökningar kan bygga på stämningar, tonfall och kroppshållning hos 
respondenten är det svårt att nå samma resultat ett flertal gånger ifall andra undersökare vill 
genomföra samma undersökning. Problemet grundar sig bland annat i att vid kvantitativa 
undersökningar så är det lättare att andra undersökare når samma resultat ifall de använder 
samma angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vi som forskare har försökt att 
upprätta en hög reliabilitet för att studiens trovärdighet inte ska anses vara låg. Dock lämnar 
vi den subjektiva bedömningen om hur hög reliabilitet studien anses ha, till läsaren. 
Anledningen till detta beror på att den sociala verkligheten kan ha ett varierande utseende. 
Detta betyder att det som uppfattas som verkligheten; människors språk, politiska system och 
människors tankevärldar endast är en mänsklig produkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). Vi har valt att överlåta den här bedömningen för att vi som forskare, liksom dem vi 
intervjuat och dem som publicerat de data som återfinns i vår referensram, är också i någon 
grad subjektivt färgade i sina tolkningar. Dock är detta inget negativt i vår uppsats då vi inte 
strävat efter att ge en objektiv modell som kan appliceras i flertalet företag som hanterar risk i 
kombination med solceller. Vi har under våra intervjuer tolkat de svar vi fått från 
respondenterna och vi har med våra öppna och semistrukturerade frågor gett dem möjligheten 
att svara på det sätt de vill.  

3.5 Validitet 
Validitet är ett tests förmåga att mäta det som det är ämnat att mäta. Det innebär att det beror 
på testets konstruktion vilket resultat som uppnås. Till exempel kan ett intelligenstest, vars 
uppgift är att mäta minnesförmåga, ha mätt områden som är en viktig aspekt i bedömningen 
av intelligenskvotering men förmodligen inte alla. Det är således viktigt att en undersökning 
är tydlig med vad den ska mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det är viktigt att skilja 
på två aspekter på validitet, där den ena är inre validitet och den andra är yttre validitet. Med 
inre validitet avses korrelationen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dessa 
begrepp. Inre validitet kan sålunda granskas utan empirisk data då den åsyftar fakta. Med yttre 
validitet avses korrelationen mellan det uppnådda mätvärdet vid användningen av 
operationella definitioner och verkligheten. Den yttre validiteten är oberoende den inre 
validiteten och den kan inte beaktas utan att forskaren vet hur insamlingen av empirisk data 
gått till eller hur den ser ut (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

Våra intervjufrågor har till uppgift att hjälpa oss besvara vår forskningsfråga och vårt syfte. 
Enligt vår tolkning har vi tagit fram frågor till våra intervjuer som ligger i linje med vår 
forskningsfråga och vårt syfte. Vi anser att det bidrar till strävan efter hög validitet då 
intervjufrågornas konstruktion är utformade efter det resultat som eftersträvats. Vi har även 
ställt liknande frågor till de olika respondenterna för att lättare jämföra de olika svaren mellan 
varandra. Genom detta menar vi att det underlättar arbetet med att avgöra ifall vi som forskare 
har fått tag i rätt information utifrån forskningsfråga och syfte. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att sammanställa vårt empiriska material. En beskrivning av 
respondenten inleder varje avsnitt och därefter följer en sammanställning av det mest 
väsentliga delarna från våra intervjuer med hänsyn till uppsatsens frågeställning och syfte.   

4.1. Empiriskt tillvägagångssätt 
Vårt empiriska material har samlats in genom intervjuer och korrespondens via mail. Vi har 
även tagit del av VFABs affärsplan. För att avgränsa vår empiri kommer vi att koncentrera 
oss på den risk och osäkerhet som företagen bedömer är de viktigaste för att bedöma 
investeringar i solceller.  

4.2. Varbergs Fastighets AB (VFAB) 
VFAB grundades år 1970 och är ett dotterbolag och ägs helt av Varbergs Stadshus AB, som 
är moderbolaget för samtliga bolag inom Varbergs kommun. Utöver uppgiften att vårda och 
förvaltar kulturhistoriska byggnader som bland annat skolor och idrottshallar inom 
kommunen så bygger VFAB även nya fastigheter. VFAB köper in de tjänster som behövs för 
att motsvara företagets behov i varje specifikt projekt. I förlängningen så ägs Varbergs 
Fastighets AB utav kommunens invånare och har således ett särskilt ansvar att förvalta 
fastigheterna (Varbergs Fastighets AB, 2015). 

4.2.1. Intervju med Clara Tholin 
Följande kommer den transkriberade intervjun med Clara Tholin, processledare och 
hållbarhetsansvarig på Varbergs Fastighets AB.                                                                                                     

4.2.2. Allmänt om risk och osäkerhet 
VFAB har som mål att alltid minimera sina risker och osäkerheter vid investeringar (Tholin, 
2015). För tillfället finns inga nyckeltal gällande risk och osäkerhet men företaget arbetar med 
att ta fram detta och det påbörjades i samband med att affärsplanen togs fram år 2015. Det 
finns primärt två krav som skall uppfyllas. Soliditetskravet enligt ägardirektivet skall uppnå 
10 procent och vinsten per år skall uppnå 10 miljoner kronor. Utöver dessa krav har VFAB 
affärsmässiga avkastningskrav gällande investeringar på 5,6 % men kan under specifika 
förutsättningar i verksamheten gå ner till 4,5 %. Beträffande risk och osäkerhet i 
solcellsinvesteringar så skall risken inte vara lika hög i jämförelse med övriga investeringar på 
grund av att solceller inte ingår i kärnverksamheten.  

4.2.3. Solcellsinvesteringar 
Besluts och ansvarstrappan i Varbergs kommun ser ut enligt följande. Här presenteras ett 
exempel angående behovet av en kommunal skola.  

BUF (Barn och utbildningsförvaltningen) är i behov utav en skola. De meddelar SUK 
(Samhällsutvecklingskontoret) som utreder behovet och analyserar om befintliga lokaler kan 
användas eller om nybyggnation krävs. BUF och kommunstyrelsen, som för övrigt har ett 
samordnande ansvar, sammanträder kommunfullmäktige där beslut fattas. När beslutet är 
taget kontaktas VFAB tillsammans med en budget om att kommunen är i behov utav en skola. 
Det är vid detta tillfälle frågan kring en eventuell solcellsinvestering kas tas upp. VFAB 
sammanträder med BUF och SUK och ser till deras behov, exempelvis om 
solcellsinvesteringen kan innefattas i budgeten och om certifiering behövs. VFAB levererar 
en färdig skola med solceller och överlämnar därefter ansvaret till Serviceförvaltningen som 
är en intern nämnd för kommunens egna fastigheter. Serviceförvaltningen står för framtida 
drift och underhållskostnader. I detta läge har VFAB skrivit av sig allt ansvar för 
solcellsanläggningen. Varberg Energi är ingen part i byggprojekten utan enbart elleverantör. 
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Skulle solceller ingå i beställningen så måste energibolaget kontaktas tidigare i projektet för 
tillståndsprövning (Tholin, 2015). 

”Om byggkostnaderna är höga och budgeten inte hålls kommer chanserna för oss att kunna 
implementera solceller vara minimal.” (Tholin, 2015). 

För tillfället har VFAB gjort fem mindre investeringar i solceller men då för leverantörers 
räkning på grund av att kommunen har som mål att beakta solenergi i alla projekt. Den 
solcellsanläggning som har varit i drift längst har varit aktiv i sex månader. Kommunen 
fastställde i april år 2012 målet att solceller skall beaktas i alla byggprojekt och Vd:n på 
VFAB började tidigt med att starta solcellsprojekt. Inför varje projekt får VFAB en budget 
som företaget skall hålla sig till. Understrids budgeten finns möjligheten att installera en 
solcellsanläggning på fastigheten men det är viktigt att alla iblandade parter godkänner en 
ytterligare investering. Beställarna bekostar projekteringen av solcellsanläggningen och köper 
enbart en tjänst av VFAB. Möjligheten för solceller finns så länge projektet befinner sig inom 
den befintliga budgeten. Ambitionen är att installera solceller på majoriteten av de byggnader 
där möjligheten för en lönsam produktion föreligger. Hade inte kommunen haft målet om 
solceller skulle VFAB förmodligen inte haft planer beträffande att satsa på solceller i någon 
större omfattning. I dagsläget diskuteras solcellsinvesteringar i större projekt men huvudsyftet 
behöver inte vara lönsamheten utan mer kopplat till marknadsföring för företaget. Att 
installera solceller på en kommunal fastighet där människor är i omlopp kommer 
förhoppningsvis att öka kundernas syn på VFAB som fastighetsbolag. Således kan en 
solcellinvestering vara kopplad till en icke finansiellt perspektiv. Det är viktigt att 
allmänheten vet fördelarna med solceller för att VFAB skall ses som ett miljövänligt och 
miljötänkande företag. 

De anläggningar som skall installeras kommer efter avtal att vara kopplade till Varberg 
Energis nät för solceller (Tholin, 2015).  

Det är hårdare krav på solcellsinvesteringar med anledning av att dem inte ingår i 
ursprungsbeställningen och därför särredovisas solcellerna i dessa projekt. När VFAB tidigare 
fick en beställning på solceller kunde de bli riktigt dyra men med hjälp av noggrannare 
förstudier så har kostnaderna reducerats angående solcellsanläggningar. VFAB anlitar 
konsulter som räknar på LCC-kalkyler som ett övergripande verktyg för att bedöma 
lönsamheten för solceller med anledning av att flertalet organisationer är iblandade. LCC-
kalkylerna behandlar utöver lönsamhetsberäkningar även risker och osäkerheter kopplade till 
investeringen. VFAB använder konsulternas kalkyler som underlag för att standardisera en 
mall som bäst passar företaget (Tholin, 2015). 
 
Varbergs kommun ligger långt efter andra kommuner angående solcellsinvesteringar. Det 
förekommer att övriga kommuner har mer specifika beslut om hur mycket solenergi som skall 
installeras varje år. Varbergs krav att beakta solceller i byggen skiljer sig mot mängden som 
istället har mätbara mål. Det är viktigt att VFAB ökar sin andel solceller för att komma i kapp 
landets övriga kommuner. VFAB har fått tolka kommunens mål om vad som menas med att 
beakta solceller och kommit fram till att för att nå en lämplig nivå krävs en välanpassad LCC-
kalkyl till varje enskild investering. Det hade varit bättre för solcellernas utveckling i 
Varbergs kommun om VFAB hade fått mål gällande solcellsinvesteringar som är mätbara för 
att öka incitamenten till att installationer prioriteras i en högre utsträckning. I många andra 
kommuner är solenergin det ultimata målet och är ett egenvärde i sig.”Jag är övertygad om 
att politiken ligger bakom de olika kommunernas satsningar på solceller.” (Tholin, 2015). 
Till skillnad mot övriga kommuner som har horisontella organisationssyrningar så är det fler 
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organisationer som är med och fattar beslut i Varberg, vilket är en bidragande orsak till att 
kommunen inte har investerat lika mycket i solceller.  

