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Abstract 

The following paper strives to explain the circumstances relating to the use of solar panels in Danish 

households. We draw conclusions based on empirical evidence, analysis and theory from the “TRIN-

model” and Actor-Network Analysis. The analytical conclusion is that the purpose for solar panels is 

to effectively generate renewable energy from solar energy. Technically the solar panels demand the 

fulfillment of certain circumstances, like clear weather, an optimal angle and placement towards the 

sun, in order to be effective. Furthermore, the solar panels need to connect to an existing technological 

network in order to produce household-friendly power. In exploring the creation of this network, we 

uncover central actors and their motivations. Actors include the household, that are motivated by 

aesthetic, economical and environmental factors. But it also includes actors like the engineer and the 

energy network, that are relevant in different phases of solar panel installment.  

 

Our goal is to create an understanding of what might limit or increase the purchase and installation of 

solar panels, with the hope that this knowledge might be used to further the use of solar panels.  
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Introduktion 

Problemfelt 

Hvad gør solceller relevante i dag? 

En af verdens største udfordringer i nyere tid er global opvarmning. Mange tiltag er blevet vedtaget 

for at forebygge forandringer skabt af globale opvarmning. (Energistyrelsen, 2012). Danmark har i 

dag; “Ambitiøse klimamål” ifølge forskerne på DTU. Regeringens mål om at “drivhusgasudledninger 

skal reduceres med 70 procent inden 2030” og “at være CO2-neutral inden 2050” er i høj grad 

ambitiøse mål. Dette lægger naturligvis et pres på det Danske samfund for at være nytænkende i 

forhold til energi. (Karlsson, Simonsen og Balyk, 2019).  

I løbet af COVID-19 forløbet har der været mindre CO2-udslip end normalt. Der har været forbedret 

luftkvaliteten flere steder. Men denne standby vil ikke have nogen effekt på drivhusgasserne på lang 

sigt. I stedet tilsidesættes den rigtige problematik, altså at CO2 stadig stiger fra år til år. (DMI, CO2 

udledninger, 2020). 

I dag er en vedvarende løsning på problematikken stadig ikke fundet. Solenergien er et attraktivt 

alternativ til mange CO2-udledende energikilder, og dog ikke særlig udbredte. Energistyrelsens 

energistatistik fra 2018 viser at solceller i 2017 udgør 2% af det vedvarende energiforbrug for 

Danmark. Samtidig er forbruget af biomasse/affald på 69% og brugen af vindkraft på 23,3%. Det er 

altså tydeligt at solcellerne ikke har gjort lige så stort indtog i Danmark, som nogle af de andre kilder 

til vedvarende energi. (Energistyrelsen, 2018). 

Selvom man måske kan være fristet til at beskylde det danske vejr for at være årsagen, er det ikke 

altid tilfældet. Tal fra Energistyrelsens månedsstatistik (Bilag 1) viser at solcellerne i flere af 

sommermånederne for 2019 indbragte mere strøm til elnettet end de centrale anlæg. Det fremgår også 

af denne statistik, at solcellerne producerede ca. 140 GWh pr. måned fra april til august. Så vi kan 

næppe beskylde solcellerne for at være en fuldstændig utilregnelig energikilde. Snarere kan vi se at 

solcellerne giver særlig meget strøm i de perioder hvor vindkraften går ned. 

Så hvorfor er dette samspil ikke udnyttet bedre? Hvorfor er der ikke flere solceller i Danmark? Vi vil 

forsøge at besvare dette ved først og fremmest at fokusere på de private husholdningers brug af 

solceller. 

Hvad er solenergi? 

Solen udsender næsten uendelige mængder af energi ud i rummet. Mængden af solenergi der rammer 

Jorden er på omkring 1,8 x 10^11 MW. Det er flere tusinde gange mere end Jordens samlede 

energiforbrug. I teorien kan solenergi derfor drive Jordens nuværende energiforbrug kontinuerligt, 

hvilket gør det til en af de mest lovende former for energikilder. 

Udover potentialet af solenergi for samfundet, så er der to andre faktorer at tage i betragtning. Det 

første er, at solenergi er en miljømæssig ren resource, hvorimod fossile brændstoffer og atomenergi 

efterlader klare aftryk på miljøet. Det andet er, at solenergi er frit tilgængeligt ved alle befolkede 

steder på Jorden. (Sukhatme, Nayak, 2018) 
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Der er altså et stort potentiale i brugen af solenergi, og mange elementer af det der kan være tiltalende. 

Men der er en grund til at solenergi ikke er den mest udbredte energitype. Der kan nemlig være 

problemer med solenergi. 

Et problem med solenergi er f.eks. at det ikke er tilgængeligt døgnet rundt. Der er desuden færre eller 

flere timer med sollys afhængig af årstiderne og det lokale vejr, hvilket fremgår af 

energistatistikkerne. Det stiller krav til at den producerede energi lagres når der ikke bliver produceret 

energi. Derved stiger omkostningerne for solenergi markant. 

Overordnet bliver solens energi brugt på to forskellige måder. Den ene indebærer brugen af energien 

til varme, såsom til brug i vandvarmere eller til at tørre tøj. Det er disse former for brug vi kender fra 

de såkaldte solvarmeanlæg. Den anden måde at bruge energien på, som er fokusset for denne rapport, 

er ved fotovoltaisk konvertering. Det er den proces der finder sted i solcellen, når den skal generere 

strøm. (Sukhatme, Nayak, 2018) 

I forhold til solcellen kan der være problemer med energi-optaget af solenergi. Både det og hvad 

fotovoltaisk konvertering involverer, vil vi komme nærmere ind på i vores tekniske afdækning af 

solcellen. Her vil vi forsøge at belyse de tekniske begrænsninger for solenergi, og undersøge hvilke 

tekniske begrænsninger der kan være årsag til, at vi ikke ser en større udbredelse af solenergi i 

Danmark. 

Hvorfor burde der være flere solceller i private husholdninger? 

Når vi kigger på solcelleanlæg i denne opgave, forholder vi os primært til danske husholdningers 

solcelleanlæg. Et solcelleanlæg giver en væsentlig økonomisk og ikke mindst miljømæssig gevinst. 

Dette gælder for solcelleanlæg til husstanden eller andre steder (Sveigaard, n.d.). Det er derfor en 

fordel at købe solceller. Til trods for dette er det kun en lille procent af de private husstande som gør 

det. 

Af videnscentret Bolius fremgår det at der samlet set var 106.461 solcelleanlæg i Danmark ved 

udgangen af september 2019. Dette gælder alle typer af solceller dvs. både solceller på private, 

offentlige og erhvervsbygninger. Herfra var kun en lille procentdel af solcelleanlæggene solceller på 

private bygninger (Christensen, 2020). Dette kan vække undren, da solceller som udgangspunkt er 

opsat med en størrelse der dækker mellem 33% og 50% af husholdningens elforbrug (Jensen, 2020a). 

Til dato er solceller en langsigtet investering. Solcelleanlæg har typisk en tilbagebetalingstid på under 

10 år (Lindegaard, 2020), men samtidig ses det også, at anlægsejeren allerede fra første år vil have et 

større rådighedsbeløb end hvis der ikke var anskaffet et solcelleanlæg (Lindegaard, 2020). Dette er 

belæg for at anlægsejere har en større fordel økonomisk end den almene el-forbruger i forhold til 

elregningen, hvilket burde være et rationelt grundlag for at flere husstande burde havde valgt at 

anskaffe solceller. 

Ydermere viser udviklingen, at solceller er gået fra at være både dyrt og ikke særlig effektivt til at 

være først effektivt og derefter billigt. Ifølge den danske solcelleforening har solceller gennem de 

seneste 10 år gennemgået en stor udvikling i forhold til at have større konkurrencedygtighed og 

forbedret effektivitet. Solceller kan derfor siges at være blevet mere attraktive med tiden, fordi de kan 

levere endnu billigere kWh end tidligere, og har en mere effektiv produktionskapacitet (Kristensen, 

2019). 
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Solceller har desuden en lang levetid. Et solcelleanlæg vil typisk have en garanti på 25 år, og er 

desuden en teknologi der er robust og driftssikker med lave vedligeholdelsesomkostninger 

(Lindegaard, 2020). Et solcelleanlæg er derfor ikke kun skånsomt for miljøet og en økonomisk 

gevinst, men også en stabil investering. 

Konkluderende kan opsætningen af solcelleanlæg i husstandene rationaliseres at have mange fordele. 

Vi vil derfor forsøge undersøger fordelene og ulemperne ved solcelleanlæg i private husstande for at 

finde frem til hvad kan være årsagen til, at der ikke er flere husstande der anlægger solceller. 

Motivation 

Gruppens motivation for at fokusere på denne problemstilling er, at vi finder det interessant at 

undersøge og analysere solcelleteknologien. Solcelle-teknologien har potentiale for at dække store 

dele af verdens energiforbrug og det er samtidig en grøn kilde til strøm. 

Idealet er selvfølgelig at bruge den viden vi erhverver til at se om vi kan omgå nogle af de 

forhindringer der opstår for opstillingen af solceller for at bidrage til at skabe bevidsthed for 

eventuelle problematikker der burde tages højde for ved fremtidig indførelse af klimatiltag. 

Problemstillingen er metodisk interessant, fordi den kan redegøre for hvordan solceller kan påvirke 

borgere i et samfund.  Problematikken er interessant fordi man ikke blot konkluderer at “solceller er 

gode fordi det er grøn energi”. Derimod ser vi nærmere på nogle af de andre elementer i forhold til 

solceller der kan motivere eller de-motivere opstillingen af solceller. 
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Problemformulering 

Hvordan kan solcellers tekniske udformning, det teknologiske aktør-netværk og aktør-

motivation forklare forholdene for anvendelsen af solceller i danske husholdninger? 

Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan fungerer en solcelle, og hvad er dens formål? 

 

● Hvordan kan solceller indgå i et teknisk system for private husholdninger? 

 

● Hvilke aktører indgår i opførelsen af solceller i private husholdninger? 

 

● Hvilken motivation har private husholdninger for at anskaffe sig solceller? 

 

● Hvilke fordele og ulemper er der ved opstillingen af solceller i Danmark? 

 

 

OBS! Her opfattes en husholdning som en enhed bestående af huset og husets beboere. 
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Afgrænsning 

I følgende afsnit redegøres der for de afgrænsninger som er blevet foretaget i projektforløbet i forhold 

til omfanget af projektet.  

I løbet af projektforløbet har vi vurderet forskellige indgangsvinkler for projektet. En del af disse er 

fravalgt pga. de begrænsninger COVID-19 har pålagt projektet, både i forhold til mobilitet og 

anskaffelse af empiri. Andre blev lagt til side af hensyn til tidspres, og omfangsforhold for projektet. 

Indledningsvis lå fokusset på et kommende, privat mark-anlæg, hvor solceller skulle opstilles på en 

mark i Herringløse. Denne vinkling var tilvalgt bl.a. fordi der var interesse i undersøge opsætningen 

af solceller i en bestemt situation. Derudover var vi interesserede i systemets processer. 

Interviewmetoden var til denne indgangsvinkel vægtet i undersøgelsen i forhold til indsamling og 

fremskaffelse af empiri. Efter COVID-19 forekom dette urealiserbart i det omfang gruppen have 

behov for.  Denne vinkel blev derfor fravalgt. 

Den anden indgangsvinkel var for gruppen et mere distanceret perspektiv på solcelle-problematikken. 

Her blev Herringløse-casen fravalgt til fordel for at undersøge solceller generelt opstillet privat og 

kommunalt. Det kommunale perspektiv viste sig senere at være for omfangsrigt, og denne vinkling 

blev derfor afgrænset til kun at indbefatte opsætning af solceller i private husholdninger. 

Gruppen har gennem projektet lagt vægt på TRIN-modellen som teoretisk indgangsvinkel og metode 

til undersøgelse at solcelleteknologien. Hertil har kun TRIN-modellens trin 1, 2, 3 og 4 været tilvalgt. 

Da teoretisk og metodisk indhold i disse trin var særligt velegnet til at belyse tekniske forhold for 

solcellen i private husholdninger. Trin 5 og 6 blev fravalgt, fordi disse trin bevæger sig væk fra 

undersøgelsen af det funktionalistiske aspekt.  

Igennem projektet har gruppen forsøgt at skaffe muligheder for interview. Der var fra gruppens side 

stor interesse i at snakke med en anlægsejer fra en dansk husholdning, i forhold til deres motivation 

for anskaffelse af solceller. Dette var umiddelbart svært pga. COVID-19. Men gennem vores vejleder 

fik vi kontakt til en der kunne tilbyde os et interview. 

Opsummerende kan det siges, at projektets fravalg stærkt har været påvirket at de opståede 

omstændigheder under COVID-19 karantænen. Det har haft den konsekvens at projektet ikke har haft 

samme nuancering, som der ville kunne opnås hvis der havde været bedre muligheder for fysisk at 

komme ud og undersøge problematikken. F.eks. har der i projektet været en mangel af kvantitative 

empiriske undersøgelser, hvilket har besværliggjort en reel generalisering af de vidneudsagn gruppen 

har fået. Derfor har gruppen kunne foretage ’kvalificerede generaliseringer’, hvilket ikke har samme 

validitet. 

Ydermere har vinklingsskiftet i projektet overflødiggjort en masse arbejde lagt i projektet. Derfor har 

der været problemer i forhold til det omfang gruppen ønskede projektet skulle havde i forhold til hvad 

der var muligt for gruppen at nå på den tid der var til rådighed. Konkluderende kan det derfor siges at 

kvaliteten af projektet fx i forhold til nuancering og den brugte empiri, er lavere end hvad gruppen 

oprindeligt sigtede efter. 
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Semesterbinding 
Projektet er forankret i dimensionerne Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) og Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund (STS). I sin kerne er projektets mål at undersøge solcelleteknologien med 

særligt fokus på både de tekniske og samfundsmæssige formål for teknologien. Vi mener, at de to 

dimensioner tilbyder et uddybet indblik i de systemer af både aktører og artefakter som eksisterer 

omkring private solcelleanlæg 

  

TSA-dimensionen spiller særligt ind i forhold til at forstå hvordan solceller virker, hvilke 

forudsætninger der er for deres teknologiske system, og hvilke fordele / ulemper der er ved 

solcelleteknologi. Men for at kunne danne os et samfundsmæssigt perspektiv på anvendelsen af 

solceller og deres fordele/ulemper i den kontekst, må vi inkludere STS.  

  

Vi har valgt at anvende ANT-analyse, så vi derved kan bygge videre på den indsigt TSA giver os i det 

teknologiske system. Eftersom ANT fjerner skellet mellem menneskelige og ikke-menneskelige 

aktører, gøres det muligt at skabe et mere dybtgående overblik over alle de relevante aktører.  

 

Vi vil også afdække motivationen for at opføre solceller i private husholdninger, fordi det forklarer 

forholdene omkring hvad der motiverer brug af solceller i Danmark. Vi inkludere derfor et interview 

fra en anlægsejer til empiri. Målet er at vi gennem TSA og STS får skabt et nuanceret billede af hvad 

anskaffelsen af solceller indebærer. 
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Teori 

Fry (TSA) 

I dette afsnit redegøres der for hvordan Fry’s 7 trin bruges i opgaven, og hvad denne teori har bidraget 

med i forhold til udviklingen af det visuelle produkt. 

