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Abstract 

Detta arbete syftade till att svara dels på vilka solcellstyper som finns på den svenska 
marknaden och vad som skiljer dem åt, dels hur förutsättningarna ekonomiskt ser ut för 
solceller i Sverige. Arbetets metod bestod av en litteraturstudie och en 
marknadssammanställning. 

Resultatet visade på att solceller finns etablerade på den svenska marknaden och att det är 
monokristallina och polykristallina kiselsolceller som dominerar utbudet. Kiselceller har 
fördelen att grundämnet finns i stor koncentration på jorden men de kräver en 
energikrävande process för tillverkningen. Vidare visade resultatet att en mindre del av 
marknaden utgörs av tunnfilmssolceller av CIGS och CdTe. Tunnfilmerna har en tjocklek ned 
till en mikrometer och har en tillverkningsprocess som är enklare och mindre energikrävande. 

Förutsättningarna för solceller i Sverige är betydligt sämre än för sydligare länder och även 
inom Sverige varierar förutsättningarna stort. Endast med hjälp av flera subventioner kan 
solceller i mindre skala göras ekonomiskt hållbara idag. 

 

The purpose of this paper was to examine which types of solar cells are available on the 
Swedish market, their technical properties and the economic conditions for photovoltaics in 
Sweden. The method consisted of a literature study and a market survey. 

The result showed that photovoltaics are well established on the Swedish market and that it 
is monocrystalline and polycrystalline silicon solar cells which dominate. Silicon cells have the 
advantage of an unlimited supply of the chemical element. However the manufacturing 
process is an energy consuming. Furthermore, the results showed that a small part of the 
market is made up of thin film solar cells of CIGS and CdTe. Thin films have a thickness down 
to a micrometer and the manufacturing process is easier and less energy consuming. 

The condition for photovoltaics in Sweden is less favorable than in countries situated further 
south. The prerequisite also varies largely in Sweden. Only with the help of subsidies may 
photovoltaic on a smaller scale be made economically viable today. 

 

 

 

 

Nyckelord: 
solceller, Sverige, kisel, monokristallin, polykristallina, tunnfilm, CdTe, CIGS, tandemceller, 
solcellsstöd.
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Definitioner och förkortningar 

AM Air Mass, faktor för solspektrumet efter att ha passerat genom atmosfären 

a-Si Amorft, slumpartad struktur, för kisel. Tunnfilmsteknik 

CdTe Kadmiumtellurid, tunnfilmsteknik. 

CIS Kopparindiumselenid, tunnfilmsteknik 

CIGS Koppar, indium, gallium och selen. Även samlingsnamn för liknande tunnfilmer. 

kWp Enhet för effekt, "kilowatt peak" 

kWh Enhet för energi, kilowattimmar 

m-Si Monokristallin kisel bestående av en kristall 

p-Si Polykristallina kisel bestående av flera kristallstrukturer 

pv Eng. photovoltaic (fotovoltaik), samlingsnamn för solceller 

STC Standard Testing Conditions, 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5 

TCO Transparent Conducting Oxide, kontaktlager på tunnfilmer 
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1 INTRODUKTION 

Begreppet solceller innefattar den utrustning som omformar solenergi till 
elektrisk energi. Solcellens stora fördel är att energikällan är gratis, solcellen 
kräver minimalt underhåll tack vare avsaknaden av mekaniska delar och den 
har inga föroreningar eller utsläpp, ens i form av ljud. Sverige mottar 360 000 
TWh solstrålning per år vilket kan jämföras med den totala elförbrukning på 
150 TWh 20141. Internationellt sett skulle det räcka med att 1 procent av 
jordens ofruktbara ytor skulle täckas av solceller med 15 % verkningsgrad för 
att hela världens beräknade energikonsumtion år 2050 skulle uppnås.2 

Utvecklingen inom solcellsområdet är kraftig, exempelvis har den totala 
kumulativa solelseffekten globalt sett växt med 40-70 % per år mellan 2009-
20143. I Sverige gjorde solcellstekniken sitt intåg på den kommersiella 
marknaden på 70-talet genom att försörja nödtelefoner, länkstationer i fjällen 
och fyrar. Idag har utveckling för nätanslutna solceller likt på den 
internationella marknaden gjort att den svenska kumulativa solcellskapaciteten 
nära dubblerades både årligen mellan 2012-20144.   

På den kommersiella marknaden har ny solcellsteknik i form av tunnfilmer gjort 
sitt intåg på senare år. Tunnfilmssolcellerna är speciellt framtagna för 
massproducering till en låg kostnad och lämpar sig bättre för svenska 
förhållanden genom att vara mer effektiva vid diffust ljus vilket lämpar sig på 
svenska breddgrader5. Tidigare har verkningsgraden för tunnfilmsteknikerna 
varit för låg men har utvecklats kraftigt och närmar sig kiselsolcellerna. 

År 2009 infördes i Sverige statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) som innebär 
upp till 30 % stöd vid nyinstallation av solcellsanläggningar. Solceller innefattas 
också av det svensk-norska elcertifikatsystemet (SFS 2011:1480) samt 
ursprungsgarantier för el (SFS 2010:853) vilka innebär att solelsproducenter 
kan sälja certifikat per producerad kWh på en öppen marknad till 
elleverantörer som är kvotpliktiga. För år 2015 har det i Sverige också införts 
en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. 

                                                 

 

 

 

1
 (Sidén, 2009) 

2
 (Green M. , 2000) 

3
 (European Photovoltaic Industry Association, 2014) 

4
 (Lindahl, 2015) 

5
 (Kirk, 2015) 
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2 BAKGRUND 

Grunden till solcellstekniken sträcker sig långt tillbaka. Redan 1839 upptäckte 
den franske blott 19-årige Alexandre Edmond Becquerel den fotovoltaiska 
effekten. Sedan dess har tekniken utvecklats och nya material tagits fram, vilket 
gör att dagens solceller kan delas upp i flera grupper.  

 

2.1 Kristallina kiselsolceller 

Bell Laboratories skapade den första kiselsolcellen 19546. Verkningsgraden var 
då 6% och redan året efter släpptes de första kommersiella solcellerna på 
marknaden. 1958 fick solcellerna ett genombrott när den första satelliten som 
försörjdes på solceller skickades upp7. Idag utgörs solcellsmarknaden av 
kiselsolceller (monokristallina och polykristallina) med en verkningsgrad på 
15-20 %. Fördelen hos kiselsolceller är att kisel finns i stora mängder och 
tekniken är etablerad. Negativt är däremot att det krävs tjocka lager av kisel 
som behöver renas med en energikrävande process. 

 

2.2 Amorft tunnfilmskisel 

Trots att denna grupp solceller består av samma ämne, kisel, som kristallina 
solceller så har amorf tunnfilm andra egenskaper. Fördelen är att det räcker 
med en hundradel  så tjockt lager som kristallint kisel för cellen ska fungera, 
men med en lägre verkningsgrad, cirka 10 %. Den stora nackdelen med amorft 
kisel är att ämnet, som inte bildat någon kristallform under uppvärmning, är 
instabilt vilket får effekten att avta under tid. 

 

                                                 

 

 

 

6
 (Sidén, 2009) 

7
 (Green M. , 2000) 
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2.3 Kadmiumtellurid, CdTe-tunnfilm 

CdTe är en annan utveckling av tunnfilmstekniken där tunna filmlager av kadmium 

och tellur är tänkt att minska materialkostnaden
8
. Tillverkningsprocessen är mycket 

enkel för denna typ, men nackdelen är att kadmium är ett giftigt ämne. 

 

2.4 CIGS-tunnfilm 

CIGS är ett samlingsnamn för flera ämnen som koppar, indium, selenid, gallium och 

svavel som likt CdTe är tänkt att utgöra en konkurrenskraftig tunnfilmsteknik. 

Fördelen är att med denna teknik kan egenskaperna hos solcellen skräddarsys. Till 

nackdelarna hör att indium är ett sällsynt ämne vilket kan innebära resursproblem vid 

massproduktion.
9
 

 

                                                 

 

 

 

8
 (Green M. , 2000) 

9
 (Green M. , 2000) 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

För varje förekommande solcellstyp kommer nedanstående aspekter behandlas 
som ett delkapitel i respektive solcellstyps avsnitt. Samtliga avsnitt utgår från 
kristallina solceller och efterföljande avsnitt behandlar enbart hur eller om 
dessa avsnitt skiljer sig från kristallina. 

3.1  Funktion och uppbyggnad 

Hur är de olika solcellstyperna uppbyggda med olika material och hur fungerar de? 

Hur skiljer sig uppbyggnaden mellan solcellstyperna och vad får skillnaden för 

inverkan på funktionen? 

3.2 Material, tillverkning och miljö 

Denna del bygger vidare på föregående del om funktionen och ska svara på hur 

tillverkningen av solcellen och solcellsmodulen går till. Hur inverkar materialval och 

tillverkningsprocessen på miljön? 

3.3 Verkningsgrad 

Vilken verkningsgrad finns tillgänglig på den svenska marknaden idag och vilken 

verkningsgrad har uppnåtts med tekniken i laboratorium? 

3.4 Marknaden och utbud 

Hur stort är utbudet på den svenska marknaden för respektive solcellstyp? 

3.5 Framtid, utveckling och omvärld 

Hur har solcellstypen utvecklats? Finns det några tendenser mot framtida utveckling? 

Finns det redan idag aspekter på omvärldsmarknaden att beakta för den svenska 

marknadens utveckling? 

3.6 Förutsättningar för svensk solkraft 

Vilka förutsättningar finns för svensk solkraft? Är solstrålningen tillräcklig? Vilka 

ekonomiska styrmedel finns och hur inverkar de på förutsättningarna för solkraft? 

3.7 Avgränsningar 

Rapporten är inriktad på solceller som är etablerade på den svenska marknaden idag 

och i huvudsak på de varianterna av solpaneler avsedda för anslutning till elnätet och 

monterade på exempelvis hustak, under 100 kW. Avgränsning har gjorts mot 

exempelvis 12 V-paneler, så kallade "off-grid", avsedda för exempelvis fritidshus 

och fritidsbåtar. Rapporten avhandlar heller inte solfångare avsedda för 

värmeproduktion, solföljare med syfte att rotera solpanelen utefter solens rörelse 

över himlen samt koncentrerande eller termiska solkraftverk. 
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4 METOD 

Denna rapport har utgått från två aspekter: litteratursökning samt 
marknadssammanställning.  