4.2.4. Föreliggande risker 
Den primära faktorn som påverkan risken och osäkerheten för solcellsinvesteringar är LCC-
kalkylen (Tholin, 2015). Det är en risk att inte skapa sina egna LCC-kalkyler eftersom de som 
tillhandahålls från konsulter inte alltid är fullständiga sett ur VFABs perspektiv. I dagsläget 
används en kalkylränta på 5 procent och majoriteten av de konsulter som gjort LCC-kalkyler 
räknar på att VFAB är en privatperson vilket kan leda till ett missvisande utfall. Företaget 
jobbar med en privatbank i form av kommunen och det skulle vara bättre om kalkylräntan var 
lägre för att öka lönsamheten. Det skulle vara mer aktuellt med en lägre ränta på grund av att 
det är en miljöinvestering och att elpriset är medräknat i LCC-kalkylen. Clara anser att 
investera i en solcellsanläggning och miljöinvesteringar över lag borde i framtiden ge lägre 
kostnader och en lägre ränta. Det är alltid en risk för verksamheten med en hög ränta vid 
solcellsinvesteringar när elpriset är inblandat på grund av att det inte är möjligt för oss att 
påverka elpriset på något sätt. I och med att flertalet konsulter medverkar vid LCC-
kalkylernas framtagning kan även detta ses som en risk då det ofta genererar ett varierat 
resultat. När många organisationer är med och fattar beslut så medför det komplexitet vid 
investeringar och ökar därmed risken vid solcellsinvesteringar. Detta är bara att acceptera då 
kommunen valt att beslutsprocessen skall se ut såhär. Till sist har politiken en stor och viktigt 
roll för solcellsinstallationer. Det är en hög risk att dem har det största inflytandet på grund av 
att de styr hela kommunens framtida utveckling i frågan. Byggkostnaderna måste falla inom 
ramen för kommunfullmäktiges budget med marginal för att VFAB därefter skall ha 
ekonomiska incitament för att investera i en solcellsanläggning (Tholin, 2015). 

4.2.5. Riskhantering 
De risker och osäkerheter med att investera i solceller hanteras genom noggranna 
åtgärdsplaner och förstudier genom en process med systematik och metodik. Dessa 
tillsammans med LCC-kalkylen är de verktyg VFAB använder för att minimera riskerna och 
därefter besluta om en investering skall göras. Efter att VFAB lämnar över driften för 
solcellsanläggningarna kommer serviceförvaltningen att ta över och anläggningarna är vid det 
tillfället utanför fastighetsbolagets ansvar. Samtidigt kommer även risken att överföras och 
behöver inte längre hanteras av VFAB (Tholin, 2015). Fastighetsbolaget har som mål att ta 
fram egna LCC-kalkyler inom en snar framtid och på det viset reducera riskerna med att anlita 
flertalet konsulter. Att elpriset är volatilt är ingenting VFAB kan påverka utan måste 
accepteras. Men genom en noggrann LCC-kalkyl kan elprisutveckligens påverkan reduceras. 
Riskhantering av den kommunala politiken är svår. Men genom att VFAB presenterar sin 
motivation och sina förslag till ökad andel förnybar el i kommunen gör dem försök till att 
påverka de lokala politikerna för en mer solcellsfokuserad politik. Marknadsföringens utfall 
ligger hand i hand med den allmänna kunskapen kring solceller och politikernas satsning på 
solceller. VFAB försöker även här påverka politikerna i riktning mot en mer aktiv 
solcellspolitik.   

4.2.6. Beräkningsmetoder och ekonomi 
Gällande ekonomiska bedömningar används endast Pay-back-metoden och 
nuvärdesberäkningar vid större investeringar. Annuitetsmetoden används framförallt vid 
kalkyler för VFABs egna fastigheter baserat på att företaget har lönsamhetskrav vid dessa 
investeringar. Den primära kalkyl som används mest frekvent vid solcellsinvesteringar är 
LCC-kalkyler på grund av dess övergripande tydlighet.  Eftersom VFAB lånar pengar utav en 
internbank som har mål för den här typen av investeringar borde räntan vara lägre för att på så 
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vis gynna det uppsatta målet. Det blir som en internsubventionering men kan ses som en 
lösning eller fusk beroende på vilka glasögon man granskar med (Tholin, 2015).  

4.3. Halmstad Energi och Miljö (HEM) 
HEM bildades år 2006 efter att renhållningsbolaget och energiverken i Halmstad valt att gå 
ihop till ett gemensamt företag. Idag är Halmstad Energi och Miljö moderbolag och ägs till 
hundra procent av Halmstad Kommun och Halmstad Energi och Miljö Nät AB (HEM nät) är 
ett helägt dotterbolag. HEM har över 45 000 kunder i Halmstad och levererar tjänster i form 
av avfallshantering, fjärrvärme och energi från bland annat vindkraft, vattenkraft och 
solceller.  HEM har startat projektet Med solen i tanken och byggde år 2014 Sveriges näst 
största solcellsanläggning. Den producerade elen kommer användas för att förse stadens 
elbilar med energi, förhoppningsvis öka intresset för solenergi och till sist minska 
transportsektorns klimatpåverkan i Halmstad (Halmstad Energi och Miljö, 2015). 

4.3.1. Intervju med Lars Bernhardsen 
Följande kommer den transkriberade intervjun med Lars Bernhardsen, strategichef på 
Halmstad Energi och Miljö. 

4.3.2. Allmänt om risk och osäkerhet 
Halmstad Energi och Miljö anser sig vara riskmedvetna och alla nya förändringar som sker 
medför på ett eller annat sätt en risk för företaget (Bernhardsen, 2015). Inför varje förändring 
görs en riskanalys där framtida risker och osäkerheter identifieras och tas i beaktande. 
Riskanalysen är en matris bestående av sannolikheten för inträffande och konsekvensen för 
inträffande som sedan resulterar i en uppskattning av riskens relevans. För att tidigt i 
planeringsfasen kunna identifiera och reducera eventuella risker och osäkerheter i ett projekt 
så förekommer regelbundna arbetsplatsträffar. Här analyseras det om i detta skede finns risker 
och osäkerheter som kan ha en stor betydelse för projektet. Är risken identifierad till att vara 
ekonomisk eller i form av personskador värderas den högt och utreds därmed ytterligare. Om 
risken alltjämt kvarstår prövas den återigen i matrisen. Det sker ingen specifik 
riskhanteringsprocess för solceller gentemot övriga investeringar i företaget.  

4.3.3. Solcellsinvesteringar  
Innan HEM investerar i solceller följer dem noga utvecklingen för att vara förberedda ur både 
ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv för att inte råka ut för några överraskande händelser 
(Bernhardsen, 2015). Innan solcellsanläggningen i Skedalahed var energifördelningen i 
Halmstad ungefär 10 procent fossilt och resterande 90 procent bestod bland annat av 
kärnkraft, vindkraft och vattenkraft.  

Genom projektet Med solen i tanken byggdes anläggningen i Skedalahed vars syfte var att 
minska transportsektorns utsläpp, förse stadens elbilar med energi samt, förhoppningsvis, öka 
allmänhetens intresse för solenergi. Den fossila andelen på 10 procent skulle reduceras genom 
att tillsätta solenergi från Skedalahed vilket resulterar i att antalet elbilar ökar som i sin tur 
kommer minska de fossila utsläppen i transportsektorn (Bernhardsen, 2015). ”Det är av 
intresse för HEM att andelen elbilar ökar i kommunen för att den allmänna kunskapen ökar 
kring kopplingen mellan solenergi och elbilar.” (Bernhardsen, 2015). Utöver anläggningen i 
Skedalahed har HEM investerat i fyra solcellsanläggningar. Anläggningen hade inte 
genomförts ifall konceptet Med solen i tanken inte hade existerat eller om anläggningen hade 
producerat mindre el än vad som förbrukats. Projektet i Skedalahed grundar sig på de 
miljövänliga aspekterna och är byggd ovanpå en deponi. En annan anledning med projektet i 
Skedalahed var att hitta alternativa energikällor eftersom fjärrvärmen i Halmstad i princip har 
växt färdigt. Åsikterna kring fjärrvärmen har varit att det är den bästa källan på grund av att 
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spillvärmen tagits till vara samtidigt som oljeskatten bidragit till fjärrvärmens positiva 
framfart.  

Ungefär 50 procent av alla utsläpp i Halmstad kommer från transportsektorn, 30 procent från 
jordbruk och 20 procent från övrigt. I och med att jordbruken inte är företagets fokus och att 
dem dessutom inte går att påverka lades istället fokus på att öka andelen elbilar i kommunen 
och då med hjälp av solcellsanläggningen i Skedalahed. Anläggningens fokus ligger på 
produktion och distribution för elbilarna i Halmstad och för att öka andelen elbilar. I dagsläget 
finns det runt 30 stycken elbilar i Halmstad och anläggningen har kapacitet att producera el 
till ytterligare 270 elbilar. Problemet med Skedalahed är ekonomin, HEM tjänar inga pengar 
på anläggningen och det är en 20 års lång avbetalning innan företaget får tillbaks sina pengar 
för investeringen. Även om ekonomin var dålig i projektet menar Lars Bernhardsen att det 
fortfarande är av yttersta vikt att göra noggranna kalkyler och beräkningar. ”En sparad krona 
är alltid en sparad krona” (Bernhardsen, 2015). Det är oavsett investeringens storlek som 
detta tankesätt används. Det primära syftet utöver att hitta alternativa energikällor var att 
breda väg för andra istället för att göra en ekonomisk vinst. Anläggningen har en effekt på 
500 kW med en areal på 3 200 m2 bestående av 16 anläggningar. Problematiken med att 
bygga solcellsanläggningar i denna omfattning och storlek är att arealen mark kunnat 
användas på ett betydligt mer effektivt sätt gällande elproduktion. På en 3 200 m2 stor yta á 
500 kW kunde istället tre vindkraftverk med en gemensam effekt på 9 MW installerats. Men 
även om vindkraftverk är effektivare per ytandel så har solceller en större yta att arbeta med 
och Lars tror att tydliga lagkrav angående tunnfilmssolceller på tak, fönster och väggar 
kommer genomföras inom de närmsta åren.  