Fry baserer sin teori på måder på hvordan data kan benyttes som en ressource, og teknikker til at 

vælge det rigtige display til det formål datavisualiseringen tjener. Fry præsenterer dette gennem 7 

visualiseringsprincipper, som han henholdsvis kalder for; Acquire, Parse, Filter, Mine, Represent, 

Refine og Interact (Fry, 2008). Disse vil alle blive anvendt i vores videre arbejde med visualiseringen. 

Fry’s syv visualiseringer kulminerer i den tankegang Fry har omkring dårlig visualisering af data, 

eller som Fry kalder det en ’All-You-Can-Eat Buffet’. En ’All-You-Can-Eat Buffet’ er når der bruges 

for meget data i en visualisering, så visualiseringen ender med at være for kompleks eller detaljeret, 

hvilket er noget Fry udtrykker skal undgås. Dette er fordi, at for meget data kan forårsage, at seeren 

misser de detaljer som er vigtige i visualiseringen, eller at seeren helt ser bort fra selve 

visualiseringen, og det den prøver at formidle (Fry, 2008). 

Gruppen har anvendt Fry’s syv principper i forhold til udviklingen af det visuelle produkt, fordi det 

visuelle produkt er en visualisering af det tekniske system som solceller indgår i. Derudover har Fry’s 

principper også været relevante i udviklingen af nogle af vores datavisualiseringer. 

Indholdet af den visuelle præsentation forudsætter, at der er et klart, overskueligt og dækkende billede 

af systemet for at dette kan repræsentere det arbejde der er lavet i projektet, samt de konklusioner 

gruppen er kommet til. Fry’s principper bidrager til at undgå den ’All-You-Can-Eat Buffet’, som Fry 

fremhæver i hans bog ”Visualizing Data; Exploring and Explaining Data with the Processing 

Environment” (Fry, 2008). 
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ANT (Aktør-Netværks Teori) 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for aktør-netværks teori (ANT) baseret på Torben Elgaard 

Jensens introduktion af teorien, og hvordan gruppen vil benytte teorien i forhold til solcellers brug i 

private husholdninger. 

ANT er en teori der kan bruges til at beskrive fænomener hvor et objekt er et virvar af elementer og 

relationer, selvom det i øjeblikket kan fremstå som et samlet element. Teorien handler om at se 

’punkter’ og ’forbindelser’, fremfor at betragte ting som en ’kasse’.  

ANT er ikke en afrundet teori, men derimod en teori der stadig er i udvikling. ANT kan betragtes som 

en teori om andre teorier, der tilbyder et alternativ til en sociologs traditionelle tilgang til dualismer. 

Herudover er det også en teori omkring teknologi, sociale aktører, samfund, natur, videnskab og magt. 

(Elgaard, 2003) 

ANT er baseret på ontologi, hvilket er en filosofi der beskæftiger sig med hvorpå noget bliver til. 

Ifølge ANT udgør eksistensen af elementer og relationer altså tilblivelsen af et fænomen. ANT er 

bygget på den videnskabelige kendsgerning, at et objekt får betydning i kraft af dets relation til andre 

objekter. (Elgaard, 2003) 

Teorien er forbundet med de 3 hovedbegreber; netværk, aktør og translation. Netværksbegrebet i ANT 

er taget fra Saussures semiotik, og er baseret på princippet om at intet objekt har betydning i kraft af 

sig selv (Elgaard, 2003). Aktørerne er i dette tilfælde objektet, og tildeles derfor kun betydning 

baseret på aktørens relation til andre aktører i et netværk. Translation er derimod den proces hvorpå en 

aktør opnår styrke ved association med andre aktører. Dette er baseret på en forbindelse mellem to 

aktører. 

I aktørbegrebet ligger, at aktører ikke nødvendigvis er menneskelige, da det er et semiotisk begreb 

(Elgaard, 2003). En entitet der tilskrives en handling udover et menneske bliver i vores opgave 

betegnet som en ’aktant’. 

ANT er en sociologisk analyse af videnskab og teknologi. I ANT er der ikke nogen forskel på aktør 

og netværk. Aktører er dermed netværk i perspektiv af ANT. Når netværket er stabilt, og 

forudsigeligt, så fremstår netværket som en ’black box’ (Elgaard, 2003). Det indebærer, at når 

teknologi først fungerer og er stabiliseret, så bliver den process hvorved aktørerne knytter sig til 

hinanden i netværket (translationerne) ‘usynlige’. ’Black boxing’ beskriver dermed et kredsløb eller 

system i overordnede træk hvor detaljer omkring opbygning eller virkemåde er ukendt. 

Det betyder implicit, at en ANT-analyse af et stabiliseret netværk vil være svære, fordi translationerne 

er mindre synlige. Et ustabiliseret netværk skaber dermed rammen for en aktør-netværksanalyse. ANT 

beskriver oftest heterogene netværk – altså netværk hvor elementerne holdes sammen af et sæt 

forskellige bindinger til andre aktører. Der er ikke nogen ’kerne’ i de netværk ANT beskriver. Alle 

aktører og aktanter er lige i en ANT-analyse. Dette kaldes den rhizom-ontologiske forståelse, og er 

karakteristisk for ANT. (Elgaard, 2003) 

ANT-teorien kan bruges til at analysere aktør-netværk. Elgaard præsenterer bl.a. Latour & Woolgars 

brug af ANT som analysemetode. Latour & Woolgars analysemetode er ifølge Elgaard fokuseret på 

transformation. Hertil bruges begrebet ’inskriptioner’ i forbindelse med tanken om, at transformation 
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af en substans til en inskription, er en translation. I denne forbindelse er Inskription fx. opfinderens 

eller fabrikantens handling, som får andre til at udføre noget bestemt. (Elgaard, 2003) 

Begrebet ’Inskriptioner’ dækker over udsagn, som er blevet konstrueret som en kendsgerning 

(Elgaard, 2003). Dette kunne være et udsagn om en relation mellem to aktører, som skrives ned som 

en kendsgerning, og derefter objektiviseres. Dette skaber både en forbindelse mellem aktører, og det 

gør dem lige, fordi deres relation bliver objektiv. 

I Elgaards redegørelse af ANT som analyseredskab præsenteres John Law, som er en teoretiker der 

har opstillet en måde at analysere translationer mellem aktører på. Law bruger begrebet 

’inkorporering’ til at dække over teknisk effektivitet som en netværkseffekt. Law fremstiller hvordan 

et heterogent netværk kan stabiliseres. 

Law argumenterer for, at stabiliseringen af et kredsløb sker gennem en ’inkorporering’. Hvis der i et 

system fx er brug for at håndtere langdistancekontrol over en begivenhed, så kræver det en udsending, 

som kan bevæge sig mellem begge aktører uden at have et tab af effektivitet. Forbehold mod mindsket 

effekt er således ’inkorporeret’ i udsendingen. Selve mobiliteten af udsendingen er en effekt af 

relationerne ifølge Law. (Elgaard, 2003) 

’Inkorporeringen’ er Laws bud på hvordan et netværk kan spredes, og stabilisere relationerne mellem 

aktører. Law bruger begrebet ’Immutable mobiles’ om entiteter, som ikke ændrer form gennem 

transport fra en aktør til en anden. (Elgaard, 2003)   

Inkorporering kan således beskrives som det bindeled mellem aktører forudsat, at udvekslingen 

mellem aktørerne sker under en opbygning af stabile transaktioner fx gennem en aktant. 

Herudover er der Michel Callon, som Elgaard også nævner i forhold til ANT som analysemetode. 

Callons’ teori analyserer netværk ved at identificere et de mest afgørende begivenheder i et 

kredsløb/system, og derefter analysere bestemte handlinger og interesser. Dette gøres ved at have 

identificeret aktørerne, og derefter vurdere deres handlingsmønstre. Der indgår ifølge Callon der 4 

faser i translationsprocessen; problematisering, Interessement (interessekonstruktion), indrullering og 

mobilisering. (Elgaard, 2003) 

Fasen om ’problematisering’ fungerer sådan, at der efter identifikation af aktører findes ’obligatoriske 

passagepunkter’. De obligatoriske passagepunkter er de punkter som aktørerne forholder sig til for at 

opnå deres mål (Elgaard, 2003). Ved obligatoriske passagepunkter er aktørens identitet en 

’problematisering’ – altså fremsætter aktørerne en inskription ud fra en formodning, som derefter kan 

blive bekræftet, udfordret eller transformeret af en anden aktør/aktant. (Elgaard, 2003) 

’Interessekonstruktion’ betegnes som de effekter der opstår på baggrund af aktørernes interesser, som 

en del af en proces. Interessekonstruktion er den proces eller mekanik, hvori aktor A re-definere aktor 

B, så aktør B’s interesserer stemmer overens med aktør A’s interesser. (Elgaard, 2003) 

’Indrullering’ er en fase, som skal transformere aktørernes interesse til deltagelse når interessement er 

opnået gennem en række teknikker eller værktøjer. De teknikker Callon nævner indbefatter fx fysisk 

vold, at lokke eller forføre, overtalelse eller anerkendelse (Elgaard, 2003). Værktøjer til disse 

teknikker kan fx være kommunikationsplatforme. Kommunikationsplatforme er i dag den teknologi er 

hyppigst bruges til kommunikation mellem aktører. 

’Mobilisering’ er den proces der foretages for at sikre koblingen mellem to aktanter efter de er blevet 

interesseret og indrulleret. Callon betegner mobiliseringen, som den kobling aktører laver mellem 

hinanden for at fastholde deltagelse, og nedsætte fravigelse (Elgaard, 2003). I forbindelse med de 

gældende koblinger til fastholdelse af deltagelse mellem aktører kan koblingerne indskrænkes til 

aktanterne i netværket (Elgaard, 2003). 



S2024791768 

Side 14 af 63 
 

I denne opgave vil gruppen benytte tidligere nævnte begreber og teori om ANT som teoretisk 

grundlag for at kunne benytte ANT som analysemetode, samt vurdere og analysere resultaterne af 

analysen i forhold til solceller. Begrebsrammen bidrager til at kunne indramme det netværk, som 

gruppen agter at analysere, samt give en bedre forståelse af forbindelserne mellem de forskellige 

aktørerne, hvilket er essentielt for at kunne analysere netværkets relationer. Det forventes, at den 

teoretiske brug af ANT vil bidrage til forståelse af teknologiske systemer, og dermed besvarelsen af 

TRIN 4 af TRIN-modellen, hvilket er relevant fordi gruppen ønsker at rette blikket mod de utilsigtede 

effekter af solceller. 
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Trin-modellen 

TRIN 2 

Trin 2 i TRIN-modellen vil i dette projekt blive anvendt som en baggrund for vores teoretiske 

teknologiforståelse. Dette afsnit vil altså redegøre for hvordan vi forstår teknologi i dette projekt. Det 

vil vi gøre ved at se nærmere på artefakt begrebet, og hvad der definerer teknologiske artefakter. I 

TRIN modellen er artefakter defineret på følgende vis:  

 

“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt 

gennem processer i naturen ” (Digital Signatur, 2019 s. 7) 

 

Artefakter er dermed grundlæggende adskilt fra naturskabte objekter. Det vil sige at vi som 

udgangspunkt forstår et artefakt som noget der kan beskrives ved menneskeskabte fysiske egenskaber. 

Med andre ord kan en sten være et artefakt, hvis et menneske har ændrets dens form - f. eks. med et 

æstetisk formål. Hvorimod en sten der er forandret af naturen ikke opfattes som et artefakt. 

 

Artefakter er altså objekter der er bevidst påvirket af mennesker for at opfylde et bestemt formål. De 

bærer dermed præg af intentionalitet og funktion. Dette er i sig selv en meget bred forståelse. Derfor 

indskrænker vi artefakt-begrebet nærmere ved kun at kigge på teknologiske artefakter.  

 

Teknologiske artefakter er defineret ved at de har en teknisk funktion. En teknisk funktion indebærer 

at artefaktet kan bruges til en transformation af noget fra en tilstand til en anden. Det kan være en 

vindmøllevinge der kan omsætte vindens energi til en roterende bevægelse. Eller en generator der kan 

transformere en roterende bevægelse til elektrisk strøm. 

(Jørgensen, 2019) 

 

Dette lægger op til en forståelse af teknologi, der primært fokuserer på transformationen af noget fra 

en tilstand til den næste. Men denne forståelse indskrænkes begrebet nærmere idet Trin 2 trækker 

inspiration fra Jens Müllers teorier om teknologi. 

 

Müller udfolder i bogen ‘Samfundets teknologi : teknologiens samfund (1986)’ en forståelse af 

teknologi, som en sammenfatning af fire elementer: Viden, Organisation, Teknik og Produkt.  

 

Denne forståelse spiller ind i mange dele af dette projekt - især når der redegøres for teknologien. Vi 

arbejder med en forståelse af teknologi, som noget der indebærer viden. I tilfældet med solceller kan 

det være viden om indstråling og vinkling til solen. Organisation, der er både socialt og teknisk i den 

forstand at det handler om sammensætning, opsætning og planlægningen af en teknologi, og Teknik, 

der handler om arbejdsmidler, arbejdskraft og arbejdsgenstande som bruges i processen. For solcellen 

kan det være de små teknologiske artefakter der opfylder delfunktioner i solcellen for at den kan 

producere strøm. Hvilket leder til produkt-elementet. Det er det som gør teknologien værd at lave - 

det man får ud af den. I solcellens tilfælde er det elektrisk strøm. 

 

“Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale 

ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde 

menneskelige behov.” (Digital Signatur, 2019 s. 7) 
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Denne teknologiske definition er kernen i Trin 2. Den uddyber det aktive element, der er underforstået 

i Müllers model: Transformationen.   

 

Denne definition beskriver alle de træk der skal til for at noget forstås som en teknologi. Det er “en 

omformning af natur”, det vil sige at der sker en transformation af stof. Denne transformation sker 

under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer: arbejdsmidlerne og arbejdskraften - samt 

information mm. der indebærer al viden der indgår i processen. Målet er “at opfylde menneskelige 

behov”, altså at frembringe et endeligt produkt der har værdi for mennesker. 

 

Præcis denne teoretiske forståelse af teknologi optræder i store dele af dette projekt. Både i omtalen af 

artefakter, funktionalitet og formål. Men også i vores inklusion af det sociale perspektiv.  

 

Vi analyserer solcellerne med henblik på at afdække den transformation der finder sted, den viden der 

bidrager, den process der er i solcellen og hvilket formål den opfylder. Med andre ord ser vi på alle de 

ting der gør solcellen til en teknologisk artefakt. 

 

Vi trækker også på den forståelse at teknologi ikke frembringes uden menneskelig intentionalitet. Når 

vi taler om teknologi er vi nemlig også nødt til at se på hvilke menneskelige behov den opfylder. 

Dette har henledt os også til at se nærmere på hvad der skaber motivationen til at bruge solceller og 

hvilke fordele/ulemper solcellen tilbyder udover det indlysende produkt: strøm. 
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Metode 

I dette afsnit bliver de metoder, som er brugt til udarbejdningen af projektet, præsenteret og uddybet. 

Der redegøres for hvilke overvejelser gruppen har gjort sig i forhold til hvilke metoder gruppen har 

brugt, hvordan gruppen har brugt dem, og hvad disse metoder har bidraget med i projektet.  