 

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har i huvudsak utgått från litteratur tillgänglig vid 
Universitetsbiblioteket, UB, vid Linnéuniversitetet i Kalmar genom: böcker i 
fysisk form, e-böcker samt avhandlingar och artiklar tillgängliga via 
universitetets databaser. Urval har gjorts efter sortering om senast publicerade 
och därmed aktuella böcker med komplettering i form av rapporter samt 
tillverkares egna information på webben. 

 

4.2 Marknadssammanställning 

Marknadsundersökningen i form av bilaga 1 har utgått från de medlemsföretag 
som är listade hos branschföreningen Svensk Solenergi och som har en 
verksamhet inom solcellsområdet. De data som är listade i bilaga 1 är 
tillhandahållna av tillverkare respektive återförsäljare och är inte verifierade i 
denna rapport på annat vis än att ursprungsdatan enligt källorna följer samma 
standard. 
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5 RESULTAT 

5.1 Kristallina kiselsolceller 

“Kristallina” avser för denna solcellsgrupp strukturen hos solcellernas 
kiselatomer, som är ordnade likt kristaller. Solceller av kisel är den mest 
framträdande gruppen av solceller idag och utgörs främst av monokristallina 
solceller vilka avhandlas nedan. Jämte monokristallina förekommer också 
polykristallina som överlag delar egenskaper med dem monokristallina varpå 
endast deras skillnader tas upp i respektive delkapitel.  

5.1.1 Funktion och uppbyggnad 

5.1.1.1 Funktion monokristallina kiselceller 

Funktionen hos solcellen bygger på den fotovoltaiska effekten vilken kan 
förklaras med en förenklad modell på atomnivå. Det är kisels egenskaper som 
halvledare som är av intresse för solcellstekniken och i synnerhet rörelsen av 
elektroner respektive hål10. Fenomenet beskrivs utifrån en modell där atomen 
ses som en kärna av nukleoner (protoner och neutroner) samt elektroner, 
omgivna av de valenselektroner som är av intresse för solcellen. 

Kisel, med atomnummer 14, består av totalt 14 elektroner men det är endast de 
fyra så kallade valenselektroner, mer löst bundna till kärnan, som är av intresse 
för solcellen. Valenselektronerna är avgörande för hur kiselatomerna 
arrangerar sig i fast material11. Valenselektronerna binder sig till närliggande 
atomer i par enligt den förenklade 2-dimensionella bilden nedan. På så vis 
länkar varje kiselatom ihop med fyra andra kiselatomer som i sin tur följer 
samma mönster. I denna utformning utgör kisel en halvledare, först när 
symmetrin och elektronbindningarna bryts han den leda ström. När en elektron 
exciteras och lämnar sin plats i valensbandet uppstår vad som brukar kallas ett 
“hål”. Det är förflyttningen av hål och elektroner ger upphov till en elektrisk 
ström. 

Genom att tillföra en liten mängd fosfor, som har 5 valenselektroner, till smält 
kisel kommer det stelnade kislet att innehålla fosforatomer enligt den mittersta 
bilden nedan. Fyra av fosforatomens valenselektroner binder sig till kislet 
medan den femte valenselektronen har en jämförelsevis lösare bindning i 

                                                 

 

 

 

10
 (Green M. , 2000, s. 22) 

11
 (Green M. , 2000) 
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strukturen12. I denna utformning kallas kislet för n-dopat. Om kislet istället 
tillförs bor, med 3 valenselektroner, uppstår istället ovannämnda hål. 
Halvledaren kisel kan på detta vis göras till en bra elektrisk ledare genom en så 
kallad pn-övergång. 

I solceller ordnas respektive kiselmaterial i skikt: närmast ljuskällan n-kisel, och 
därunder p-kisel. På framsidan förses solcellen med ett kontaktnät  som samlar 
upp elektronerna så att de kan ledas via lasten till baksidan och den heltäckande 
bakkontakten. Solstrålningens energi, sett som fotoner, gör att en elektron kan 
lyftas från valensbandet till vad som brukar kallas ledningsbandet. Denna 
process kallas excitation. För att excitera en elektron i kisel krävs fotoner med 
ett energiinnehåll av 1,1 eV och för varje exciterad elektron efterlämnas också 
ett hål. Bandgapet, det önskade energiinnehållet, innebär att fotoner med lägre 
energi, alltså längre våglängd, inte kommer att fylla någon funktion i solcellen 
medan de med kortare våglängd kommer att excitera en elektron samtidigt som 
energiinnehåll över 1,1 eV avgår som outnyttjat värme i solcellen13, en ren 
förlust. I avsnittet om verkningsgrad återkommer detta faktum.  

 

 

Bild 1. Kisel: n-dopat respektive p-dopat. Källa: Green M. , 2000 och Sidén, 2009 

När solcellen träffas av strålning polariseras den, framsidan blir negativt laddad 
och baksidan positivt laddad. Framsidans metallkontakter är gallerformade för 
att på samma gång kunna släppa förbi ljus och samtidigt samla upp laddningen 
från ledningsbandet i det underliggande n-skitet

14
. 

                                                 

 

 

 

12
 (Alvarez, 2006, ss. 478-479) 

13
 (Sidén, 2009, ss. 54-59) 

14
 (Johnsson, 1993, s. 7) 
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5.1.1.2 Funktion polykristallina kiselceller 

Den andra stora gruppen av kristallina 
solceller utgörs av de polykristallina 
solceller, även kallade multikristallina. 
Likheten med monokristallina celler är stor 
och egenskaperna identiska med 
monokristallina i de flesta avseenden. 
Skillnaden ligger i att monokristallina 
solceller efter upphettningen bilder en 
kristallstruktur där atomerna placerar sig i 
en perfekt symmetri i en sammanhängande 
kristall. I polykristallina celler däremot är 
atomerna ordnade som flera brutna 

kristaller. Bilden till höger kan jämföras 
med strukturen i bilden i föregående 
stycke. Genom att ta bort ett steg av 
uppvärmning kan tillverkningen göras billigare på bekostnad av en något lägre 
verkningsgrad än för motsvarande monokristallina celler på grund av 
oregelbundenheten15. Som framgår av bilden skapas flera sammanhängande 
kristaller snarare än en stor.  

5.1.2 Material, tillverkning och miljö  

Kisel förekommer rikligt i naturen och jorden, exempelvis som kiseloxid i sand 
och i renare form i kvarts. Den goda tillgången till trots, för att gå från en 
grushög till en solcellsmodul krävs först en kostnadskrävande renings- och 
förädlingsprocess16. Likt vid oljeraffinering så fraktioneras kiseln och syret 
avlägsnas från föreningen vid en temperatur av ca 1900°C

17
. Det utvunna, 

renade, kislet smälts sedan ner på nytt vid ca 1100°C och p-dopas med bor. 
Smältan får sedan stelna till den efterfrågade kristallformationen för 
monokristallina celler

18
. 

Till produktionen av solceller skär man ut tunna skikt, ca 0,2 mm ur kiselblock, 
tillsammans med skäret åtgår 0,5 mm19. Utvecklingen, i synnerhet av 

                                                 

 

 

 

15
 (Sidén, 2009, s. 57) 

16
 (Sidén, 2009, s. 50) 

17
 (Kirk, 2015) 

18
 (Green M. , 2000, s. 38) 

19
 (Sidén, 2009, s. 49) 

Bild 2. Kiselstrukturer. Källa: Tokuyama 

Malaysia Sdn. Bhd. 2012 
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tunnfilmssolceller, strävar mot tunnare solceller för att minska 
materialåtgången och således kostnaden. Det finns även en tillverkningsmetod 
då kiselskikten valsas istället för att skäras. Tjockleken om någon tiondels 
millimeter kommer att beröras på nytt i en senare del av denna rapport. 

De utskurna brickorna behandlas sedan med kemikalier för att få en yta som ger 
minimala reflektioner. För att få till n-dopningen tillförs fosfor under hög värme 
samtidigt som den p-dopade delen av cellen täcks för. Slutligen förses cellen 
med de respektive kontakter som nämndes i föregående del. Dessa kontakterna 
kan appliceras genom “screentryck” vilket innebär att en metallpasta pressas i 
ett mönster mot cellens yta innan cellen på nytt värms och överflödig pasta 
avlägsnas och kvarlämnar metallkontakterna20. 

 

Bild 3. Källa: Advanced Solar Technology, 2013 

Solceller med en storlek av någon kvadratdecimeter och spänning under 1 volt 
kopplas samman för att bilda moduler21. Enligt bilaga 1 är det på den svenska 
marknaden idag vanligast att koppla samman 60 stycken kristallina celler med 
dimensionen 156x156 mm. I varje modul täcks sedan solcellen med glas eller 
plast och monteras i en ram, vanligen av aluminium. Från dessa moduler kan 
sedan en tomgångsspänning på uppemot 40 volt tas ut. Vid belastning sjunker 
spänningen till närmare 30 volt. 
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 (Green M. , 2000, s. 39) 
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 (Sidén, 2009, s. 55) 
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Bild 4. Källa: LG Electronics GmbH, 2013 

Graferna ovan kommer från datablad från LG och den vänstra visar dels hur 
ström och spänning varierar med inkommande solstrålning (200-1000 W) i ett 
IV-diagram. Uppe till vänster avläses kortslutningsströmmen och nere till höger 
det som kallas tomgångsspänning22. Maximal effekt fås där produkten av ström 
och spänning är som högst, tydligt i en punkt av den rundade delen av linjen. 
Noterbart är att spänningen endast varierar marginellt med solstrålningen 
medan maxströmmen är starkt avhängt solstrålningen. Till skillnad från det 
vänstra diagrammet där temperaturen är specificerad till 25 °C så visar det 
högra diagrammet hur ström, spänning och effekt varierar med modulens 
temperatur. Som tidigare nämnts sjunker effekttuttaget med stigande 
temperatur. 

Vad gäller miljöaspekten kan det förutom det som nämnts i föregående del 
noteras att det sedan år 2007 finns en organisation kallad PV Cycle som 
samordnar återvinning av solcellsmoduler i Europa. Samtliga moduler från 
anslutna tillverkare kan lämnas in till återvinning utan kostnad23. Detta är en 
viktig aspekt eftersom just miljöproblem pekas ut som en viktig faktor att 
beakta för solceller24. 

