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Sammanfattning 

Solkraft kan täcka hela jordens energibehov många gånger utan att släppa ut växt-

husgaser eller andra giftiga ämnen vid drift och räknas därför till en hållbar och för-

nyelsebar energikälla. Solkraft är därför en lämplig kandidat till att ersätta dagens ej 

hållbara fossilbaserade energisystem. 

Priset för solceller har sjunkit mycket de senaste åren. Samtidigt som Sverige och 

EU har som mål att minska koldioxidutsläpp ges både skattereduktion för såld över-

skottsel från solkraft och ett investeringsstöd. Därför kan det eventuellt vara lön-

samt att installera solceller i Sverige trots begränsad solinstrålning.  

Det krävs att återbetalningstiden är rimlig för att privatpersoner skall bestämma sig 

att investera i solceller. Miljövinster är inte alls motiverande för privatpersoner en-

ligt undersökningar. Därför bör solcellsanläggningar optimera och dimensioneras för 

maximal ekonomisk lönsamhet för att öka chanserna att investeringen blir av. 

Det här arbetet undersöker hur ett optimalt solcellssystem ska se ut ur ett ekono-

miskt perspektiv för en bostadsförening bestående av 25 lägenheter i Mellansverige 

under olika ekonomiska förutsättningar. Störst fokus ligger på att analysera hur lut-

ningsvinkeln förändrar resultatet. Elproduktionen hos olika konfigurationer av sol-

cellsanläggningar simulerades fram. Dessa resultat ställdes mot byggnadens elan-

vändning för att beräkna hur mycket el som används till för att spara inköpt el och 

hur mycket som säljs för att utifrån det beräkna lönsamheten.  

Mest el produceras vid lutningsvinkeln 40° vilket ger marginellt mer än 30° som ta-

ket lutar. Det visar sig att lutningsvinkeln kan justeras för att öka lönsamheten men 

det är endast ett fåtal procent som mest. Skillnaden är som störst för små anlägg-

ningar som precis täcker baslasten för fastigheten. Bästa vinkeln för dessa mindre sy-

stem är 45°. Det är svårt att motivera det dyrare montaget för att vinkla upp modu-

lerna då taket redan lutar nära optimalt. Skillnaden mellan köpt och sparad el är li-

ten om skattereduktion ges. Det är dock oklart hur länge skattereduktionen varar så 

det är därför säkrare att dimensionera utifrån sitt eget elbehov. Ett solcellssystem 

dimensionerat för att sälja mycket överskottsel skulle kunna bli en stor förlustaffär. 

Om solkraft får större plats i Sveriges elproduktion kan den ge upphov till högre 

globala koldioxidutsläpp beroende på vilket energislag den ersätter. Samtidigt tar 

det längre tid i Sverige jämfört med andra länder innan en solcell kan beräknas kol-

dioxidneutral då det redan är mycket låga koldioxidutsläpp i Sveriges elmix kombi-

nerat med relativt låg solinstrålning. Det innebär att solkraft ur ett miljöperspektiv 

är tvivelaktigt i Sverige. 

Nyckelord: Nätanslutet, optimal lutning, efterfrågan, självkonsumtion, konsument 
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Abstract 

Solar power is estimated to be able to cover the whole earths energy demand many 

times without releasing greenhouse gases or other pollutants while they operate and 

is therefore considered a renewable energy source. Solar power is therefore a suita-

ble replacement to today’s fossil based energy systems. 

The cost for solar cells have decreased a lot in recent years. At the same time Swe-

den and the European Union have goals set for reducing the amount of carbon diox-

ide released so a tax reduction is given to those who sells overproduced electricity 

from solar power to the grid. This means it could eventual be profitable even in 

Sweden for installing solar power even though the sun doesn’t shine as much that 

close to the poles. It is suitable to install solar panels at buildings since it is the build-

ing and service sector that uses the most electricity in Sweden. 

It must be profitable for private investors before they make the choice to invest in 

solar panels. Environmental benefits are not as attractive for private investors. 

Should the solar arrays be optimized in such way that the profit is maximized the in-

vestment is more likely to occur. 

This paper examines how an optimal solar cell system should look like from a profit-

able perspective for a building with 25 apartments in the middle of Sweden under 

different economic conditions. Most focus is directed towards how the tilt angle af-

fects the results. The electricity production of different configurations of solar pan-

els was simulated. These results were then compared to the electricity demand for 

the building so the amount used for self-consumption and how much is sold to the 

grid could be calculated and from that calculate how profitable that system is. 

Most electricity is produced at the tilt angle of 40°, but marginally more than 30° 

which the roof is tilted. The difference between tilt angles are just a few percent at 

most. The difference is most noticeable when the system is just big enough to cover 

the base electricity demand. The best tilt angle for those systems are 45°. It is hard 

to advocate for more expensive mounting for bigger systems since the roof already 

is close to the optimal tilt angle. The value for saved and sold electricity is very close 

to each other if tax reduction is given. It’s however uncertain for how long tax re-

duction will last. It is much safer to size a solar array to cover the building’s electric-

ity demand. It could be very costly to size a solar array which relies upon selling 

electricity with today’s economic condition. However, solar power is questionable 

in Sweden in an environmental perspective. 

Keywords: PV, Grid-connected, optimal tilt angle, demand patterns, self-

consumption, consumer 
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Förord 

Detta examensarbete på kandidatnivå avslutar mina studier på Högskolan i Gävle på 

energisystemingenjörsprogrammet. Jag vill tacka min handledare Björn Karlsson, 

utan hans synpunkter och expertis skulle detta arbete inte vara möjligt.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Energi och elanvändningen ökar i världen med tiden. Fossila bränslen tar fortfarande 

stor plats i världens energitillförsel vilket inte är hållbart av flera anledningar. Fossila 

bränslen är ändliga resurser vilket betyder att priset för dessa resurser kommer att 

öka då tillgången minskar. Förbränningen av dem är rent av giftiga för miljön och 

hotar vårt klimat med utsläppet av växthusgaser. Energitillförsel som är helt base-

rade på fossila bränslen är därför inte hållbara.  

Idag är det bostad- och servicesektorn den sektor i Sverige som använder mest el. 

Denna sektor använder 71,8 TWh el vilket motsvarar cirka 57% av all elanvändning 

i Sverige [1], så det kan finnas en marknad för nya energikällor inom detta område. 

Sveriges elproduktion är dock inte koncentrerad runt fossila bränslen utan använder 

sig mer av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärmeverk drivna av biomassa. På senare 

tid har även vindkraft tagit en betydande roll i elproduktionen [2]. 

Solceller kan omvandla energin i solstrålning till elektricitet och räknas därför som 

en förnybar energikälla. Denna process avger inga utsläpp av något slag och därför 

anses solkraft som en ren och hållbar energikälla. Att öka andelen solkraft i elpro-

duktionen skulle därför gå i linje med Sveriges och EU:s miljö och energimål [3]. 

Solstrålningen som träffar jorden uppgår till en effekt på 1,7×10^17 W. Solkraftens 

potential är estimerad till att kunna täcka 3,9-124 gånger jordens årliga energibehov 

[4]. 

Solkraft, som andra energikällor, har även nackdelar. Det mest uppenbara är att de 

är beroende av solljus för att kunna producera el. Solljus varierar över dagen bero-

ende på tid på dygnet och väder medans konsumenterna behöver energi kontinuer-

ligt blandat med varierande effekttoppar. Även tid på året har stor betydelse, speci-

ellt ju närmare polerna de finns installerade. I Sverige till exempel är det stor skill-

nad på solinstrålningen under sommar och vinterhalvåret och det är under det kal-

lare och mörkare vinterhalvåret mest energi behövs. Det skulle behövas omfattande 

och effektiva lösningar för att kunna lagra den energi som producerats från solkraft 

om solkraft skulle vara den dominerande energiproducenten. 

Då priserna på solceller sjunkit mycket på senare tid, cirka 80% under perioden 

2008-2015 [5], kan det eventuellt vara ekonomiskt lönsamt även i Sverige att instal-

lera solceller trots de begränsade soltimmarna på de nordligare breddgraderna. Sol-

kraft tog år 2017 upp mindre än 2 promille av Sveriges elmix [6] vilket är en ökning 

med 65% jämfört med året innan. År 2016 stod solkraft för 1,8% av elproduktionen 

i världen och utbyggnaden ökar för varje år [7]. 
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Om fastighetsägare i Sverige själva skulle installera solceller på sina fastigheter för att 

minska den köpta elen från nätet samt att kunna sälja överskottsel till nätet skulle 

det leda till en högre andel förnybar el i Sveriges totala elproduktion. 

För att uppmuntra fastighetsägare att installera solcellsanläggningar har Sverige in-

fört skattelättnader för att sälja överskottsel. Skattelättnaden uppgår till 60 öre per 

kWh el som säljs ut på nätet med ett tak på max 18 000 SEK per år, vilket motsva-

rar 30 000 kWh. En annan förutsättning är att skattereduktion ges för maximalt lika 

mycket som tagits ut från elhandelsbolaget [8].Även ett investeringsstöd har införts. 

Stödet innebär att 30% av installationskostnaderna kan fås igen av staten, dock med 

ett tak på 1,2 miljoner SEK. De som kan söka stödet är alla typer av aktörer med ett 

nätanslutet solcellssystem [9]. Producenter av förnybar el är även berättigad elcerti-

fikat, 1 elcertifikat/producerad MWh. Dessa kan säljas på marknaden för att ytterli-

gare öka lönsamheten [10]. 

1.2 Litteraturstudie 

För att privatpersoner ska investera i solceller krävs det att återbetalningstiden är 

rimlig. A. Faier och C. Neame [11] menar att återbetalningstiden är den faktor som 

väger högst vid beslut om att installera solceller. Det stödjs av V. Rai och K. 