 

Empiriindsamling 
Følgevirkningen af COVID-19 har for projektet været, at adskillige begrænsninger har været pålagt 

gruppens fremskaffelse af empiri - specielt i forbindelse med at gruppen skulle producere egen empiri. 

Her skal det pointeres, at variationen af empiriformer kunne have været større.  

 

Gruppen har til udarbejdningen af projektet primært benyttet sig af nettet som metode til at indsamle 

empiri. Af denne grund består størstedelen af projektets kilder enten af pensum eller den relevante 

empiri, som gruppen kunne finde via. google. Biblioteksservice har været benyttet i de tidligere 

stadier i projektet, men da karantæne blev sat i effekt, blev disse kilder forældet i forhold til 

vinklingen af projektet, og derfor overflødige. Disse kilder indgår derfor ikke længere i projektet. 

 

I forhold til at producere empiri har gruppen valgt interview som metode. Denne metode til 

fremskaffelse af empiri blev opnået ved at udnytte vejlederen Bente Kjærdgårds forbindelser. 

Interview med individer der ikke havde relationer til folk, som gruppen kendte, viste sig ikke at kunne 

blive en realitet.  
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Trin-modellen 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for den teoretiske forståelse i TRIN-modellens 1, 3 og 4 trin. 

Senere uddybes hvordan den spiller ind som metode i forhold til vores analyse og vurdering af 

solceller. 

TRIN 1. 

Trin 1 for TRIN-modellen er defineret ved et fokus på ”teknologiens centrale indre mekanismer og 

processer”. I materialet Digital signatur - en eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer 

og processer (Jørgensen, 2019), er dette fokus nærmere defineret som: ‘De centrale mekanismer og 

processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål’. For at forstå en teknologi 

bliver det dermed nødvendigt at forstå både formålet for teknologien, og de principper der muliggør 

opfyldelsen af netop det formål. 

 

Vi forstår dette trin i TRIN-modellen i stærk sammenhæng med Walter Vincentis operationelle 

princip. Grundlæggende afdækkes det operationelle princip for en teknologi på følgende vis:  

 

”how its characteristic parts […] fulfill their special function in combining to an overall 

operation which achieves the purpose [of the technology]” (Vincenti 1990, s. 208) 

 

Vincenti skelner mellem hovedkomponenter og komponenter, som mål for hvilke mekanismer og 

processer der er mest centrale. I TRIN-modellen ses der bort fra dette skel, hvilket muliggør 

diskussionen om hvilke mekanismer der egentlig er centrale- eller om de alle er det. Vi vil ikke, i 

denne rapport, udpensle denne diskussion i forhold til solceller. Men vil derimod benytte TRIN-

modellens forståelse som betingelse for selv at udfolde en vurdering af solcellens væsentligste dele og 

redegøre for dem. Selvom det, som før nævnt, er et oplagt emne for diskussion.  (Jørgensen, 2019). 

 

For at opsummere vægtes der i rapporten to ting ud fra Trin 1: Hvad og hvordan. Når vi anvender Trin 

1 i analysekontekst er det et udtryk for en forståelse af teknologiens bestanddele, som det der gør 

teknologien i stand til at opfylde sit formål. TRIN-modellen udgør ikke i sig selv en metode, men 

fungerer som en rammesættelse for vores analyse. 

 
Ved at anvende Trin 1 sættes der en forholdsvis klar ramme for hvad vi skal afdække i forhold til 

solceller: Vi skal finde solcellernes formål, og hvordan dette formål opfyldes gennem solcellens indre 

mekanismer. Vi har valgt at gøre dette med udgangspunkt i det brede udvalg af eksisterende empiri 

for solceller og desuden lægge fokus på forskelle og ligheder mellem forskellige solcelle-modeller.  

 

Det faglige materiale fra Trin 1 danner også baggrund for de specifikke ting vi ser nærmere på i 

analysen af solceller. En af tommelfingerreglerne for Trin 1 er netop: 

  

“En beskrivelse af indre mekanismer og processer kan b˚ade indeholde beskrivelser af 

artefakter (fx flyvinger), naturprocesser (fx forbrænding i en ovn) og menneskelig aktivitet (fx 

at sl˚a en nitte fast).” (Jørgensen, 2019, s. 41) 

 

Ud fra dette vil vi først afdække de naturprocesser og den forudgående viden som er relevant for 

beskrivelsen af solcellernes indre mekanismer og processer. Derefter vil vi se nærmere på solcellens 

indre komponenter og deres egenskaber - uden at vi går i dybden med komponenternes indre 

mekanismer. Vi vil også løbende afdække hvordan menneskelig aktivitet spiller en rolle i forhold til 
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solcellerne og deres teknikalitet. Dette spiller blandt andet en rolle i opsætningen af solcellerne og 

hvordan de placeres. Alt dette findes uddybet i vores tekniske analyse af solcellen som teknologisk 

artefakt. 

 

TRIN 3. 

Hvor Trin 1 skaber en ramme for at forstå teknologiens formål og opfyldelsen af dette formål, kræver 

Trin 3 i større grad overblik. Trin 3 er angivet som ‘Teknologiers utilsigtede effekter’. Det vil sige at 

der på netop dette trin er en høj grad af vurdering og fortolkning af effekterne for en teknologi. 

(Jørgensen, 2019). 

 

Vigtigst i forhold til vores analytiske anvendelse af Trin 3 er den opstillede begrebsramme. I 

vurderingen af utilsigtede effekter skelner man mellem forskellige begreber, blandt andet: risiko og 

designfejl. Hvor designfejl altid vil være årsag til utilsigtede effekter, behøver en risiko ikke 

nødvendigvis medføre utilsigtede effekter. Dette skel er enormt centralt i begrebsforståelsen.  

 

Når vi skal belyse de utilsigtede effekter for solcellerne vil vi benytte os af denne begrebsforståelse. 

Det kan give øget indblik i hvilke effekter for solcellerne der kan påvirkes og vurdere hvor alvorlige 

de forskellige utilsigtede effekter er. En risiko kan vurderes ud fra sandsynlighed. Hvorimod en 

designfejl nødvendigvis må vurderes ud fra den grad den påvirker solcellens drift og omgivelserne. 

 

TRIN 4. 

At rette et blik mod utilsigtede effekter kræver på sin vis et stort overblik. Det skal være muligt for os 

at skelne mellem effekter der er en del af solcellens udformning og design, samt risikoer der opstår ud 

fra andre faktorer. Med det mål, at overskueliggøre denne vurdering vil vi trække på forståelsen af 

teknologiske systemer der er udtrykt ved TRIN 4 i TRIN-modellen. 

 

Et teknologisk system er løst defineret på følgende vis: ‘Sammenhængende systemer af teknologiske 

artefakter, som samlet besidder en bestemt funktionalitet’. Systemforståelsen der indgår i TRIN-

modellen tager blandt andet udgangspunkt i Marc J. de Vries, Teaching about Technology (2016).  

 
De Vries (2016) beskæftiger sig blandt andet med hvordan vi forstår viden, og hvordan dette kan 

perspektiveres til teknologiske artefakter. Han deler viden op i to kategorier; viden af fysisk natur og 

viden af funktionel natur. Ligeledes kan der i TRIN 4 skelnes mellem den fysiske beskrivelse af et 

system. Den fysiske beskrivelse er altså de konkrete fysiske dele der er til stede og arbejder sammen i 

systemet. Derimod handler den funktionelle beskrivelse om hvilke funktioner og processer der 

varetages i systemet.  

 

Man kan sige at vi ved hjælp af TRIN 4 i denne rapport begrænser os til en systemforståelse der 

kræver at et teknologisk system har følgende karakteristika: 1. Systemet består af en række fysiske 

sammenhængende dele der opfylder et formål i systemet. Dette er det fysiske element. 2. Systemet 

består af en række processer og funktioner der arbejder mod systemets overordnede formål. Med 

andre ord har systemet en sammensat funktion der går udover de enkelte deles funktion. 3. Systemet 

består af et input, en proces og et output. Dermed sagt at der internt i systemet sker en transformation 

af noget fra en tilstand til en anden. Systemet skal altså udrette noget, for at kunne kvalificere som et 

system (TSA, kursusgang 5 2019). 
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Denne overordnede forståelse er en vigtig del af hvordan vi afgrænser vores analyse af solcellen og 

det teknologiske system den indgår i. Vores mål er netop ikke alene at belyse solcellen som 

teknologisk artefakt, men også at se på de sammenhænge solcellen indgår i. For at vi kan gøre det, er 

vi nødt til at definere formålet for det teknologiske system som solcellen indgår i – og så afgrænse 

systemet ud fra det formål. Dette vil vi også komme nærmere ind på i vores analyse af solcellen i 

husholdningens tekniske system. 

 

Den store vægtning af formål, vil nødvendigvis skabe et skarpt skel i analysen mellem hvad vi 

definerer som solcellens formål og hvad vi definerer som det overordnede formål for det teknologiske 

system, som solcellen indgår i.  

 

Det er også især når vi retter blikket mod det systemtekniske at grænserne mellem formålet og 

utilsigtede effekter bliver udviskede. Især når vi også inkluderer positive effekter som del af vores 

analyse. Vi har vurderet det systemtekniske perspektiv til at være essentielt for forståelsen af hvilke 

overordnede positive og negative effekter der kan opstå som følge af solcellers implementering. 

 

For at opsummere vil vi primært anvende teknologisk forståelse fra Trin 1, 3 og 4 i TRIN-modellen til 

at beskrive solcellerne og deres samfundsmæssige effekt, begge dele med et teknologisk funktions-

perspektiv. Målet er at skabe en velstruktureret analyse for hvilke fordele og ulemper der er ved 

solcellerne, og deres forskellige implementeringsformer. Vi håber derved at opnå ny forståelse for 

solcellerne og nærmere belyse de problemområder der kan være i forhold til solcelleteknologi. 
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ANT som analyseredskab 

Dette afsnit vil redegøre for hvordan ANT er benyttet analysemetode i denne opgave, samt hvordan 

ANT spiller ind i forhold til analyse og vurdering af solceller med fokus på at analysere relationerne 

og translationerne mellem aktører i teknologiske systemer. 

ANT er defineret, som at være en konkret empirisk undersøgelse omkring hvordan noget praktisk 

konstrueres. Generelt er analysestrategien i ANT at analysere translationerne i et netværk, da dette 

siger noget om de relationer og forbindelser der er mellem forskellige aktører/aktanter. Til selve 

ANT-analysen benyttes ANT-teorien om Latour & Woolgars, Law og Callon’s analysemetoder. 

Analysen er inddelt i 2 dele, fordi netværk i denne sammenhæng betragtes som bestående af aktører, 

og deres indbyrdes relationer. Af denne grund fokuseres der på identificering af aktører, og afdækning 

af de tilhørende translationsprocesser i analysen. 

Identificering af aktører er baseret på Latour & Woolgars analysemetode, hvor netværket finder sit 

begyndelsespunkt i en konkret begivenhed. Hvorefter begivenheden følges logisk, og denne mobilitet 

danner et netværk mellem aktører. Begivenheden er en transformationen af en substans til en 

inskription, og betingelsesvis for foregående translationer mellem aktører. 

Analysen af translationerne er derimod baseret på Michel Callon’s fire faser. I første fase analyseres 

identitet på aktører, samt obligatoriske passagepunkter. Fase 2 afdækker aktørernes forbindelser til 

hinanden via en interessekonstruktør på basis af de obligatoriske passagepunkter, og dette ’låser’ 

aktørernes pladser i netværket. Fase 3 omhandler definering og koordinering af roller ud fra Callon’s 

teknikker, og fase 4 behandler mobiliseringen af aktører/aktanter, og afvigelse mellem disse. 

Produktet ved brug af Latour & Woolgars’ analysemetode i ANT er, at der kan kortlægges 

forbindelser mellem aktører. Dette benyttes som fremgangsmåden til at afdække forbindelser mellem 

aktører i den ANT-analysen gruppe har foretaget. Gruppen lægger derimod henblik på John Laws 

måde at analysere translationerne på, fordi dette i større grad indbefatter aktanterne end den anden 

kortlægningsmetode, og derfor er relevant for at afdække både aktører og aktanter i netværket.   

Ved at analysere ’inkorporeringerne’ mellem aktanter kan gruppen med bedre grundlag argumentere 

for hvordan og hvorfor det teknologiske system fungere, og hvilken rolle aktanterne spiller i 

netværket sammen med aktørerne. 

Den sidste del i den aktør-netværksanalyse indbefatter processerne involveret i outputtet i det 

teknologiske system – nemlig funktionelle solceller opsat privat, som kan producere strøm. Hertil 

refererer gruppen som sagt til Michel Callons’ teori i ANT om de fire faser i translation. Dette gøres, 

fordi translationerne har stor betydning for hvordan aktørernes relationer fungerer, og fordi dette siger 

noget om hvad de forskellige aktører får ud af netværket – altså hvilken betydning de får i kraft af 

deres relation til en anden aktør. 

Meningen med at benytte ANT som analysemetode, er at analysere de aktører der indgår i det 

teknologiske system opgaven er afgrænset til, samt de translationer der udgør et systemet. Herunder 

aktørernes interesser, motivation og forbindelser/relationer. Dette skal skabe en forståelse af 

dynamikken det tekniske system; solceller opsat i private husholdninger, samt et overblik over de 

processer der indgår i systemet der forudsætter, at komme fra input til output i det teknologiske 

system. Herudover inddrager ANT både aktører og aktanter i analysen af et netværk, hvilket betyder 
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at analysen også siger noget om de artefakter der indgår i systemet. Dette fungerer som supplerende 

viden til Trin 4, som gruppen har valgt, skal indgå i den overordnede analyse af solceller for at 

besvare vores problemstilling. 
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Interview 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for hvordan og hvorfor interview er blevet benyttet som 

metode til projektet. 

Interview er en metode benyttet til at skabe viden mellem den interviewede og interviewerens 

synspunkter. Dette betyder, at metoden kan bruges til at opfatte og undersøge virkningen af en social 

struktur, og hvori denne struktur foregår.  

Det er en samtale med en fælles interesse. For at lave det ideelle interview, hvor begge parter 

udveksler viden fritaget fra påvirkning af hinandens subjektive holdninger, skal der ifølge Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann beherskes nogle generelle interview regler, og teknikker for at kunne 

koncentrere sig om interviewpersonen og emnet for interviewet, samt fokusere på at have en 

reflekterende refleksivitet (Kvale & Brinkmann, 2009a). 

Gruppen har foretaget den type af interview, som Kvale og Brinkmann kalder for ”det 

semistrukturerede livsverdensinterview” (Kvale & Brinkmann, 2009a) med privatpersonen Jesper 

Holm, som er en anlægsejer; 

”Jeg ønsker at forstå verden fra dit synspunkt. Jeg ønsker at vide, hvad du ved, på den måde, 

du ved det. Jeg ønsker at forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine sko, føle tingene, 

sådan som du føler dem, forklare tingene, sådan som du forklarer dem. Vil du være min lærer 

og hjælpe mig med at forstå? (Spradley, 1979, s. 34)” (Kvale & Brinkmann, 2009. s.144). 

Som det fremgår af citatet omhandler denne type af interview, at indsamle viden om den interviewede 

persons perspektiv på et fænomen. Der er derfor henblik på ikke at indvirke den interviewede persons 

svar med egne subjektive holdninger, fordi der ønskes at fortolke beskrivelser udelukkede fra den 

interviewede persons livsverden.  