Från solcellsmodulerna avges likspänning och i nätanslutna anläggningar 
tillkommer därför utrustning i form av växelriktare

25
. I system som inte är 

nätanslutna tillkommer batterier för energilagring och därtill laddningsregulatorer. 

                                                 

 

 

 

22
 (Ross & Royer, 1999) 

23
 (PV Cycle, 2015) 

24
 (Johnsson, 1993) 

25
 (Alvarez, 2006, ss. 478-479) 
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5.1.3 Verkningsgrad 

5.1.3.1 Verkningsgrad monokristallina solceller  

Som ovan nämnts är det endast fotoner som uppfyller, men inte överstiger 
bandgapet om 1,1 eV för kisel som är nyttiga för solcellen, och det är detta 
bandgap som är anledningen till solcellens verkningsgrad26. Om man 
exempelvis bara ser till den våglängd som motsvarar solcellens bandgap är 
verkningsgraden 60-70 %27. 

Den teoretiskt möjliga verkningsgraden är 29% för kiselceller
28

. Som framgår av 
bilaga 2 uppnåddes redan på 90-talet en verkningsgrad på strax under 25% för 
monokristallina kiselsolceller och toppnoteringen är idag 25%. Av bilaga 1 
framgår i sin tur att monokristallina solcellsmoduler på den svenska marknaden 
vanligen har en verkningsgrad runt 15%, men det finns också ett särskilt 
segment, oftast marknadsfört som "högeffektiva solceller", med en 
verkningsgrad upp till 20%. Den högst uppnådda modulverkningsgraden för 
monokristallina kisel är 22,9%

29
 och nåddes redan 1996.  

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att temperaturen har en inverkan på 
verkningsgraden. Modulerna bör därför utformas och monteras så att 
exempelvis en luftström kyler cellen30, denna aspekt återkommer i rapporten. 

5.1.3.2 Verkningsgrad polykristallina solceller  

Den svenska solcellsåterförsäljaren Norden Solar kan representera ett exempel på 

skillnaden mellan kommersiella monokristallina och polykristallina solceller 

eftersom de säljer paket med bägge varianterna i moduler om 220W respektiver 

230W. Skillnaden, med fördel på några tiondels procentenheter till monokristallina 

är i siffror 15,07 % jämfört med 15,34 % samt 15,75 % jämfört med 16,04 %
31

. 

Som framgår av bilaga 1 ligger verkningsgraden på den svenska 
solcellsmarknaden vanligen mellan 14-16% för polykristallina solcellsmoduler. 
Den högst uppnådda modulverkningsgraden är 18,5 %

32
. För forskningsceller 

                                                 

 

 

 

26
 (Sidén, 2009, s. 55) 

27
 (Johnsson, 1993, s. 6) 

28
 (Sidén, 2009, ss. 55-57) 

29
 (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2015) 

30
 (Sidén, 2009, s. 57) 

31
 (NordenSolar, 2012) 

32
 (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2015) 
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ligger rekordet på 20,8% och utvecklingen har varit blygsam sedan 90-talet 
enligt vad som framgår av bilaga 2. 

5.1.4 Marknaden och utbud 

Som framgår av bilaga 1 är det monokristallina solceller som dominerar den svenska 

solcellsmarknaden. Utbudet är överlag stort och flera återförsäljare saluför både flera 

tillverkares monokristallina solceller, samt även ett flertal effektvarianter i samma 

serie.  Även polykristallina solceller förekommer i stor omfattning. Internationellt 

står kiselbaserade solceller för cirka 90 % av marknaden
33

. 

Ett exempel på en återförsäljare med ett stort utbud är Solar Supply som säljer såväl 

flera serier som flera effektklasser från samma tillverkare och säljer därmed solceller 

i ett spann där effekten respektive verkningsgraden sträcker sig mellan 155-325 Wp 

respektive 12,15-16,64 %. 

I de fall där produktgaranti framgår i återförsäljarens information är det vanligast att 

tillverkaren lämnar en garanti om en linjär effektförlust till som lägst 80% efter 25 

år. 

Bilden nedan kommer från en preliminärsammanfattning av IEA-PVPS rapport
34

 

över solcellsmarknaden 2014 i Sverige, sammanställd av Johan Lindahl vid 

Ångströmslaboratoriet och publicerad av svenska Energimyndigheten. Grafen är 

baserad på installatörernas egna siffror och visar på en pristrend med avtagande 

priser för solcellssystem. På bara några år har priserna mer än halverats för 

exempelvis nätanslutna lokala solcellssystem för en villa, 0-20 kW. 

                                                 

 

 

 

33
 (Green & Archer, 2014) 

34
 (Lindahl, 2015) 
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Bild 5. Källa: Lindahl, Johan/IEA-PVPS, 2015 

 

I samma rapport framgår också att Swemodule utanför Arvika år 2014 var den enda 

kvarvarande modulproducenten i Sverige. I mars 2015 rapporterades att 

modultillverkningen av monokristallina solceller är satt under konkursförvaltning
35

 

och följaktligen är framtiden oviss. 
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5.1.5 Framtid, utveckling och omvärld  

Enligt vad som redogjorts ovan har utvecklingen av den maximala verkningsgraden 

för forskningsceller avtagit sedan 90-talet. Däremot har utvecklingen på den  svenska 

marknaden närmat sig forskningscellernas verkningsgrad. För bara 10 år sedan hade 

en typisk solcell på den svenska marknaden en verkningsgrad på 10 %
36

 medan det 

idag enligt bilaga 1 finns moduler med över 20 % cellverkningsgrad. Priserna har 

ändå sjunkit påtagligt samtidigt som verkningsgraden ökat enligt vad som redovisats 

ovan. 

Viktiga förluster som påverkar utvecklingen av verkningsgrad är värmeförluster, 

förluster i antireflexskikt, skuggningen av toppkontakten, absorptionsförluster från 

baksidan av modulen
37

. Ett exempel för att öka verkningsgraden är att istället för 
att applicera framsidans kontaktnät på ytan, så fräser man ett spår i cellen vilket 
därmed minskar skuggning av det infallande solljuset38.   

En ny teknik på marknaden för tillverkning går under benämningen Fluidized 
Bed Reactor, FBR, kan innebära sänkta kostnader och stora energibesparingar i 
tillverkningsprocessen39. Bakom tekniken står företaget REC Silicon40 som för 
sin raffineringsteknik av silikon förutom den lägre kostnaden också nämner en 
energibesparing på 80-90 % jämfört med den teknik som är beskriven ovan. 
Skillnaden ligger i att istället för att producera ett helt stycke kiselkristall så 
utvinns granuler ur kiseloxid som sedan matas in i en kammare som 
genomströmmas av silangas (SiH4) vilka fastnar och bildar större granuler av 
kisel. 
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 (Sidén, 2009) 

37
 (Kirk, 2015)  

38
 (Green M. , 2000, s. 41) 

39
 (Kirk, 2015) 
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 (REC Silicon, 2015) 
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5.2 Tunnfilmssolceller 

Grundidén bakom tunnfilmssolceller är att minska kostnaden för solceller 
genom att istället för konstruktionen med kiselceller direkt applicera halvledare 
på ett starkare bärande material, exempelvis glas eller plast41. Namnet tunnfilm 
kommer sig av att filmerna som utgör solcellen görs mycket tunna, ned till en 
mikrometer - 0,001 mm jämfört med kristallina solceller om 0,2 mm. 
Tunnfilmssolcellen har precis som den vanligare kristallina cellen både ett p-
dopat och ett n-dopat skikt i halvledarmaterial, men även skikt för fram- 
respektive bakkontakter, antireflexbehandling och skyddsskikt. Nedan 
presenteras olika undergrupper av tunnfilmssolceller, fördelade på olika 
halvledarmaterial. 

5.2.1 Amorft kisel 

5.2.1.1 Funktion och uppbyggnad 

Den tunnfilmsteknik som först tog plats på marknaden var amorft kisel, även 
kallad tunnfilmskisel. Den stora skillnaden mellan amorft kisel (a-Si) mot 
kristallint kisel (c-Si) är att atomerna inte är ordnade likt kristaller utan mer 
slumpartat. Denna slumpartade struktur kommer sig av att 
framställningsprocessen inte innefattar någon smältning och därmed inte heller 
den del i processen då kristallformen ges42.  Skillnaden mot polykristallina 
celler består i att atomernas inte grupperas så att de fyra valenselektronerna 
fördelas jämt utan de flesta har så kallade "lösa ändar" vilket leder till 
försämrad prestanda. För att motverka detta används väte för att få tag på de 
valenselektroner som inte grupperat sig. Dessvärre kan cellen, i denna form 
kallad hydrerad amorft kisel, bli offer för något som kallas Staebler-Wronski 
effekten43. Detta innebär något så ofördelaktigt som att exponering av solljus 
försämrar prestandan över tid, innan materialet så småningom stabiliseras. Det 
som är avgörande för materialets tjocklek, som gör att det aktiva lagret i amorf 
kisel kan vara mycket tunnare än för kristallint kisel bestäms av en faktor som 
kallas absorptionskoefficienten44. Absorptionskoefficienten för ett ämne 
beräknas utifrån ett flertal faktorer, som fotonernas hastighet i vakuum, ämnets 
brytningsindex, elektronmassan, fotonernas vinkelfrekvens med mera. 

                                                 

 

 

 

41
 (Green M. , 2000, s. 42) 

42
 (Green M. , 2000, s. 43) 

43
 (Staebler & Wronski, 1977) 

44
 (Kirk, 2015) 
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5.2.1.2 Material, tillverkning och miljö 

Cellerna är vad gäller material och miljö identiska med kristallina solceller men 

skiljer sig när det kommer till tillverkningen som inte innefattar någon 

nedsmältning
45

. Istället appliceras en tunn transparent ledare på ett substrat, vanligen 

glas, som ritsas av laser. Efter kontaktlagret läggs halvledarskiktet, också med en rits, 

något förskjutet i sidled till den föregående. Slutligen appliceras ett till metallager 

som utgör bakkontakt. Genom att utföra tunnfilmer på detta vis med ritsar 

seriekopplas de automatiskt vilket jämfört med kristallina kiselceller tar bort 

momenten med sammankoppling av individuella kiselceller
46

. 