McAndrews [12] som fann i deras enkätundersökning att 87% av de som valt inve-

stera i solceller hade använt sig återbetalningstid som finansiell parameter för att be-

döma dess ekonomiska potential. De rapporterar även att majoritet hade räknat ut 

en återbetalningstid på 7 till 10 år. Den näst mest populära metoden var att räkna ut 

internränta, vilket användes av 36%. J. Sommerfeld et. al [13] fann i sin kvalitativa 

undersökning gällande bostadsägares erfarenheter av att investera i solceller att näst-

an samtliga valde att investera på grund av förmånliga skattereduktioner samt för att 

skära ned kostnaderna på elräkningarna. Omkring en fjärdedel av de deltagande i 

undersökningen nämnde återbetalningstid som en anledning till att investera och 

mer än hälften ansåg solceller att vara en bra investering. Ekonomiska motiveringar 

var den största bidragande orsaken till att solceller införskaffades. Att göra en insats 

för miljön vägde mindre som bidragande faktor till att investering gjordes men de 

flesta ansåg ändå att solceller var bra för miljön. Dessa undersökningar är dock inte 

gjorda i Sverige. Det är tänkbart att miljövinster väger tyngre som argument i Sve-

rige med tanke på den kärnkraftsdebatt som pågår. 

Då ekonomiska vinster är den största bidragande faktor till att investeringar i solcell-

ler görs är det angeläget att optimera solcellsanläggningen utifrån maximal ekono-

misk lönsamhet för att öka chanserna att investeringen blir av. 

Solstrålning delas upp i olika typer av strålning. Här syftas det inte på de olika våg-

längderna utan det syftas på hur strålningen når till en yta. Direktstrålningen (I) är 

den strålning som träffar en yta vinkelrätt direkt från solen. Diffusstrålning (D) är 
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den strålnings som diffuserats över himmeln och sedan träffar en horisontell yta. Rå-

dande solhöjd bemärks med (h). Globalstrålning (G) är summan av dessa [14] och 

sambandet lyder: G = I sin (h) + D. Det är oftast den globala strålningen som mäts 

hos meteorologiska institut. Detta var dock för en horisontell yta, för en vinklad yta 

ser sambandet lite annorlunda ut då strålning som reflekteras från marken också träf-

far den. 

I A.K Yadav och S.S Chandels [15] redogörelse för solpanelers optimala lutningsvin-

klar använder de sambandet HT=HB+HD+HR för att beskriva totala strålningen på en 

vinklad yta (HT). Där  

HB = diffusstrålning, HD = direktstrålning och HR = reflekterad strålning från mar-

ken. I studien kom de fram till att varje plats bör analyseras noggrant utifrån väder, 

klimat och geografi för maximerad energiproduktion. Att bestämma lutningen uti-

från breddgraderna kan fungera på vissa ställen men i de flesta fall leder det till 

ökade systemkostnader och överdimensionering. Denna effekt blir märkbarare desto 

större anläggningen är. Den optimala vinkeln är inte fast på varje ort utan varierar 

med tiden på året genom att solens position ändras. Mer energi kan utvinnas genom 

att ställa om solpanelernas lutning varje månad jämfört med att ställa in dem för års-

tider eller hela året. 

Enligt E. Worrell et. al [16] är solcellernas lutning och orientering oftast optimerade 

för att maximera elproduktionen. Dessa vinklar behöver inte vara densamma som är 

optimerad för ekonomisk lönsamhet. Vinklarna kan optimeras för maximal vinst ge-

nom att ta hänsyn till byggnadens elbehov eftersom att använda solceller till att spara 

in köpt el är ekonomiskt gynnsammare än att sälja överskottsel. Elens varierande 

kostnad över tiden på året bör därför också tas i beaktning. Vinkeln för maximal el-

produktion och den lutningsvinkel som gör att så mycket el som möjligt av elen kan 

användas själv är närmare varandra för små system än större system. De kom fram 

till detta genom att simulera 10 761 olika konfigurationer av orientering och lutning 

för 3 olika målfunktioner. Dessa målfunktioner var: Maximera självkonsumtion, mi-

nimera överskottsproduktion och maximera tillkommande intäkter.  

R. Xu et. al [17] redogör för att försmutsning av solpanelerna är en faktor att ta hän-

syn till när lutningsvinkeln väljs. Detta för att smutsbildning delvis skuggar solcel-

lerna och hindrar dem från att producera maximalt med el. Temperaturen på den 

skuggade delen av solpanelen blir kallare då mindre strålning når fram men samtidigt 

får solcellen svårare att avleda värme då smutsen har högre värmemotstånd. Detta 

gör det mycket svårt att tillämpa beräkningar för att analysera konsekvenser av 

denna effekt. Solpaneler blir oundvikligt smutsiga av till exempel damm, pollen, 

luftföroreningar och fågelavföring då de installeras utomhus. De fann ett linjärt sam-

band mellan lutningen och smutsbildningen. Med brantare lutning samlades mindre 

smuts. A. A. Hegazy [18] påvisade att mängden smuts på yta med brant vinkel blir 
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mättad snabbare jämfört en yta med mindre vinkel. A. A. Hegazy visar även att tran-

smittansen minskar med ökad försmutsning. Omkring 23% mindre transmittans vid 

5 gram smuts per kvadratmeter, vilket uppnås efter 30 dagar på en horisontell yta. 

Då smutssamlingen är som störst för horisontella ytor bör det undvikas att installera 

solceller med denna vinkel ur denna synpunkt. R. Xu et.al visade i labbmiljö att op-

timala lutningen för en solcells elproduktion ändrades från 25,89° till 26,06° efter 

att smuts togs i beaktning, det vill säga mycket liten skillnad. Dock sjönk spänningen 

med 60% med 4,71 g/m2 damm på solcellen, vilket innebär en rejäl sänkning i dess 

elproduktion. Men cirka 26° lutning var fortfarande den bästa vinkeln i fallen med 

eller utan damm. 

Om det regnar mycket och ofta hjälper det till att hålla solpanelerna rena från damm 

och smuts vilket hjälper till att hålla elproduktionen på topp. Samtidigt som lättare 

regn kan öka på försmutsningen då vattendropparna är smutsiga och därmed för-

sämra verkningsgraden [19].  

Privata solcellsägare kommer förmodligen förlita sig på att regn håller solpanelerna 

rena. Det kommer vara väldigt opraktiskt att klättra upp på taken, där de oftast in-

stalleras, och göra rent dem på andra sätt. 

En annan typ av försmutsning som är värd att tänka på i Sverige är snö och is. Snö 

och is på solpanelerna skuggar dem och hindrar dem från att producera el. Snö på 

omgivningarna skulle dock innebära mer markreflektion då markens reflektionsför-

måga ökar då den är snöbeklädd. Det skulle leda till att solcellerna kan generera mer 

el. En snöbelagd ytas albedo uppgår till maximalt 70 - 90% och detta uppnås vid 

runt 4 cm snö. Hög albedo betyder att strålningen reflekteras istället för att trans-

mitteras eller absorberas. Endast 2 cm av snö på en solcellsmodul skulle blockera 

90% av strålningen som annars skulle nå solcellerna. Det betyder att ett litet snöla-

ger skulle sätta stopp för en solcells elproduktion helt [20]. 

Inga undersökningar på lutning och dess inverkan på hur mycket snö som samlas 

kunde hittas. Det är tänkbart att det är ett liknande samband som mängden smuts 

som samlas men snöfall är mycket svårare att förutspå då det varierar väldigt mycket 

från år till år. Snöflingor är dock större partiklar och kan av den anledningen ha ännu 

svårare att fastna på branta lutningar. Branta lutningar på vintern skulle dessutom 

vara bra ur elproduktionsperspektiv då solen står lägre vinterhalvåret samt att mer 

av den reflekterade strålningen från marken kan tas till vara. 

I en studie gjord i Kanada [21] kunde ett samband mellan lutningsvinkeln och hur 

snabbt snön gled av från solpanelerna hittas. Generellt fann de att på brantare lut-

ningar gled snön av fortare. För en typ av solceller under en vinter tog det i snitt 4 

gånger så lång tid för solpanelerna med vinkeln 10° att bli av med snön jämfört med 

en lutning på 60°. Samma undersökning fann att snö inte har någon större inverkan 
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på den årliga energiproduktionen från solcellerna. Förlusterna varierade mellan 1 

och 3,5% med ett starkt samband till dess lutning, ju brantare desto mindre förlust. 

Orsaker till detta samband som nämns är att snön ligger kvar längre på flacka solpa-

neler samt att brantare installerade solpaneler bättre utnyttjar den ökade markstrål-

ningen då omgivningarnas albedo är högre när den är täckt av snö. Denna undersök-

ning samlade endast in data under två vintrar och resultaten varierar mellan dessa två 

mätperioder. Fler mätningar borde göras innan man kan säga hur mycket snö hind-

rar solpanelers förmåga att producera el. Men genom att använda och jämföra kli-

matdata från andra geografiska platser skulle denna studie kunna användas för att 

förutspå hur mycket snö påverkar solpanelers prestanda där.  

En studie [22] visade genom uppmätning och teoretisk modellering att solcellerna 

kapacitet att generera el minskade med 1,12% per år i snitt under 5 år. Det sägs inte 

i studien vad som orsakar degraderingen men det är rimligt att anta att uppbyggna-

den av smuts och damm är en av orsakerna då det är påvisat att det har negativ effekt 

på solpanelers elproduktion. 

Det ska tas i åtanke att solceller kräver energi för att tillverkas. Det tar därför tid in-

nan solceller börjar producera en nettovinst av energi. Om man ska tänka i ett 

större perspektiv ska det analyseras vilken typ av energi som används för att tillverka 

solcellen och sedan vilken typ av energi den ersätter där den är installerad. Enligt N. 

Espinosa [23] tillverkas de flesta solceller i Kina vars energitillförsel släpper ut 

mycket koldioxid jämfört med andra länder. Att installera solceller i Sverige som 

har en av de renaste energitillförsel (på grund av mycket vatten- och kärnkraft) 

kombinerat med låg solinstrålning är Sverige en av de länder där solceller sparar in 

som minst koldioxidutsläpp under sin livslängd. I Sverige sparas mindre än 5 ton 

koldioxid per installerad kW under sin livstid jämfört med länder såsom Australien, 

Sydafrika och Turkmenistan där 35 - 40 ton beräknas sparas in. Även S. Qvist et. al 

[24] kommer fram till i sina simuleringar att byta ut Sveriges kärnkraft mot förnybar 

elproduktion såsom sol- vindkraft inte gör några ekonomiska vinningar eller reduce-

rar koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen minskar inte då kärnkraft inte släpper ut 

koldioxid samt för att gasturbiner måste användas i större utsträckning för att möta 

efterfrågan. 