Intervieweren skal beherske evnen til, at få den interviewede person til at åbne op og dele deres viden 

og synspunkter om et emne, samt objektivet at lytte til den interviewede person, og reflektere over 

den viden der tilegnes (Kvale & Brinkmann, 2009). Der stilles altså visse krav til intervieweren når 

der skal udføres et interview. Vi er som gruppe til en vis grad begrænset af vores tidligere erfaringer 

og vores evner inden for interviews. Noget vi også er særligt opmærksom på i udlægningen af vores 

interviewempiri. 

Et andet kendetegn ved semistrukturerede interviews er, at intervieweren følger en ’interviewguide’. 

En interviewguide er et dokument med en række forarbejdede spørgsmål som intervieweren ønsker 

besvaret (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Denne metode giver intervieweren mulighed for at styre interviewet, fordi interviewguiden sørger for, 

at interviewet hele tiden vender tilbage til de centrale emner og spørgsmål der ønskes undersøgt i 

interviewet. Formålet er at undgå at den interviewede person styrer interviewet, fordi det kan betyde 

at intervieweren ikke får indsamlet viden der stemmer overens med formålet af interviewet.   

Vi har valgt at bruge den semistrukturerede type af interview ud fra formålet, at samle information om 

motivationen for solceller og de aktører der er involveret i anskaffelsen af solcellerne.  Interview blev 

vurderet til at være den mest optimale tilgang, da dette tilbyder muligheden for at sammenligne 

forskellige typer af motivation og få bedre forståelse for aktørernes rolle. Derudover giver interviewet 

et godt grundlag der kan hjælpe med at strukturere vores uddybning af aktør-netværk og 

motivationsargumenter. 

Det semistrukturerede interview opfylder gruppens krav om at opnå en viden indenfor bestemte 

områder. Det betyder desværre også at der er visse nuancer og anekdoter som det strukturerede 
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interview ikke giver plads til. Vi bør altså være opmærksomme på at jo nøjere interviewet er 

struktureret, jo større sandsynlighed er der for at vi forfordeler refleksioner og tanker, der kan være 

relevante, til fordel for det vi aktivt søger viden om. 

Netop dette er en af grundene til at refleksiviteten i et interview er vigtig. I et interview skal 

intervieweren være opmærksom på at være objektiv i sin refleksivitet. Subjektivitet hos intervieweren 

kan påvirke validiteten af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009a).  

Spørgsmål formuleret med fordomme er ofte ledende, hvilket betyder at den interviewede muligvis 

vælger sit svar baseret på det intervieweren ønsker at høre. Spørgsmålene til det interview gruppen 

har udarbejdet er derfor blevet lavet med en bestræbelse på ikke at være ledende for at sikre en 

validitet af de givne svar. 

Validitet er et begreb, som i almindelig sprogbrug refererer til sandheden, rigtigheden og styrken af et 

udsagn. Begrebet er meget omfangsrigt, og derfor svært at indkredse. ifølge Kvale og Brinkmann 

skelner filosofien mellem 3 sandhedskriterier for at vurdere validiteten af noget. I forbindelse med 

interviewet med Jesper Holm forholder gruppen sig det sandhedskriterie, som Kvale og Brinkmann 

kalder for ’Korrespondenskriteriet’ (Kvale & Brinkmann, 2009b). 

Korrespondenskriteriet omhandler at der skal være en overensstemmelse mellem et vidneudsagn, og 

den objektive verden – altså udtrykkes validiteten af noget gennem hvorvidt den erfarede viden 

stemmer overens med virkeligheden (Kvale & Brinkmann, 2009b). For at opnå validitet af interviewet 

med Jesper vil gruppen derfor forholde sig til eksisterende indsamlet empiri, både kvalitativt og 

kvantitativt, og sammenligne dette med udtalelserne i interviewet. Dette lægger grundlaget for at 

gruppen senere kan vurdere hvorvidt udtalelserne kan udbygges til en kvalificeret generalisering. 

Ved udførelsen af et interview er iscenesættelsen også et vigtigt element. En generel regel er at 

interviewet introduceres med en ’briefing’. Det indebærer at intervieweren definerer konteksten hvori 

interviewet er foretages, samt formålet af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009a).  

Målet med det er at oplyse den interviewede om hvorfor interviewet er vigtigt, og hvad det skal 

bruges til. Man forsøger så vidt muligt at sætte den interviewede ind i konteksten af interviewet, så de 

er klar over hvad interviewet går ud på. Dette bidrager til at validere interviewets formål, så den 

interviewede person ikke føler at deres svar ikke har betydning eller har svært ved at se mening med 

spørgsmålene.  

Sidst i interviewet udføres der en ’de-briefing’ efter interviewet. Dette er en slags opfølgning på 

briefing’en. Her afrundes interviewet fx ved at opridse nogle af hovedpunkterne, fortælle lidt mere om 

kontekst og formålet med interviewet. Der er også her mulighed for at lade den interviewede komme 

med noget feedback.  

Til slut afsluttes samtalen med fx ”Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du mere, du gerne vil sige eller 

spørge om, før vi afslutter interviewet?” (Kvale & Brinkmann, 2009a. s. 149). Denne form for 

afrunding bør i Kvale og Brinkmann udføres, fordi det giver den interviewede mulighed for at bringe 

emner på bane, som ikke kunne siges under interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009a). Dette giver 

også mulighed for at takke den interviewede person for deres deltagelse, og efterlade et godt indtryk. 

Opbygningen af interviewets spørgsmål er lavet i overensstemmelse af Kvale og Brinkmanns 

’fremrykningsprincip’ (Kvale & Brinkmann, 2009a). Dette betyder, at vores interviewspørgsmål er 

blevet udarbejdet med henblik på senere analyse af interviewet.  

I vores tilfælde er der blevet sat fokus på primært 2 typer af spørgsmål. Den ene type er spørgsmål der 

skal afdække Jespers motivation for at have solceller. Den anden type er spørgsmål rettet mod 

økonomiske og aktørmæssige omstændigheder for anskaffelsen og opsætningen af solceller.  
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Der er blevet sat fokus på disse typer af spørgsmål, fordi interviewet har til formål at kunne bruges i 

ANT-analysen i senere afsnit, samt diskussionsafsnittet og i en vurdering af motivationen for 

solceller.  

Dynamisk er spørgsmålene formuleret fra at være tematiske forskningsspørgsmål til at være 

interviewspørgsmål – altså er der taget afstand fra spørgsmål formuleret med teoretiske begreber 

(Kvale & Brinkmann, 2009a). Dette gjort for at interviewet ikke bliver for ’over intellektualiseret’ og 

dermed stopper den interviewede person fra at komme med spontane svar ud fra egne holdninger. 

Interviewet er blevet benyttet som metode til at opnå viden om motivationen for at opsætte solceller i 

husholdningerne. Interviewet bidrager også til, at få viden om processen for opsætningen af solceller. 

Dette fungere til at understrege analytiske observationer fra gruppens aktør-netværks-analyse.  

Det var hensigten, at der skulle udføres flere interview men i lyset af COVID-19 har dette ikke været 

muligt. Derudover har formatet af interviewet ændret sig.  

Før COVID-19 var det meningen af interviewet skulle udføres ansigt-til-ansigt, altså den ’direkte 

interviewsituation’, men efter at karantænen blev indført var dette ikke længere muligt, og interviewet 

skulle derfor udføres over Skype. Denne ændring har medført en række problemer, som har påvirket 

kvaliteten af interviewprocessen. 

De specifikke problematikker og den påvirkning de har haft på interviewet findes 

uddybet i vores interview-analyse. 
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Analyse af empiri 

Analyse af solcellen 
Som nævnt i vores metodeafsnit udføres analysen af solcellens indre mekanismer og processer ud fra 

TRIN 1. Det indebærer at vi først opridser hvad der opfattes som solcellens formål. Derefter uddybes 

opfyldelsen af dette formål, med fokus på naturprocesser, baggrundsviden, egenskaber for solcellens 

komponenter og den menneskelige aktivitet der opstår på grund af solcellens tekniske kvaliteter. 

 

Vi har desuden valgt at sammenligne tre forskellige typer solceller. Vores mål er at besvare 

spørgsmålet: Hvordan fungerer en solcelle og hvad er dens formål? 

Solcellens formål 

Indledningsvis har vi talt en del om solenergi og potentialet ved samme. Solcellen er et eksempel på 

hvordan solens energi kan omdannes til strøm, som kan anvendes. Solen er en naturlig og CO2-

neutral kilde til energi. Det gør at solcellen er meget miljøvenlig i kontrast forbrændingsanlæg, hvor 

der afbrændes fossile brændsler for at skabe strøm. Til gengæld er solcellens effekt påvirket af både 

vejret og årstiden. Man kan altså argumentere for at solcellen, for at være særligt brugbar, skal 

fungere så effektivt som muligt. 

 

Ud fra det kan solcellens formål tilnærmelsesvis beskrives som; at omdanne solenergi til strøm på 

effektiv og miljøvenlig vis. 

 

Den fotovoltaiske effekt 

Solcellens indre funktion er baseret på den fotovoltaiske effekt, også kaldet den fotovoltaiske 

konvertering. Denne effekt er baseret på fotovoltaik, der er konverteringen af lys til strøm. Denne 

effekt er naturlig, hvilket gør at omdannelsesprocessen fra lys til strøm ikke forurener.  

 

Helt teknisk opstår den fotovoltaiske effekt når man ved at overføre lysenergi nogle stoffer, skaber en 

spændingsforskel mellem stofferne. Det betyder, at elektronerne i stofferne bevæger sig mellem de to 

stoffer, på grund af lysenergien. Fordi elektronerne er ladede partikler, skaber deres bevægelser strøm 

(Niels Bohr Institutet, 2012). 

 

Når vi taler om lysets energi, henviser vi egentlig til lysbølgerne eller lyspartiklerne, som vi kender 

som “fotoner”. En foton har ingen hvilemasse, derfor bevæger den sig med lysets hastighed konstant. 

Det er en hastighed på ca. 300.000 km/s. Partiklen bærer også på en elektrisk magnetisk stråling. 

Denne elektrisk magnetiske stråling og at en foton ikke har en hvilemasse gør, at der ved sammenstød 

med et stof, skabes bevægelse i stoffets elektroner. I visse tilfælde, hvis kollisionen skaber nok energi, 

frigives elektronerne. Dette kaldes den fotoelektriske effekt.  

 

Solceller gør brug af den fotovoltaiske effekt hvor elektronerne bevæger sig mellem stoffer. 

 

Solcellens komponenter 

Solcellen består af en række komponenter, der gør den i stand til at udnytte den fotovoltaiske effekt. 

Disse komponenter er blandt andet solcellerne, metalgitteret (bussen), halvlederen (det 

spændingsskabende stof) og to glas/plastlag. Halvlederen og solcellerne er komponenter der fungerer 
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på grund af fotonerne og elektronernes gensidige påvirkning, der opstår på grund af den fotovoltaiske 

effekt. 

Solcellerne 

Generelt i denne opgave forstås en “solcelle” som helheden, den samlede artefakt, “modulet” eller 

“panelet”. Men det vi forstår som en “solcelle” er i virkeligheden sammensat af en masse små 

solceller. Et standard panel har omkring 60 solceller. Man samler altså en stor solcelle af mange små 

solceller, for at producere nok strøm til at det er anvendeligt. En illustration for dette er figur 1, der 

ses nedenfor. Figur 1 er et skematisk billede af et solcellemodul/solcellepanel med flere små solceller.  

 
(IDEALIZED SOLAR PANEL, Kent Kernahan ,Sep. 10. 2019), figur 1. 

 

Solcellerne har to lagre af elektroner; et positivt og negativt ladet. Fotonerne rammer solcellens 

overflade og skaber bevægelse i det negative lager, der ligger øverst. Elektronerne bevæger sig så fra 

det negative lager til det positive lager nederst via halvlederen. Altså går elektronerne fra minuspol til 

pluspol og skaber dermed jævnstrøm vha. deres bevægelse. 

Bus (metalgitter) 

Bus er navnet for det metalgitter der forbinder alle de små solceller og derfor er en slags kontaktnet. 

Metalgitteret er ledende for elektronerne, og er det som fører jævnstrømmen videre. Dette metalgitter 

ses afbildet på figur 1 - det er de tynde streger der går gennem solcellerne. Øverst oppe ses også 

hvordan jævnstrømmen altid bevæger sig fra den negativt ladede pol, til den positivt ladede pol.     

(Alex 2019) 
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Halvlederen 

Alle de små solceller har en halvleder. Halvlederen bruges i lagene som leder elektronerne fra 

solcellens minuspol, til solcellens pluspol. Halvlederen er dybest set den del af solcelle, som gør 

solcellen i stand til at udnytte den fotovoltaiske effekt. Halvlederen består for det meste af 

grundstoffet silicium, da det gør halvlederen mere strømledende. Derudover er silicium et materiale 

som leder strømmen i en retning. Det gør at elektronerne derfor følger retningen halvlederen giver og 

derved skaber jævnstrøm. 

 

Halvlederen er dybest set det spændingsskabende stof. Derfor kan stoffet halvlederen består af variere 

fra solcelle til solcelle.  

(Kent, 2019) og (Mikkel, 2017) 

Plast/Glaslag 

Solcellepanelerne er indkapslet af to lag plast eller glas. Dette plast eller glas er behandlet så det ikke 

skaber genskin. Det er for forhindre solcellens overflade i at være reflekterende, hvilket selvfølgelig 

ville være en ulempe når målet er at absorbere solens energi. (Alex 2019) 

Solcelletyper 

I dag bliver der kommercielt brugt især 3 typer af solceller: Siliciumbaserede monokrystaliske, 

Polykrystallinske solceller eller tyndfilmssolceller. Vi vil herunder redegøre for hvilke materialer de 

forskellige solceller bruger og hvilken betydning det har for solcellens funktionalitet. 

 

Siliciumbaserede solceller 

Silicium er et halvledende grundstof der kan findes de fleste steder her på Jorden. Silicium bliver 

brugt i 95% af verdens produktion af halvledende produkter, lige fra elektronik til solceller. 

 

Fordelen ved silicium er, at grundstoffet har et højt smeltepunkt. Det betyder, at det kan modstå højere 

temperaturer. Derudover er silicium også kemisk stabilt, og fungerer som en god ledende insulator. 

Det betyder at stoffet er særligt velegnet til at begrænse elektronernes bevægelse. Hvilket får 

elektronerne til at bevæge sig i en bestemt retning. (Eranna, 2014, s. 2)  

 

I dag er 80% af solceller på verdensmarkedet krystallinske, siliciumbaserede solceller. Det vil sige at 

størstedelen af de solceller vi finder på markedet i dag, enten er monokrystaliske eller 

polykrystallinske solceller. (Nenadovic & Jensen, 2020) 

Monokrystallinske solceller 

Denne type af solceller ses oftest på det danske marked. Rent teknisk er denne type solceller opbygget 

af en ensrettet krystalstruktur, bestående af én silicum-krystal. Det betyder at når lyset rammer 

solcellen, rammer det kun fra en retning. Det er også med til at give disse solceller en forholdsvis 

rolig overflade (Alex, 2019). 