Trots att solceller av amorf kisel på grund av sitt bandgap bara kan omvandla 
solenergi motsvarande våglängder av synligt ljus så krävs det bara material av 
en mikrometers tjocklek för att absorbera lika mycket energi som en tiondels 
millimeter kristallint kisel47. Bandgapet för amorf kisel är 1,7 eV48 jämfört med 
1,1 eV för kristallint kisel. 

 

Bild 6. Våglängdsspektrum. Källa: Panasonic Corporation, 2015 

Bilden ovan visar fotonenergin som våglängd hos solljuset och vilken del av 
våglängderna som är nyttigt för amorft kisel respektive kristallina kiselceller.  

                                                 

 

 

 

45
 (Green M. , 2000) 

46
 (Green M. , 2000) 

47
 (Green M. , 2000, s. 44) 

48
 (Johnsson, 1993) 
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5.2.1.3 Verkningsgrad 

Verkningsgraden för solceller av amorft kisel är cirka 10% och har inte 
utvecklats sedan början på 90-talet49. Som tidigare förklarats kan 
verkningsgraden falla flera procentenheter redan under de första månader i 
bruk innan den stabiliseras på en lägre nivå, ca 6%50. Rekordet för 
modulverkningsgrad är 12,2%51 och i laboratorier 13,4% enligt bilaga 2. 

5.2.1.4 Marknaden och utbud 

Amorfa kiselmoduler är inte tillgängliga på den svenska marknaden för 
solcellsmoduler men spelar ändå en roll på marknaden enligt vad som 
presenteras i nästa avsnitt. 

Denna typ av solceller är däremot vanlig i solcellsdrivna miniräknare, klockor 
och liknande produkter som i viss utsträckning inte använder solljus utan vars 
användande, i exempel med miniräknare, bygger på att användaren har en 
ljuskälla, exempelvis lampa, tillgängligt under den tid när produkten används. 
Ett exempel är solcellslampor i teknikvaruhus som Jula52 som bygger på 
tekniken med amorft kisel kombinerade med uppladdningsbara batterier. 

5.2.1.5 Framtid, utveckling och omvärld 

Enligt teorin som framfördes i 5.1.1 är det ett ämnes bandgap som avgör hur väl 

ämnet kan ta upp solenergin. Fotoner med lägre energi än bandgapet passerar genom 

materialet medan fotoner som når eller överskrider bandgapet absorberas och leder 

till elektronexcitering. Att utnyttja flera material, där fotoner med lägre bandgap 

passerar genom ovanliggande lager med högre bandgap är grundprincipen inom den 

del av solcellstekniken som kallas tandemceller. Genom att fånga upp energi av en 

större del av solenergins spektrum kan en högre verkningsgrad uppnås jämfört med 

konventionella solceller. 

En av tillverkarna som idag är aktiva på den internationella marknaden med 

tandemceller är Panasonic med sin HIT-cell med en enkel tandemövergång
53

. Den 

består av en mer klassisk monokristallin kiselcell belagd med tunna lager av amorft 

kisel på bägge sidor för att även kunna ta upp reflekterad strålning. Just reflektering 

                                                 

 

 

 

49
 (Johnsson, 1993) 

50
 (Kirk, 2015) 

51
 (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2015) 

52
 (Jula, 2015) 

53
 (Panasonic, 2015) 
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av strålningen mellan materialen är annars en av nackdelarna med tandemceller. 

Genom att göra det amorfa lagret extra tunt minskas också den tidigare beskrivna 

effektförlusten. År 2014 meddelade Panasonic att de uppnått 25,6 % 

cellverkningsgrad och en modulverkningsgrad på marknaden på 20% för denna typ 

av tandemceller med kristallint och amorft kisel
54

. 

 

Bild 7. Panasonic HIT. Källa: Panasonic Corporation, 2015 

Tekniken med tandemceller kan utnyttjas med andra ämnen än amorft kisel. På 
satelliter utnyttjas redan idag celler med en verkningsgrad på 35% med hjälp av 
trippla tandemceller och bandgap på 1,88; 1,41 och 0,66 genom en kombination 
av GaInP, GaInAs och Ge. Denna teknik för kostsam för den kommersiella 
marknaden idag men passar bra i rymden där solstrålningen är garanterad och 
andra energikällor än mer kostsamma55. 
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5.2.2 CdTe - kadmiumtellurid  

5.2.2.1 Funktion och uppbyggnad 

CdTe utgör det p-dopade skiktet i denna solcellsgrupp medan CdS, 
kadmiumsulfid, utgör n-skiktet56. Utifrån tidigare nämnd absorptionskoefficient 
räcker det en tjocklek på endast 1-2 µm på CdTe-skikt för att solcellen ska 
fungera. 

En av de främsta fördelarna med CdTe är det effektiva bandgapet på 1,45 eV 
som ses som optimalt för solceller med bara ett pn-lager

57
. 

 

Bild 8.Uppbyggnad av CdTe. Källa: Green & Archer, 2014 

För CdTe-moduler är det vanligast att bygga som superstrate, där solljuset först 
passerar genom glasytan och sedan genom underliggande filmer. 
Konfigurationer med icke-genomskinliga substrat är mindre vanliga trots fördelen 
att inte behöva använda glas eller andra transparenta material, högre effekt per 
massa och mer flexibla material. Istället är utgångspunkten substratet av 
molybden eller en folie av rostfritt stål täckt med molybden varpå filmerna läggs 
bakifrån och fram

58
. Bufferlagret på bilden gör att CdS-filmen kan göras tunnare 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 283) 

57
 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 277) 

58
 (Green & Archer, 2014) 
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samtidigt som potentiella kortslutningar mellan de främre och bakre 
kontaktfilmerna minimeras. 

5.2.2.2 Material, tillverkning och miljö 

Nackdel med denna solcellsgrupp är att kadmium är giftigt och inte bör spridas i 
naturen eller exponeras för människor

59
. Detta kan ses som kontraproduktivt för 

den miljömedvetna tanken med solelsproduktion men det ska framföras att 
materialet är stabilt, svårlösligt av exempelvis vatten och kan tas tillvara genom 
återvinning

60
. Exempelvis ovan nämnda PV Cycle har en utvecklad 

återvinningsprocess för CdTe
61

. Tellur däremot är ett relativt sällsynt ämne vilket 
kan utgöra en flaskhals i framtida utveckling och masskommersialisering

62
. 

Produktionen hos tillverkaren First Solar utgår från ett substrat i form av en 
uppvärmd glasskiva som går genom tillverkningen på löpande band

63
. Filmerna 

deponeras på glasytan i skikt genom att i ångform deponeras på glaset. Först 
läggs TCO-lagret, den heltäckande kontaktlagret som är tunnfilmens 
motsvarighet till kiselcellernas kontaktnät. Därefter beläggs ytan med CdS som 
utgör n-skikt och sedan CdTe utgör p-skikt. Bägge dessa filmer skapas genom 
att ytan i två omgångar besprutas av respektive ämnen i ångform och 
kondenserar på föregående lager och bildar en kristallform. Skikten ritsas sedan 
med laser, isoleras i remsor som bildar tunnfilmens motsvarighet till avlånga 
celler.  Slutligen beläggs bakkontakten med hjälp av sputtering som även den 
beskärs med laser innan hela panelen kapslas in med glas även på baksidan. 

CdTe beräknas ha kortare Energy Payback Time än både kristallina solceller 
och övriga tunnfilmstyper.

64
 

5.2.2.3 Verkningsgrad 

Enligt bilaga 2 har utvecklingen på forskningsceller varit kraftig de senaste åren 
och växt snabbt från drygt 16 till 21,5 % hos First Solar på bara några år. 
Dessförinnan var utvecklingen svag runt 16 % sedan första halvan av 90-talet.  
First Solar ligger även bakom den högsta modulverkningsgraden på 17,5%65, 
noterad 2014, 2003 låg de på 8 %66. Som framgår av bilaga 1 tillhör Soltech 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 291) 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 278) 
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 (PV Cycle, 2015) 

62
 (Green & Archer, 2014) 
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 (First Solar, 2015) 
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 (Green & Archer, 2014) 
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 (Green, Emery, Hishikawa, Warta, & Dunlop, 2015) 
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 (Green & Archer, 2014) 
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Energy en av få återförsäljare på den svenska marknaden med en 
cellverkningsgrad på 12 %.  

5.2.2.4 Marknaden och utbud 

På den svenska marknaden är CdTe inte vanligt förekommande och SolTech 
Energy sticker ut som en av få återförsäljare som erbjuder CdTe-celler. Förutom 
ett system med genomskinliga takpannor och underliggande solceller erbjuder 
man konventionella moduler med en cellverkningsgrad på 12 %67. SolTech 
lyfter fram egenskaper som bättre egenskaper vid diffust ljus (högre AM) än 
kristallint kisel samt bättre temperaturkoefficient, vilket innebär lägre 
energiförluster vid högre temperatur. Detta kan vara en viktig egenskap 
eftersom modulerna värms upp och får en högre temperatur än omgivande luft. 
Även First Solar trycker på temperaturkoefficienten som framgår av grafen 
nedan. 

5.2.2.5 Framtid, utveckling och omvärld 

Internationellt är amerikanska First Solar ofta omnämnda som den största 
tillverkaren av CdTe-celler i världen68. En av världens största solcellsparker, 
Topaz Solar Farm, använder CdTe-solceller från First Solar. Solparken har en 
effekt på 550 MW vilket kan jämföras med Sveriges totala installerade effekt om 
ca 80 MW69. 

År 2009 höll CdTe 21% av marknadsdelarna för nyproduktion av  solceller, men 
har efter dess fallit till lägre nivåer till följd av billigare högeffektiva 
kiselsolceller. CdTe räknas som det främsta framtidsalternativet för tunnfilm 
med stora förhoppningar att massproduktion kommer leda till 
konkurrenskraftiga priser.70 
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 (SolTech Energy, 2014) 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 277) 
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5.2.3 CIGS - koppar, indium, gallium och selen  

5.2.3.1 Funktion och uppbyggnad 

Denna grupp utgår från halvledare med ämnen av koppar, indium och selenid, 
CIS, men finns med varianter med bland annat gallium, CIGS, och svavel, 
CIGSS71. De olika bangapen är typiskt CuInSe2:1,0; Cu(InGa)Se2: 1,15; CuInS2: 
1,5; samt CuGaSe2: 1,7 eV72. 