Eftersom lutningen avgör hur mycket el som produceras bör den optimeras då eko-

nomiska motiveringar är den största anledningen till att solceller installeras. Det är 

mycket att ta hänsyns till när solpanelernas lutning ska bestämmas. Först och främst 

måste platsens väder och klimat analyseras. Sedan ska det optimeras utifrån byggna-

dens elbehov då maximal elproduktion och maximal ekonomisk lönsamhet inte be-

höver ha samma lutning. Optimala lutningen påverkas lite av försmutsning men dess 

förmåga att leverera el desto mer. Att ställa om lutningen en gång i månaden gene-

rerar mer el med det krävs antagligen dyrare ställningar för att det ska kunna göras, 
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samt att någon ska utföra inställningen. Vilket blir extra svårt om de är installerade 

på ett svårtillgängligt tak. Trots att ett optimerat solcellssystem installeras i Sverige 

är det inte särskilt bra ur ett större systemperspektiv. I Sverige kommer elen från 

solcellerna ersätta en redan relativt koldioxidfri el medans de använder energi med 

stora koldioxidutsläpp i Kina vid tillverkning.  

Alla journalartiklar är kontrollerade i databasen Ulrichweb att de varit kollegialt 

granskade. Alla källor anses vara tillförlitliga då de är granskade samt att ingen har 

påstått något kontroversiellt. Det har funnits källor och undersökningar på det som 

hävdats. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka den optimala konfigurationen av storlek 

och lutningsvinkel för en solcellsanläggning till en medelstor bostadsrättförening 

med 25 lägenheter i Mellansverige genom att analysera byggnadens elanvändning.  

När byggnadens elanvändning analyseras kan solcellsanläggningen dimensioneras uti-

från det för att sälja maximalt 30 000 kWh el till nätet, för att maximalt utnyttja rå-

dande skattereduktion, samt att minimera investeringskostnaden. Mest fokus kom-

mer läggas på att undersökas hur solcellernas lutning kan optimeras för att maximera 

lönsamheten under olika förutsättningar. Vanligast är att montera solpaneler i takets 

lutning eller den lutning där mest el genereras vilket inte behöver vara optimalt ur 

ett ekonomiskt perspektiv. 

Solcellernas orientering kommer dock att anpassas efter byggnaden då det är prak-

tiskt omständligare att vrida solcellerna längs denna axel. Optimal fördelning av sol-

cellerna på byggnadens takdelar kommer dock att göras. 

Förhoppningsvis kommer resultaten från undersökningen kunna användas som un-

derlag och vägleda framtida solcellsinvesterare till att de bygger så optimala system 

som möjligt. 

1.4 Förförande 

Vid simulering av elproduktionen för olika konfigurationer av solcellsanläggningar 

används det excelbaserade datorprogrammet Winsun PV som verktyg. Byggnadens 

elanvändning hämtas ut från elnätsbolaget och används som underlag vid beräkning-

arna för de ekonomiska aspekterna. 
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2 Teori 

Kort sagt använder en solcell solstrålning till att producera el. I detta kapitel förkla-

ras det närmare hur det går till.  

Solceller består i huvudsak av kristallint kisel. Kisel är ett halvledarmaterial vilket 

betyder att det inte leder ström särskilt bra men ändå inte hindrar det helt. Kisela-

tomer har 4 fria elektroner i det yttersta elektron skalet, som har plats för totalt 8, 

och klumpas därför gärna ihop med andra kiselatomer och bildar en kristallin struk-

tur. 

Solceller gjorda av kisel kan vara polykristallina eller monokristallina. I polykristal-

lina solceller är kislet uppdelade i flera kristaller, varav namnet poly vilket betyder 

många. Monokriallint kisel är renare då kislet är en enda stor kristall. Verkningsgra-

den är högre hos monokristallina solceller och dess färg är svart jämfört med den 

blåa färgen hos polykristallina solceller. 

Då ström inte kan ledas bra genom kristallint kisel då deras elektroner är starkt 

bundna i dess bindningar blandas de ut med andra ämnen, vilket kallas att dopa kis-

let. Kisel brukar dopas med fosfor då fosfor har 5 elektroner i yttersta skalet. 4 

kommer att bindas med kislet och en elektron blir över. Kisel dopat med fosfor har 

ett överskott av fria elektroner och är därför negativt laddad, även kallat N-dopad.  

På samma sätt kan kisel dopas med grundämnet bor. Bor har 3 fria elektroner i yt-

tersta skalet vilket betyder att det finns en plats över hos kislet då den binder sig 

med bor. Dessa tillgängliga platser för elektroner kallas elektronhål. Kisel dopat 

med bor är därför positivt laddat och kallas för P-dopad. 

I solceller av kisel behövs både en P-dopad och N-dopad del. När en P- och N-dopad 

del läggs intill varandra kommer en PN-övergång att uppstå vid kontaktytan. Närlig-

gande elektronhål och elektroner kommer attrahera och eliminera varandra och 

bilda ett spärrskikt. Spärrskikten är inte konduktivt och bildar ett elektriskt fält. PN-

övergången fungerar som en diod, en komponent som endast kan leda ström i en 

riktning. Alla elektronhål kommer att hålla sig på den P-dopade sidan medans 

elektronerna håller sig på den N-dopade sidan utan att kunna korsa PN-övergången 

och sätta sig i elektronhålen. 

Om kislet bestrålas med solstrålning av tillräckligt hög energi kommer elektroner 

slås loss från sina bindningar och nya elektronhål kommer bildas. Enligt resone-

manget ovan kommer elektronerna samlas på den N-dopade sidan och elektronhålen 

på den P-dopade sidan. Den N-dopade delen blir därför mer och mer negativt laddat 

och P-dopade delen allt mer positivt laddat. Den potentiella energi mellan dessa si-

dor ökar vilket även kallas spänning. 
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Genom att koppla ihop dessa sidor externt med något ledande material kommer 

elektronerna rusa från N-dopade sidan till den P-dopade sidan, spänningen har gett 

upphov till en likström mellan dessa två sidor och vi har en solcell (se figur 1 nedan). 

 

Figur 1: Schematisk bild av hur en solcell fungerar  [26]. 

Spänningen som uppstår i en solcell är ganska liten, omkring 0,5 till 0,6 Volt. Sol-

celler seriekopplas därför i moduler till önskad spänning uppnås, ofta ingår 30-36 

solceller i en modul. Sedan monteras en glasskiva ovanpå för att skydda solcellerna 

från yttre påverkan utan att hindra solljuset att nå dem. Glaset är ofta täckt med en 

antireflekterade behandling så att så mycket som möjligt av solljuset träffar solcel-

lerna och inte reflekteras bort. Solcellsmoduler kallas även för solpaneler men med 

solpaneler menas oftast flera solcellsmoduler. Inget av dessa ska förväxlas med sol-

fångare, solfångare används för att ta vara på värme från solstrålning för att få varm-

vatten till exempel. 

Att solcellerna är seriekopplade i en modul betyder att strömmen går igenom alla 

solceller. Problem uppstår då om en solcell skuggas. Eftersom strömmen är pro-

portionerlig mot solinstrålningen kommer den skuggade cellen agera flaskhals och 

kraftigt minska solcellsmodullens effekt. Detta problem kan reduceras genom att in-

föra bypass-dioder (se figur 2 nedan). I vanliga fall delas en solcellsmodul upp i tre 

kretsar med en varsin bypass-diod. Om en krets skuggas kan strömmen gå igenom 

bypassen istället när den kretsen skuggas utan att dra ner effekten för de övriga två 

kretsarna i modulen. 
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Figur 2: Illustration av hur strömmen väljer att gå genom en bypass-diod istället för att gå igenom den 
skuggade kretsen [26]. 

Eftersom solceller producerar likström och växelström är det som används i elnätet 

behövs en växelriktare för att omvandla likströmmen innan solpanelerna kan anslu-

tas till nätet. Antingen används en central växelriktare inomhus eller flera mindre 

lokala växelriktare vid varje modul. Lokala växelriktare gör anläggningen mindre 

känslig för skuggning och lättare att expandera i framtiden. De är dock mindre 

skyddade när de sitter utomhus och kan därför behövas bytas ut oftare [27][28]. 
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3 Metod 

3.1 Studieobjekt 

Studieobjektet är en bostadsrättförening i Gävle bestående av 25 lägenheter uppde-

lade i två huskroppar i vinkelrätt till varandra. Den ena med taket lutande i nord-

sydlig riktning och den andra i öst-västlig riktning. För att vara mer precis är det 

sydliga taket orienterat -30° från söder det vill säga en aning syd-öst medans det 

andra taket är orienterad en aning syd-västligt. Takens horisontella lutning är upp-

mätt till 30°. Det är på dessa tak det vore lämpligast att montera solceller. Elbeho-

vet för fastigheten uppgick år 2017 till 11 984 kWh med en toppeffekt på 9,22 kW 

och 0,5 kW som lägst. Medianen beräknades till 0,745 kW och medelvärdet 1,368 

kW. Månadsvis behöver bostadsföreningen mellan 733 kWh och 1426 kWh. 

3.2 Procedur 

Det första som behövde göras för att kunna optimera och dimensionera en solcells-

anläggning till just denna byggnad var att ta reda på byggnadens fysiska förutsätt-

ningar och dess elanvändning. Takets lutning mättes inifrån vinden och takytan och 

orientering mättes från ritningar. Data över elanvändningen för fastigheten hämtades 

ut från elnätsbolaget och där specificerades elbehovet för varje timme under hela 

året 2017. Därefter hämtades spotpriset för el från Nord Pool för motsvarande tid. 

Det är viktigt att spotpriserna för el varje timme tas med i beräkningarna för att få 

noggranna resultat när de ekonomiska aspekterna ska analyseras.  

Programmet Winsun PV Version 2018 01 22 användes för beräkningarna rörande 

själva solcellsanläggningarna, se figur 3 nedanför. Winsun PV är ett simuleringspro-

gram som räknar ut hur mycket el en solcellsanläggning producerar varje timme un-

der ett helt år utifrån solcellsanläggningens utformning och geografiska plats. En 

klimatprofil för Gävle kunde användas vilket var till stor fördel eftersom det är där 

fastigheten är belägen. 

För information om beräkningarna i programmet Winsun PV se bilaga F. 
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Figur 3: Winsun PVs användargränssnitt. 

 

Fasta inställningar som ställdes in i programmet var: 

– PV modulernas riktning från söder:   -30 [°] 
– Markreflektion framför PV modulerna:  0,2 [-] 
– Horisontavskärmning*:   10 [°] 
– Systemverkningsgrad DC till AC:  0,92 [-] 

* Till exempel skog som skuggar solcellerna, räknas från horisonten och uppåt i gra-

der. 10° är ett standardvärde 

Orienteringen +60° testades också eftersom fastigheten består av två huskroppar. 