 

Panel-effektiviteten er målet for hvor stor en procentdel af solenergien der laves om til strøm. Det er 

vigtigt at notere sig at selv de bedste solpaneler højest når en paneleffektivitet på ca. 20%. 

 

Monokrystallinske solceller har den højeste ydeevne med en paneleffektivitet på 17%. De er også 

blandt de dyreste af solcellerne på grund af materialerne og effektiviteten. De har til gengæld kun en 

levetid på 30-40 år (Nenadovic & Jensen, 2020). 
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En undergruppe af monokrystallinske solceller er alu-monokrystallinske solceller. De har en højere 

panel effektivitet end den klassiske monokrystallinske solcelle. Dette opnås blandt andet ved at de 

enkelte solceller er effektiviserede. Derudover placeres denne type solceller i en aluminiumsramme på 

en hvid baggrund. Det gør dem tydligere på taget, men det mindsker varmepåvirkningen og øger 

derfor effektiviteten for solcellen. Alu-monokrystallinske solceller har en levetid på ca. 40-50 år 

(Alex, 2019). 

Polykrystallinske solceller 

Polykrystallinske solceller ses efterhånden sjældent på markedet. Denne type solceller er opbygget af 

flere små siliciumkrystaller. Disse små krystaller har varierende størrelse og retning, hvilket kaster 

lyset forskelligt tilbage. Dette skaber et lysspil i krystalskæret på overfladen af solcellen, men det er 

billigere at producere end monokrystallinske solceller.  

 

De foretrækkes til virksomheds byggeri, da de kan leveres uden ramme og derfor placeres på 

bygningskonstruktioner i stedet for glas eller lignende (Alex, 2019) 

 

Solceller af denne type er tit blå og firkantede. Men de kan indfarves til at have lige den farve man 

ønsker. Hvilket desværre sker på bekostning af pris og effektivitet. Når de anvendes, er det ofte hvor 

æstetikken ikke betyder så meget, eller hvor den betyder rigtig meget. 

 

Polykrystallinske solceller fungerer meget på samme måde som monokrystallinske solceller. Men der 

kan være flere solceller i hvert panel, hvilket gør at solcellerne kan have meget varierende effektivitet 

- afhængigt af antallet af solceller pr. panel. Solcellerne har en paneleffektivitet på ca. 13-19%. De har 

desuden en levetid på 40-50 år (Nenadovic & Jensen, 2020). 

 

Tyndfilms baserede solceller 

Tyndfilm er et materiale som f.eks. er brugt i skærmen på lommeregneren og vinduer, fordi materialet 

lader sollys igennem uden at give genskin. Disse lag bruges som erstatning for det behandlede 

glas/plastlag der findes i de fleste krystallinske solceller. Tyndfilmssolceller er i dag ved at vinde ind 

på markedet (Nenadovic & Jensen, 2020). 

 

Dette kan blandt andet skyldes at tyndfilmssolcellernes matte sorte overflade kan virke særlig æstetisk 

tiltalende. Overfladen for denne type solcelle er meget ensartet i modsætningen til andre solcelletyper. 

(Alex, 2019) 

 

Tyndfilmssolceller kan bestå af forskellige materialer. Men de ses oftest lavet med amorft silicium. 

Forskellen på amorfe siliciumsolceller og krystallinske siliciumsolceller findes i molekylernes 

struktur. At de er amorfe betyder at der ikke er nogen struktur for hvordan silicummolekylerne 

placeres i solcellen, hvor krystallinske har en bestemt struktur - de er struktureret krystal. 

Tyndfilmssolceller har ligeledes en høj temperaturmodstand, da det primære grundstof udnyttet er 

silicium. At skaffe amorft silicium er også nemmere end at skaffe det krystalliske, og derfor også 

billigere. 

 

Tyndfilmssolceller er i dag en af de billigste solceller man kan købe, da solcelle typen er let at 

masseproducere. Da Tyndfilmssolcellen kræver mindre materiale er processen af bygning af en 



S2024791768 

Side 30 af 63 
 

tyndfilmssolcelle mere miljøvenligt end en krystallinsk solcelle - særligt fordi denne type solcelle i 

nyere tid også tilbyder brugen af andre stoffer som halvledere. Herunder stoffer som kobber-indium-

selen eller cadmium-tellurid (Nenadovic & Jensen, 2020) (Pedersen, 2019). 

 

Tyndfilmssolceller har en lavere effektivitet i direkte sollys end de krystallinske solceller. Til gengæld 

har de bedre effektivitet i gråvejr og skygge. Generelt ligger paneleffektiviteten for tyndfilmssolceller 

på ca. 14-16%. Levetiden for en tyndfilmssolcelle er desuden 30-40 år. I lighed med andre typer 

solceller (Pedersen, 2019). 

Solcellens tekniske krav 

Alle solcellemoduler/solcellepaneler kræver opfyldelsen af visse tekniske krav, for at opnå den 

optimale effektivitet.  

 

Vinklen på solcellemodulet spiller en stor rolle for optagelse af mængden af sollys. Den mest normale 

vinkling er 90 eller 45 grader. Mange vælger også bare at bruge vinklingen på tagets overflade, 

selvom denne kan variere fra bruger til bruger.  

 

Placeringen er også vigtig. Man vil ofte placere solcellerne så sollyset rammer solcellemodulets 

længst muligt. Det gør man ved at placere solcellen i en retning hvor solen hyppigst giver direkte 

indstråling (J. Rizk, and Y. Chaiko. 2008).  

 

Kombinationen af retning og vinkling spiller også en stor rolle, da det optimere solcellens optagelse af 

sollys. Den bedste kombination er syd og en hældning på 45 grader. Dette vil give solcellen bedst 

mulige energiproduktion over hele året. Men det har stor betydning hvornår husholdningen har mest 

strømforbrug, hvis f.eks. husholdningen har mest strømforbrug om eftermiddagen eller aften, så ville 

en solcelle mod vest være mere optimal, da den producere mest strøm i den periode (Energistyrelsen. 

n.d. b). Dette fremgår af bilag 2.  

 

Siden vi er i Danmark, skal de danske forhold også overvejes. Den årlige indstråling i Danmark 

varierer sjældent særlig meget. Den ligger på ca 1000 kWh pr m2 om året for en vandret flade og 

1200 kWh pr. m2 for en syd-orienteret flade med 45 graders hældning (Dansk Solcelleforening, 

2020). Så for en vilkårlig solcelle er placering, paneleffektivitet og størrelse med til at påvirke hvor 

meget strøm man får fra solcellen. 

 

Hvis vi skal perspektivere det, så bruger en gennemsnitlig dansker 1600 kWh pr år, mens en familie 

med to voksne og to børn bruger 4450 kWh pr. år. Hvis vi skal tænke ind i det at den mest ideelle 

solcelle kun har en paneleffektivitet på ca. 20%. Betyder det, at et perfekt placeret panel på 1 m2 

genererer 240 kWh pr år. (Gregersen, 2013). 

Det vil altså kræve en del solceller at supplere en dansk husholdning med strøm udelukkende fra 

solceller - og det er selv hvis vi ser bort fra fordelingen af strømforbruget.  

 

Det siger sig selv at det dermed er meget vigtigt at en solcelle placeres optimalt, for at man opnår den 

bedste ydeevne. Derfor vil der ofte anvendes ekspertrådgivning af dem der ønsker solceller. 

Eksperterne står for både køb, placering og installation af solcellemodulerne - med hensyn til 

brugerens ønsker.  
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Det kan betyde meget at man som bruger opnår den bedst mulige effektivitet og opfylder solcellens 

tekniske krav for optimal funktion. Noget der kan være svært for den enkelte at sætte sig ind i, fordi 

meget af det afhænger af den specifikke situation. At have en ekspert involveret gør at valget af 

solcelle bliver rigtigt til brugerens hus. Det er vigtigt da der for hvert hus og dets beliggenhed kan 

være stor variation mellem optimal placeringen og vinklingen for den pågældende solcelle. 

(Energistyrelsen. n.d. b.) 

 

Man kan dermed sige at solcellens indre mekanismer og processer er med til at skabe krav til 

menneskelig håndtering af denne teknologi. Selve teknologien stiller krav til sine omgivelser der gør 

at installation kræver en særlig forståelse for både teknologien og det pågældende installationssted, en 

ekspert. Teknologien udøver dermed en vis effekt på de omgivende mennesker. 

Delkonklusion 

Solcellens formål er forstået til at være at omdanne solenergi til strøm på effektiv og miljøvenlig vis. 

Dette opnås ved hjælp af den  fotovoltariske effekt, hvor lys omdannes til strøm, uden udledning af 

CO2 eller andre affaldsstoffer.  

 

Solcellen består af mange mindre solceller, et metalgitter, en halvleder og to paneler af glas eller plast. 

En undtagelse for dette er tyndfilmsbaserede solceller. Hvor tyndfilm erstatter laget af plast/glas. De 

fleste solceller bruger silicium som halvleder, oftest i sin krystallinske form.  

 

Overordnet set er der tekniske forhold der skal tages hensyn tid for hver enkelt solpanel og dens 

placering. Disse forhold er vinkel og placering i forhold til solen, samt paneleffektivitet og størrelse 

for solpanelet. Det vil oftest være noget der hyres en ekspert til at vurdere. 
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Solceller i tekniske systemer 
Målet er her at besvare spørgsmålet: Hvordan kan solceller indgå i et teknisk system for private 

husholdninger? 

Privatejede solceller 

Solceller (når de anvendes i husholdninger) bruges ofte til at give strøm til husholdningen. Men fordi 

strøm fra solceller er en meget varierende kilde, anvendes de ofte sammen med andre energikilder. 

Solceller supplerer husholdningens pågældende strømforsynings-metode. 

 

Når solcellerne indgår i husholdningens tekniske system, ændres formålet for at tilpasses 

husholdningen. Det er ikke nok at producere strøm. Strømmen skal være anvendelig i husholdningen. 

Ligeledes skal overskydende strøm sendes ud i elnettet og elnettet skal supplere strøm når solcellerne 

ikke producerer nok til husholdningen. 

 

Det tekniske system, som vi opfatter det i denne kontekst, har til formål at sørge for at husholdningen 

altid har strøm. Solcellerne spiller derfor kun en mindre rolle i denne sammenhæng, fordi den ikke 

altid supplerer strøm. 

Det teknologiske system for privatejede solceller 

Vi vil herunder forsøge at belyse de enkelte artefakter, og de omgivende processer som solcellerne 

indgår i, når de bliver en del af husholdningens tekniske system. 

 

Overordnet set kan det teknologiske system for husholdningens strømforsyning begrænses til de 

følgende dele: Solcellen, batteriet, inverteren, elmåleren og elmasten der forbinder til det danske el-

netværk. Alle disse dele fungerer i samspil med hinanden for at sikre at husholdningen konstant har 

strøm. 

 

Jævnstrøm og vekselstrøm 

Husholdninger i Danmark bruger vekselstrøm. Vekselstrøm er det man bruger i husholdningerne, 

fordi det kan formatere sig efter de strømkrævende husholdningsprodukter. Det gør at man sparer 

energi, fordi vekselstrømmen i højere grad frigiver den præcise mængde strøm som produktet skal 

bruge. Vekselstrøm kommer fra el-netværket eller er konverteret fra jævnstrøm til vekselstrøm af en 

inverter.  

 

Jævnstrøm er noget man oftest ser komme fra batterier, og også fra solcellen. Jævnstrøm er det vi får 

når strømmen går fra en minuspol til en pluspol. Dette er den type strøm solcellen producerer. 

Jævnstrøm bliver også brugt til at transportere strøm over lange strækninger, fordi vekselstrøm ikke 

kan overleve transporten over lange strækninger. Så når der foregår transportering af strøm over 100 

km er det oftest jævnstrøm. Derfor optræder jævnstrøm også i elnetværket, men transformeres ofte til 

vekselstrøm på såkaldte transformerstationer før det sendes ud i husholdningen. 

 

Så strømtypen har en stor betydning for processerne i det teknologiske netværk. Processerne kan kun 

fungere optimalt, når man bruger den rigtige strømtype, på det rigtige tidspunkt. 
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1. Solcellen 

Solcellen er et miljøvenligt system, der producerer jævnstrøm. Solcellen er en vigtig kilde til  

klimavenlig strøm til husholdningen. Som tidligere forklaret omdanner solcellen lys fra solen til 

jævnstrøm, vha den fotovoltaiske effekt. 

Solcellen alene kan ikke bruges til at producere brugbar strøm - dvs. vekselstrøm - til husholdningen. 

Derfor har solcellen brug for andre artefakter, der kan oplagre jævnstrømmen og efterfølgende 

konvertere det til vekselstrøm. Hvilket er artefakter der er beskrevet nedenfor. 

2. Batteriet 

Batteriet fungerer som et lager af jævnstrømmen produceret af solcellen. Den har til formål at holde 

på en mængde af den producerede jævnstrøm. Der er desværre grænser for hvor meget jævnstrøm 

batteriet kan opbevare. Batteriet optager nemlig den elektriske energi produceret af solcellerne og 

opbevarer det som kemisk energi. Men optagelsen af energi er aldrig perfekt. (Alramlawi , 

Mohagheghi & Li, 2019) 

 

Batterier har generelt svært ved at lagre jævnstrøm. Deres levetid er ikke optimal for lagring af strøm 

og når batteriet uddør, mister man også strømmen. Man kan i dag godt få batterilagring til 

husholdninger. Men levetiden for batterierne er ikke optimal for et solcelleanlæg, da disse skal 

udskiftes en del hyppigere end solcellen. Der findes heller ikke noget batteri der perfekt kan lagre den 

mængde energi solcellen producere. (Alramlawi , Mohagheghi & Li, 2019) 

 

Batteriet kan spille en vigtig rolle fordi solcellen i sig selv ikke kan holde på noget af jævnstrømmen. 

Men denne form for lagring er også med til at gøre processen mindre miljøvenlig, fordi det kræver en 

jævnlig batteriudskiftning i takt med at batteriet slides op. I dag bliver batteriet derfor primært brugt 

som en omdanner fra kemisk energi til elektrisk energi. Men man udvikler batteriet for at gøre det til 

en bedre form for lagring. 

 

Hvis batteriet udvikles kunne der være stor potentiale for lagring af jævnstrøm. Dette ville have den 

effekt at el-netværket ikke længere er en nødvendighed for husholdningens teknologiske system. Da 

solcellernes strøm kunne opbevares optimal og anvendes på dage hvor solcellerne bruger mere strøm. 

Man kunne effektivt set have sin egen lille strøm-opsparing baseret på solceller. Desværre er det 

endnu noget der hører til fremtiden. (Alramlawi , Mohagheghi & Li, 2019) 

3. Inverter 

Invertere, eller vekselrettere, har som funktion at konvertere jævnstrømmen fra solcellen til 230 volt 

vekselstrøm, som kan bruges i husholdningen. En inverter har brug for en god ventileret position. Det 

giver en øget produktion af vekselstrøm når den er nedkølet og også en længere levetid. Levetiden for 

en inverter er som udgangspunkt på 10-20 år. Det betyder at den ligesom et batteri skal skiftes oftere 

end en solcelle. Det kan derfor igen være skadeligt for miljøvenligheden ved det opsatte system. 