För tillverkning av CIGS-celler används ett substrat, exempelvis fönsterglas, som 
täcks med flera tunna filmer. Halvledarmaterialen består exempelvis av 
Cu(InGa)Se2 som utgör p-lager och vanligen CdS som utgör n-lager. 
Framsideskontakten utgörs vanligen av ZnO och baksideskontakten av 
molybden73. Till skillnad från kristallina solceller där framkontakten utgörs av 
ett metallnät så är framkontakten på tunnfilmsceller beståendes av en 
heltäckande film precis som bakkontakten. Bilden nedan kan ge viss uppfattning 
om filmernas fördelning på tjockleken, notera att n-skiktet bara är 0,06 µm och 
att substratet är mer än tusen gånger tjockare än samtliga övriga filmlager. 
Typiska tjocklekar bortsett substratet är 2-4 μm74 vilket också är någon 
hundradel av traditionella kiselceller. 

 

Bild 9. CIGS-cell. Källa Green M. , 2000 
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 (Green M. , 2000, ss. 47-48) 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 237) 
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 (Green M. , 2000) 
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Genom att i CIGS-celler variera andelen indium som ersätts med gallium kan 
bandgapet fritt skräddarsys mellan 1,0 och 1,67 eV75.  

5.2.3.2 Material, tillverkning och miljö 

Tillverkningen av CIGS-moduler är i många avseenden lik den ovan beskrivna 
löpandeband-principen för CdTe. Appliceringen av kontaktmetallerna kan ske 
med sputtering medan CIGS-filmen appliceras genom att de separata ämnena 
förångas och får kondensera på solcellen, vilket bildar den efterfrågade 
Cu(InGa)Se2-föreningen76. Förångningen ger också möjlighet att skräddarsy 
bandgapet77. Denna tillverkningsprocess utförs i en vakuumkammare där 
substratet först värms till cirka 500 grader.  

 

Bild 10. Cigs-tillverkning. Källa: Green & Archer, 2014 

Som en jämförelse på materialåtgången för halvledarmaterial används 0,5-1 
kg/m2 i konventionella kiselsolceller. I CIGS-moduler är materialanvändningen 
lägre: 7-20 g Mb, 1,5-4g Cu, 3-9 g In, 7-20 Se samt 1-3 g Zn. Den totala massan är 
jämförbar med materialet som åtgår i metallnätet i kiselcellerna78. Trots att 
CIGS-moduler består av avsevärt mindre material är de inte lättare än traditionella 

kiselmoduler räknat per Wp till följd av deras lägre verkningsgrad
79

. 
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 (Green M. , 2000, s. 116) 
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 (Poortmans & Arkhipov, 2006, s. 240) 
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Trots dessa låga materialförbrukningar är just materialtillgången en flaskhals 
för masskommersialisering, i synnerhet vad gäller indium som är ett sällsynt 
grundämne80. Precis som i CdTe-cellen finns det i CIGS-cellen kadmium som är 
farligt för miljön och kräver noggrann hantering med återvinning.81.  

En annan intressant tillverkningsfaktor betecknas EPBT, Energy Payback Time 
för en modul. För kiselmoduler kan denna uppgå till så mycket som 3,3 år 
medan CIGS-moduler som jämförelse kan generera den energi som åtgått under 
tillverkningen efter 1,8 år82. Olika beräkningssätt, varierande solinstrålning på 
olika platser på jorden samt utveckling av tillverkningsmetoder gör att talen 
givetvis kan förändras men visar på en tendens av fördelen med CIGS-moduler. 

 

5.2.3.3 Verkningsgrad 

På den svenska marknaden är utbudet inom CIS och CIGS skralt, med 
verkningsgrader mellan 10,6-14,7% enligt bilaga 1. Av bilaga 2 framgår att 
forskningsceller har uppnått en verkningsgrad av 21,7% för CIGS. Rekordet för 
modulverkningsgrad för CIGS ligger på samma nivå som för CdTe, 17,5%

83
. 
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5.2.3.4 Marknaden och utbud 

På den svenska marknaden saluförs CIGS-moduler av tillverkarna Solibro och 

TSMC medan CIS-moduler bara finns från Solar Frontier enligt bilaga 1. 

 

Bild 11. I-V-P-diagram. Källa: TSMC Solar, 2015 

Grafen ovan kommer från tillverkaren TSMC enligt bilaga 1 och är en 

sammanslagning av en I-V- samt P-V-kurva. I jämförelse med motsvarande graf för 

kristallina celler under kapitel 5.1.2 är maxströmmen för CIGS-celler lägre medan 

spänningen är betydligt högre. 

I Järfälla finns företaget Midsummer som säljer maskiner som tillverkar 

tunnfilmssolceller av typen CIGS. En av utvecklingarna som Midsummer gjort på 

senare år är att de bytt glassubstratet mot en vattentät plastfolie, vilket gör att hela 

modulen är böjbar
84

. Detta i sin tur öppnar för en enklare applicering och montering 

på nya och utsatta ytor. Enligt egna siffror väger modulen bara en tredjedel av 

motsvarande kiselpanel och kan dessutom i sin enklaste form tejpas fast, exempelvis 

på fordonstak samt hustak av bitumen.  Verkningsgrad anger Midsummer i samma 

artikel till 16,7 %. 
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 (Schultz, Succéreceptet: Solceller med tejp, 2014) 
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5.2.3.5 Framtid, utveckling och omvärld 

Bland senare utveckling av CIGS-tekniken kan nämnas högre filmkvalité tack vare 

tillsats av CuSe och substrattemperatur närmare smälttemperaturen för substratglaset. 

En annan utveckling är utbyte av indium mot gallium och därmed förändrat bandgap 

från 1,04 till 1.1-1,2
85

. 

Det svenska Ångströmlaboratoriet tog år 2004 världsrekordet för CIGS-celler 
med en verkningsgrad på 16,6%86. Tio år senare, 2014, nådde samma 
laboratorium nytt världsrekord på 21% innan tyska ZSW nådde 21,7 %87. Enligt 
ett uttalande från den tyska forskningsledaren kommer det inom några år 
finnas kommersiella CIGS-moduler med en verkningsgrad kring 17-19 %. 

Ångström Solar Center vid Uppsala Universitet, forskar förutom på CIGS även på 
CZTS. De beskriver CZTS som förkommersiellt, på forskningsstadium, och 
beskriver vidare CZTS som likartat CIGS men lyfter miljöfördelar med att inte 
bero på de ovanliga grundämnena indium och gallium. Istället används zink och 
tenn vars tillgångar är betydligt större. Svårigheten uppstår i att medan indium 
och gallium bägge har 3 valenselektroner så har zink och tenn 2 respektive 4 
valenselektroner, vilket därmed kräver en specifik fördelning i tunnfilmen för 
att det genomsnittliga valenstalet ska bli tre88. 
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5.3 Förutsättningar för svensk solkraft 

5.3.1 Solinstrålning 

Den infallande solstrålningen är givetvis av största vikt för en fungerande 

solelsproduktion. Solstrålningen varierar över hela jorden och som framgår av bilaga 

3 varierar strålningen även över olika geografiska regioner i Sverige. I de södra 

delarna uppgår strålningen årligen till 1 100 kWh/m
2
 medan strålningen per år i de 

inre delarna av Norrland bara når 750 kWh/m
2
. Som jämförelse nås platser kring 

ekvatorn av upp till 2 700 kWh/m
2
. I Europa är Tyskland framträdande som 

solelproducent med den största installerad solcellskapacitet, 32 000 MW, följt av 

Italien och Spanien med 16 000 MW respektive 5 200 MW
89

. jämfört med Sveriges 

80 MW
90

. Detta är intressant eftersom förutsättningarna i södra Sverige beskrivs som 

jämförbara med de i Tyskland
91

 . 

Ett annat jämförelsetal för solstrålningen är att se till levererad elenergi relativt 

maxeffekten för ett solcellssystem. Enligt en sammanställning från Mälardalens 

högskola utifrån öppna produktionsdata för svenska anläggningar är 800-1100 

kWh/kW vanliga siffror för fast monterade anläggningar
92

.  

Förutom ovan nämnda breddgradsvariationer samt dygns-, väder-, och 

årstidsvariationer utgör skuggning från omgivningen samt andra platsförutsättningar 

en viktig faktor i produktionen. Exempelvis kan avvikelsen från en sydlig riktning 

variera vid eftermontage på ett hus vilket ytterligare bidrar till avvikelser från 

siffrorna ovan. Flera svenska kommuner har kartlagt solenergipotentialen ner på 

fastighetsnivå och publicerat datan som kartor med beräkningar på solinstrålning för 

fastigheter i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro
93

. Bilden nedan är 

ett skärmklipp från Göteborg och området kring Scandinavium. Inforutan visar ytan 

som utgör taket på just Scandinavium och färgfälten visar hur strålningen varierar, 

delvis till följd av takets kraftigt välvda form. I omgivningarna ses mer lämpade tak 

med uppemot 1 100 kWh/m2 samt skuggade tak mot norr med mindre än hälften så 

mycket solstrålning.  
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Bild 12. Solkarta över Göteborg. Källa: Göteborgs Energi, 2015 

5.3.2 Installation - kostnader och subventioner 

Som framgår av bilaga 1 finns det en stor variation i kostnaderna för solcellssystem. 

Priserna för montage varierar dessutom beroende på takets konstruktion, material 

och lutning. 

Fortum som leverantör får enligt bilaga 4 utgöra ett exempel för riktpris på ett 

komplett system. Förutsättningarna är ett 45° sadeltak i väderstreck mot söder 

placerat vid östkusten försett med Fortums större paket med 18st 250 W-paneler (4,5 

kW) på 30 m². Priset för material anges till 59 500 kr och 33 500 kronor för 

installation, totalt 93 000 kr inklusive moms. 

2009 infördes det statliga stödet till solceller som uppgår till 30 % exklusive moms 

för företag respektive 20 % inklusive moms för privatpersoner och kommuner, dock 

max 1,2 miljoner per system
94

. Stödberättigade kostnader är projektering, arbete 

samt material inklusive kablage, elmätare och fästanordning. Kostnaderna i bilaga 4 

skulle efter stöd därmed sjunka från 93 000 kr inklusive moms till 70 680 för företag 
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respektive 74 400 för privatpersoner. Stöd ges efter ansökan till Länsstyrelsen och 

endast till den totala gräns för medel som finns avsatt för stödet. Energimyndigheten 

ansvarar för sammanställning av stödet och enligt senaste månadsrapporten för april 

2015 har det sedan 2009 inkommit 8 963 ansökningar, men endast 3 220 har 

beviljats hittills
95

. 