HEM är intresserade av att bygga solcellsanläggningar för privatpersoner men problematiken 
är att privatpersonerna måste stå som ägare för anläggningarna på grund av den extra 
skattemässiga kostnad som drabbar företaget, vilket i sin tur leder till att slutprodukten blir 
dyrare för kunden. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning för privatpersoner ligger 
mellan 10-15 år. Anledningen till att Varberg och Falkenberg som satsat mer på vindkraft än 
Halmstad beror till stor del på flygplatsen som är stationerad i Halmstad. Det är från och med 
2012 som det blivit aktuellt för HEM att investera i solceller på grund av dess prisfall. Det är 
svårt att hitta lönsamhet i solceller på kort sikt eftersom HEM producerar mer energi än vad 
dem gör av med och är därmed tvungna att betala elskatt på det överskott som de själva inte 
förbrukar. Vidare anser Lars att det är för HEM är för dyrt med solceller i dagsläget i och med 
att produktionen överskrider förbrukningen (Bernhardsen, 2015). 

Kostnaden för projektet i Skedalahed uppgick till 11 miljoner kronor och då erhölls ett statligt 
investeringsbidrag på sammanlagt 1,2 miljoner kronor. Eftersom att anläggningen ligger 
ovanpå en deponi som har en avlägsen placering så var HEM tvungna att bygga en ny 
transformator och ett nytt elmatningssystem vilket bidrog till ökade kostnader för projektet. 
Oavsett erhållet investeringsbidrag hade projektet genomförts. Den ekonomiska 
avskrivningen på anläggningen är 20 år men enligt kontrakt anses den tekniska livslängden 
vara dubbelt så lång. Verkningsgraden faller årligen med 0,04 procent och anläggningen anses 
i övrigt vara underhållsfri. Solcellsinvesteringen på Skedalahed har påverkar HEM både 
externt och internt. Utöver allmänna föredrag kring investeringens syfte kopplat till konceptet 
Med solen i tanken så har intresset inom bolaget ökar drastiskt kring solceller (Bernhardsen, 
2015).  

4.3.4. Föreliggande risker 
De mest centrala frågorna kring risk och osäkerhet med att bygga en solcellsanläggning på en 
deponi är att den ”lever” och rör sig över tid. Problemkomplexet kring detta var hur 
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anläggningen skulle fästas (Bernhardsen, 2015). 
Efter analysering kring val av fundament och om deponirelaterade utsläpp skulle inträffa vid 
fundamenteringen beslutades att använda en betonggrund. Hur mycket solen kommer lysa är 
också en konstant återkommande risk som speglar investeringar i solceller samtidigt som 
vandalisering i form av stenkastning är en stående risk. Det är en risk att inte skriva 
noggranna avtal innan HEM tar över en solcellsanläggning på grund av att risken näst intill 
kan elimineras för energibolagets del vid noggranna avtal. Elpriset har vanligtvis en hög risk i 
projekt där anläggningen har syftet att generera en ekonomisk vinst.  

”Framöver ser elpriset ut att ligga på en låg nivå de närmaste fem åren om det inte sker 
något drastiskt.” (Bernhardsen, 2015). 

Den kommunala politiken i Halmstad med Moderaterna i spetsen har satsat på solceller i 
kommunen innan riksdagsvalet år 2014 men den stora risken och osäkerheten som föreligger 
efter valet är om det kommer ge någon negativ effekt för solcellernas utveckling i Halmstad 
(Bernhardsen, 2015). 

4.3.5. Riskhantering 
För att hantera risker kring solcellsinvesteringar skrivs riskerna över på leverantören i så stor 
utsträckning det är möjligt genom ett bra kontrakt (Bernhardsen, 2015). Kontraktet innefattar 
bland annat den garanterade solinstrålningen, vinkel på anläggningen, stopptid och övriga 
leveranskrav. De leverantörer som efter offert fortfarande klarar av de uppsatta kraven 
genomgår därefter en ekonomisk jämförelse innan valet slutförs. När HEM tog över 
anläggningen i Skedalahed behövs larm för att skydda sig emot inbrott i anläggningen. Dock 
återstår risken men stenkastning som för övrigt är en vanlig företeelse gällande vandalisering 
av solceller och som inte går att skydda sig emot. Eftersom det inte finns några krav på att 
solcellsanläggningen i Skedalahed skall vara vinstdrivande så är elprisutvecklingen sekundär 
och inte av någon större betydelse. Fokus låg istället på att HEM positionerar sig som miljö-, 
och klimatmedvetet. Även om elpriset är sekundärt så beaktades denna omständighet likväl i 
investeringen. Det handlar om att producera så mycket som möjligt för att få så höga intäkter 
som möjligt. Det finns alternativet att sälja till fasta priser, optioner, men detta kräver 
administrativa tjänster och om dessa tjänster kräver 10-20 procent av den anställdes tid så är 
all vinst borta. Istället säljs all producerad el på spot-priset och driften optimeras då inte på 
Skedalahed. Som företag uppskattas ett högt elpris samtidigt som privatpersoner vill ha ett så 
lågt elpris som möjligt. ”Det är inte möjligt för oss att påverka elprisutvecklingen men vi kan 
genom bra planering göra oss mindre beroende utav den.” (Bernhardsen, 2015). Den 
kommunala politiken är svårhanterlig i ett riskhanteringsperspektiv. HEM väljer att följa 
deras krav utan att försöka påverka dem avsevärt. Marknadsföringen med projektet Med solen 
i tanken kräver att allmänheten har kunskap kring elbilar och solceller för att HEM skall nå 
fram med sitt budskap. ”Vi är mycket stolta över vår solcellsinvestering i Skedalahed 
eftersom ett delsyfte var att bereda väg för andra har vi varit ute på ett flertal sammanträden 
där vi har föreläst för olika intressenter om hur projektet genomfördes och vad syftet var” 
(Bernhardsen, 2015). Oförutsägbara kostnader är svårhanterliga, men genom en mer noggrann 
riskidentifiering kan risken reduceras (Bernhardsen, 2015). 

4.3.6. Beräkningsmetoder och ekonomi 
Gällande ekonomiska bedömningar används även andra metoder än riskhanteringsmatrisen 
som nämns i punkt 4.3.2 . Annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden används frekvent. När 
nuvärdesmetoden används ligger kalkylräntan på mellan 8-10 procent och den styrs hårt av 
det ekonomiska avkastningskravet på totalt kapital från ägarna som är 7 procent. I fallet 
Skedalahed så uppfyllde inte beräkningarna det standardiserade kravet men bedömdes likväl 
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för att genomföras. Räntan vid investeringen i Skedalahed låses på lång tid med ett första 
tidsintervall på 10 år. Vid likvida behov så lånar HEM av kommunens interna bank med en 
bankränta som följer statslåneräntan + 0,3. Räntan följer gällande marknadsnorm och är inte 
extra förmånlig för HEM även om företaget är kommunalägt (Bernhardsen, 2015). 

4.4. Solcellsexpert Lars Andrén 
Solcellsexpert. Har varit ordförande i branschorganisationen Svensk solenergi i 20 år och 
arbetar med information och utbildning kring solenergi. Han även skrivit böcker och 
kurslitteratur samt föreläser om solenergi. 

4.4.1. Allmänt om risk och osäkerhet 
Tekniskt sett finns inga risker med solceller (Andrén, 2015). I och med att cellerna är tekniskt 
säkra är dem även ekonomiskt stabila på grund av att garantin på en solcellsanläggning är runt 
30 år. När 30-åriga kalkyler görs fås en stabil ekonomi över kostnaderna under den tekniska 
livslängden. Dessutom är underhållsbehoven låga för solceller och verkningsgradens årliga 
minskning är näst intill försumbar. Osäkerheten grundar sig i politiken och det är i 
politikernas beslut som hela osäkerheten kring solceller ligger. Från och med den första juli 
2016 har finansdepartementet föreslått att all den el från solceller som producerats i större 
anläggningar skall vara skattepliktigt. Detta är nya direktiv då förnybar elproduktion från 
solceller tidigare varit skattebefriat. När effektbegränsningen börjar gälla kan det påverka hela 
marknadsutvecklingen i Sverige och äventyra solcellsutvecklingen. Effektbegränsningen 
grundar sig på att ägare till anläggningar med en effekt under 144 kW inte behöver betala 
energiskatt på det som ägaren själv använder. Men om anläggningen är över 144 kW måste 
energiskatt på använd el betalas. Konsekvenserna kommer bli att flerbostadshus inte vågar 
investera i mellanstora projekt. En annan osäkerhet är nätanslutningarna där nätägarna 
närsomhelst kan höja anslutningsavgifterna vilket kan få ödeläggande konsekvenser för vissa 
ägare (Andrén, 2015).  

”Elpriset är ingen risk i sig. Även vid låga elpriser så är solceller lönsamt över tid tack vare 
den tekniska livslängden”. (Andrén, 2015). 

Om el från solenergi skall nå en högre tillväxt i Sverige krävs en tydlig och långsiktig politik 
för att öka investeringsgraden. Den fördel solenergin har i jämförelse med vindkraften är att 
solenergin inte har opinion emot sig angående landskapsmiljön och djurpåverkan. Beslut som 
kan förlänga utvecklingen för solceller är om kommunerna beslutar att solceller skall 
appliceras på nya byggnader och att hårdare krav ställs på att en större andel av 
energiförsörjningen skall styras utav fastighetsägaren. För att driva en utveckling framåt krävs 
att marknaden är med och att förutsättningarna finns. Branschen tycker att nivåerna på det 
statliga investeringsbidraget är bra. På sikt kan man fasa ut bidragen utan att det skulle 
påverka marknaden negativt. Detta kan komma att göras på grund av att priserna har sjunkit. 
 