Det upptäcktes ganska snabbt att det inte fanns några fördelar med att montera sol-

celler på denna orientering jämfört med -30° därför kommer inga resultat från sol-

celler med orienteringen 60° redovisas. Detsamma gäller solcellernas lutning 

mindre än 30°. 

De parametrar som ändrades i de olika simuleringarna var: 

– Total DC maxeffekt för systemet: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 [kWp] 
– PV modulerna lutning från horisontalplanet: 30, 35, 40, 45, 50 [°] 

40 kWp sattes som maxeffekt då det är vid denna storlek ungefär 30 000 kWh över-

skottsel kommer produceras vilket är den maximala mängd energi skattereduktion 

ges för samt att det är maximalt vad som fysiskt får plats på det bäst lämpade taket 

hos byggnaden. För studieobjektet ges dock maximalt skattereduktion för cirka 

12 000 kWh då skattereduktion endast ges för lika mycket som tas ut från elhan-
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delsbolaget. Total modularea för systemet sattes till sex gånger högre än gällande 

maxeffekt för systemet, det vill säga 6, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 och 240 

[m2]. Detta för att frambringa en verkningsgrad hos modulerna på 1/6 ≈ 17%. 

Detta innebär att totalt 45 konfigurationer testades. Även storleken 6 kWp under-

söktes i mindre skala. 

Programmet genererade resultat i form av en lista på hur mycket el som producera-

des varje timme under ett helt år. Detta jämfördes med elbehovet och elpriserna för 

varje timme under året 2017. För varje timme kunde det då ses om solcellerna pro-

ducera mer eller mindre än vad fastigheten behöver. Utifrån det kunde det räknas ut 

hur mycket el totalt som användas till självkonsumtion, samt dess värde, och hur 

mycket överskottsel som kunde säljas för gällande spotpriser.  

Ekonomiska förutsättningar som antogs vara enligt följande: 

– Investeringskostnad 20 000 [SEK/kWp] 
– Investeringsstöd  30 [%] 
– Självkonsumtionsvärde 1,0103 [SEK/kWh] 
– Skattereduktion  0,6 [SEK/ kWh]  

(för såld el) 
– Elcertifikat  96,5*  [SEK/MWh] 

(för såld el) 

*Gällande pris för elcertifikat 2018-04-25 

Utifrån detta kunde inkomster och besparingar räknas ut för ett helt år. Detta resul-

tat jämfördes med investeringskostnaden för att räkna ut återbetalningstid och in-

ternränta. Internränta förkortas ibland ROI från engelskans ”Return On Invest-

ment”. Återbetalningstid är den tid det tar att få igen de pengar som investeras och 

internränta är ett mått på hur mycket pengar som tjänas jämfört med hur mycket 

som har investerats. Internräntan valdes att beräknas per år, det vill säga hur stor del 

av investeringen som fås tillbaka varje år. Även en uppskattad nettoinkomst för 25 år 

gjordes. Det vill säga det ekonomiska värdet från självkonsumtion plus försäljning av 

överskotts el för 25 år minus investeringskostnaden. Efter 25 år antas det att kom-

ponenter i solcellssystemet behöver bytas ut men själva solcellernas livslängd kan 

vara längre än så. Dess livslängd är inte klarlagd då moderna solcellsmoduler inte 

funnits på marknaden så länge. 

Det framkom i litteraturstudien att det var återbetalningstid och internränta var 

mått som används av privatpersoner då de överväger att investera i solceller, därför 

används de även här. Desto lägre återbetalningstid och högre internränta desto 

bättre. Återbetalningstiden och internräntan räknades ut både med och utan skatte-

reduktionen på 60 öre samt med eller utan utfärdandet av elcertifikat. De olika 

scenariona testades enligt tabellen nedan:  
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Tabell 1: De fall som det antogs att elcertifikat och skattereduktion kunde utnyttjas markeras med x. 

 

 

 

I dagsläget ges skattereduktion och elcertifikat för såld el. De olika fallen ställdes 

upp enligt tabell 1 ovan då denna skattereduktion är ett nytt initiativ och det är möj-

ligt att den minskas eller försvinner igen inom kort. Elcertifikat har funnits längre 

och anses därför vara säkrare i dess chans att kvarstå i framtiden. Det testades utan 

elcertifikat ändå då reglerna kan ändras och priset på dessa kan variera kraftigt, de är 

dock kopplade till spotpriset för elen. Dessa två relativt osäkra inkomstkällor kan slå 

hårt mot investeraren av solceller om de dimensionerat utifrån dessa inkomstkällor 

och därför är det av intresse att testa med och utan dessa i olika kombinationer  

Alla 45 konfigurationer av lutningsvinklar och storlekar testades för varje fall och 

fördes in i tabeller som redovisas under rubriken resultat. Inga antaganden gjordes 

angående solcellernas degradering över tid på grund av försmutsning och andra tek-

niska degraderingar. Detta val gjordes eftersom om det ska tas med det bör även ett 

ökat energipris med tiden också tas i beaktning. Det ger mycket komplicerade ek-

vationer som inte skulle förändra resultatet märkbart då dessa två antaganden i prin-

cip skulle upphäva effekten av varandra.  

 

 

Fall Skattereduktion Elcertifikat

1

2 x

3 x

4 x x



 

14 

4 Resultat 

4.1 Elproduktion 

Elproduktionen är proportionerlig mot storleken på anläggningen. Till exempel så 

generar en solcellsanläggning på 10 kWp tio gånger så mycket som en anläggning på 

1 kWp. Den optimala lutningsvinkeln för maximal elproduktion är 40° men det är 

endast en ökning med 0,7% jämfört med en 30° lutningsvinkel som taket har på det 

studerade objektet, se figur 4 och 5 nedan. Notera att y-axeln på figur 5 börjar med 

850 kWh/år istället för 0 för att tydligare visa skillnaderna mellan vinklarna 25° 

och 50°. 

 

Figur 4: Elproduktion i kWh/år för en solcellsanläggning på 1 kWp vid lutningsvinklarna 0°-90°. 

 

Figur 5: Elproduktion i kWh/år för en solcellsanläggning på 1 kWp vid lutningsvinklarna 25°-50°. 
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I figur 6 nedan utläses det att vid de minsta anläggningarna används den största delen 

el till självkonsumtion. Vid omkring 7 kWp säljs lika stor del som används själv och 

vid större system säljs allt mer överskottsel. Vid större storlekar än 25 kWp föränd-

ras knappt egenanvändningen. Vid 13 kWp köps lika mycket el som säljs, det bety-

der att det är vid denna storlek skattereduktionen kan utnyttjas till fullt ut. 

 

Figur 6: Hur den producerade elen fördelas vid olika storlekar med lutningen 30° samt hur mycket el 
som behöver köpas in. 

Tabell 2 visar likt figur 6 att vid mindre storlekar kan större del av elen som produ-

cerats användas till självkonsumtion. 

Tabell 2: Hur stor del av den producerade elen från solpaneler som kan användas till egenanvändning 
vid olika storlekar med lutningen 30°. 

 

 

kWp Total elproduktion Andel egenanvänd el

40 34902 14,7%

35 30540 16,3%

30 16177 18,5%

25 21814 21,3%

20 17451 25,2%

15 13088 31,0%

10 8726 40,6%

6 5235 54,0%

5 4363 58,9%

1 873 97,6%
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I figur 7 kan det utläsas hur mycket solcellerna producerar varje månad jämfört med 

hur mycket som fastigheten behöver. Solpanelerna producerar mest under april, 

maj, juni och juli medans elbehovet är som högst under vinterhalvåret. 

 

Figur 7: Elproduktionen hos solpanelerna vid olika storlekar med lutningen 30° jämfört med 
elbehovet. 

4.2 Fall 1: Utan skattereduktion och utan elcertifikat 

I tabell 3 kan det utläsas att desto mindre solcellsanläggning är desto kortare blir 

återbetalningstiden. Det är stora skillnader i återbetalningstiden när de olika storle-

karna jämförs. Skillnaden mellan 1 och 20 kWp är i princip dubbelt så stor sedan 

skiljer det 1–2 år mellan storlekarna över dessa. Återbetalningstiden skiljer inte 

mycket mellan de olika lutningsvinklarna. Skulle fler decimaler vara synliga skulle 

35° vara den bästa vinkeln för storlekarna 10–35 kWp. Lutningsvinkeln har som 

störst inverkan på den minsta solcellsanläggningen, där är 45° optimalt. 4% kortare 

återbetalningstid ges genom att denna lutningsvinkel väljs jämfört med att montera 

dem 30° längs med taket. Vid övriga storlekar händer det inte så mycket vid föränd-

rad lutningsvinkel. 
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Tabell 3: Återbetalningstiden i år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när ingen 
skattereduktion ges för såld el. 

 

 

Tabell 4 är mycket lik tabell 3. Desto mindre anläggning desto högre internränta. 

Lutningsvinkeln har minimal betydelse för större anläggningar men den bästa vin-

keln är ändå 35°. Solcellsanläggningen på 1 kWp är känsligast för vinkeln och där är 

45° optimalt. 

Tabell 4: Internränta per år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när ingen 
skattereduktion ges för såld el. 

 

 

Utifrån simulerade fall är storleken 5 kWp med lutningen 35° mest lönsam efter 25 

år. 30° är näst bäst och därefter 40°. Alla storlekar större än 5 kWp visar negativa 

siffror då återbetalningstiden är längre än 25 år, se tabell 5. 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 38,6 38,5 38,4 38,6 38,9

35 37,6 37,4 37,4 37,6 37,9

30 36,3 36,2 36,2 36,4 36,7

25 34,8 34,7 34,7 34,9 35,1

20 32,8 32,8 32,8 33,0 33,2

15 30,3 30,3 30,3 30,5 30,7

10 26,9 26,9 26,9 27,1 27,4

5 22,1 22,1 22,2 22,4 22,5

1 16,2 16,1 16,1 15,5 16,3

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 2,59% 2,60% 2,60% 2,59% 2,57%

35 2,66% 2,67% 2,67% 2,66% 2,64%

30 2,75% 2,76% 2,76% 2,75% 2,73%

25 2,87% 2,88% 2,88% 2,87% 2,85%

20 3,05% 3,05% 3,05% 3,03% 3,01%

15 3,30% 3,31% 3,30% 3,28% 3,25%

10 3,72% 3,72% 3,71% 3,69% 3,65%

5 4,51% 4,52% 4,51% 4,47% 4,44%

1 6,19% 6,22% 6,21% 6,46% 6,12%

Lutningsvinkelvinkel
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Tabell 5: Beräknad nettoinkomst i SEK för olika solcellsanläggningar efter 25 år när varken 
elcertifikat eller skattereduktion ges för såld el. 