Som framgår av bilaga 4 finns det alternativt bidrag för privatpersoner i form av 

ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen. Sedan 2015 är det möjligt 

att på samma vis som för solvärmesystem använda en schablon för beräkning av 

ROT-avdrag
96

 genom att 30 % av totalkostnaden inklusive moms räknas som 

arbetskostnad av vilket 50 % i dagsläget är berättigande till skattereduktion genom 

ROT. Efter 15 % avdrag på totalkostnaden blir slutpriset för privatpersoner istället 

69 750 kronor, något högre än vad Fortum själva angett som kostnadsberäkning i 

bilaga 4. 

5.3.3 Inkomster av produktion 

Sverige har idag en gemensam elmarknad med Norge, Danmark, Finland och Estland 

som bestämmer elhandelspriset utifrån en gemensam marknad som kallas Nord Pool. 

Som framgår av grafen nedan varierar priset över tid och framtida prissättning går 

inte att avgöra på förhand. Fram till 2010 visar grafen ett gemensamt pris för hela 

Sverige och från 2012 visas priserna för de fyra elområdena i Sverige kallade Luleå 

SE1, Sundsvall SE2, Stockholm SE3 och Malmö SE4. Priserna är i skrivande stund 

22,6 öre/kWh
97

 vilket för bilaga 4 skulle ge en återbetalningstid på mer än 60 år även 

för de subventionerade anläggningar som nämns i 5.3.2 Under 2010 var spotpriset 

över 50 öre/kWh vilket följaktligen mer än halverar återbetalningstiden. 
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Bild 13. Utveckling elspot. Källa: Nord Pool Spot, 2015 

Som mikroproducent sker försäljningen av överskottsproduktion inte direkt på Nord 

Pool, utan via ett elhandelsbolag. Tidigare nämnda Johan Lindahl vid 

Ångströmlaboratoriet är svensk representant i den internationella 

energimyndighetens solcellsprogram och han har sammanställt svenska elbolags 

ersättningar till mikroproducenter. Ersättning kan dels ges som ett fastpris 

exempelvis 40 öre/kWh hos Borlänge Energi och Öresundskraft eller upp till 200 

öre/kWh för kunder som även köpt sitt system från Gotlands Energi AB
98

. En 

ersättning på 200 öre/kWh på Gotland med god solstrålning ger potential på en 

återbetalningstid under 10 år för ett subventionerat system enligt ovan. Förutom fast 

pris tillämpas även ersättning utifrån Nord Pools spotpriser med såväl avdrag som 

påslag beroende på elbolag. MälarEnergi är ett exempel på elbolag som debiterar på 

årsbasis och kvitterar producentens genererade energi mot vederbörandes 

konsumtion. Som tendens sedan föregående års sammanställning av ersättningar 

lyfter Lindahl fram att ersättningen överlag närmar sig Nord Pools spotpris.  

Förutom elhandeln utgör elcertifikat och ursprungsgarantier en potentiell 

inkomstkälla vid produktion av solel. Elcertifikaten handlas utifrån en kvotplikt hos i 

huvudsak elhandlare och energiintensiva industrier. Under 2014 var medelpriset för 

elcertifikat cirka 19,6 öre/kWh, ett par öre under spotpriset för el
99

. I Lindahls 

sammanfattning av svenska elhandelsbolag
100

 är spridningen av ersättning för 

ursprungsgarantier stor, från 0,2 öre/kWh till 20 öre/kWh. Telge Energi omnämns 

som exempel på ett elhandelsbolag som samtidigt handlar el, elcertifikat och 

ursprungsgarantier från mikroproducenter till ett rörligt pris utifrån spotpriser och 
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med policy att ersättningen minst skall matcha om inte överskrida samtida 

prissättning för köpt el. Sammantaget kan ersättningen från elcertifikat och 

ursprungsgarantier därmed nå det dubbla spotpriset för el. Det skulle innebära att den 

ovan nämnda återbetalningstiden på mer än 60 år istället närmar sig 20 för systemet i 

bilaga 4. Elcertifikat och ursprungsgarantier kan fås på all producerad el, även den 

som används av producenten men eftersom elmätaren i anslutningspunkten bara läser 

av den el som förbrukas eller levereras till elnätet krävs ytterligare en elmätare vid 

solcellerna för att få elcertifikat även på den egna förbrukningen. En sådan extra 

elmätare innebär en investering på flera tusen kronor vilket i sin tur kräver en större 

produktion för att kunna räkna hem investeringen. Grafen nedan visar hur priset på 

elcertifikat utvecklats mellan 2009 och 2015, ett förhållande över 2:1 gäller för 

högsta jämfört med lägsta priser. 

 

Bild 14.  Prisutveckling elcertifikat 2003-2015. Källa: Energimyndigheten, 2015 

Sedan den 1 januari 2015 finns ytterligare ett styrmedel i form av skattereduktion för 

mikroproduktion av förnybar el
101

. Ersättningen är 60 öre/kWh för den överskottsel 

som levereras till nätet, upp till 18 000 kronor per år men maximalt underlag är lika 

många kWh som under samma år förbrukats i anslutningspunkten. Definitionen av 

mikroproducent av förnybar el gäller i detta sammanhang privatperson, kommun och 

företag som producerar el genom sol, vind och vatten, med en säkring i 

anslutningspunkten som inte överskrider 100 ampere. 

Avslutningsvis finns ytterligare ett sätt att räkna hem investeringen i solceller genom 

att se till den del av produktionen som täcker det egna behovet och därmed 

inköpspriset på el. Eftersom priset på den el som annars hade behövt köpas omfattas 
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av såväl elhandel, elnät, elcertifikatsavgift och energiskatt plus moms överskrider 

elpriset flerfalt spotpriset på Nord Pool
102

. 

5.3.4 Svensk forskning och svenska anläggningar 

Samlat under begreppet "SolEL-programmet 2013-2017" samverkar 

Energimyndigheten, Elforsk och branschen med forskning, utveckling och 

demonstrationsanläggningar
103

.  Programmet har flera inriktningar: nätanslutning och 

smarta elnät, hållbarhet samt utvärdering av solcellsprodukter. Idag pågår flera 

projekt inom ramen för SolEl-programmet, fokus ligger bland annat på 

fastighetsspecifika förutsättningar för integration, solceller i flerbostadshus, 

minimerad inverkan av skuggning samt påverkan av snö. Ett projekt inom 

programmet som avslutats är rapporterat under namnet "Erfarenheter från medelstora 

solcellsinstallationer på byggnader" som genom enkäter och intervjuer undersökt 

förutsättningarna för anläggningar mellan 10-1000 kWp
104

. Rapporten kan 

sammanfattas som att erfarenheterna överlag var mycket goda och att "tekniken och 

branschen är mogen". Bland annat konstaterar rapporten att det finns flera 

montagesystem beroende på takkonstruktion men att leverantörerna själva 

tillhandahöll lämpliga system efter kundens behov. Vatten och fukt till följd av 

installationen undersöktes också utan att fastslå några dåliga erfarenheter. När det 

kommer till underhåll påstods att paneler med mer än 10° på grund av regn inte 

behövde särskild rengöring, men förutsättningar som luftföroreningar,  rikligt med 

fåglar och växtlighet har inverkan på underhållsbehovet därutöver. Inga entydiga 

svar om snöröjning kunde konstateras, utan erfarenheterna var olika. 

Under 2014 tillkom flera nya större solcellsparker på över 1 MW i Sverige. En av 

dessa ligger utanför Västerås och utgör ett samarbete mellan Kraftpojkarna och 

Mälarenergi. Projektet "Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW 

solcellspark" undersöker produktionen från 1- och 2-axlig solföljning samt tre 

varianter av fasta system och avslutas inom kort
105

. Målet är bland annat att svara på 

hur solelsparker inverkar på nätkvalitén, om det i Sverige går att motivera solföljare i 

förhållande till fast installation samt skillnader mellan fristående solcellssystem 

jämfört med solcellssystem på byggnader.  

Ett annat projekt pågår i samarbete mellan Linköpings universitet och Uppsala 

universitet under namnet "Småskalig solel i byggnader" och riktar sig på att 

analysera mikroproduktion på byggnader bland annat utifrån hur 
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elanvändningsmönster förändras, olika tekniska lösningar samt skillnader utifrån 

egenanvändning
106

. 

                                                 

 

 

 

106
 (Linköpings universitet, 2015) 



 

34 

 

6 RESULTATDISKUSSION 

Vi har kunnat konstatera att det är kiselceller som dominerar marknaden idag, 
samma sort som enligt bakgrundskapitlet slog igenom på 1950-talets satelliter. 
Men alternativen inom tunnfilmen är flera, forskningen är stor och framtiden 
kan ta flera riktningar när det gäller solcellstyper på den svenska marknaden. 

6.1 Funktion och uppbyggnad 

Hur är de olika solcellstyperna uppbyggda med olika material och hur fungerar de? 

Hur skiljer sig uppbyggnaden mellan solcellstyperna och vad får skillnaden för 

inverkan på funktionen? 

Resultatet redovisar den fotovoltaiska effekten och hur de olika halvledarmaterialen 

är uppbyggda. Kiselcellen består av monokristallina samt polykristallina celler som 

dopade med fosfor och bor kan uppnå en elektrisk spänning genom att infallande 

fotoner får elektroner att exciteras. I tunnfilmerna är det material som CdTe och CdS 

som fyller samma funktion. Medan kiselcellerna består av plattor med någon tiondels 

millimeters tjocklek så utgörs de andra typerna av tunna filmer som tack vare 

absorptionskoeffeicienten är bråkdelar av en μm. Amorft tunnfilmskisel, med en mer 
slumpartad uppbyggnad, tycks vara helt uträknad som fristående solcellstyp bland 

annat på sin låga och instabila verkningsgrad. 

Den viktigaste egenskapen hos de olika ämnena är bandgapen enligt följande, för 

kristallint kisel: 1,1; amorft kisel: 1,7; CdTe: 1,45 och CIGS skräddarsytt 1-1,67 eV. 