Vilken regering som styr landet har betydelse. När alliansen har styrt under de senaste åtta 
åren har Centerpartiet, som driver de största energipolitiska frågorna, haft för litet inflytande 
på grund av lågt röstantal. På 1970-talet hade Centerpartiet runt 25 procent av rösterna och 
hade på den tiden större kraft att driva energifrågorna. ”Jag tror att solenergin har större 
chans att utvecklas med den nuvarande röd-gröna regeringen på grund av att miljöpartiet har 
ett stort antal ministerposter och kan i en regeringsställning förhandla sig till viktiga frågor 
kring solenergin.” (Andrén, 2015). Historiskt så har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet och Centerpartiet prioriterats miljö-, och klimatfrågor i högre grad än övriga 
partier. ”Vi måste jobba aktivt för att nå en mer förnybar energiförsörjning för att det är den 
enda möjligheten vi har i framtiden. Oavsett vilken regering vi har i Sverige så måste det 
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jobbas för att den förnybara energin skall öka både inom elproduktion och inom 
transortsektorn” (Andrén, 2015). I och med att politiken är mandatorienterad så är 
fyraårscykler inom energifrågor alldeles för kort tid för att det skall vara hållbart att vart 
fjärde år ändra förutsättningarna för utvecklingen (Andrén, 2015).   

4.4.2. Solcellsinvesteringar 
Det har under de tre senaste åren varit en fördubbling av solcellsinstallationer i Sverige varje 
år. Utvecklingen borde gå ännu snabbare men bristen på information kring solceller 
föreligger. Allmänheten har för lite kunskap kring solceller och från undersökningar uppfattas 
dem som svåra och dyra att investera i. En vanlig kalkylmodell för en industri innefattar 
vanligtvis en treårsperiod och skall företaget helt plötsligt göra en liknande modell för 25-30 
år så är det vanligt att investeringen inte genomförs. Enhetligt för privatpersoner, osäkerheten 
kring investeringen är hög på grund av lång återbetalningstid och hög investeringskostnad. 
Trots detta är det privatpersoner som står för flest antal installerade anläggningar de senaste 
åren, men företagen och industrierna står för mest installerad effekt.  
Det är viktigt att som investerare vara aktsam kring val av solcellsleverantör. Eftersom 
kalkylen slås ut över en lång tid måste investeraren vara kostnadsmedveten i rätt frågor. 
Säkerhetsaspekter runt installationen måste också beaktas, därför är det viktigt att elektriker 
med rätt kompetens hyrs in. Viktigt för en investerare är att veta effekterna av att elen har 
olika värden beroende på vem den säljs till. Val av rätt leverantör och installatör är av stor 
betydelse vid en solcellsinvestering.  
Det är viktigt att tänka på skuggan vid investeringar i solceller, helst skall anläggningen vara 
belägen vid ett skuggfritt område och bör ligga mellan sydöst och sydväst med en lutning 
mellan 25-65 grader. Det är angeläget att inte överdimensionera sin anläggning, det vill säga, 
installera en större anläggning än vad behovet ger uttryck för. Som investerare är det även 
viktigt att ha kunskap om att försäljningen av överproducerad el enbart marginellt ökar 
intäkterna (Andrén, 2015).  

Val av solceller har mindre betydelse. I dagsläger är det de kristallina cellerna som används 
mest frekvent. Tunnfilmssolceller är på intåg men dem har ännu inte fått sitt genombrott. 
Verkningsgraden för tunnfilmsolceller är 8-10 procent medan kiselsolcellerna ligger mellan 
15-20 procent. Enligt forskning så kan en solcell inte få en högre verkningsgrad än 29 
procent. Lars anser att verkningsgraden är ointressant, utan det som är aktuellt är nyttan per 
investerad krona och vad det kostar att få ut elen. Det är viktigare att dem är billigare och 
sämre än att dem är bra och väldigt dyra. Att vänta på bättre teknik är inte aktuellt, solcellerna 
kan inte bli mycket bättre än vad dem är i dagsläget. Det är viktigt att söka objekt som är 
lämpliga för solcellsinstallationer och inte göra det för sakens skull, det blir dyrt och olönsamt 
ur en ekonomisk synvinkel om anläggningar skall sätta upp på platser som inte är gynnsamma 
för solceller. Men ur ett marknadsföringsperspektiv kan en anläggning vars effektivitet inte är 
optimal ändå vara värd att investera i, dock är det generellt inte att föredra. Det är viktigt att 
analysera objektets storlek och vara uppmärksam på brytpunkter och att det normalt finns 
skalfördelar, det vill säga, ju större anläggning som byggs desto billigare blir det. Vid 
anläggningar över 15 kW så kommer det vara aktuellt med elcertifikat och då är det i många 
fall olönsamt att bygga en anläggning på 13 kW, utan det är bättre att öka storleken. Det är 
viktigt att hitta lokaler som används sommartid för att få upp lönsamheten. Vanligtvis bör 
idrottshallar och fastigheter där behovet är lågt på sommaren undvikas. Eftersom el är enkelt 
att transportera utan större förluster och kostnader kan en solcellsanläggning installeras på 
byggnad A med ett bra väderstreck och sedan transportera elen till byggnad B. Här skulle 
nettodebitering kunna vara aktuellt. Problematiken kring denna metod är de 
konsumtionsbestämmelser för hur transporten av el får gå till. Det är inte utifrån nätägarens 
synvinkel lönsamt om andra verksamheter börjar transportera el (Andrén, 2015). 
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De främsta anledningarna till att skaffa solceller är: 
1. Resursutnyttjande 
2. Positivt ur miljö-, och klimathänsyn 
3. Högre andel självförsörjning 
4. Ökad konkurrens på elmarknaden 
5. Industriellt en ökad sysselsättning  
(Andrén, 2015) 

4.4.3. Föreliggande risker 
”Jag anser att villkoren i dagsläget är bra för att investera men problemet är att vi inte vet 
hur bestående dem är på grund av skiftande politiskt styre”. (Andrén, 2015). Detta speglas 
starkt i politiken som i dagsläget är den största osäkerheten kring solceller. Att ett 
regeringsskifte sker är ingenting som en investerare i större utsträckning kan påverka utan det 
är ett gemensamt val av den svenska majoriteten vid riksdagsval. Det medför att energifrågor, 
där ibland solenergi, prioriteras olika beroende på det parti som regerar.  

Investeringar i solceller kan medföra risk om investeraren inte skriver ett bra elhandelsavtal 
med sitt energibolag som är långsiktigt. Lika så gäller kontrakt med leverantörer, blir dem 
otillräckliga medför även det en anläggningsrisk. Regeringen vill minska rotavdraget från 50-
30 procent och det kan få stora konsekvenser. När en marknad har varit stabil så innebär det 
att den kan bli kostnadsdrivande eller få andra följdeffekter som egentligen inte är meningen. 
Detta medför en risk då det en oförutsedd förändring av marknaden uppstår. Det är en risk för 
investeringar i solcellsanläggningar att den allmänna kunskapen borde vara högre. Lars anser 
att det är politikerna som skall ta på sig det största ansvaret för att få ut mer kunskap kring 
området. 

Det finns två stycken fördomar kring solceller. Den första är att solinstrålningen i Sverige är 
för låg och den andra är att investeringen kostar för mycket (Andrén, 2015). En annan risk är 
banken som är kvar i en ekonomisk konservatism där dem inte hittar nya affärsmodeller för 
solcellsinvesteringar. ”Vanligtvis i vårt samhälle så är vi väldigt kortsiktiga när det gäller 
investeringar, det blir svårt när investeringar skall göras som har en teknisk livslängd på 30 
år. Bankerna måste hitta nya ekonomiska modeller.” (Andrén, 2015). Det är inte möjligt att 
låna pengar med en ränta på 30 år och göra en avskrivningskalkyl på 30 år. Ett nytt system 
krävs från banken för att minimera osäkerheten för solcellsinvesteringar.  

4.4.4. Riskhantering 
För att öka kunskapen bör ellära och elkunskap ingå i skolans utbildningsplan. För elektriker 
och inom elprogrammen borde det vara en självklarhet att läsa om solenergi och solel. Den 
viktigaste målgruppen att vända informationen till är konsumenterna på grund utav att det är 
dem som bestämmer vad konsulterna och installatörerna måste kunna (Andrén, 2015). 
Gällande fördomarna kring solceller så anser Lars att den första av dem inte stämmer på 
grund av att en installation vid rätt geografisk placering men rätt vinkel och mot söderläge ger 
anläggningen goda möjligheter i Sverige. Att investeringen kostar för mycket är svår att 
motbevisa, det beror på vem som skall göra investeringen och vad syftet är. Men kostnaderna 
och återbetalningstiden går att reducera med hjälp av en noggrann riskhantering, noggrann 
investeringsplanering och med bra avtal med leverantörer och elbolag. I en kalkyl för 
nybyggen kan kostnader för takpannor reduceras för att istället installera solceller på denna 
yta. Lars anser att information är den största lösningen på de två fördomar som föreligger 
solceller. ”Under min tid som ordförande in branschorganisationen har jag arbetat aktivt för 
att försöka påverka politikerna i rätt riktning för solenergins utveckling” (Andrén, 2015). 
Diskussioner på regeringsnivå har förekommit kring att investeringsbidragen för villasektorn 
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helt skulle reduceras och att ROT-avdrag skall ersätta och då kunna exkludera bidragen för 
stora anläggningar som flerbostadshus och industrier och pengarna hade på så vis räckt till 
fler. Politiska osäkerheter går inte i huvudsak att påverka men genom en ökad allmän kunskap 
kring energi, miljö och solceller skulle förutsättningarna förändras. Likadant angående 
bankernas syn på solceller, ökad kunskap från låntagarna ställer högre krav på långivarna 
(Andrén, 2015). 

4.4.5. Beräkningsmetoder och ekonomi 
För att slå ut investeringskostnaden över ett antal år med en given realränta så är 
annuitetskalkyler väldigt användbara. Pay-back-metoden är inaktuell i sammanhanget på 
grund av att den är för enkel och att elprisutvecklingen inte går att förutspå. En 
annuitetskalkyl ger ett fast pris över kalkyltiden och då kan det lättare ses om kalkylen är 
konkurrenskraftig eller inte. För att som investerare nå en kortare kalkyltid eller lägre ränta så 
kan egna laboreringar ske för att påverka resultatet. Om kalkyler görs på 30 år och 
kostnaderna låses kan investeringar i solceller göras och nå en ekonomisk lönsamhet utan att 
statliga bidrag behövs (Andrén, 2015).   
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att framställa vår analysmodell och dess uppbyggnad. Vidare 
kommer vi analysera respondenternas föreliggande risker och riskhantering genom vår 
analysmodell. 