 

4.3 Fall 2: Utan skattereduktion och med elcertifikat 

När extra inkomst från elcertifikat införs för såld el minskar återbetalningstiden 

framförallt hos de större anläggningarna. De mindre storlekarna har fortfarande 

kortast återbetalningstid men skillnaderna mellan de större storlekarna minskar. Det 

är minimal skillnad mellan de olika vinklarna. Vinkeln har som störst inverkan på an-

läggningen på 1 kWp. Där kan återbetalningstiden minska med 0,7 år om 45° väljs 

vilket motsvarar cirka 4% jämfört med att montera dem plant på taket med 30° lut-

ning. Vid övriga storlekar är 35° eller 40° optimalt men återbetalningstiden minskar 

max 0,2 år jämfört med en enklare installation på 30°, se tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6: Återbetalningstiden i år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när 
elcertifikat utfärdas för såld el. 

 

 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 -197656 -195987 -195843 -197326 -200259

35 -164065 -162671 -162653 -164036 -166694

30 -130956 -129837 -129920 -131228 -133587

25 -98456 -97613 -97795 -98954 -101037

20 -66819 -66301 -66559 -67643 -69453

15 -36704 -36462 -36820 -37754 -39263

10 -9837 -9718 -10025 -10833 -12092

5 9012 9110 8906 8300 7619

1 7669 7770 7745 8623 7416

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 32,2 32,1 32,1 32,2 32,5

35 31,6 31,5 31,4 31,6 31,8

30 30,8 30,7 30,7 30,8 31,1

25 29,9 29,7 29,7 29,9 30,1

20 28,6 28,5 28,5 28,7 28,9

15 26,9 26,8 26,9 27,0 27,3

10 24,5 24,5 24,5 24,7 24,9

5 21,0 21,0 21,0 21,1 21,3

1 16,1 16,0 16,1 15,4 16,3

Lutningsvinkel
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Tabell 7 följer samma karaktär som tabell 6. Högst interränta ges vid 35 och 40° 

förutom vid storleken 1 kWp där 45° är optimalt. 

Tabell 7: Internränta per år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när elcertifikat 
utfärdas för såld el. 

 

 

Utifrån simulerade fall är storleken 5 kWp med lutningen 35° mest lönsam efter 25 

år. Alla storlekar större än 10 kWp visar negativa siffror då återbetalningstiden är 

längre än 25 år, se tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Beräknad nettoinkomst i SEK för olika solcellsanläggningar efter 25 år när elcertifikat 
utfördas för såld el. 

 

4.4 Fall 3: Med skattereduktion och utan elcertifikat 

När skattereduktion ges så minskar återbetalningstiden för alla konfigurationer. 

Skillnaden är mest märkbar vid de större anläggningarna då de säljer mer överskott-

sel. Lutningsvinkeln kan sänka återbetalningstiden med 0,1 år i de flesta fall. Den 

minsta anläggningen kan dock sänka återbetalningstiden med 0,7 år genom att välja 

lutningen 45°, se tabell 9 nedan. 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 3,10% 3,12% 3,12% 3,11% 3,08%

35 3,16% 3,18% 3,18% 3,17% 3,14%

30 3,24% 3,26% 3,26% 3,24% 3,22%

25 3,35% 3,36% 3,36% 3,35% 3,32%

20 3,50% 3,51% 3,51% 3,49% 3,46%

15 3,72% 3,73% 3,72% 3,70% 3,67%

10 4,08% 4,08% 4,08% 4,05% 4,02%

5 4,76% 4,77% 4,76% 4,73% 4,69%

1 6,21% 6,24% 6,23% 6,48% 6,14%

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 -125807 -123559 -123292 -125098 -128784

35 -102428 -100518 -100377 -102030 -105337

30 -79463 -77889 -77853 -79379 -82280

25 -57016 -55782 -55852 -57179 -59699

20 -35314 -34466 -34615 -35815 -37950

15 -14924 -14414 -14671 -15670 -17406

10 2664 2967 2738 1908 527

5 13335 13518 13360 12756 12034

1 7720 7826 7805 8686 7479

Lutningsvinkel
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Tabell 9: Återbetalningstiden i år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när 
skattereduktion på 60 öre per kWh ges för såld el. 

 

 

Tabell 10 följer samma karaktär som tabell 9. Högst interränta ges vid 35 och 40° 

förutom vid storleken 1 kWp där 45° är optimalt. 

Tabell 10: Internränta per år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när 
skattereduktion på 60 öre per kWh ges för såld el. 

 

 

I tabell 11 nedan kan det utläsas att storleken 15 kWp med lutningen 40° är den 

mest lönsamma konfigurationen efter 25 år. Vid storlekar större än 25 kWp är åter-

betalningstiden längre än 25 år därför visas negativa siffror. 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 30,1 30,0 29,9 30,0 30,2

35 28,4 28,3 28,3 28,4 28,5

30 26,5 26,4 26,4 26,4 26,5

25 24,2 24,1 24,1 24,1 24,2

20 21,4 21,3 21,3 21,4 21,4

15 18,0 17,9 17,9 17,9 18,0

10 16,8 16,7 16,7 16,8 17,0

5 16,5 16,4 16,4 16,5 16,7

1 15,9 15,8 15,8 15,2 16,1

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 3,32% 3,34% 3,34% 3,33% 3,32%

35 3,52% 3,53% 3,53% 3,53% 3,51%

30 3,77% 3,79% 3,79% 3,78% 3,77%

25 4,13% 4,15% 4,15% 4,14% 4,13%

20 4,67% 4,69% 4,69% 4,68% 4,66%

15 5,56% 5,58% 5,58% 5,57% 5,55%

10 5,94% 5,98% 5,98% 5,95% 5,90%

5 6,05% 6,09% 6,09% 6,06% 6,00%

1 6,28% 6,32% 6,32% 6,58% 6,23%

Lutningsvinkel
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Tabell 11: Beräknad nettoinkomst i SEK för olika solcellsanläggningar efter 25 år när skattereduktion 
på 60 öre per kWh ges för såld el. 

 

4.5 Fall 4: Med skattereduktion och med elcertifikat 

Återbetalningstiderna minkar inte oväntat ytterligare när både skattereduktion och 

elcertifikat tillämpas. Återbetalningstiden skiljer sig cirka 1,5 år mellan de störres 

storlekarna medans storlekarna 1 till 10 har i princip identisk återbetalningstid om 

man bortser från lutningen 45° för 1 kWp som är den lägsta återbetalningstiden som 

kunde fås fram i alla 4 fall, se tabell 12 nedan. 

Tabell 12: Återbetalningstiden i år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när 
skattereduktion på 60 öre per kWh ges för såld el samt att elcertifikat utfärdas. 

 

 

Högst internränta ges med konfigurationen 1 kWp och lutningen 45°. Internräntan 

ökar med 0,29 procentenheter vilket motsvarar 4,6% relativt sett jämfört om takets 

lutningsvinkel skulle väljas, se tabell 13 nedan. 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 -94716 -92702 -92199 -93231 -95699

35 -59160 -57421 -56998 -57916 -60080

30 -23681 -22187 -21835 -22648 -24512

25 11744 12977 13245 12566 10993

20 47041 47994 48201 47642 46372

15 82136 82828 82950 82526 81542

10 67893 69152 69325 68382 66373

5 35892 36515 36596 36005 35069

1 7984 8115 8120 9013 7806

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 26,1 25,9 25,9 26,0 26,1

35 24,9 24,8 24,7 24,8 24,9

30 23,4 23,3 23,3 23,4 23,5

25 21,7 21,6 21,6 21,6 21,7

20 19,5 19,5 19,4 19,5 19,6

15 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8

10 15,9 15,8 15,8 15,8 16,0

5 15,9 15,8 15,8 15,8 16,0

1 15,9 15,8 15,8 15,2 16,0

Lutningsvinkel
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Tabell 13: Internränta per år för olika storlekar och lutningar på solcellsanläggningar när 
skattereduktion på 60 öre per kWh ges för såld el samt att elcertifikat utfärdas. 

 
 

I tabell 14 nedan kan det utläsas att 15 kWp är den mest lönsamma storleken efter 

25 år. Storlekarna 30 och 35 kWp är nu lönsamma jämfört med fall 3.En anläggning 

på 40 kWp är den enda storleken som inte hinner betala igen sig under 25 år och vi-

sar därför negativa värden. 

Tabell 14: Beräknad nettoinkomst i SEK för olika solcellsanläggningar efter 25 år när skattereduktion 
på 60 öre per kWh ges för såld el samt att elcertifikat utfärdas. 

 

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 3,84% 3,86% 3,86% 3,85% 3,83%

35 4,02% 4,04% 4,04% 4,03% 4,01%

30 4,26% 4,28% 4,29% 4,28% 4,26%

25 4,61% 4,63% 4,63% 4,62% 4,60%

20 5,12% 5,14% 5,14% 5,14% 5,11%

15 5,98% 6,00% 6,00% 5,99% 5,97%

10 6,30% 6,34% 6,35% 6,32% 6,26%

5 6,30% 6,34% 6,35% 6,31% 6,26%

1 6,30% 6,33% 6,34% 6,59% 6,25%

Lutningsvinkel

kWp 30° 35° 40° 45° 50°

40 -22867 -20274 -19647 -21003 -24224

35 2477 4732 5278 4090 1278

30 27812 29761 30232 29201 26795

25 53183 54808 55188 54341 52331

20 78546 79829 80145 79470 77875

15 103916 104876 105099 104610 103399

10 80394 81837 82088 81123 78992

5 40215 40923 41050 40461 39484

1 8035 8171 8180 9076 7869

Lutningsvinkel
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5 Diskussion 

5.1 Resultatanalys 

5.1.1 Elproduktion 

Elproduktionen hos solpanelerna varierade inte så mycket mellan de olika lutnings-

vinklarna som testades. Taket på det studerade objektet lutade nästan redan optimalt 

med sina 30°. Optimal lutningsvinkel för elproduktion var 40° och skulle endast 

producera 0,7% mer. Elproduktionen är direkt proportionerlig mot storleken på 

solcellsanläggningen vilket känns logiskt. Två identiska solcellsmoduler bör rimligt-

vis producera dubbelt så mycket jämfört med en. Att mängden el som används av 

fastigheten stagnerar så pass tidigt är av den enkla förklaringen att fastigheten har en 

låg baslast. Trots att en anläggning på 5 kWp aldrig producerar mer el än vad fastig-

heten behöver under en månad säljs ändå 59% av den producerade elen. 