Bandgapet hos materialet avgör vilka fotoner i solstrålningen som ämnet kan ta 

tillvara och därmed vilka av solens våglängder som materialet är effektivt på. 

Vi gick dessvärre bet på att på djupet utreda frågan hur skillnader i solcellstyper 

påverkar funktionen under svenska eller liknande förhållanden. De studier, 

exempelvis FLINS-projektet i norra Tyskland, som gjorts för att utreda hur de olika 

typerna presterade under nordliga förhållanden kom snarare fram till att 

specifikationer  för de olika solcellstyperna varierade mer än produktionen. Vi tycker 

inte desto mindre att det är ett intressant fält för studie och skulle vilja se en framtida 

undersökning på hur flera olika typer presterar över året med avseende på svenska 

förhållanden som exempelvis låg strålning, stor diffusion, snöreflektioner och kallare 

temperaturer. 

6.2 Material, tillverkning och miljö 

Hur inverkar materialval och tillverkningsprocessen på miljön? 

En av de främsta fördelarna med kiselceller är att ämnet finns i stor omfattning på 

jorden. Det motsatta gäller CdTe och CIGS när det kommer till tellur och indium 

som bägge är sällsynta och därmed utgör en potentiell flaskhals för framtida 

utveckling. 
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Kiseltillverkningen presenterades däremot som en energikrävande process medan 

tunnfilmen kan tillverkas på löpande band där cellstrukturen kontrollerades under 

processen så att de automatiskt seriekopplades i modulerna. 

Samtliga solcellstyper omfattas av återvinningsprogram vilket i synnerhet är viktigt 

för CdTe och CIGS som innehåller det giftiga ämnet kadmium. 

Vi tycker att miljöförutsättningarna bådar för kisel som solcellsteknik, men samtidigt 

är Energy Payback Time ett mycket intressant faktor tillika massanvändning av 

material per kWp. Vissa studier finns på området, men utifrån att nya tekniker och 

material tycks utvecklas kontinuerligt vore det intressant som föremål för framtida 

studier  att ge en mer nyanserad bild av dessa faktorer än de uppgifter som 

tillverkarna själva anger. 

6.3 Verkningsgrad 

Vilken verkningsgrad finns tillgänglig på den svenska marknaden idag och vilken 

verkningsgrad har uppnåtts med tekniken i laboratorium? 

Vi kan konstatera enligt bilaga 1 att modulverkningsgraden för kristallint kisel är 

uppe på 15-20 % med polykristallina celler överlappande strax efter, 14-16%. 

Utvecklingen av den maximala modulverkningsgraden har inte utvecklats sedan 

1996 då 22,9 % uppnåddes, däremot verkar marknaden ha närmat sig dessa nivåer. 

För tunnfilmer är utbudet på den svenska marknaden litet och de CIGS-moduler som 

finns har en verkningsgrad strax efter polykristallina celler: 10,6-14,7 % 

Vi konstaterar att tunnfilmen haft en kraftig utveckling av toppnoteringarna, 

exempelvis CdTe som gått från 8-17,5 % på bara 10 år. Även CIGS har ökat och 

uppnått samma modulverkningsgrad på 17,5 %. Som framgår av i resultatdelen så 

finns det förväntningar på att tunnfilmen inom några år kommer att vara uppe på 

samma modulverkningsgrad som kiselcellerna. Vi tror att det kan leda till en 

intressant utveckling av solcellerna och möjligtvis en nytändning för tunnfilmen 

framöver. 

För att andra solcellstekniker än kisel ska vara konkurrenskraftiga på marknaden 

krävs troligtvis motsvarande modulverkningsgrad på 15 % och där befinner sig inte 

tekniken idag.  

Det skall framföras en osäkerhet i resultatet i form av en reservation för att siffrorna 

som utgör verkningsgraden är uppgifterna från tillverkarna och återförsäljarna. 

Förvisso är de är angivna enligt samma STC-standard men utan verifiering så finns 

det ingen säkerhet att det är dessa siffror som levereras till kund. Därför skulle vi 

vilja se en framtida studie dels på vilka verkningsgrader och effekter som faktiskt 

levereras till kund och dels hur effektgarantierna håller sig över det tidsspann på flera 

år som garanteras. 
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6.4 Marknaden och utbud 

Hur stort är utbudet på den svenska marknaden för respektive solcellstyp? 

Stora delar av marknaden är sammanfattad i bilaga 1. Störst utbud finns inom mono-, 

respektive poly kristallint kisel där samma återförsäljare ofta tillhandahåller flera 

moduler av bägge varianter. Effekterna varierar likt verkningsgraden, från 155 till 

333 Wp. För CIGS är utbudet desto mer skralt, ett fåtal återförsäljare tycks erbjuda 

det som komplement i sitt stora utbud. Effekterna går från 100-165 Wp, strax under 

de lägsta för kisel. Endast en återförsäljare för CdTe-moduler finns med i bilaga 1 i 

form av SolTech Energy som säljer moduler med 75 och 80 Wp 

I kapitel 5.1.4 visades också på den sjunkande pristrenden för svenska solcellssystem 

trots ökande verkningsgrad. Prisunderlaget i bilaga 1 är inte tillräckligt omfattande 

för att dra några direkta slutsatser. Att inte lista priserna direkt på sin hemsida anser 

vi tyder på att återförsäljare gärna erbjuder skräddarsydda system med kostnad efter 

de förutsättningar som kunden har för montering exempelvis. Det kan också tolkas 

som en slutenhet gentemot köparen som försvårar jämförelser och planering inför 

köp. 

Vissa återförsäljare och tillverkare flaggar för att effektgarantier gör deras solceller 

unika, men vi har kunnat konstatera att det idag snarare är norm att erbjuda 

effektgaranti på 80% efter 25 år och att det även förekommer för tunnfilm. Det finns 

alltså däremot snarare anledning för köpare att dra öronen åt sig om det inte erbjuds 

garantier för effekt. 

Vi ser resultatet i allmänhet och bilagan i synnerhet som en överblick på 

solcellsmarknaden i Sverige. Inte desto mindre tror vi att det är en korrekt bild av 

marknadens fördelning med i kiselceller som den stora dominanten när det gäller 

solcellstyp. Vi tror att eventuella mindre återförsäljare, som inte finns med i Svensk 

Solenergi, i större utsträckning använder konventionella kiselsolceller och att 

förekomsten av tunnfilmsceller är än mindre än de andelar som framgår i bilaga 1. 

Antalet återförsäljare förutom de som kommer på listan är också svårt att uppskatta, 

vad vi kan konstatera däremot är att flera återförsäljare och elbolag tycks samarbeta 

samt att samma varumärken förekommer hos olika återförsäljare. 

6.5 Framtid, utveckling och omvärld 

Hur har solcellstypen utvecklats? Finns det några tendenser mot framtida 

utveckling? Finns det redan idag aspekter på omvärldsmarknaden att beakta för den 

svenska marknadens utveckling? 

Utvecklingen av såväl modulpriser som verkningsgrad har delvis behandlats ovan. 

FBR-tillverkning av kiselceller utgör en intressant potentiellt framtida utveckling och 

den angivna energibesparingen på 80-90 % tror vi kan vara en nödvändighet för att 

göra kiselcellerna konkurrenskraftiga mot tunnfilmens utveckling där 

modulverkningsgraden på sikt tycks närma sig den för kiselceller. Internationellt är 

Topaz Solar Farm ett tydligt exempel på potentialen för CdTe-celler tillsammans 

med den utveckling av verkningsgrad som skett på relativt få år. 
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Vi tror att tandemceller, som Panasonics HIT, har en potential att utgöra en större 

andel av framtida solceller. Fördelen med tandemceller ligger i att kombinationen av 

olika material med olika bandgap kan leverera en sammantaget högre verkningsgrad. 

Vi vill också understryka att det, som framgår av bilaga 2, finns betydligt fler 

varianter av solceller än de som är tillgängliga på den svenska marknaden och som 

har tagits upp inom avgränsningarna för denna rapport. Givetvis kan det vara föremål 

för framtida studier hur dessa utvecklas, ifall de blir aktuella även för den svenska 

marknaden och om de har särskilda egenskaper som gör de mer lämpliga för svenska 

förutsättningar. Det är möjligt att det finns fler typer, utöver ovan nämnda amorft 

kisel, som tidigare funnits på marknaden men inte längre finns kvar. 

Vi tror också att det är viktigt för solcellernas framtid att utbudet på marknaden 

breddas och att arbetet minskas, såväl det fysiska arbetet vid installation genom 

enklare och flexibla moduler, samt det pappersarbete som krävs för tillstånd och 

subventioner som visat sig nödvändiga.  

Att göra en neutral och omfattande beskrivning av detta område görs av förståeliga 

skäl inte inom ramen för denna rapport. Vi vill därför understryka att det som tagits 

upp är exempel på framtid, utveckling och omvärld, och att en djupare studie av 

omvärlden kan sätta fingret på förutsättningar för solkraftens framtid i Sverige som 

har en tämligen blygsam roll på den internationella marknaden. 

6.6 Förutsättningar för svensk solkraft 

Vilka förutsättningar finns för svensk solkraft? Är solstrålningen tillräcklig? Vilka 

ekonomiska styrmedel finns och hur inverkar de på förutsättningarna för solkraft? 

Resultatet visar på att förutsättningarna för svensk solkraft delvis kan jämföras med 

de i Tyskland, som är störst i Europa på solkraft. Men solstrålningen är betydligt 

lägre än jämfört med ekvatorn och även inom Sverige varierar solstrålningen från 

norr till söder och från kust till inland. Sett till enbart solinstrålning och spotpriset på 

el lönar sig solkraft inte på långa vägar, ens i södra Sverige där de bästa 

förutsättningarna finns. Däremot finns det flera styrmedel som statligt stöd, ROT, 

elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktion för mikroproduktion, som 

sammantaget gör att solkraft har ekonomiskt kan bära sina kostnader på 

energimarknaden redan idag. Avslutningsvis redovisades exempel på de initiativ med 

solcellsparker och studier därtill som strävar mot att undersöka och förbättra 

förutsättningarna för solkraften. 

Vi vill understryka att förutsättningarna som redovisas enbart skall ses som en 

översikt, givetvis är beräkningarna mer komplexa än de exempel som tagits upp. 