(Chakraborty & Hoke, 2015) 

 

Opsættes en inverter ikke ordentligt og velventileret, kan den miste funktionalitet. Ventilation er også 

med til at forhindre at inverteren brænder sammen - så funktionen nedsættes eller elimineres helt ved 

at inverteren går i stykker.  
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Inverteren har en vigtig betydning for at det tekniske system kan opnå sit formål, at producere brugbar 

strøm til husholdningen - idet inverteren konverterer ubrugbar strøm til brugbar strøm. (Chakraborty 

& Hoke, 2015) 

 

4. Elmåler 

Når strømmen anvendes i husholdningen bruges der ofte en elmåler.  Elmåleren er en statisk måler, 

som måler aktiv og reaktiv strøm. Aktiv og reaktiv strøm er 2 forskellige strøm former, hvor den 

aktive er den reelle strøm som bruges og den reaktive er den strøm der går til spilde. Aktiv energi 

måles i Watt og reaktiv måles i VAR. Dette er kort sagt måling af strøm udnyttet og strøm tabt.  

Elmåleren fungere på princippet Hall-effekten, hvilket er samspillet mellem elektrisk strøm og et 

magnetfelt. Hvor en Hall-sensor måler magnetfeltstyrken, hvilket er nærheds måling, positionering og 

hastighed af magnetfeltet. (Aalborg Universitet, n. d) 

 

Elmåleren gør brug af Hall-effekten, hvilket kan beskrives som målings metoden af den aktive og 

reaktive energi i husholdningen. Elmåleren viser mængden af aktiv energi “Watt” og reaktiv energi 

“VAR”. Så dermed bliver det lettere for brugeren at anskue tab og brug af strøm. Det kan bidrage til 

at opdage spild i systemet og er derfor med til at øge miljøvenlighed og mindske økonomisk tab.  

 

5. Elmasterne og el-netværket 

Strømmen man kan se produceret i elmåleren går enten til brug i huset eller el-netværket. 

Husholdningen er ofte forbundet med elnettet og elmasterne der fordeler sig rundt omrking i 

Danmark. Strømmen i elnettet kan komme fra mange forskellige kilder. Både miljøvenlige og 

miljøskadelige. 

 

El-netværket kan anses som en del af systemet, fordi strømmen produceret af solcellerne ikke 

effektivt kan gemmes til senere forbrug. Derfor sælges overskudsstrøm fra husholdningen til El-

netværket. Derefter sælges strømmen videre til andre husholdninger der har produceret for lidt strøm.  

 

El-netværket består af elmaster som bruges til transport af strøm mellem husholdninger eller elværker 

og transformerstationer. Elmaster går over lange strækninger for at kunne uddelegere strømmen til 

flest mulig og formindske strømtabet. Når der er tale om transport i elmasterne er det oftest jævnstrøm 

der transporteres. El-netværket funktion i dette tekniske systemer kun at søge for at husholdningen 

altid har strøm. Selvom el-netværket generelt bidrager til at mindske tabet af strøm i Danmark. 

Hvordan solcellen opfylder sit formål i det teknologiske system 

Nedenfor ses en illustration af det tekniske system for den private husholdning, hvor solcellen indgår. 

Man kan her bemærke at batteriet er udeladt, fordi det overordnet set endnu ikke fungerer så effektivt 

at det er en essentiel del af systemet. Ligeledes er elmåleren heller ikke essentiel. Men den spiller 

stadig en vigtig rolle i systemet. Elmåleren er nemlig nødvendig for måling af strøm videresendt til el-

netværket og modtaget.Den bidrager til at være overbliksskabende for systemet. 

 

Så for at dette tekniske system kan fungere, kræver det de følgende artefakter; “Solcelle” “inverter”, 

“elmåler” og “el-netværket”. som kan ses i figur 2 herunder.  
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figur 2. (Mathilde Pedersen, 2016) 

I figur 2 kan man ellers se hele processen for at solcellen kan opnå sit formål.  

1. Solen giver energi til solpanelerne 

Solen udsender foto partikler, som solcellen optager og vha den fotovoltaiske effekt omdanner fra lys 

til strøm. 

 

2. Solpanelerne producerer jævnstrøm 

Elektronerne i solcellen strømmer fra minuspolen til pluspolen og danner dermed jævnstrøm.  

 

3. Inverteren konverterer jævnstrømmen til vekselstrøm 

Jævnstrømmen er ikke optimal at bruge i husholdninger, dermed konverteres det via. inverteren om til 

vekselstrøm, fordi det er en strømtype der er lettere at formatere til husholdningensbehov. 

 

4. Elmåleren måler hvor meget vekselstrøm der skal bruges 

Husholdningensbehov for strøm bliver målt af elmåleren. Dermed har elmåleren har til formål i denne 

proces, at gøre selve processen mere brugervenlig og forståelig, da den giver brugeren målene på 

strøm produceret af solcellerne og strøm som de får/køber fra el-netværket, samt hvilke enheder der 

bruger mest strøm i huset.  

 

5. Ved for meget vekselstrøm går overskuddet til el-netværket 

Hvis el-måleren har målt at husholdningens solceller har optaget mere strøm end 

husholdningensbehov, har husholdningen mulighed for at sælge denne strøm til el-netværket. 

Elnetværket videresælger så strømmen til andre husholdninger. 

 

6. Ved for lidt vekselstrøm købes der fra el-netværket 

Hvis el-måleren har målt at solcellerne har optaget for lidt, så bliver der købt vekselstrøm fra el-

netværket. Dette sker for at husholdningen ikke på noget tidspunkt står uden strøm, selv hvis 

solcellerne ikke aktivt leverer strøm til husholdningen. 

 

Det samlede tekniske system lider under forskellige strømtab. En del af det er, at den fotovoltaiske 

effekt ikke er perfekt. Processen hvorved lys omdannes til strøm bliver stadig udviklet, men kan med 

deres nuværende system stadig have en stor effekt på miljøvenlig strøm, da de producere store 

mængder af kWh, man kan udnytte i husholdningerne.  
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Der sker også et vist strømtab ved konverteringen af vekselstrøm til jævnstrøm. Derudover er der også 

strømtab ved overførslen af strøm fra en stikkontakt til et husholdningsprodukt osv. Noget vi også før 

har nævnt i dette afsnit. 

 

 

Delkonklusion 

Det teknologiske system som solcellen indgår i har en del artefakter, der alle har en nødvendig 

funktion for at systemet kan opnå sit formål: at supplere strøm til husholdningen. Artefakterne der 

indgår i dette system er solcellen, batteri, inverter, elmåler og el-netværket. Alle disse artefakter har 

hver deres ulemper og fordele - og de kan alle videreudvikles for at øge systemets effektivitet.  

 

Det vigtige er, at notere sig at det foruden store tekniske fremskridt ikke er muligt at supplere en 

privat husholdning med strøm ud fra solceller alene. Solcellerne er altså altid en del af et større 

teknologisk system for husholdningen.  

 

Men solcellerne kan både bidrage til at husholdningerne bliver mere miljøvenlige i deres strømforbrug 

og det kan have økonomiske fordele når man sparer på køb af strøm fra elnettet, eller kan sælge strøm 

fra solcellerne. 
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Utilsigtede effekter for solcellerne 
Solcellens teknologiske systemer har nogle utilsigtede effekter. Disse effekter kan være en barriere for 

udbredelsen af solceller, da effekten kan have stor indflydelse på køberen. Herunder kan være 

solcellens bestemte tidsperiode for energiproduktion, udseendet af solceller, mængder af sol i landet 

og produktionsomkostninger. 

 

Tidsperiode for energiproduktion 

Solcellens teknologiske systemer har stor problematik ved at producere strøm dag og nat, da solen 

kun er oppe om dagen. Som skrevet i solcellens indre mekanismer er man nødt til, at sørge for, at ens 

solcelle er installeret så den producerer energi når der er brug for den i ens husholdning. Dette giver 

større omkostninger, at brugeren skal købe strøm fra el-netværket.  

Det er en barriere for produktionen af strøm, at solcellen ikke kan følge solens position og dermed få 

mulighed for at producere strøm til hele dagen. Lige nu anser man solcellen som at være konsekvent, 

fordi man kun regner med stor strømproduktion på en bestemt periode på dagen. (Energistyrelsen. 

n.d.) 

 

Denne utilsigtede effekt har karakter af at være en designfejl. Der skal altså ske en ændring i 

udformningen af solceller for at udbedre dette. 

 

Udseendet af solcellen  

Der bliver produceret solceller med flere forskellige udseender i dag, men solcellen er stadig en flad 

firkantet plade, som i dag kan ændre farve efter husholdningens tag. Der findes ikke mange varianter 

for solceller, selvom afsnit om motivation for brugeren tydeligt giver henblik på, hvor meget æstetiske 

solceller kan påvirke brugeren til køb.  

 

Solceller har, på grund af deres design, ikke mulighed for at skifte form, da det vil formindske 

effektivitet på solcellen, hvilket ikke er muligt at gøre da effektiviteten spiller en stor rolle for 

indflydelsen af energiproduktion i samfundet.  

Mange anser dette som en barrierer for solcellernes masseproduktion, fordi hvis man skal have et 

solcelleanlæg eller privatejet solceller vil man gerne have, at det er pænt at kigge på. Udseendet kan 

endda have en negativ økonomisk effekt, da der ikke sker nogen stor stigning af husets salgspris i 

forhold til omkostningerne på solcellerne (Finans, 2014). 

 

Mængder af sol i landet 

For at solceller skal fungere så optimalt som muligt kræver det sollys. Det er ikke altid lige nemt at få 

store mængder sollys i Danmark, ligesom andre lande i sydeuropa. Dog er det ikke ligeså slemt som 

vi danskere tror, solceller har stadig en kæmpe indflydelse med det danske vejr, men ikke nær 

indflydelse lande med mere sol kan have.  

Danmark har nok sollys til, at investering i solceller kan have en positiv effekt, men hvis man 

perspektivere mængder af sollys som andre lande, kan det anses som at være en barrierer for 

videreudvikling af solceller i Danmark. Da andre energisystemer som f.eks. vindmøllen har meget 

vind og dermed bliver der investeret mere i det energisystem. (Dansk Solcelleforening, 2020) 

 

Ingen miljøvenlig produktion 

Solceller omhandler energiproduktion der ikke er skadelig for miljøet, men deres produktion hentyder 

til noget andet. Da der bliver masseproduceret solceller for mere miljøvenlig energiproduktion, ser 

man ofte væk fra at produktionen kræver stoffer der er skadeligt for miljøet. (Uhrenkolt, 2016) 
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Der bliver hele tiden opfundet bedre metoder for produktionen, men i den nuværende tilstand kan det 

stadig anses at være en barriere for solcellens udbredning. Da det går imod formålet at være 

miljøvenlig. Dette har også karakter af at være en designfejl. 

 

Delkonklusion 

Solcelleteknologien har nogle utilsigtede effekter, som kan anses som hæmninger for solcellens 

udbredning. Dette er henholdsvis; tidsperioden for solcellens produktion af energi, udseendet af 

solcellen, mængden af sol i landet, og at produktionen for solceller ikke er miljøvenlig. De utilsigtede 

effekter gør solcellen mindre tiltalende at investere i og gør dem mindre interessant for køberen. Men 

vi har samtidig kunnet se at der ikke er særlig mange risikoer forbundet med anskaffelsen af solceller, 

da de ikke larmer og kun meget sjældent oplever driftsfejl. En risiko kan være problemer med genskin 

fra solcellen. Men dette er sjældent optrådt i nogen håndgribelig sammenhæng.  
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Interview analyse 

Præsentation af Interviewempiri 

Vi har udført et interview af Jesper Holm. Udover selv at være ejer af et solcelleanlæg er Jesper Holm 

lektor på Instituttet for Mennesker og Teknologi på RUC. Han har blandt andet beskæftiget sig en del 

med bæredygtig omstilling af bolig og byggeri, og har forsøgt at gennemføre initiativer med solceller 

i sit lokalområde i Egedal kommune. 

 

På baggrund af hans erfaring med klimainitiativer og hans praktiske erfaring med solceller, har vi 

vurderet at mange af hans pointer og synspunkter i forhold til aktører kan valideres. I forhold til hans 

erfaring med privat motivation for brugen af solceller og hans samfundsobservationer, har vi vurderet 

disse til at være grundlag for videre undersøgelse og refleksion. 

 

Dermed skal det altså forstås, at hans udtalelser om motivation og fællesskab ikke accepteres i kraft af 

sig selv, men i stedet vurderes i forhold til en omgivende kontekst. I tråd med validitetsforståelsen fra 

Kvale & Brinkmann (2009) 

 

Interviewet blev så vidt muligt udført i overensstemmelse med Kvale & Brinkmanns fremgangsmåde 

for det semistrukturerede interview. Vi udførte en ’briefing’ og en de-briefing var planlagt. Men den 

blev kortet ned og blev ikke udført, udover en hurtig afsked. Det skete da de praktiske forhold 

udfordrede strukturen. Derudover fik vi ikke lavet en åben afrunding. Det betyder at der muligvis var 

nogle afrundende perspektiver og tanker vi ikke fik med i interviewet. 

 

Der opstod problemer i forhold til at få informationen uddybet, da spørgsmålene var formuleret til et 

‘ja/nej’ svar. Ved disse opnåede vi desværre ikke en dyb dialog. Vores interviewformat var ikke 

ansigt-til-ansigt pga. af effekten af COVID-19. Det førte til et interview over Skype, hvor der kom 

tekniske problemer. Jespers mikrofon fungerede ikke og han blev kun i stand til at høre en ud af to 

interviewere. Det var derfor svært at supplere hinanden under interviewet. En del spørgsmål blev af 

samme grund ikke uddybet. 

 

Vi valgte i gruppen at imødegå disse problemer ved bagefter at få skriftlig opfølgning via mail fra 

Jesper Holm.  

Til trods for at udførelsen af interviewet var mangelfuld og bestemt kunne være bedre, har vi vurderet 

mange af svarene og synspunkterne til at være relevante og interessante i forhold til vores rapport. 

Det skal bemærkes, at vi har valgt at referere til transskriberingen af interviewet, som ‘Holm, 2020’ i 

alle citater herfra. Transskriberingen kan herudover findes i det vedlagte bilag 3, mens de udarbejde 

spørgsmål til interviewet kan findes i bilag 4.   

Analysestrategi 

Analysen af interviewet med Jesper Holm er udført med fokus på at belyse motivationen for brug af 

solceller i en privat husholdning, og hvilke relevante aktører der indgår i opsætningen af solceller.  

 

Først og fremmest anvendes viden fra interviewet i vores Aktør-Netværks analyse. Denne uddybes for 

at belyse det netværk af forskellige aktører og interesser som solcellen indgår i. Det giver os et 

overblik over interaktionen mellem aktører og understreger at motivationen ikke opstår hos en aktør 

alene, men i samspillet mellem aktører.  
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Efter denne analyse, uddybes og perspektiveres mange af de holdninger og synspunkter som Jesper 

Holm udtrykker i forhold til motivation. Alle hans tanker og overvejelser sættes i konteksten af 

eksisterende viden om solcellerne. Vi har valgt at strukturere denne motivationsanalyse ud fra 4 

faktorer: 

 

1. Den æstetiske faktor 

Her undersøges æstetikken omkring solceller og hvor meget den betyder generelt. Vi perspektiverer 

Jesper Holms kommentarer til æstetikken til nogle af de forandringer og muligheder der ses hos 

producenter og i solcellens tekniske udvikling. 