5.1. Analysmodellens uppbyggnad 
Enligt (Collier & Berry, 2002) finns det fyra stycken olika riskkategorier som de sedan 
applicerade på de fyra fallstudier som analyserats i deras artikel. Kategorierna var finansiella, 
operationella, politiska och personliga. Vi kommer att använda oss av dessa riskkategorier när 
vi ska analysera föreliggande risker hos VFAB, HEM och de marknadsmässiga riskerna Lars 
Andrén belyser. Vi har dock valt att ändra deras kategori personliga risker till sociala risker. 
Anledningen till det är att vi efter våra intervjuer finner att det föreligger viktiga icke 
finansiella orsaker till att VFAB är intresserade av solceller och att HEM genomförde sin 
solcellsinvestering. En sådan tydlig icke finansiell anledning är enligt vår tolkning 
marknadsföring. Företagen ser solcellsinvesteringar som god marknadsföring och att de 
genom den kommer uppfattas som mer miljövänliga. En risk är att marknadsföringen 
missuppfattas och syftet med marknadsföringen inte uppnås. Risken med missuppfattad 
marknadsföring är inte, enligt vår tolkning, kopplade till enskilda individer utan det rör sig om 
sociala faktorer i stort.  

Dessa kategoriska indelningar kommer vi att använda oss av i vår analysmodell som kan ses i 
figur 3, och i fördjupad modell i figur 4 nedan. Inom varje kategori har vi tagit fram den risk 
som träder fram mest enligt vår tolkning ur empirin. När det gäller företagen; VFAB och 
HEM, har vi tolkat att de båda anser att de risker som finns inom varje kategori är dem samma 
men att de inte hanteras på samma sätt. Angående Lars Andrén och hans syn på de 
marknadsmässiga riskerna behandlas dessa separat för att inte blanda de företagsmässiga- 
med de marknadsmässiga riskerna.  

Utifrån våra empiriska insamlingar från VFAB och HEM har vi valt de risker som vi uppfattat 
att våra respondenter belyst vara det viktigaste för respektive verksamhet. VFAB och HEM 
anser att elpriset är den största risken som vi väljer att placera i Collier and Berrys första 
riskkategori, finansiella risker. Under kategorin operationella risker, alltså de risker som är 
kopplade till att få solcellsanläggningen att komma i drift och fungera, har vi tolkat att 
byggkostnader där budgetering av projektet och fundamentala anläggningsfrågor har stor 
betydelse för företagen. För kategorin politiska risker är den kommunala politiken en 
återkommande risk genom ett stark inflytande på båda organisationerna. Återkommande 
under våra intervjuer var det faktum att solcellsinvesteringar genomförs av annat än enbart 
finansiella incitament. Istället var marknadsföring en viktig anledning till att genomföra 
investeringen. Vi ser det som en risk att allmänheten inte uppfattar det värde som företagen 
vill förmedla. Detta har vi valt att lägga i kategorin sociala risker.  

Vår tredje empiriska insamling som gjordes med solcellsexperten Lars Andrén har vi valt att 
redovisa för sig på grund av att han företräder en branschorganisation. Den viktigaste risken 
inom kategorin finansiella risker tolkar vi vara bankernas okunskap kring utlåning gällande 
solcellsinvesteringar. Till kategorin operationella risker, belyser han konsekvenserna av 
ofullständiga kontrakt som vi valt att lägga i denna kategori då det kan få allvarliga 
konsekvenser för den långsiktiga driften av solcellsanläggningen. Regeringsskifte och oklar 
solcellspolitik som Lars anser vara en hög risk väljer vi att lägga under kategorin politiska 
risker. Inom kategorin sociala risker väljer vi att lägga in otillräcklig allmän kunskap om 
solceller.  
Därefter har vi analyserat VFAB och HEMs riskhantering för att vidare koppla an vad Lars 
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Andrén anser på det marknadsmässiga planet angående riskhantering. Riskhanteringen 
grundar sig på en metod hämtad från boken Project management skriven av (Lock, 2013). 
Dock har vi valt att ta bort dela risken, då vi anser att den inte är adekvat i detta sammanhang. 
Övriga alternativ att behandla risk behåller vi kvar även om inte alla alternativ i slutändan 
används. Vi tolkar det som att alla kvarvarande alternativ kopplat till riskhanteringen är fullt 
möjliga även om det i dessa fall inte är vald hantering från företagens eller Lars Andréns sida. 
Uppdelningen av riskhanteringen återfinns i sin helhet i referensramen1.  

 
 
Figur 3. Egenkonstruerad analysmodell. 

Modellen ovan beskriver vårt tillvägagångssätt att analysera riskhanteringen hos VFAB, HEM 
och Lars Andrén. Först identifieras riskerna, sedan kategoriseras dem för att därefter hanteras. 

 
  

                                                
1 2.3.2. Riskhantering 



35 
 

 

Figur 4. Egenkonstruerad analysmodell, fördjupad version. 

Modellen ovan beskriver mer djupgående hur processen går till. Färgkombinationerna 
kvarstår från figur 3 för att visualisera vilka delar av modellerna som hör samman. Först 
identifieras gällande risker, sedan kategoriseras dem med hjälp av de modifierade 
kategorierna från (Collier & Berry, 2002). Slutligen beskrivs hur den kategoriserade risken 
hanteras enligt de modifierade alternativen enligt (Lock, 2013). 

5.2. Analysering av företagen 
Följande kommer de risker vi tolkat vara tydligast representerade i VFAB och HEM kopplade 
till de olika riskkategorierna. 

5.2.1. Elpris 
Solens energi är en fundamental förutsättning för livet på jorden (Sidén, 2009). Dock är solen 
som energikälla för elproduktion långt ifrån fullt utnyttjad (Andrén, Solenergi, 2011). Vid 
beräkning av en elproducerande anläggnings lönsamhet tas elpriset i beaktning (Bernhardsen, 
2015). Därmed är det av stor betydelse när dessa kalkyler sker då elpriset varierar både från år 
till år och inom året (Nord Pool Spot, 2015). Både VFAB och HEM ser elpriset som en risk 
vid solcellsinvesteringar (Bernhardsen, 2015), (Tholin, 2015). Ur företagens perspektiv är 
elpriset en central del i lönsamhetsbedömningen men det är också en mycket svår parameter 
att förutse. Möjligheterna till att påverka elpriset är omöjligt för VFAB men att kunna få en 
lägre ränta från den privata kommunala banken hade hjälpt företaget att minska risken vid 
investeringen. På grund av att elpriset är medräknat i LCC-kalkylen medför det alltid en extra 
risk i dessa projekt till skillnad från en investering utan elprisets påverkan. Det kan ses som en 
internsubventionering att kommunen ger VFAB lägre ränta vid miljöinvesteringar för att 
genom denna metod kunna nå upp till kommunens mål att beakta solenergi i alla projekt 
(Tholin, 2015). 
HEM anser att elpriset har en hög risk i projekt vars syfte är att generera en ekonomisk vinst 
(Bernhardsen, 2015). I nästan alla investeringar som företaget gör är elpriset alltid den 
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primära risken. I solcellsanläggningen i Skedalahed var risken däremot mer sekundär med 
anledning av att anläggningens primära syfte inte var att tjäna pengar. Överlag så uppskattar 
HEM att elpriserna stiger (Bernhardsen, 2015). 

Både VFAB och HEM verkar ha en gemensam syn gällande hanteringen av elpriset. VFAB 
anser att ett volatilt elpris inte går att påverka utan måste accepteras. De anser dock att 
elprisutvecklingens påverkan kan reduceras genom en noggrann LCC-kalkyl (Tholin, 2015). 
”Det är inte möjligt för oss att påverka elprisutvecklingen men vi kan genom bra planering 
göra oss mindre beroende utav den.” (Bernhardsen, 2015). Elpriset är generellt en viktig 
faktor angående energiinvesteringar för HEM men i projektet i Skedalahed hade elpriset en 
sekundär betydelse. Vi tolkar det som att båda företagen väljer att acceptera risken kring 
elpriset och dess utveckling över tid i konkreta solcellsinvesteringar. Detta kan kopplas till 
Dennis Locks riskhanteringsmetod att acceptera risken (Lock, 2013).  

5.2.2. Byggkostnader 
Det som är karakteristiskt för investeringar i energisektorn är de stora initiala 
investeringskostnader som föreligger (Energimyndigheten, 2014). I det tidigare nämnda 
exemplet med en kommunal skola, krävs det att kommunfullmäktige presenterar en budget 
angående byggkostnader som kan uppnås med marginal för att VFAB därefter skall kunna 
inneha ekonomiska incitament för att kunna förhandla med Barn och utbildningsförvaltningen 
och Samhällsutvecklingskontoret gällande en solcellsinvestering (Tholin, 2015). År 2009 
infördes ett statligt investeringsstöd som var på 30 procent för företag och 20 procent för 
privatpersoner (Energimyndigheten, Stöd till solceller, 2015). HEMs solcellsanläggning på 
Skedalahed är byggd ovanpå en deponi. Investeringens totala kostnad uppgick till 11 miljoner 
kronor och då inklusive det statliga bidraget på 1,2 miljoner kronor. Svårigheterna med att 
bygga en solcellsanläggning ovanpå en deponi är att den ”lever” och rör sig över tid vilket 
satte stor press på ett stabilt fundament (Bernhardsen, 2015). Anläggningen har en avlägsen 
placering vilket ställde krav på en ny transformator och ett helt nytt elmatningssystem som i 
sin tur bidrog till att byggkostnaderna för projektet ökade markant (Bernhardsen, 2015). 
Enligt Energimyndigheten (2014) krävs det att tre incitament identifieras rådande 
energiinvesteringar. Det första belyser vikten av att reducera komplexitet för att förstå vad 
investeringen har för avsikt. För VFABs del är det svårt att minska denna komplexitet då 
många olika förvaltningar är med i beslutsprocessen (Tholin, 2015). Det andra incitamentet 
syftar på samordning av resurser, det vill säga, har investeraren de resurser som krävs för att 
investeringen skall kunna genomföras? (Energimyndigheten, 2014).  Finns det ekonomiska 
incitament till en solcellsanläggning inom budgeten kommer detta att beaktas  (Tholin, 2015). 
Det tredje och sista incitamentet kräver förståelse kring hur innovationsspridning skall gå till 
(Energimyndigheten, 2014).  I och med att VFAB ligger långt efter andra kommuner 
angående solcellsinvesteringar är det viktigt att fastighetsbolaget ökar elproduktionen från 
solceller för att komma ikapp (Tholin, 2015). 