Siffrorna som förekommer visar i bästa fall exempel på historisk utveckling och på 

grund av denna felkälla kan de inte användas för beräkningar om solkraftens 

framtida ekonomiska hållbarhet. Vår förhoppning är att beräkningarna och siffrorna i 

exemplen ändå ska ge en vägledande översikt att subventioner är en absolut 

nödvändighet för att solceller ska kunna stå sig ekonomiskt på marknaden idag. Flera 

rapporter finns sedan tidigare på området om ekonomin i solceller men de hinner 

snabbt bli utdaterade tillföljd av prisutvecklingen på solceller, marknadsutvecklingen 

på energihandel samt förändrade subventioner, exempelvis skattereduktion för 
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mikroproduktion som är nytt för i år. Som exempel är dessutom nivåerna för såväl 

det statliga stödet, ROT och energiskatter föremål för politiska diskussioner i detta 

nu och dess framtid därför osäker. 

Vi vill framföra en tydlig reservation för att marknaden med ursprungsgarantier inte 

verkar etablerad bland elhandlare och inte heller undersöks eller regleras. 

Energimyndigheten tog i år över ansvaret för tjänsten CESAR som bland annat 

samlar prisstatistik, vilket kan innebära ett tydliggörande av ursprungsgarantierna 

och möjligtvis öka både kunskapen om och deras efterfrågan. Effekterna av dessa 

styrmedel tycks idag vara osäkra och tillförlitliga rapporter på deras inverkan på 

solceller saknas. 

Vi konstaterar också att solkraft har en potentiell fördel i att solstrålningen är 

omvänd energitillgången och nätbelastningen för de svenska elhandelsområdena. Vi 

ser detta som ett exempel på fördelar med decentraliserad elkraftsproduktion med 

solceller som i större grad skulle kunna uppmuntras för "nätnyttan" i minskade 

överföringsbehov. 

Vi ser positivt på den subventionering som exempelvis Gotlands Energi utför och vi 

kan se en vinst att för en region på ett tydligt sätt profilera sig med "grön energi". 

Samtidigt visar detta på ett exempel på den monopolställning som ändå råder på 

elmarknaden där elbolag samtidigt är försäljare av solpaneler och installation samt 

köpare och förmedlare av den producerade energin. Det kan ha en negativ effekt på 

konsumentens känsla för egenproduktion. 

Vi ser trenden av sjunkande priser, ökad installation och politiska styrmedel som ett 

tecken på att den utveckling som skett kommer att fortsätta i framtiden och att 

solceller absolut är att räkna med i den framtida svenska elproduktionen, men att det 

förmodligen kommer ske som ett komplement till andra energislag. 
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9 BILAGOR 

 

9.1 Bilaga 1: Tabell över svenska solcellsåterförsäljare 

Varumärke Återförsäljare Teknik η % Moduleffekt, 
Wp 

System, 
kW 

Pris, 
kr/kWp 

Soltech ST S1, 
S2 

SolTech Energy CdTe 12%* 75, 80   

TSMC Solar 
CIGS 

Egen Sol & 
Vind 

CIGS 12,9-
14,7 

145-165   

Solibro SL2 Solkompaniet CIGS 10,6-
12,8 

100-120   

Solar Frontier 
SF 

Co2Pro, Futura CIS 11,8-
13,4 

145-165   

Arctus Sunna Arctus Nordic m-Si  195 3; 4; 5; 6; 
7 

 

LG MonoX Co2Pro m-Si 15,5-
18,3 

255-300   

Innotech Solar 
EcoPlus 

Co2Pro m-Si 14,6-
16,4 

240-260   

ECsolar ECS 
260M60 

Egen El m-Si 16 260  13 365-15 
705 

Yingli panda 
YL270c-30b 

Euronom m-Si 16,5 270 <30 15 000-19 
000 

Sunpower E20-
327 

Euronom m-Si 20,1 327 <30 22 000-28 
000 

CanadianSolar 
CS6P-M 

Kraftpojkarna m-Si 14,61-
15,85 

235-255 2; 3; 5  

SOLON 
SOLitaire 

Kraftpojkarna m-Si 14,63-
15,85 

240-260 2; 3; 5  

ECSOLAR ECS Miljö & 
Energiansvar 

m-Si 15,3 250 2,5; 5; 7; 
10 

15 676-19 
897 

ECSOLAR ECS Miljö & 
Energiansvar 

m-Si 15,2-
16,2 

295-320   

LG MonoX Norden Solar m-Si 18,3 300   

ET-Solar 
M250W 

Nordic Solar m-Si 15,37 250   

Schüco MPE 
MS 96 

Sol & 
Energiteknik  

m-Si 17,63 255   

JA Solar JAM5 Solar supply m-Si 12,15-
15,27 

155-195   

JA Solar JAM6 Solar supply m-Si 12,23-
15,29 

200-250   

JA Solar JAM6 Solar supply m-Si 14,07-
15,9 

230-260   

JA Solar JAM6 Solar supply m-Si 14,60-
16,64 

285-325   
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IBC MonoSol Solkompaniet m-Si 14,4-
15,7 

190-255   

Sunpower Solkompaniet m-Si 18,7-
20,4 

305-333   

Trina Solar 
TSM-DC05A.05 

Svea Solar m-Si 16,2 260 1,6-10,6 12 830-19 
496* 

 Södra 
[Jämtkraft] 

m-Si  260 10; 20; 30 14 000-14 
900 

Yingli panda 
YL275c-30b 

Vattenfall m-Si 16,8 275 2,2-11,1 20 720-27 
727* 

VITOVOLT 200 Viessmann m-Si 15,9-
16,5 

260-270   

GermanSolar 
Powerline 

 m-Si 15,3-
15,9 

255-265   

GermanSolar 
Blackline 

 m-Si 15,3-
16,0 

250-260   

Arctus Sunna 
5-25 

Bauhaus p-Si 14,75 240 4; 6 15 998-16 
665 

Yingli 255-29b Euronom p-Si 15,6 255 <30 14 000-18 
000 

REC Peak  EWS p-Si 14,5-
16,1 

240-265   

 Fortum p-Si  250 1,5-4,5 21 666-31 
400* 

NIBE SE-PV 
3031 

NIBE p-Si  260 3  

ET Solar Norden Solar p-Si 15,98 250 3-100 10 227-11 
663 

ET-Solar 
P250W 

Nordic Solar p-Si 15,37 250 2-20 10 625-18 
125 

Q-Cell Q.Pro 
G3 

Nyedal 
Solenergi 

p-Si 15,6 260 3,21-8,32 14 423-15 
186 

 Plannja p-Si <16% 240-260 2, 4, 6 17 483-22 
450 

PPAM 
Paladium 

PPAM Solkraft p-Si 14,8-
15,6 

120-300   

CentroSolar S 
250P60 
Professional 

Sol eye p-Si 15,2 250  14 864-17 
200 

JA Solar JAP6 Solar supply p-Si 13,45-
16,21 

220-265   

JA Solar JAP6 Solar supply p-Si 14,68-
15,90 

240-260   

JA Solar JAP6 Solar supply p-Si 14,34-
16,39 

280-320   

IBC PolySol Solkompaniet p-Si 14-15 190-250   

Yingli Solkompaniet p-Si 14,3-
15,0 

185-245   

REC 260PE Solortus p-Si 15,8 260 3; 5 14 120-16 
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099* 

CSUN260-60P Svea Solar p-Si 16,01 250 1,5; 2,25; 
3; 5,5; 10 

13 000-20 
683* 

GermanSolar 
Silverline 

 p-Si 14,7-
15,3 

240-250   

Innotech Solar 
Black 

Co2Pro Si*2 14,6-
16,4 

240-260   

Bilagan är sammanställd utifrån de medlemsföretag som finns anslutna till 

branschorganisationen Svensk Solenergi och som har solceller i sitt 

verksamhetsområde. Urval har gjort så att fokus ligger på solcellspaket, i de fall en 

återförsäljare säljer såväl solcellspaket som likartade separata solceller är endast 

solcellspaketet listat. Sortering är gjord efter i första hand solcellstyp och i andra 

hand återförsäljare för att ge enkel översikt av liknande solceller och i de fall samma 

återförsäljare erbjuder flera typer. Data för effekt och verkningsgrad enligt 

standarden STC innebär solstrålning 1000W/m², AM 1.5 och celltemperatur 25° C. 

Kolumnförlaring bilaga 1 

Varumärke anger tillverkare samt modellserie, i den mån det angetts av 

återförsäljare 

Återförsäljare anger svensk återförsäljare 

Teknik anger solcellstyp enligt förkortningar, se sidan 2 

η anger verkningsgrad i procent för solcellsmodul alternativt vid asterisk 

cellverkningsgrad. 

Moduleffekt anges i Wp, dvs angiven lägsta garanterad maxeffekt per modul 

System anger effekt i kWp i de fall raden avser solcellspaket 

Pris anger försäljningspris inklusive moms per systemeffekt. Alla priser inkluderar 

växelriktare och priser med asterisk inkluderar montering. 

 

Sammanfattning övriga inhämtad data bilaga 1 

I de fall material för ram angivits för kristallina solceller har det uteslutande rört sig 

om aluminium. 

I de fall effektgaranti angetts hos tillverkaren har det varit linjär degression till 80% 

efter 25 år. 
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9.2 Bilaga 2: Utveckling laboratorieverkningsgrad 

 

This plot is courtesy of the National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. 
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9.3 Bilaga 3 - Normal globalinstrålning per år 

 

a  
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9.4 Bilaga 4 - Exempel kostnadsberäkning 

Priserna är inklusive moms (25%), och är uppskattningar. 

Pris och uppgifter och solpanelerna 

Antal paneler 18 st 

Uppskattad årlig elproduktion 4 291 kWh 

Kostnad 

Installation 33 500 SEK 

Material 59 500 SEK 

Paketpris från* 93 000 SEK 

Paketpris från inkl. ROT 76 250 SEK 

Tabellen är inhämtad från http://www.fortum.com/countries/se/privat/energismart-

hemma/sol/bestall/Pages/default.aspx 2015-05-24 med följande parametrar: 

placering vid östkusten, 45° sadeltak i väderstreck mot söder samt 18st 250 W-

paneler (4,5 kW) på 30 m².
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