Något som inte togs med i beräkningarna som hittades i litteraturstudien var att snö 

på solceller minskar den årliga elproduktionen med 1 - 3,5%. Den undersökningen 

var inte gjord i Sverige och behöver därför inte representera verkligheten här men 

det kan ända vara rimligt att anta snön hindrar ett solcellernas förmåga att producera 

el även här. Därför kan någon enstaka procent dras av från den årliga elproduktion-

en. 

5.1.2 Fall 1: Utan skattereduktion och utan elcertifikat 

När varken skattereduktion eller elcertifikat ges varierar återbetalningstiden mycket 

mellan de olika storlekarna. Det beror på att det är mycket mer lönsamt att slippa 

köpa el än att sälja överskott. Därför blir större anläggningar mindre lönsamma. Det 

är även därför lutningsvinkeln är känsligast för storleken 1 kWp för då säljs väldigt 

lite överskottsel utan används nästan enbart till självkonsumtion. Mest el produceras 

vid 40° men mest producerad el kan användas till egenanvändning vid 45° vid denna 

storlek. Om man tittar på ett längre tidsperspektiv på 25 år visar det sig att storle-

ken 5 kWp med lutningen 35° är lönsammast. Det är till följd av att den konfigurat-

ionen genererar mer inkomst efter att återbetalningstiden är över. Större anlägg-

ningar än 5 kWp har längre återbetalningstid än 25 år och är därför ej lönsamma un-

der samma tidsperiod.  

5.1.3 Fall 2: Utan skattereduktion och med elcertifikat 

När elcertifikat införs i beräkningarna ökar lönsamheten för såld el och drar därför 

ner återbetalningstiden för de större solcellsanläggningarna då de säljer mer över-

skottsel. Det gör att även en anläggning på 10 kWp blir lönsam på 25 år, större an-

läggningar har fortfarande inte betalat tillbaka investeringen på 25 år. Konfigurat-
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ionen 5 kWp med lutningen 35° är även i detta fall den lönsammaste lösningen un-

der 25 år. 

5.1.4 Fall 3: Med skattereduktion och utan elcertifikat 

Lönsamheten för större anläggningar ökar ytterligare om skattereduktionen på 60 

öre ges. Med en sån stor skattereduktion så minskar skillnaden drastiskt mellan lön-

samheten hos sparad och såld el. Därför minskas återbetalningstiderna mellan de 

olika storlekarna. När överskottsel blir mer lönsam att sälja ökar storleken på den 

konfiguration som är mest lönsam under 25 år. Det lönsammaste systemet under 25 

år är i detta fall konfigurationen 15 kWp med lutningen 40° jämfört med 5 kWp och 

lutningen 35° från fall 2. 

5.1.5 Fall 4: Med skattereduktion och med elcertifikat 

När både skattereduktion och elcertifikat utfärdas för såld el blir skillnaden i lön-

samhet för sparad och såld el ännu mindre. Därför kryper återbetalningstiderna ännu 

närmare varandra. Återbetalningstiderna är nästan densamma för storlekarna 1, 5 

och 10 kWp. De större anläggningarna skulle också hamna runt samma återbetal-

ningstid som de mindre om skattereduktion skulle ges för all såld överskottsel. Likt 

fall 3 blir konfigurationen 15 kWp med lutningen 40° även i detta fall den mest lön-

samma under 25 år. 

5.2 Metodanalys 

Studieobjektet har en väldigt låg baslast, 0,5 kW som minst och 0,745 kW som me-

dian. Baslasten utgörs av belysning och driftapplikationer såsom pumpar. Mer el be-

hövs när tvättstugan används och motorvärmaruttagen används. Tvättstugan används 

dagtid, vilket innebär att el kan användas direkt från solpanelerna, om det inte är 

molnigt vill säga. Motorvärmare används i huvudsak på vintern när solen inte lyser 

lika mycket. 

Den minsta anläggningen som testades, 1 kWp, producerar nästintill enbart el för 

självkonsumtion då toppeffekten är nära baslasten. Det är därför denna storlek ger 

mest förändring i lönsamhet när lutningsvinkeln ändras. Förändringen är fortfarande 

förhållandevis liten men skillnaden är nästan obefintlig för större system. Det är där-

för svårt att motivera ett dyrare montage som ger en annan lutningsvinkel jämfört 

med takets om det väljs att investera i ett större solcellssystem då investeringskost-

naden sannolikt har högre inverkan än att justera lutningen ett par grader, speciellt 

när taket redan luta nästan optimalt. 

Det skulle därför vara intressant att testa fler mindre storlekar på solcellssystemet. 

Ett datorprogram skulle kunna konstrueras för att testa så många konfigurationer 

som önskas men författaren befattar inga sådana kunskaper och därför var gränsen 
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tvungen att dras någonstans. Den största storleken, 40 kWp, valdes då detta skulle 

producera 30 000 kWh överskottsel vilket är det maximala skattereduktion ges för. 

Studieobjektet kunde dock bara utnyttja skattereduktion för maximalt 12 000 kWh. 

Då det är vad som maximalt behövs köpas in från elhandelsbolaget. Storleken 40 

kWp är även den storlek som skulle innebär att hela det bäst lämpade taket på studi-

eobjektet skulle täckas av solpaneler. Därför testades storlekar med jämna steg från 

40 kWp ner till 1 kWp där i princip ingen överskottsel produceras. Det skulle även 

vara intressant att testa fler storlekar runt 13 kWp i fall 3 och 4 då det är någonstans 

där skattereduktion maximalt kan utnyttjas. 

Data till studien har endast har hämtats från ett år, 2017 är året i fråga både vad gäl-

ler studieobjektets elanvändning och spotpriset för el. Elbehovet totalt bedöms inte 

variera så mycket från år till år för fastigheten men dess effekttoppar skulle kunna 

ske på andra tider på dygnet andra år. Skulle då ett genomsnitt tas för flera år skulle 

en mycket jämnare elanvändning fås som resultat vilket skulle gynna självkonsumt-

ion av den producerade elen och därför ge ett missvisande resultat. 

Det svåra med att förutspå återbetalningstider lönsamheten i framtiden för solpane-

ler är att det inte går att veta hur reglerna ser ut då. Om skattereduktion ges så lönar 

det sig att bygga större system men om det plötsligt skulle försvinna vore det kata-

strofalt ekonomiskt sett för studieobjektet att ha ett större solcellssystem installerat. 

Elcertifikat har funnits längre och bedöms därför vara rimligare att även finnas kvar i 

framtiden. När resultaten räknades fram stod elcertifikaten väldigt lågt i pris histo-

riskt så det är tänkbart att de kan bidra med mer inkomst för solcellsinvesterare i 

framtiden. 

Priset för att installera solpaneler i denna rapport har antagits till 20 000 SEK/kWp 

med ett investeringsstöd på 30% vilket betyder i slutändan 14 000 SEK/kWp. Olika 

investeringskostnader per kWp valdes inte att jämföras då det inte skulle generera 

några intressanta resultat. Det antogs inte heller att ränta måste betalas för eventu-

ella lån till investeringen av samma anledning. Skulle investeringen öka med 10% 

skulle återbetalningstiden också öka med 10%. 

Det är mer troligt att priset på solceller skulle minska i framtiden då de redan mins-

kat mycket de senaste åren. Det som är mer oklart är om investeringsstödet på 30% 

kvarstår. 

Livslängden på solceller gjorda med dagens teknik är inte lätt att bedöma. De har 

helt enkelt funnit på marknaden tillräckligt länge för att praktiskt testa livslängden. 

Den enda som rör sig i en solcell är elektronerna så de har inga rörliga delar som 

slits ut. Den enda typ av service de skulle behöva är en utvändig tvätt för att få bort 

smuts och damm vilket visar sig sänka elproduktionen. Det som kan behövas bytas 

ut med tiden är växelriktaren, vilket kan vara dyrt men brukar räknas proportioner-
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ligt mot storleken. Att behöva byta ut växelriktaren är inte medtagen i beräkningar-

na i denna studie. 

Internräntan valdes därför att räknas ut per år då livslängden inte är specificerad. 

Det betyder att interräntan inte visade någon ny information då det bara är inversen 

av återbetalningstiden. Den togs ändå med i resultatet då litteraturstudien visade att 

människor som väljer att investera i solceller tittar både på återbetalningstid och in-

ternränta. Detta är inte nödvändigtvis den bästa metoden för att beräkna ekono-

miskt värde. Nuvärdesmetoden skulle antagligen visa andra värden på återbetal-

ningstiden och internräntan. 

Trots att undersökningar visar att solpaneler tappar sin förmåga att producera el en 

aning med tiden togs det inte med i beräkningarna när resultaten räknades fram. Det 

valet gjordes då energipriserna också ökar med tiden och bör därför också tas med. 

Dessa två antaganden kommer då att i princip neutralisera varandra och inte för-

ändra resultatet.  

Det är möjligt att framtida analyser skulle vara till fördel för ekonomisk lönsamhet 

för solpaneler. Fossila bränslen kommer att fasas ut till förmån till förnybar energi 

och efterfrågan på el kommer då öka, framför allt inom transportsektorn. Samtidigt 

råder det ovisshet om kärnkraft kommer att fortsätta producera el i Sverige. Ökad 

efterfrågan och minskad tillgång kommer leda till ett ökat pris på el vilket gynnar ti-

diga solcellsinvesterare. 

5.3 Miljö 

Miljöaspekter är inte kvantifierade i resultaten men det går ändå att dra slutsatser 

rörande miljö utifrån dem. Framför allt när de kopplas till det som hittades i littera-

turstudien. Solpaneler ger inte upphov till koldioxidutsläpp efter dess installation då 

de använder solenergi som är förnybart. De spar dock inte endast in koldioxidut-

släpp under sin livslängd då de kräver energi som ger upphov till koldioxidutsläpp 

för att tillverkas. Det tar därför tid innan en solpanel blir koldioxidneutral för att 

sedan börja bidra till reducerade utsläpp av växthusgaser.  