Byggkostnaderna för de fastigheter VFAB bygger måste rymmas inom ramen för 
kommunfullmäktiges budget. Om kostnaderna understrider budget finns möjligheten till en 
solcellsinstallation. Byggkostnaderna för fastigheten är därmed en risk för VFAB gällande 
solcellsinvesteringar. Byggnadskostnaderna går inte att påverka i större utsträckning eftersom 
VFAB ofta har en tydlig projektbeställning och en sträng budget att anpassa byggnationen 
efter. Men i och med målet att beakta solenergi i varje projekt så försöker VFAB att begränsa 
risken att solcellsinvesteringarna uteblir. VFAB jobbar efter att, i den mån de kan i 
förhållande till projektbeställningen, få med solceller i projektet. Kommunens mål fungerar då 
som ett incitament i förhandlingarna med avsikten att nå måluppfyllelsen (Tholin, 2015). 
Angående solcellsinvesteringen i Skedalahed, bidrog behovet av ett starkare fundament, krav 
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på en ny transformator och ett helt nytt elmatningssystem till att byggkostnaderna för 
projektet i Skedalahed ökade märkbart. Oförutsägbara kostnader är svåra att hantera men kan 
reduceras genom en mer noggrann riskidentifiering. HEM accepterade således de extra 
kostnader som solcellsanläggningen i Skedalahed bidrog med (Bernhardsen, 2015). Gällande 
företagens byggkostnader tolkar vi att VFAB försöker begränsa risken att 
solcellsinvesteringar uteblir. Angående solcellsinvesteringen i Skedalahed, tolkar vi det som 
att HEM accepterar risken att byggnationskostnaderna är högre än vad de hade kunnat vara 
ifall den hade byggts på en annan plats.  

5.2.3. Kommunal politik 
Regeringen har ett mål att till år 2020 så skall minst 50 procent av landets totala 
energianvändning komma ifrån förnybara energikällor (Miljö- och Energidepartementet, 
2015). VFAB har fått i uppgift från den kommunala politiken att beakta solceller i alla projekt 
(Tholin, 2015). Enligt Director General International Federation of Accountants definition av 
risk som osäkra framtida händelser som kan påverka företagets framtida möjlighet att uppnå 
finansiella, operationella och strategiska mål (Pricewaterhousecoopers, 1999) så kan otydliga 
direktiv som en oklar framtida händelse ses som en risk för VFAB gällande 
solcellsinvesteringar. För att öka incitamenten till solcellsinstallationer inom Varbergs 
kommun bör mätbara mål från kommunalpolitiken tas fram (Tholin, 2015). Den statliga 
politiken har infört strategier både nationellt och lokalt för att gynna solcellssystem, då genom 
stödpolitik och finansieringsincitament (Talavera, Nofuentes, & Aguilera, 2009). Enligt 
Bernhardsen så har den kommunala politiken i Halmstad med moderaterna i spetsen satsat på 
solceller i kommunen innan riksdagsvalet år 2014 (Bernhardsen, 2015). I vårbudgeten år 2015 
presenterade regeringen ett beslut att satsa ytterligare på solenergin genom att tillföra 
ytterligare 150 miljoner kronor (Regeringskansliet, 2015) samtidigt som stödet för företag 
minskade per den 1 januari 2015 från 35 till 30 procent (Energimyndigheten, Stöd till 
solceller, 2015). Men den stora risken och osäkerheten som föreligger nu är om det efter valet 
kommer ge någon negativ effekt för solcellernas utveckling (Bernhardsen, 2015). 

Den kommunala politiken i Varberg och Halmstad har ett stort inflytande på båda 
organisationerna i respektive kommun. VFAB väljer att försöka påverka politikerna genom att 
presentera sin motivation och sina förslag till byggnader och anläggningar där solceller kan 
installeras även om det initialt inte ingår i projektbeställningen. Kommunen har fastställt 
förhållandevis vaga mål angående solcellsinvesteringar, där de kommunala bolagen ska 
beakta solceller i varje nybyggnationsprojekt. I och med att det är ett diffust mål finns det 
ingen tydlig handlingsplan som kräver att det faktiskt installeras solceller i kommunen för att 
motsvara det uppsatta målet. VFAB efterfrågar ett mer mätbart mål eftersom det hade 
underlättat arbetet för Varbergs kommun att öka sina möjligheter att komma ikapp övriga 
kommuner i landet gällande solcellsinvesteringar (Tholin, 2015). HEM anser att den rådande 
politiken är, ur ett riskhanteringsperspektiv, svårhanterlig och de väljer att inte försöka 
påverka de lokala politikerna avsevärt utan HEM förhåller sig till dem (Bernhardsen, 2015). 
Angående den kommunala politiken tolkar vi att VFAB och HEMs riskhanteringsprocesser är 
olika enligt Dennis Locks riskhanteringsmetod (Lock, 2013). Vår tolkning är att VFAB 
försöker vidta åtgärder för att minska riskens påverkan då de försöker arbeta med det diffusa 
målet i en miljö där det egentligen inte finns något större utrymme för att lägga till ytterligare 
kostnader i projektbudgeten. Angående HEM är vår tolkning att dem acceptera risken och 
försöker förhålla sig till den. Dock är det inte nödvändigtvis negativt eftersom HEMs ägare, 
kommunen, vill att HEM ska ta position i miljö- och klimatfrågor vilket betyder bland annat 
att solcellsprojekt prioriteras (Bernhardsen, 2015). 
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5.2.4. Marknadsföring 
Om marknadsföringens budskap är obegripligt för kunden genererar det en brist i 
marknadskommunikationen (Dahlén & Lange, 2009). För VFAB är det viktigt att kunderna 
och allmänheten har kunskap kring de fördelar solceller medför och dess positiva inverkan på 
miljön för att markandsföringen skall ge effekt. Ambitionen med marknadsföringen är att 
VFAB ska uppfattas som ett miljövänligt och miljötänkande företag (Tholin, 2015). Det är 
betydelsefullt att fokusera på den relation målgruppen har till den produkt som skall 
marknadsföras för att nå ett önskat utfall (Dahlén & Lange, 2009). Med projektet Med solen i 
tanken byggdes anläggningen på Skedalahed vars syfte var att minska transportsektorns 
utsläpp, förse stadens elbilar med energi och att förhoppningsvis öka allmänhetens intresse för 
solenergi. Den fossila andelen på 10 procent av energianvändningen skulle reduceras genom 
att tillsätta solenergi från Skedalahed och då resultera i att elbilarna ökar vilket kommer 
minska utsläppen (Bernhardsen, 2015). Det är angeläget att den målgrupp marknadsföringen 
är avsedd för har tillräcklig kunskap kring marknadsföringsobjektet för att det skall kunna 
tydas på ett korrekt sätt (Dahlén & Lange, 2009) ”Det är av intresse för HEM att andelen 
elbilar ökar i kommunen för att den allmänna kunskapen ökar kring kopplingen mellan 
solenergi och elbilar” (Bernhardsen, 2015). 

Igenkänningsfaktorn är en psykologisk faktor vid marknadsföring ansett att produkter en 
person känner igen kommer påverka han eller hennes syn på marknadsföringen (Dahlén & 
Lange, 2009). Eftersom VFAB vill ses som ett miljövänligt och miljötänkande företag krävs 
det att målgruppen uppfattar deras marknadsföring på rätt sätt. Utfallet av marknadsföringen 
ligger hand i hand med den allmänna kunskapen kring solceller och politikernas satsning på 
solceller. När det gäller VFAB försöker dem begränsa risken att marknadsföringen 
missuppfattas genom att belysa solcellernas fördelar och installera solceller på byggnader där 
det passerar många invånare som kan se dem i verkligheten (Tholin, 2015). Projektet Med 
solen i tanken kräver att det finns en allmän kunskap kring elbilar och solceller för att HEM 
skall nå fram med sitt budskap (Bernhardsen, 2015). ”Vi är mycket stolta över vår 
solcellsinvestering i Skedalahed eftersom ett delsyfte var att bereda väg för andra har vi varit 
ute på ett flertal sammanträden där vi har föreläst för olika intressenter om hur projektet 
genomfördes och vad syftet var” (Bernhardsen, 2015). Vår tolkning av företagens 
riskhanteringsprocess gällande marknadsföring är att dem ligger i linje i detta avseende. Vi 
anser att de båda parterna arbetar med att begränsa risken att deras marknadsföring 
missuppfattas genom att informera om solceller och arbeta för att installera ytterligare.   

5.3 . Lars Andrén 
Följande kommer de risker vi tolkat vara tydligast representerade för Lars Andréns syn på 
marknaden för solceller kopplade till de olika riskkategorierna.  

5.3.1. Banken 
Den ekonomiska osäkerheten med solcellsinvesteringar är inte kopplade till själva solcellerna 
utan till eventuell belåning till dess investering. Med en lång teknisk livslängd och ett 
minimalt behov av underhåll är de tekniska riskerna mycket låga. En hämmande faktor till 
solcellernas utveckling är bankernas syn på utlåning till investeringar. De nuvarande 
modellerna som bankerna använder sig av vid utlåning har tydliga appliceringsproblem på 
solcellsinvesteringar som kan ha tidshorisonter upp emot 30 år (Andrén, 2015). 

Banken är en viktig källa för tillväxt då det är den största källan till extern finansiering för 
småbolag (Bruns & Fletcher, 2008). När låntagare och långivare har olika syn på en 
investering skapas det en informationsasymmetri vilket kan resultera i att lånet uteblir (Cressy 
& Toivanen, 2001). Genom att låntagaren är tillmötesgående för långivarens önskemål på 
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säkerhet ökar chanserna till utlåning (Bruns & Fletcher, 2008). Ifall tydliga kalkyler görs kan 
kostnaden och därmed reduceras återbetalningen. Med en noggrann investeringsplanering och 
riskhantering samt goda avtal med leverantörer och elbolag minskas kostnaden ytterligare 
(Andrén, 2015). 

I och med att banken spelar en central roll i utlåningen i västvärlden och i Sverige är det 
viktigt att den informationsasymmetri som existerar inte eskalerar för mycket. Genom att 
låntagarna bidrar med välarbetad information som beslutsunderlag till långivarna ökar det 
chanserna till beviljade lån. Grunden i affärer bygger på goda relationer och genom att bistå 
varandra med informativ data stärks den affärsmässiga relationen och en ökad förståelse för 
olika viljor infrias. Det medför enligt vår tolkning att om företag är välskötta och att de bistår 
med välarbetad information är chanserna goda för att få beviljade lån även om det handlar om 
långa återbetalningsplaner.  