 

2. Den økonomiske faktor 

I dette afsnit undersøges den økonomiske faktor i forhold til solcellerne. Her vurderes 

tilbagebetalingsgraden og den økonomiske gevinst ved solcellerne som en del af motivationen. Vi ser 

også på ændringer i motivation i lyset af politisk forandring, der påvirker den økonomiske gevinst. 

 

3. Den miljømæssige faktor  

Her undersøger vi den miljømæssige gevinst ved solceller. Vi skelner her mellem den personlig 

gevinst ved at gøre noget der er miljørigtigt, med udgangspunkt i interviewet med Jesper. Dette sættes 

så i kontekst af solcellens reelle betydning for miljøet. 
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Aktør-Netværks analyse 

I følgende afsnit foretages der en Aktør-Netværksanalyse om de aktører/aktanter, samt translationer 

der forekommer ved opsætningen af solceller i husholdningen. Målet her at besvare hvilke aktører der 

indgår i opførelsen af solceller i private husholdninger, og medvidere belyse de menneskelige 

processer der indgår i det tekniske system.  

Del 1: Aktører: 

I overensstemmelse af Latour & Woolgars analysemetode tages der udgangspunkt i begivenheden; 

anskaffelse af solceller. En privatperson/husholdnings anskaffelse af solceller er en inskription. Det er 

fordi anskaffelsen af solceller er en handling, der danner forbindelse til andre aktører og bringer dem 

til også at handle.  

I interviewet med Jesper Holm fremgår det, at Jesper søgte på forskellige lokale leverandører for at 

anskaffe sig solceller. Da disse leverandører ikke var tilfredsstillende ifølge Jesper, så undlod han at 

købe solceller indtil han, ved et tilfælde, fik en brochure af et firma der hed ’Vicdish’.  

Ifølge Jesper var virksomheden ikke kun leverandørerne for solcellerne, men var også involveret 

opsætningen af selve solcellerne, hvilket fremgår af nedenstående citat; 

 ”Simone: Okay, da du skulle sætte din solceller op, var der nogen tilladelser du skulle 

have for at kunne gøre det? 

Jesper: Nej det var der ikke, men det selskab, Vicdish, de stod for alt hvad der var af 

den slags ting. 

Simone: Okay, så de gjorde det for dig? 

Jesper: Ja” (Holm, 2020). 

’Den slags ting’ er et vagt fingerpeg om hvor involveret Vicdish egentligt var i processen, men det må 

antages, at virksomheden enten stod for alt lige fra tilladelser til installation, da Jesper selv udtrykker, 

at han kun stod for at kontaktede firmaet, og at de klarede resten. Ifølge Jesper købte han sit hus i 

2003, men blev først interesseret i at være bæredygtig i omkring 2006-7. Af dette kan det 

rationaliseres, at selvom der i interviewet ikke blev nævnt et årstal for anskaffelsen af solcellerne, så 

kunne det ikke havde været før 2006-7. 

Jesper nævner desuden, at en stor motivation for han i forhold til anskaffelsen af solceller var den 

økonomiske, altså at der fandtes tilskud til at købe solcellerne; 

”[…] det var vigtigt for os, at vi ikke skulle af med flere penge i udbetalingen og at 

banken hjalp med et meget fordelagtigt lån med en lav rente, på det tidspunkt var 

renterne høje” (Holm, 2020). 

I midten af november 2012 blev der i Folketinget vedtaget en ny støtteordning (L 86) til solceller 

(Statsrevisorerne, 2014). L 86 afskaffede regnskabsmetoden, også kaldet virksomhedsordningen, som 

gav solcelleejere ret til at fratrække anlæggets investering med 25 procent i skat. Det er derfor ikke 

længere muligt, at få statslige tilskud til investering af solceller, fordi den årsbaseret nettoafregning til 
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el-netværket nu er timebaseret (Statsrevisorerne, 2014). Jesper drog fordel af denne ordning, derfor 

må han have købt sine solceller før 2012. 

Dette betyder der er blevet introduceret en ny aktant i form af lovændring. Det påviser også 3 

yderligere aktører der indgår i netværket udover privatpersonen (Jesper) og solcellevirksomhederne 

(Vicdish), nemlig kommunen, SKAT og el-netværket. 

SKAT er en aktør, fordi det er lovpligtigt for privatpersonen, at melde sin elproduktion til SKAT, 

mens el-netværket er en aktør i kraft af at solcelleejere skal have deres anlæg tilsluttet hertil for bl.a. at 

nettoafregningen kan foretages.  Herudover er kommunen en statslig enhed, og derfor aktuelt i forhold 

regler vedrørende opsætningen af solcelleanlæg, fordi kommunen står for den offentlige forvaltning 

(Statsrevisorerne, 2014). 

Hvis der tages udgangspunkt i opsætningen af solceller hos private i dag, så kan netværket yderligere 

udbygges. Selvom det ikke fremgår af interviewet med Jesper, så håndterer Energistyrelsen 

administration af solceller. Energistyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

Administrationen sker i dag gennem hjemmesiden Energinet.dk (Poppermo, n.d.). 

Det er et krav at solcelleejere skal anmode om nettoafregning, hvis der gøres brug af den strøm 

solcellerne producerer (Energistyrelsen. n.d. a). Medvidere forventes det, at solcelleejere orienterer 

deres forsikringsselskaber, hvis de ønsker at være dækket i tilfælde af fx lynnedslag (Poppermo, n.d.). 

På Energistyrelsens hjemmeside er der desuden lagt en guide op, hvori det fremgår at før der 

anskaffes solceller er der nogle handlinger der bør foretages foreliggende dette (Energistyrelsen, n.d. 

b.). Processen i forhold til opsætning af solceller hos private kan derfor siges at være opdelt i 3 dele; 

før privatpersonen køber solceller, køb af solceller og installation af solceller. 

De tidligere nævnte aktører/aktanter tilhører del 2 og 3 af processen. 2 del af processen indbefatter 

desuden endnu en aktant i form af den lokale netvirksomhed. En netvirksomhed ejer ledningsnettet fra 

transmissionsnettet og ud til forbrugeren, og har monopol på at transportere strøm i hvert sit 

netområde (Energinet, n.d. a). I 3 del af processen indbefattes der en tjekliste udstedet af 

sikkerhedsstyrelse, som kan bruges til at overholde deres sikkerhedsreglement (Energistyrelsen, n.d. 

b.). 

Der også aktører forbundet med del 1 af processen. Ifølge Energistyrelsens guide anbefales det før 

man køber solceller bør ens hus egnethed til solceller vurderes - foretages normalvis af en installatør. 

Herudover at ens kommune bør kontaktes vedrørende regler der er i forbindelse med placering af 

solceller. Ydermere at man sætter sig ind i Bygningsreglementets regler i forhold til opsætning af 

solceller, og den forbudne økonomi i forbindelse med ejerskab af solceller undersøges 

(Energistyrelsen, n.d. b.). Der er her en aktant i form af Bygningsreglementets regler, og en aktør i 

form af installatøren, og privatpersonens energiselskab.  

På baggrund af ovenstående analyse kan aktørerne inddeles således; 

 Før køb Køb Installation  

Aktør Privatpersonen 

Installatør (firma) 

 

Kommunen 

 

Solcellevirksomhed 

(fungerer ofte både som 

leverandør og installatør) 

 

El-netværket 

 

SKAT 
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Energiselskab (varierer 

baseret på privatpersonen)  

 

 

 

Energistyrelsen 

(Energinet.dk) 

 

Netvirksomhed 

Forsikringsselskaber 

Aktant Bygningsreglementets regler 

 

Lovgivning om afregning  

 

Sikkerhedsstyrelsens tjekliste 

 

Del 2: Translationer 

Denne del af analysen er inddelt i Michel Callons’ fire faser; problematisering, Interessement 

(interessekonstruktion), indrullering og mobilisering. Faserne afdækker opbygningen og virkemåden 

af relationerne mellem aktører. 

Problematisering: 

I dette tilfælde er der fremsat en ’formodning’ af energistyrelsen i form af krav der stammer fra 

kommunen og staten om hvordan, hvorvidt og i hvilket omfang der må opsættes solceller. Staten og 

kommunen er begge aktører med en identitet der sætter dem i stand til at indvirke de almene borgers 

ageren. Staten og kommunen derfor begge aktører der fylder meget i dette netværk, fordi de privates 

ejerskab af solceller er betinget af deres regler. 

I forbindelse med at afdække obligatoriske passagepunkter er der blevet taget udgangspunkt i 

nedenstående figur, som illustrerer de processer der forekommer fra køb til afregning af solceller: 



S2024791768 

Side 44 af 63 
 

 

(Statsrevisorerne, 2014. s. 5) 

Figuren illustrerer, at de trin elforbruger der indgår fra når en elforbruger beslutter sig for at købe et 

solcelleanlæg, til det bliver sat op, installeret og registreret, samt at det afregnes for produktionen af 

el. 

Hvis processen før køb af solceller inkluderes, så kan der herfra identificeres 5 obligatoriske 

passagepunkter; 

1. Privatpersonen sætter sig ind i reglerne i forhold til opsætning af solceller 

2. En installatør kontaktes i forbindelse med køb af et solcelleanlæg, og en aftale indgås. 

3. Leverandøren kontakter den lokale netvirksomhed inden etablering af solcelleanlæg. 

4. Efter installationen af anlægget anmelder netvirksomheden anlægget til stamregisteret. 

5. Anlægsejeren anskaffer en godkendt nettoafregning, og afregning af overskudsproduktion. 

Interessentment (interessekonstruktion): 

På baggrund af de ovenstående passagepunkter er der blevet rationaliseret interessekonstruktører, og i 

kraft af dette afdækket aktørernes interessekonstruktion. 
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I første passagepunkt kan en interessekonstruktør siges at være indsamling af viden om anskaffelse af 

solceller. Som følge af denne proces skaber privatpersonen en forbindelse mellem sig selv og de 

aktører der er ressourcepersoner. Ressourcepersonerne er dem som rådgiver, herunder fx kommunen, 

og den installatør, der skal vurdere hvorvidt privatpersonens hus er egnet til solceller. Her kontaktes 

en aktør med hensigt til at kommunikere, mens den anden aktør (installatøren) har hensigt til at sælge 

(Energistyrelsen, n.d. b.). Kommunen fastlåses derimod  i netværket i forlængelse af sin interesse af at 

administrerer at kommende anlægsejere overholder de regler der er gældende i kommunen. I dette 

passagepunkt kan det derfor vurderes at kommunikation er vigtigt for at sikre alliancen mellem 

aktørerne. 

I andet passagepunkt antages ’køb’ som en interessekonstruktør. Idet det obligatoriske passagepunkt 

omhandler en udveksling af ressourcer mellem aktørerne anses relationen i dette passagepunkt for at 

være primært økonomisk motiveret. En mekanik der bruges i dette passagepunkt, kan være tilbud, 

eller reklamation fra sælgerens side for at fastholde køberens interesse fra andre konkurrenter. I dette 

passagepunkt vurderes handlen derfor for at være den interesse der sikre alliancen mellem aktørerne. 

I tredje passagepunkt kan en interessekonstruktør siges at være den proces der sikre funktionalitet af 

solcellerne. Den virksomhed der står for installatøren, kan nemlig ikke fortsætte med handlen, hvis 

anlægget ikke bliver anmeldt til Stamregisteret, da dette er lovpligtigt. Omvendt kan netvirksomheden 

ikke sikre balancen mellem forbrug og produktion i elsystemet, hvis ikke de bliver orienteret om 

anlæggelsen af anlægget, fordi det indgår i det tekniske system (Energinet, n.d). Her er begge aktører 

er afhængige af de relationer de har med hinanden, og alliancen mellem aktørerne er derfor sikret i 

forlængelse af deres interesser. 

I fjedre passagepunkt antages en interessekonstruktør at være regler, fordi netvirksomheden er 

underlagt de regler der er vedtaget af Energistyrelsen. Energistyrelsen har lavet den bekendtgørelse, at 

etableres anlæg skal anmeldes til stamregisteret.Dette er gjort med henblik på at effektivisere 

sagsbehandlingen for anlægsejere, så processen med anskaffelse af solceller bliver lettere 

(Energistyrelse, n.d. c.). Netvirksomhederne er her ’låst’ i deres rolle som mellemmand i forhold til at 

kommunikere med Energistyrelsen.  

I femte passagepunkt kan en interessekonstruktør siges at være godkendelsesprocessen. Anlægsejerne 

(privatpersonerne) har købt et solcelleanlæg for at producere strøm. Uanset hvad motivationen er for 

købet, så er formålet at anlægget skal producere strøm, hvilket kræver tilladelse fra Energistyrelse i 

form af en nettoafregning pga. politiske regler (Statsrevisorerne, 2014. s. 5). Anlægningsejerns 

interesse i godkendelse af deres nettoafregning er her at blive helt eller delvist fritaget for at betale 

visse offentlige afgifter i forbindelse med produktion og forbrug af strøm (Statsrevisorerne, 2014. s. 

5). 

Indrullering: 

I det afdækkede netværk har gruppen ikke haft adgang til en informationskilde, hvor 

arbejdsprocesserne i netværket er blevet observeret i praksis. Da mange af de teknikker Callon nævner 

indgår i translationer mellem kun de omtalte aktører ved enten rådgivning eller private diskussioner. 

Derfor fremstår de fleste af disse relationer som ’usynlige’, fordi netværket er et stabiliseret netværk, 

hvor arbejdsprocesserne er etableret. Meget af indrulleringen er derfor en ’black boks’. 

Nogle af de indrulleringer der kan afdækkes, er fx de teknikker virksomheder benytter sig af til at 

tiltrække og fastholde forbrugere. I Jespers tilfælde påpeger han eks. at virksomheden Vicdish kom 
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med et rigtigt godt tilbud til ham, hvilket kan anses for at være en lokkeri eller forførelse. Jesper 

nævner herudover, at han ikke følte sig tryg ved de lokale leverandører, fordi han ikke tænkte at de 

havde styr på deres ekspertise.  

Hvad Vicdish brugte til at overbevise Jesper om at købe hans solceller fra dem kan derfor vurderes at 

være deres ekspertise. Hertil er ’overtalelse’ blevet brugt som en teknik, fordi virksomheden bruger 

deres ekspertise og kvalitetsgaranti til at give brugeren en tryghedsfølelse i forhold til at forhandle 

med dem. Herudover er en indrullering også fx reklamation i form at hjemmesider, annoncer og som 

det var med Jespers tilfælde; en brochure. Dette bruger virksomheder ofte for at kommunikere med 

potentielle brugere. 

Mobilisering: 

En ’Immutable mobile’ kan være Bygningsreglementets regler, fordi reglerne skal sikre kontrol over 

betingelser for anskaffelse af solceller. Der skabes derved en kobling mellem anlægningsejeren og 

andre aktører, som sikre at solcellerne ikke kan anskaffes uden fremadrettede problematikker, hvis de 

ikke er i overensstemmelse med aktanten. 

Lovgivning og afregning fungerer også som en kobling, der sikre kontrol i forhold til ageren mellem 

aktører. Samtidig sikre det også en deltagelse fra de aktører som står for administrationen af 

overholdelse af aktanten. 