Sveriges elproduktion består till stor del av vatten- och kärnkraft som inte generar 

mycket växthusgaser, så det tar längre tid för solpaneler innan de kan anses koldiox-

idneutrala jämfört med ett land som har fossilt baserad elproduktion. Kombinerat 

med låg solinstrålning i Sverige jämfört med andra länder är Sverige bland de sämre 

länderna att installera solpaneler i ur detta perspektiv. 

Detta förändras inte om elektriciteten från solpanelernas säljs eller används till själv-

konsumtion. Det kommer på något vis ersätta el från Sveriges elmix i vilket fall. Det 

som påverkar är hur mycket elektricitet som genereras. Därför ska solceller som ska 

spara in så mycket växthusgaser som möjligt installeras med den lutningsvinkel, och 
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riktning, som producerar så mycket el som möjligt. Storleken på anläggningen 

kommer inte förändra tiden det tar för anläggningen att bli koldioxidneutral då el-

produktionen är proportionerlig mot storleken. En större anläggning kommer dock 

spara in mer koldioxid under sin livstid. Om många fastighetsägare bygger solcells-

system skulle det kunna leda till större koldioxidutsläpp. I fall dessa anläggningar 

kollektivt skulle konkurrera ut kärnkraft måste gasturbiner måste gå i större uträck-

ning för att täcka upp för molniga dagar eller under vinterhalvåret när solcellerna 

inte kan producera tillräckligt med el. Men samtidigt kanske el från solceller inte alls 

konkurrerar ut kärnkraft utan används istället för att fasa ut de fossila bränslena 

inom transportsektorn, vilket skulle kraftigt reducera koldioxidutsläpp. Det skulle 

även bidra till en renare luft, framför allt i större städer. 

Samtidigt skulle elproduktionen bli mycket mer säkerställd om många hade sin egen 

solcellsanläggning. Människor behöver inte förlita sig på en stor central elprodukt-

ionsanläggning och att infrastruktur ska fungera när de har sina egna, i alla fall under 

de soliga timmarna. Effektiva energilager skulle kunna vara en lösning på den ojämna 

elproduktionen. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultat från studien 

Det kan konstateras att lutningsvinkeln för solpaneler kan justeras för att öka lön-

samheten. Den optimala vinkeln behöver inte vara densamma som genererar mest el 

men det är endast praktiskt märkbart när mer av den producerade elen kan användas 

till självkonsumtion istället för att sälja ut på nätet, det vill säga mindre anläggning-

ar. Framför allt i det scenarion där skattereduktion inte ges för den sålda elen.  

Investeringskostnaden anses därför ha en större inverkan på återbetalningstid och då 

den studerade fastighetens tak redan var nära optimal vinkel är det svårt att motivera 

dyrare montage för att vinkla dem ett fåtal grader.  

Om solpaneler däremot ska monteras på en plan yta kan det vara värt att analysera 

hur mycket el som kan användas till självkonsumtion. Då kan det vara värt att opti-

mera mot det då de ändå antagligen kommer att behöva vinklas i vilket fall.  

Generellt sett är sparad el mer värd än såld överskottsel. Skillnaden mellan dessa 

minskar om elcertifikat och skattereduktion ges. Under förutsättningar att skattere-

duktion ges är den lönsammaste storleken 15 kWp under 25 år. Denna storlek lig-

ger nära den storlek där skattereduktion maximalt kan utnyttjas enligt figur 6 (sida 

15). Om skattereduktion inte ges bör storleken 5 kWp väljas då de är mest lönsam 

under samma tidsspann. Ett system på 15 kWp kan till och med bli en förlustaffär 

om skattereduktionen försvinner kort efter investeringen. Det är därför säkrare att 

dimensionera utifrån att den inte ges.  

6.2 Hållbarhet 

Små solcellsanläggningar kommer att spara in koldioxid under sin livslängd, även i 

Sverige trots låga koldioxidutsläpp i landets elproduktion tillsammans med relativt 

låg solinstrålning. Skulle solkraft ta en betydande roll i Sveriges elproduktion kan 

motsatt effekt uppnås beroende på vilket energislag som konkurreras ut. 

Ett energisystem bestående av en stor central elproduktionsanläggning är mer käns-

lig för driftstopp. Det skulle drabba alla som är anslutna dit. Många mindre sol-

kraftsanläggningar är mindre känsliga och gör möjligheten att förse sina energibehov 

mer självständiga, så länge solen lyser vill säga. Ett sätt att effektivt lagra energin 

från solkraften behövs för att göra dem helt oberoende av omgivande infrastruktur. 

6.3 Utveckling 

Det som fattas i denna studie är en omfattande analys på hur mycket solceller tappar 

sin förmåga att producera el med tiden. Det är svårt att avgöra i dagsläget då mo-
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derna solceller inte har funnits så länge på marknaden. Bättre ekonomiska analyser 

kan göras genom att räkna med nuvärdesmetoden, även känd som diskonteringsme-

toden. Den metoden är dock inte lika populär hos privatpersoner utan används mest 

av större företag och myndigheter.  

Något som inte berörts i denna rapport är lagring av energi. Undersökningar finns 

på hur batterier kan implementeras. Något som författaren själv är intresserad av är 

lokal vätgasproduktion från solkraft som sedan kan användas i bränsleceller för att få 

elektrisk energi igen. 
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A1 

Bilaga A – Fall 1: Utan skattereduktion och utan elcertifikat 

 

 

 

20000

0,7

investeringspris

investeringsbidrag

50 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK)

40 560000 9325 5065 38,9 2,57% 14390

35 490000 8006 4926 37,9 2,64% 12932

30 420000 6696 4761 36,7 2,73% 11457

25 350000 5397 4562 35,1 2,85% 9959

20 280000 4116 4306 33,2 3,01% 8422

15 210000 2859 3970 30,7 3,25% 6829

10 140000 1653 3463 27,4 3,65% 5116

5 70000 579 2526 22,5 4,44% 3105

1 14000 8 849 16,3 6,12% 857

45 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK)

40 560000 9411 5096 38,6 2,59% 14506,9532

35 490000 8079 4960 37,6 2,66% 13038,5627

30 420000 6757 4794 36,4 2,75% 11550,8735

25 350000 5446 4596 34,9 2,87% 10041,8547

20 280000 4152 4342 33,0 3,03% 8494,2694

15 210000 2884 4006 30,5 3,28% 6889,8395

10 140000 1666 3501 27,1 3,69% 5166,6895

5 70000 583 2549 22,4 4,47% 3131,9869

1 14000 30 875 15,5 6,46% 904,9198



 

A2 

40 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK)

40 560000 9440 5126,3 38,4 2,60% 14566,2622

35 490000 8103 4990,9 37,4 2,67% 13093,882

30 420000 6776 4827,2 36,2 2,76% 11603,2134

25 350000 5460 4628,2 34,7 2,88% 10088,1843

20 280000 4160 4377,6 32,8 3,05% 8537,6299

15 210000 2887 4040,2 30,3 3,30% 6927,1897

10 140000 1666 3533,0 26,9 3,71% 5199,0191

5 70000 582 2574,2 22,2 4,51% 3156,2444

1 14000 8 861,8 16,1 6,21% 869,7859

35 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK)

40 560000 9410 5151 38,5 2,60% 14560,5094

35 490000 8075 5018 37,4 2,67% 13093,1601

30 420000 6750 4857 36,2 2,76% 11606,5121

25 350000 5437 4658 34,7 2,88% 10095,4933

20 280000 4139 4409 32,8 3,05% 8547,9492

15 210000 2869 4073 30,3 3,31% 6941,5193

10 140000 1653 3558 26,9 3,72% 5211,2766

5 70000 575 2589 22,1 4,52% 3164,3989

1 14000 7 864 16,1 6,22% 870,8065



 

A3 

  

35 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK)

40 560000 9410 5151 38,5 2,60% 14560,5094

35 490000 8075 5018 37,4 2,67% 13093,1601

30 420000 6750 4857 36,2 2,76% 11606,5121

25 350000 5437 4658 34,7 2,88% 10095,4933

20 280000 4139 4409 32,8 3,05% 8547,9492

15 210000 2869 4073 30,3 3,31% 6941,5193

10 140000 1653 3558 26,9 3,72% 5211,2766

5 70000 575 2589 22,1 4,52% 3164,3989

1 14000 7 864 16,1 6,22% 870,8065



 

A4 

Bilaga B – Fall 2: Utan skattereduktion och med elcertifikat 

 

 

investeringspris 20000

investeringsstöd 0,7

pris elcertifikat 96,5

30 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9320 5174 32,2 3,10% 17368 29782 5121 2874

35 490000 7996 5041 31,6 3,16% 15503 25549 4990 2465

30 420000 6680 4882 30,8 3,24% 13621 21344 4832 2060

25 350000 5377 4685 29,9 3,35% 11719 17177 4637 1658

20 280000 4089 4438 28,6 3,50% 9787 13059 4393 1260

15 210000 2829 4103 26,9 3,72% 7803 9028 4061 871

10 140000 1626 3581 24,5 4,08% 5707 5182 3544 500

5 70000 563 2597 21,0 4,76% 3333 1792 2571 173

1 14000 6 861 16,1 6,21% 869 21 852 2



 

A5 

 

 

35 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9410 5151 32,1 3,12% 17458 30022 5098 2897

35 490000 8075 5018 31,5 3,18% 15579 25763 4967 2486

30 420000 6750 4857 30,7 3,26% 13684 21533 4807 2078

25 350000 5437 4658 29,7 3,36% 11769 17339 4611 1673

20 280000 4139 4409 28,5 3,51% 9821 13196 4364 1273

15 210000 2869 4073 26,8 3,73% 7823 9139 4031 882

10 140000 1653 3558 24,5 4,08% 5719 5258 3522 507

5 70000 575 2589 21,0 4,77% 3341 1827 2563 176

1 14000 7 864 16,0 6,24% 873 23 855 2

40 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9440 5126 32,1 3,12% 17468 30073 5074 2902