5.3.2. Ofullständiga kontrakt 
En av de vanligaste riskhanteringsmetoderna är att överföra risken till en annan part (Lock, 
2013).  Att investera i solceller medför en hög risk om kontraktet inte är långsiktigt tecknat 
gällande leverantörer och elhandelsavtal (Andrén, 2015). Om leverantörskontrakten inte är 
noggrant tecknade medför det en konstant operationell risk. Om inte instruktioner kring drift, 
underhåll, garantivillkor och manualer för den årliga tillsynen framförs i kontraktet så finns 
det inte möjligheter att göra anmärkningar i efterhand (Andrén, Solenergi, 2011). Med en 
noggrann riskhantering och med noggranna avtal kan kostnaderna för anläggningen minska 
och resultera till en kortare återbetalningstid (Andrén, 2015). 
Genom att överföra risken till en annan part minskar projektets totala risk. Detta kan bidra till 
att en solcellsinvestering genomförs då projektet kan, efter goda kontrakt, anses inneha en 
acceptabel risknivå. Ifall investerare inte har adekvat kunskap om kontrakt är vår tolkning att 
denna expertis bör hyras in då det kan få starka ekonomiska konsekvenser på sikt ifall de inte 
är fullständiga. I och med att solcellsinvesteringar sträcker sig över en längre tidshorisont bör 
detta vara ett område att prioritera. 

5.3.3. Solcellspolitik 
Politiken är det största osäkerhetsfaktorn kopplat till solcellernas utveckling (Andrén, 2015). 
Med en promemoria utgiven av Finansdepartementet föreslås det att alla elproducerande 
anläggningar med en toppeffekt som överstiger 144 kW ska från och med den 1 juli 2016 
betala energiskatt (Finansdepartementet , 2015). Konsekvenserna av detta kommer bli att de 
anläggningar som ligger i gränsområdet eller överstiger 144 kW kommer få försämrade 
incitament. Det kan betyda att ägare till flerbostadshus inte finner tillräckliga incitament till 
att investera i solceller (Andrén, 2015). I Danmark, där politikerna har varit mer drivande i 
frågan än i Sverige, har solcellsutvecklingen varit mer gynnsam. Även i Tyskland torde den 
positiva solcellsutvecklingen bero på politiska påtryckningar (Naturskyddsföreningen, 2013). 
För att solenergin ska få en fortsatt stabil och positiv utveckling krävs det en långsiktig politik 
i Sverige. En fördel hos solceller är att det inte finns en lika stark opinion till dem som det gör 
till vindkraft. Det som krävs är en tydlig riktning i politiken för att säkerhetsställa nödvändiga 
premisser för att solcellsmarknaden ska fortsätta att utvecklas (Andrén, 2015). Lars Andrén 
själv har arbetat med att påverka de svenska politikerna under de 20 år han var ordförande i 
branschorganisationen som solenergi.  

Marknadsmässigt har branschen försökt att påverka politiker inom solceller. Detta är ett 
viktigt delmoment i den fortsatta utbredningen av solceller på den svenska marknaden. I de 
länder där politiker har vidtagit fler nödvändiga åtgärder har också den totalt installerade 
effekten en högre procentuell andel av den totalt installerade effekten elproduktion (IEA 
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International energy agency, 2014). För att fortsätta att utveckla förutsättningarna för solceller 
är vår tolkning att företrädare för branschorganisationer som är kopplade till solceller 
fortsätter att vidtar åtgärder. Ifall detta arbete inte längre prioriteras riskerar missgynnande 
politiska förslag som att solcellsanläggningar med en överstigande toppeffekt på 144 kW, ska 
betala energiskatt att instiftas (Finansdepartementet , 2015). Med en entydig och långsiktig 
solcellspolitik kommer de svenska förutsättningarna att förbättras (Andrén, 2015). 

5.3.4. Otillräcklig allmän kunskap kring solceller 
Trots att solcellernas utveckling har gått framåt har politiker, industrier och allmänheten en 
fortsatt låg kunskap om potentialen kring solceller (Energimyndigheten, 2014). 
Undersökningar visar till exempel att allmänheten uppfattar solceller som komplicerade och 
att de är dyra (Andrén, 2015). Problematiken är bland annat att allmänhetens ifrågasättande 
kring den långa återbetalningstiden ter sig som den gör hos industrierna. Industrierna räknar 
på tidshorisonter på ett par tre år innan de vill att investeringarna ska vara återbetalda. 
Privatpersoner förväntar sig liknande återbetalningstid och när det gäller förnybar energi 
behövs det ett annat sätt att resonera. Eftersom det föreligger ett antal fördomar hos 
allmänheten, gällande för få soltimmar i Sverige, är det viktigt att informera dem om 
fördomens rätta utfall. Med information och utbildning ökar allmänhetens kunskap om alla de 
fördelar som finns med solceller och hur de bäst lämpar sig för olika ändamål. Vår tolkning är 
att allmänhetens okunskap är kopplad till den politiska miljön. Ifall allmänheten hade visat ett 
starkt intresse för solceller hade detta varit ett mer prioriterat område hos politikerna. Om 
politikerna också hade belyst frågan oftare hade den allmänna kunskapen också troligen varit 
bättre. Lars föreslår att solceller ska vara en del i utbildningen på till exempel 
elektrikerprogrammet (Andrén, 2015). Genom att hitta metoder för att höja den allmänna 
kunskapsnivån om solceller i Sverige kommer allmänhetens krav på teknik och politik att 
följa efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Egenkonstruerad tabell 

Varbergs Fastighets AB 
 Föreliggande risk Riskhantering 

Elpris Acceptera 
Byggkostnader Begränsa 
Kommunal politik Vidta åtgärder 
Marknadsföring Vidta åtgärder 

Halmstad Energi och Miljö 
 Föreliggande risk Riskhantering 

Elpris Acceptera 
Byggkostnader Acceptera 
Kommunal politik Acceptera 
Marknadsföring Vidta åtgärder 

Lars Andrén 
 Föreliggande risk Riskhantering 

Banken Acceptera 
Ofullständiga kontrakt Överföra 
Solcellspolitik Vidta åtgärder 
Otillräcklig allmän kunskap Vidta åtgärder 
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6. Slutsats 
I följande kapitel kommer vi att redovisa studiens slutsatser. Vi kommer även att framlägga 
vår vunna kunskap och ge förslag på fortsatt forskning. 

Forskningsfråga: Hur tar HEM (Halmstad Energi och Miljö) och VFAB (Varbergs 
Fastighets AB) hänsyn till risk och osäkerhet i solcellsinvesteringar? 

Syfte: Syftet med denna rapport är att beskriva, analysera och skapa förståelse hur risk och 
osäkerhet hanteras av HEM och VFAB i solcellsinvesteringar. 

De föreliggande riskerna och osäkerheterna i de studerade företagen, VFAB och HEM, är 
enligt vår tolkning jämförelsevis lika. Trots detta har VFAB inte gjort någon större 
solcellsinvestering medan HEM har byggt en av de största solcellsanläggningarna i Sverige. 
De risker och osäkerheter som föreligger på företagsnivå i de studerade företagen är även i 
viss mån återkommande i de marknadsmässiga riskerna och osäkerheterna Lars Andrén 
exemplifierar. Att Lars Andrén anser att bankens riskkalkyler är det område där 
problematiken ligger, är enligt vår tolkning kopplat till den sociala risken om otillräcklig 
allmän kunskap. Genom att öka den allmänna kunskapen med hjälp av information och 
utbildning kommer även långivarnas kunskap att höjas. Det kommer enligt vår tolkning 
resultera i en större förståelse mellan parterna, långivare och låntagare, angående långsiktiga 
investeringar.  

Både Andrén och Bernhardsen belyser vikten av välutformade kontrakt. Lars Andrén menar 
på att risken för ofullständiga kontrakt med mindre seriösa parter är en stark operationell risk 
som kan påverka lönsamheten för en solcellsanläggning (Andrén, 2015). Bernhardsen menar 
att investeringen i Skedalahed inte hade gjorts annorlunda oavsett om de hade haft den 
kunskap de fick i efterhand innan projektet påbörjades (Bernhardsen, 2015). Vi tolkar det som 
att kraven som har specificerats mellan HEM och entreprenörerna är en stark bidragande 
faktor till detta. Istället för att rikta uppmärksamheten på ofullständiga kontrakt, hade HEM 
tillsammans med sina samarbetspartners gemensamt kunnat lösa den problematik gällande 
omständigheterna att installera en solcellsanläggning på en deponi. Eftersom kommunen anser 
att det är viktigt att HEM tar position i klimat- och miljöfrågor har de operationella riskerna 
med skenande byggnadskostnader accepterats även om Lars Bernhardsen belyser att ”en 
sparad krona är alltid en sparad krona” (Bernhardsen, 2015). De projekt som VFAB tilldelas 
sker via en beställning från olika förvaltningar (Tholin, 2015). Det medför att de inte kan 
överskrida budget på samma sätt som HEM eftersom HEM ansöker en budget som är kopplad 
till projekt som därefter fattas beslut om. VFAB försöker dock begränsa risken att 
solcellsinvesteringar uteblir med sitt aktiva arbete med att få med solceller i projekten.  

Elpriset är en finansiell risk enligt båda företagen som de försöker förhålla sig till genom god 
planering (Bernhardsen, 2015); (Tholin, 2015). Lars Andrén anser dock att elpriset inte är en 
risk i sig tack vare den långa tekniska livslängden (Andrén, 2015). Vi ser förklaringen i att 
VFAB och HEM drivs av den företagsekonomiska viljan att göra så goda ekonomiska resultat 
som möjligt medan Lars Andrén finner sig i att det på sikt är lönsamt även om det kan variera 
ett par år gällande lönsamheten, med elpris som en bidragande faktor.  

De politiska riskerna är enligt vår mening över lag väldigt lika. De marknadsmässiga riskerna 
med en felfokuserad politik och missgynnande skatter som Lars Andrén exemplifierar 
(Andrén, 2015), är i viss mån den rådande politiska miljön VFAB verkar i. VFAB vill öka 
antalet solcellsinvesteringar men med diffusa kommunala mål om att beakta solceller i 
nybyggnationer (Tholin, 2015) finner vi att det med mer mätbara mål hade underlättat 
förutsättningarna för VFAB. HEM har enligt vår tolkning en förhållandevis välutvecklad 
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kommunal politik även om alla förslag på solcellsprojekt inte godkännas av styrelsen. När 
kommun och projekterare har god förståelse för varandras behov och önskemål ökar 
chanserna att fler solcellsinvesteringar iscensätts.  

Vi fann att icke-finansiella perspektiv var minst lika viktiga, eller rent av viktigare, gällande 
solcellsinvesteringar i de båda företagen. HEM genomförde solcellsinvesteringen i 
Skedalahed trots att det var en lång återbetalningstid eftersom det var en del i projektet ”Med 
solen i tanken” (Bernhardsen, 2015). VFAB diskuterar vikten av att synliggöra en potentiell 
solcellsinvestering genom att placera den på en byggnad med många beskådare så 
kommunens miljöarbete synliggörs och att VFABs varumärke stärks (Tholin, 2015). Vår 
uppfattning är att gynnsamma affärer och samarbeten grundas i trygga och goda affärsmässiga 
relationer och att det är något som återspeglas i samtliga intervjuer. Genom god 
kommunikation och en välvillighet att hjälpa sina samarbetspartners kan eventuella risker och 
osäkerheter hanteras framgångsrikt.   

6.1. Vunnen kunskap 
Att anta att det endast föreligger ekonomiska incitament vid gjorda investeringar är inte alltid 
korrekt. Solceller är lönsamma i den betydelsen att den tekniska livslängden överskrider den 
ekonomiska livslängden, det vill säga att under en del av den tekniska livslängden är elen 
”gratis”. När brytpunkten sker beror på ett flertal faktorer och det är här åsikterna går isär. 
Dock verkar kravet på ekonomisk vinning vara ett sekundärt mål i de studerade fallen där 
istället marknadsföring och socialt ansvar spelar större roll. De föreliggande riskerna är i 
mångt och mycket liknande trots olika förutsättningar även om hanteringen av dessa verkar 
bero på den miljö aktören verkar i.  

6.2. Förslag på vidare studier 
Det hade varit intresseväckande att studera ifall synen på solcellsinvesteringar skiljer sig i 
företag på den privata marknaden. Är det även då viktigt med de icke finansiella perspektiv? 
Det hade också varit spännande att studera ett större antal företag och organisationer för att 
finna samband mellan dem angående investeringar i förnybar energi. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Clara Tholin, processledare och hållbarhetsansvarig, 
Varbergs Fastighets AB. 

Generella frågor: 
1. Hur ser ni på risk och osäkerhet? 
2. Hur definierar ni risk och osäkerhet? 
3. Räknar ni på några specifika nyckeltal när ni beräknar risk och osäkerhet? 
4. Hur ser ni på risk och osäkerhet i solceller? 
5. Är det skillnad på risk och osäkerhet? Vilka skillnader i sådana fall? 

Specifika frågor: 
6. Har ni gjort några solcellsinvesteringar? Varför? Varför inte? 
7. Finns det risker som skiljer sig mellan solceller och er övriga verksamhet? 
8. Vad tror ni solceller har för livslängd? Skillnader mot övriga typer av investeringar ni har 
gjort? 
9. Hur kommer det sig att ni har börjat visa intresse för solceller? 
10. Hur bearbetar ni de risker som finns i solcellsinvesteringar? 
11. Vad beror det på att ert intresse för solceller inte skett tidigare? 
12. Använder ni NPV, Pay-back, IRR, scenarioanalys och/eller andra modeller när ni 
beräknar risk och osäkerhet? Varför använder ni dessa modeller? 
13. Hur mycket tror ni en solcellsinvestering skulle kosta och hur stor hade den varit i 
jämförelse med andra investeringar ni gjort? 
15. Ser ni annorlunda på investeringar i solceller än i andra områden? 
16. Brukar era beräkningar stämma överens med det faktiska resultatet? 
18. Hur har riktningen mot potentiella solcellsinvesteringar påverkat företaget? 
19. Vilka för och nackdelar ser ni med solceller? 
20. Hur ser kommunen på risk och osäkerhet i investeringar? Specifikt i förnybar energi? 
21. Har ni något avkastningskrav på investeringar inom företaget? Specifikt för investeringar i 
förnybar energi/solceller? 
22. Finns det några bankkrav vid era investeringar? Inom förnybar energi? Solceller? Hur 
förhåller ni er till dessa bankkrav? Vad tycker ni om dessa bankkrav? 
23. Vilka faktorer påverkar risk och osäkerhet? 
27. Hur värderar ni olika risker? 
28. Hur gör ni för att undvika, minimera och acceptera olika risker och osäkerhetsfaktorer? 
29. Hur hanterar ni rätan vid investeringar? 
30. Vad är svårast att räkna på? 
31. Varför blev det just solceller och inget annan förnybar energikälla? 

  



Intervjufrågor till Lars Bernhardsen, Strategichef, Halmstad Energi och 
Miljö. 

Generella frågor: 
1. Hur ser ni på risk och osäkerhet? 
2. Hur definierar ni risk och osäkerhet? 
3. Räknar ni på några specifika nyckeltal när ni beräknar risk och osäkerhet? 
4. Hur ser ni på risk och osäkerhet i solceller? 
5. Är det skillnad på risk och osäkerhet? Vilka skillnader i sådana fall? 

 
Specifika frågor: 

6. Vad var syftet med solcellsinvesteringen i Skedalahed? 
7. Hur kom ni fram till utformningen av solcellsparken i Skedalahed? Plats, storlek, 

vinkel, val av solceller etc. 
8. Vad räknar ni på för livslängd på Skedalahed? Skillnader mot övriga typer av 

investeringar ni gjort? 
9. Vad såg ni att de fanns för risker i solcellsanläggningen i Skedalahed på förhand? 

Ändrades dessa under tiden? Hur ändrades dessa i sådana fall och vad tror ni det beror 
på? 

10. Hur bearbetar ni de risker som finns i solcellsinvesteringar? 
11. Vad var det som fick er att genomföra investeringen i anläggningen i Skedalahed? 
12. Använder ni NPV, Pay-back, IRR, scenarioanalys och/eller andra modeller när ni 

beräknar risk och osäkerhet? Varför använder ni dessa modeller? 
13. Hur många solcellsinvesteringar har ni gjort? Var Skedalahed er första 

solcellsinvestering?  
14. Vad fick er att känna er trygga med att genomföra investeringen? 
15. Ser ni annorlunda på investeringar i solceller än i andra områden? 
16. Vad beräknades kostnaden för solcellerna i Skedalahed till? Stämde denna beräkning 

överens med det faktiska resultatet? 
17. I paritet till övriga gjorda investeringar, hur stor anser ni att solcellsinvesteringen i 

Skedalahed är? 
18. Hur har solcellsinvesteringen i Skedalahed påverkat företaget? 
19. Vilka incitament hade ni för att ni skulle genomföra solcellsinvesteringen i 

Skedalahed? 
20. Hur ser kommunen på risk och osäkerhet i investeringar i förnybar energi? 
21. Har ni något avkastningskrav på investeringar inom företaget? Specifikt för 

investeringar i förnybar energi/solceller? 
22. Finns det några bankkrav vid era investeringar? Inom förnybar energi? Solceller? Hur 

förhåller ni er till dessa bankkrav? Vad tycker ni om dessa bankkrav? 
23. Vilka faktorer påverkar risk och osäkerhet? 
24. Brukar investeringar i företaget kosta mer eller mindre än beräknat? 
25. Hur var er syn på solcellsinvesteringar innan ni investerade i solcellsparken i 

Skedalahed? Ändrades den efteråt?  
26. Berätta om solcellinvesteringen i Skedalahed 
27. Hur värderar ni olika risker? 
28. Hur gör ni för att undvika, minimera och acceptera olika risker och 

osäkerhetsfaktorer? 
29. Hur hanterar ni rätan vid investeringar? Solcellsanläggningen i Skedalahed? 
30. Vad var svårast att räkna på? Stämde kalkylerna med verkligheten? 



Intervjufrågor till Lars Andrén, styrelseordförande för Svensk solenergi 
och solenergiexpert. 

Generella frågor: 
1. Berätta om dig själv, befattning, yrke, arbetsuppgifter. 
2. Hur ser du på risk och osäkerhet? 
3. Vad är risk och osäkerhet för dig? 

 

Specifika frågor: 
4. Vilka riskfaktorer finns det angående att investera i solceller i dagens läge, hur var det 

förr, hur tror du att det kommer se ut i framtiden? 
5. Varför tror du företag/privatpersoner inte vågar investera i solceller? 
6. Vad är viktigt att tänka på när man skall investera i solceller för första gången, VFAB? 
7. Hur kommer det sig att återbetalningstiden är så skiftande för solceller? 
8.  Hur ligger Sverige till i solcellsinvesteringar i jämförelse med övriga Europa/ 

världen? 
9.  Hur påverkar det statliga bidraget solceller? Vad tycker du om det? Är det för 

högt/lågt? 
10. Det har varit en diskussion inom den svenska politiken om att nettodebitering skulle 

vara utanför EU:s regelverk. Vad säger du om nettodebitering? Bör Sverige också ha 
nettodebitering? 

11. ROT-schablon för solcellsinstallationer blev bestämt (2015-03-12) där skatteverket 
godkände Svensk solenergisansökan. Vad är din syn kring detta?  

12. Vad bör man, anser du, göra för att öka kunskapen och investeringsbenägenheten för 
solceller? Skall man behandla privatpersoner och företag annorlunda? 

13. Vilka ekonomiska modeller/ beräkningar är lämpliga att använda vid lönsamhets/ 
investeringsberäkningar? NPV, Pay-back, IRR? 

14. Vilka är de främsta anledningarna till att skaffa solceller? 
15. Vilka är de viktigaste parametrarna angående att installera solceller? Vinkel på 

cellerna? Söderläge? 
16. Hur ser förutsättningarna ut för solceller i Sverige i jämförelse med till exempel 

Tyskland och Italien? 
17. Vad är viktigt att tänka på när man projekterar för solceller? 
18. Vilka är de största incitamenten till att skaffa solceller idag? 
19. Vad är det för livslängd på solceller? 
20. Vad är de vanligaste orsakerna till att man inte vill investera i solceller? 
21. Vad finns det för fördommar angående solceller? Hur kan dessa lösas? 
22. Vilka är de största riskerna med solceller? 
23. Hur hanterar man det varierande elpriset? 
24. Hur bedömer man lönsamheten i solceller? 
25. Hur påverkar banken egna incitament utvecklingen av solcellsinvesteringar tror du? 
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