35 490000 8103 4991 31,4 3,18% 15585 25814 4940 2491

30 420000 6776 4827 30,7 3,26% 13686 21582 4778 2083

25 350000 5460 4628 29,7 3,36% 11766 17386 4581 1678

20 280000 4160 4378 28,5 3,51% 9815 13241 4333 1278

15 210000 2887 4040 26,9 3,72% 7813 9181 3999 886

10 140000 1666 3533 24,5 4,08% 5710 5290 3497 510

5 70000 582 2574 21,0 4,76% 3334 1846 2548 178

1 14000 8 862 16,1 6,23% 872 25 853 2



 

A6 

 

 

45 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9411 5096 32,2 3,11% 17396 29939 5044 2889

35 490000 8079 4960 31,6 3,17% 15519 25702 4909 2480

30 420000 6757 4794 30,8 3,24% 13625 21492 4745 2074

25 350000 5446 4596 29,9 3,35% 11713 17316 4549 1671

20 280000 4152 4342 28,7 3,49% 9767 13193 4298 1273

15 210000 2884 4006 27,0 3,70% 7773 9154 3965 883

10 140000 1666 3501 24,7 4,05% 5676 5281 3465 510

5 70000 583 2549 21,1 4,73% 3310 1847 2523 178

1 14000 30 875 15,4 6,48% 907 26 866 3

50 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9325 5065 32,5 3,08% 17249 29627 5013 2859

35 490000 8006 4926 31,8 3,14% 15387 25433 4876 2454

30 420000 6696 4761 31,1 3,22% 13509 21267 4712 2052

25 350000 5397 4562 30,1 3,32% 11612 17135 4515 1654

20 280000 4116 4306 28,9 3,46% 9682 13058 4262 1260

15 210000 2859 3970 27,3 3,67% 7704 9060 3930 874

10 140000 1653 3463 24,9 4,02% 5621 5231 3428 505

5 70000 579 2526 21,3 4,69% 3281 1830 2500 177

1 14000 8 849 16,3 6,14% 859 26 840 3



 

B1 

Bilaga C – Fall 3: Med skattereduktion och utan elcertifikat 

 

 

 

 

investeringspris 20000

investeringsstöd 0,7

30 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) Skattereducering (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) sparad el (kWh)

40 560000 9320 5174 4118 30 0 18611 29782 5121

35 490000 7996 5041 4196 28 0 17234 25549 4990

30 420000 6680 4882 4291 26 0 15853 21344 4832

25 350000 5377 4685 4408 24 0 14470 17177 4637

20 280000 4089 4438 4554 21 0 13082 13059 4393

15 210000 2829 4103 4754 18 0 11685 9028 4061

10 140000 1626 3581 3109 17 0 8316 5182 3544

5 70000 563 2597 1075 17 0 4236 1792 2571

1 14000 6 861 13 16 0 879 21 852



 

B2 

 

 

 

 

35 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh)

40 560000 9410 5151 4131 30 0 18692 30022 5098

35 490000 8075 5018 4210 28 0 17303 25763 4967

30 420000 6750 4857 4306 26 0 15913 21533 4807

25 350000 5437 4658 4424 24 0 14519 17339 4611

20 280000 4139 4409 4572 21 0 13120 13196 4364

15 210000 2869 4073 4772 18 0 11713 9139 4031

10 140000 1653 3558 3155 17 0 8366 5258 3522

5 70000 575 2589 1096 16 0 4261 1827 2563

1 14000 7 864 14 16 0 885 23 855

40 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh)

40 560000 9440 5126 4146 29,9 3,34% 18712 30073 5074

35 490000 8103 4991 4226 28,3 3,53% 17320 25814 4940

30 420000 6776 4827 4323 26,4 3,79% 15927 21582 4778

25 350000 5460 4628 4442 24,1 4,15% 14530 17386 4581

20 280000 4160 4378 4590 21,3 4,69% 13128 13241 4333

15 210000 2887 4040 4791 17,9 5,58% 11718 9181 3999

10 140000 1666 3533 3174 16,7 5,98% 8373 5290 3497

5 70000 582 2574 1108 16,4 6,09% 4264 1846 2548

1 14000 8 862 15 15,8 6,32% 885 25 853



 

B3 

 

 

 

45 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh)

40 560000 9411 5096 4164 30,0 3,33% 18671 29939 5044

35 490000 8079 4960 4245 28,4 3,53% 17283 25702 4909

30 420000 6757 4794 4343 26,4 3,78% 15894 21492 4745

25 350000 5446 4596 4461 24,1 4,14% 14503 17316 4549

20 280000 4152 4342 4611 21,4 4,68% 13106 13193 4298

15 210000 2884 4006 4811 17,9 5,57% 11701 9154 3965

10 140000 1666 3501 3169 16,8 5,95% 8335 5281 3465

5 70000 583 2549 1108 16,5 6,06% 4240 1847 2523

1 14000 30 875 16 15,2 6,58% 921 26 866

50 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh)

40 560000 9325 5065 4182 30,2 3,32% 18572 29627 5013

35 490000 8006 4926 4265 28,5 3,51% 17197 25433 4876

30 420000 6696 4761 4363 26,5 3,77% 15820 21267 4712

25 350000 5397 4562 4481 24,2 4,13% 14440 17135 4515

20 280000 4116 4306 4633 21,4 4,66% 13055 13058 4262

15 210000 2859 3970 4832 18,0 5,55% 11662 9060 3930

10 140000 1653 3463 3139 17,0 5,90% 8255 5231 3428

5 70000 579 2526 1098 16,7 6,00% 4203 1830 2500

1 14000 8 849 16 16,1 6,23% 872 26 840



 

B4 

Bilaga D – Fall 4: Med skattereduktion och med elcertifikat 

 

 

 

 

investeringspris 20000

investeringsstöd 0,7

pris elcertifikat 96,5

30 grader

kWp investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) Skattereducering (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9320 5174 4118 26,1 3,84% 21485 29782 5121 2874

35 490000 7996 5041 4196 24,9 4,02% 19699 25549 4990 2465

30 420000 6680 4882 4291 23,4 4,26% 17912 21344 4832 2060

25 350000 5377 4685 4408 21,7 4,61% 16127 17177 4637 1658

20 280000 4089 4438 4554 19,5 5,12% 14342 13059 4393 1260

15 210000 2829 4103 4754 16,7 5,98% 12557 9028 4061 871

10 140000 1626 3581 3109 15,9 6,30% 8816 5182 3544 500

5 70000 563 2597 1075 15,9 6,30% 4409 1792 2571 173

1 14000 6 861 13 15,9 6,30% 881 21 852 2

35 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering (SEK) å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9410 5151 4131 25,9 3,86% 21589 30022 5098 2897

35 490000 8075 5018 4210 24,8 4,04% 19789 25763 4967 2486

30 420000 6750 4857 4306 23,3 4,28% 17990 21533 4807 2078

25 350000 5437 4658 4424 21,6 4,63% 16192 17339 4611 1673

20 280000 4139 4409 4572 19,5 5,14% 14393 13196 4364 1273

15 210000 2869 4073 4772 16,7 6,00% 12595 9139 4031 882

10 140000 1653 3558 3155 15,8 6,34% 8873 5258 3522 507

5 70000 575 2589 1096 15,8 6,34% 4437 1827 2563 176

1 14000 7 864 14 15,8 6,33% 887 23 855 2



 

B5 

 

 

40 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9440 5126 4146 25,9 3,86% 21614 30073 5074 2902

35 490000 8103 4991 4226 24,7 4,04% 19811 25814 4940 2491

30 420000 6776 4827 4323 23,3 4,29% 18009 21582 4778 2083

25 350000 5460 4628 4442 21,6 4,63% 16208 17386 4581 1678

20 280000 4160 4378 4590 19,4 5,14% 14406 13241 4333 1278

15 210000 2887 4040 4791 16,7 6,00% 12604 9181 3999 886

10 140000 1666 3533 3174 15,8 6,35% 8884 5290 3497 510

5 70000 582 2574 1108 15,8 6,35% 4442 1846 2548 178

1 14000 8 862 15 15,8 6,34% 887 25 853 2

45 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9411 5096 4164 26 0 21560 29939 5044 2889

35 490000 8079 4960 4245 25 0 19764 25702 4909 2480

30 420000 6757 4794 4343 23 0 17968 21492 4745 2074

25 350000 5446 4596 4461 22 0 16174 17316 4549 1671

20 280000 4152 4342 4611 19 0 14379 13193 4298 1273

15 210000 2884 4006 4811 17 0 12584 9154 3965 883

10 140000 1666 3501 3169 16 0 8845 5281 3465 510

5 70000 583 2549 1108 16 0 4418 1847 2523 178

1 14000 30 875 16 15 0 923 26 866 3



 

B6 

 

 

50 grader

KW investering Såld el (SEK) Sparad el (SEK) skattereducering å-tid (år) Internränta Total inkomst (SEK) Såld el (kWh) Sparad el (kWh) Inkomst från elcertifikat

40 560000 9325 5065 4182 26 0 21431 29627 5013 2859

35 490000 8006 4926 4265 25 0 19651 25433 4876 2454

30 420000 6696 4761 4363 24 0 17872 21267 4712 2052

25 350000 5397 4562 4481 22 0 16093 17135 4515 1654

20 280000 4116 4306 4633 20 0 14315 13058 4262 1260

15 210000 2859 3970 4832 17 0 12536 9060 3930 874

10 140000 1653 3463 3139 16 0 8760 5231 3428 505

5 70000 579 2526 1098 16 0 4379 1830 2500 177

1 14000 8 849 16 16 0 875 26 840 3



 

B7 

Bilaga E – Elproduktion och elanvändning 

 

                                 

kWp 25° 30° 35° 40° 45° 50°

40 34497 34902 35121 35147 34983 34639

35 30185 30540 30730 30754 30610 30309

30 25873 26177 26340 26361 26237 25979

25 21561 21814 21950 21967 21865 21650

20 17249 17451 17560 17574 17492 17320

15 12936 13088 13170 13180 13119 12990

10 8624 8726 8780 8787 8746 8660

5 4312 4363 4390 4393 4373 4330

1 862 873 878 879 875 866

Lutningsvinkel

Månad Elanvändning

Januari 1319

Februari 1024

Mars 1159

April 965

Maj 905

Juni 733

Juli 807

Augusti 872

September 910

Oktober 895

November 968

December 1426

Summa 11984



 

C1 

Bilaga F – Beräkningar Winsun PV 
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