Den mest interessante ’Immutable mobile’ i forhold til mobiliseringen er dog kontrakter. Af 

energistyrelsens hjemmeside fremgår det at der ved køb af solceller optegnes en kontrakt 

(Energistyrelsen, n.d. b); 

Kontrakten sikre uigenkaldeligt deltagelse mellem aktører, og mindsker sandsynligheden for 

fravigelse, fordi der i kontrakter der paragrafdele der dækker over erstatning i forbindelse med tab, 

eller brud på kontrakt (Energistyrelse, n.d. c.). Derved kan ingen af aktørerne fravige deltagelse uden 

konsekvenser. Der kan derfor vurderes i dettes tilfælde at være en økonomisk motivation i forhold til 

at bibeholde relationer mellem aktørerne. Kontrakter er den ’Immutable mobile’ som er nemmest at 

udpege i forhold til koblinger der sikre deltagelse i dette netværk.  

Delkonklusion 

I konklusion på del 1 og 2 af den udarbejdede aktør-netværksanalysen, henholdsvis aktører og 

translationer, så kan det udledte aktør-netværk opsummerende vises sådan; 
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På den udarbejdede skitsering af netværket fremgår de afdækkede aktørernes relationer til hinanden, 

samt de translationer der er blevet gennemgået i ANT-analysen. fx er det illustreret på skitsen, at der i 

relationen mellem privatpersonen og Elinstallatøren er foregået en translation, hvori Elinstallatøren i 

kraft af sin aftalte handel med privatpersonen, har fået betydning for at solceller bliver opsat hos 

privatpersonen. 

I denne sammenhæng har translationen involveret kommunikation fra privatpersonens side for at opnå 

en aftale, og der er blevet tjent en økonomisk gevinst fra virksomhedens side. Herudover udover 

virksomheden magt/kontrol over translationen i form en kontrakt, ’Immutable mobile’, som et middel 

til mobiliseringen af privatpersonen fra den aktør som er elinstallatøren. 

Konkluderende kan det siges, at alle aktørernes translationer har fundet sted som følge af 

privatpersonens inskription. Med dette menes, at det synlige netværk kun finder sted når en 

privatperson laver et udsagn om at de vil købe solceller, hvilket bliver til en kendsgerning. Udenfor 

denne inskription fremstår netværket som en black boks, fordi arbejdsprocesserne i det heterogene 

netværk allerede er stabiliseret. 
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Motivationen for de forskellige aktører 
I det følgende afsnit præsenteres vores motivationsanalyse. 

Den æstetiske faktor 

I det videnskabelige tidsskrift Renewable Energy (2017) beskriver artiklen ”Understanding the Role 

of Visual Appeal in Consumer Preference for Residential Solar Panels” hvordan æstetisk appel kan 

påvirke køb og valg af solceller til privat brug.  

 

Denne artikel tager udgangspunkt i to undersøgelser hvor man har udspurgt amerikanske borgere om 

deres præferencer. Den første undersøgelse med 194 respondenter fokuserede på udseendets aspekter 

for solcellen; form, farve, overflademønster og ramme. Den anden undersøgelse med 350 

respondenter handlede om vægtningen af æstetik mod pris. 

 

Dette foregik via en undersøgelse, hvor brugere havde valget mellem panel A og B. Panel A værende 

en billig solcelle med de foretrukne funktioner og panel B med samme funktionalitet, men som tillod 

brugervalgt udseende til dyrere pris. Undersøgelsen viste at brugere oftest valgte solcellen med 

tilpasseligt udseende, men til en dyrere pris. Så man må konkludere at brugere gerne betaler mere for 

solceller som er æstetisk tilfredsstillende. 

 

Så private ejere af solceller har en tendens, at købe solcellen som er æstetisk pæn frem for den 

billigere solcelle. (Bao, m.fl. 2017) 

 

I interviewet med Jesper Holm blev solcellens æstetik også bragt op og især lægges der vægt på at de 

er en integreret del af husets udtryk. 

 

”[…] det er en del af husets æstetik, at der er solceller på taget, og man kan have forskellige 

meninger om det. Men det klæder huset, det generer ikke husets æstetiske udtryk, at 

solcellerne er der, det ser integrerede ud” (Holm, 2020). 

 

Idet han uddyber forklares det, at han har ståltag (en type tag med mørk ståloverflade) og at dette 

passer godt med solcellerne. 

 

Dette stemmer i høj grad overens med resultaterne fra Renewable Energy’s undersøgelse af de 

æstetiske elementer. Tendensen der viser sig er, at vurderingen af solcellers æstetik i høj grad er 

kontekstbestemt. Respondenterne i undersøgelsen viste klar tendens til at foretrække et match mellem 

taget og de pågældende solceller. Fx viste undersøgelsen at de røde solceller blev foretrukket til røde 

tegltag - til trods for at både røde og grønne solceller generelt var blandt de mindst vellidte. 

 

Derudover viser tendensen også at især sorte solceller var bredt foretrukket og tit blev præfereret til 

trods for konteksten. Ligeledes var der en generel præference mod blødere hjørner og simple 

panelmønstre (Bao, m.fl. 2017). 

 

Vi kan altså se at der er en klar æstetisk præference i forhold til solcellerne, og at denne også kan 

påvirke prisen. Ikke nok med det, for Jesper Holm fortæller at han tog valget om at få solcellerne 

placeret faldt på taget, til trods for at det ikke var den optimale placering. 
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”[…] Husets nord-, vest-, syd-, øst-retning er ikke den mest hensigtsmæssige, altså jeg vil få 

bedre solindfald hvis huset lå anderledes. Der valgte jeg at få dem [solcellerne] plant med 

taget i stedet for at have sådan nogen solceller, som ligesom rejses op en vinkel fra taget for at 

få max solindfald. Så æstetik betyder noget.” 

 

Her har Jesper Holm i virkeligheden taget den meget bevidste beslutning om at vægte æstetikken for 

solcellerne over funktionalitet. Ud fra det kan vi altså konkludere at solcellernes æstetiske udtryk, til 

en vis grad, kan vægtes højere end både pris og funktionalitet. 

 

Til konklusion kan man sige at æstetik spiller en vigtig rolle i at motivere køb af solceller, da det 

ganske tydeligt har en stor betydning om solcellerne passer til ens hus og egne æstetiske præferencer. 

Hvis vi accepterer undersøgelserne fra Renewable Energy og interviewet som værende repræsentative 

for den danske befolknings holdninger, betyder det – kort sagt – at æstetik er en vigtig 

motivationsfaktor for opstillingen af solceller i Danmark. 

 

Det økonomiske 

Den økonomiske motivation for de fleste private el-kunder med solceller, er at spare penge på deres 

elregninger. 

 

De fleste har fordel af at have en sund privatøkonomi, fordi det reflekterer direkte i ens materielle 

levestandard. En sund privatøkonomi er, når ens indtægter er større end ens udgifter. Det betyder, at 

ens forbrug ikke må overstige ens indtægt (Camillia. 2016).  

 

For den almene borger kan en god økonomi antages at være en prioritet, fordi mennesker generelt 

ønsker at opnå en god levestandard. Vægtningen af denne prioritet varierer fra person til person, men 

der kan argumenteres for at denne prioritet er højt vægtet i det danske samfund, fordi der allerede er 

en høj levestandard. Herudover er der kulturelle normer i samfundet i form af ting som ’hygge’, der 

ofte forbindes med materiel komfort. En dårlig økonomi kan indebære at alle fornøjelser lige fra god 

mad til udflugter skæres væk. En god privatøkonomi kan derfor konkluderes at være tildelt en 

forholdsvis stor betydning for danskerne. 

 

I det tidligere afsnit om aktør-netværket blev det etableret, at Jesper have en økonomisk motivation i 

forhold til at anskaffe sig sine solceller hos Vicdish. Her nævner han, at det var vigtigt at han ikke 

skulle af med flere penge i udbetalingen, og at han desuden fik et godt lån hos banken. Han udtalte 

desuden dette: 

 

”[…] de [Vicdish] var rimelige billige, også viste det sig, at der var en mulighed for noget 

medfinansiering og de var meget dygtige at fremlægge afskrivninger og rentefradrag” (Holm, 

2020). 

 

På baggrund af dette kan det udledes at prisen betød en del for Jesper, og at han ikke ønskede at prisen 

oversteg hvad han blev tilbudt hos Vicdish. I forlængelse af dette kan der trækkes en forbindelse til 

Jesper privatøkonomi, fordi det faktum at han ikke ønskede at udbetalingen var højere, betyder, at er 

der må have været en grænse for hvor meget han havde til rådighed at købe for.  

 



S2024791768 

Side 50 af 63 
 

Budget i forhold til køb af varer er alment set i samfundet. Prisen for solceller antages derfor at være 

en del af motivationen for at købe solceller, fordi privatpersonens rådighedsbeløb kan indvirke om de 

bestemmer sig for at købe solcellerne. 

På nedenstående graf ses prisudviklingen på solceller fra 1975 til 2015; 

 
(Solcellepriser.dk, n.d. a.) 

 

Det fremgår af grafen at prisen på solceller er faldet gennem tiden. Samtidig kan det også aflæses at 

der er sket en stigning i antallet af anlægningerne af solcellepaneler globalt. Det viser at solceller er 

blevet billigere og derfor mere attraktive.  

 

Ifølge solcellepriser.dk, som er en hjemmeside ejet og drevet af det førende danske solcellefirma 

KlimaEnergi A/S, så er solcellepriserne faldet med omkring 80% siden 2010 (Solcellepriser.dk, n.d. 

a.). Det betyder, at det i dag meget bedre kan betale sig prismæssigt sig at købe solceller end da fx 

Jesper købte sine. 

 

Udover at prisen på solcellerne er blevet mere attraktiv, så er der også det centrale aspekt af den 

økonomiske motivation, at det kan betale sig at købe solceller i forhold til privatøkonomien. Selve 

solcellen er et medium for at spare penge på elregningen i husholdningen, hvilket betyder indtægter i 

denne forbindelse har potentiale for at blive skåret ned.  

 

Indenfor besparelse-aspektet har der dog været en vis modsatrettet udvikling. I 2012 blev den 

årsbaserede nettoafregning afskaffet til fordel for timebaseret nettoafregning (Energinet.dk, n.d. b.). 

Denne politiske forandring har påvirket den økonomiske gevinst som en anlægsejeren får. Det kan 

stadig godt betale sig at have solcellerne i forhold til besparelse, men den nye ordning gør besparelsen 

en smule mindre end tidligere. 

 

Den 19. juni 2018 traf Energistyrelsen den afgørelse at alle elforbrugere i Danmark ved udgangen af 

2020 skal være overgået til timeafregning, også kaldet flexafregning. (Energinet.dk, n.d. b.). Det 
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betyder, at Jesper kommer til at få en større elregning end han havde tidligere i forhold til sine 

solceller.  

 

Nettoafregningen er i sig selv en ordning, hvor en egenproducent kan fritages helt eller delvist for at 

betale beløb til dækning af offentlige afgifter. Hvad flexafregningen betød er derfor, at færre afgifter 

bliver dækket pga. den nye afregningsmetode (Energinet.dk, n.d. b.). 

 

Ifølge energinet.dk vil overgangen fra den gamle ordning til den nye, betyde, at anlægsejere som fx 

Jesper vil opleve en stigning på 200-500 kr. i deres elregning i forhold til tidligere. Som sagt kan 

solcellerne dog stadig betale sig økonomisk, da solcelleejer ifølge energinet.dk stadig vil have en 

fordel på ca. 6900 kr/år i forhold til en almindelig el-forbruger (Energinet.dk, n.d. b.) – altså er der 

stadig en stor økonomisk gevinst ved at have solceller, selvom den nye ordning har gjort gevinsten 

mindre.  

 

Et andet aspekt af den økonomiske motivation til at anskaffe sig solceller er tilbagebetalingsgraden. 

Solceller er en sikker investering, som giver et fast afkast uafhængigt af aktiefald, kursændringer og 

pandemier. Det er derfor en investering hvor tilbagebetalingsgraden er stabil. Ifølge solcellepriser.dk 

afhænger tilbagebetalingsgraden af 2 ting; anlæggets størrelse og dimensionering. Her er en 

tommelfingerregel, at jo større et anlæg er, jo hurtigere vil anlægget blive tjent hjem (Pedersen, 2016). 

En privat husstand må dog ikke have anlæg på over 6 kW, hvilket svarer til en elproduktion på ca. 

5.500 kWh/år (Jensen, 2020b). Et solcelleanlæg vil typisk tjene sig selv hjem på mellem 8 til 10 år 

(Pedersen, 2016).  

 

Til konklusion inkluderer den økonomiske faktor for solceller både tilbagebetaling, besparelse på 

elregning og pris på anlæg.  Tilbagebetalingen er en stabil investering, og tilbagebetalingsgraden er 

høj. Der er en besparelse på elregningen, fordi solceller skaber strømbesparelse. Solcellerejere har en 

fordel på ca. 6900 kr/år i forhold til en almindelig el-forbruger. Prisen på selve solcelleanlægget er 

blevet billigere, og derfor mere attraktiv for forbrugerne.  

 

I lyset af politisk forandring er solceller blevet gjort mindre økonomisk attraktive i forhold til 

tidligere, men fordi anlægsejere stadig har en økonomisk fordel, så anses den økonomiske motivation 

stadig for at være gældende. Generelt kan økonomiske omstændigheder anses for at være enormt 

relevante i forhold til private husholdningers brug af solceller. 

Den miljømæssige faktor 

En af de mest væsentlige grunde til at installere solceller på taget, er de positive effekter solceller har 

på miljøet og klimaet. Solceller producerer ikke luft- og vandforurening og samtidig producere 

solceller heller ikke drivhusgasser. (eia, 2019) 

 

USA har et mål om at solenergi skal udgøre 14% af det samlede i energiforbrug i 2030. Eftersom 

solceller ikke bruger vand, vil det sænke vandforbruget i 36 stater. Det svarer til at give vand til 1,3 

millioner hjem. CO2-udslippet vil også blive reduceret og man kan potentielt spare op 259 milliarder 

dollars i skader skabt af global opvarmning. Fordi solceller ikke skaber luftforurening vil det spare 

167 milliarder dollars i miljø- og sundhedsskader og redde 25.000 mennesker fra en tidlig død. 

(Wiser, et al, 2016)  
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Dette viser, at selvom solenergi kun udgør 14% af det samlede energiforbrug, kan det stadig have en 

enorm effekt på miljøet og levestandarden i et område. Ved at få solceller på taget, mindsker man sin 

afhængighed af ikke vedvarende energiproduktioner, som kul, olie og naturgas. 

 

I interviewet med Jesper Holm, nævner han i starten, at han i 2003 flyttede ind i et hus med et oliefyr. 

Han fortæller følgende: 

 

“[...] det plagede mig at skulle forurene så meget med oliefyret. Og det blev så at gå i gang 

med at søge på alternativer, [...] det blev så til en varmepumpe og en varmepumpe forbruger 

så strøm.”  

 

Jespers motivation til at finde alternativer var, at han ikke ville forurene miljøet med et oliefyr. Han 

købe så en varmpumpe der bruge strøm i stedet. Senere hen fik han så større interesse for vedvarende 

energi gennem sit arbejde med bæredygtigt byggeri, hvilket gjorde, at han fik lyst til have anskaffe sig 

solceller til sit tag og dermed gøre sit strømforbrug grønnere.  

 

I en undersøgelse af YouGov fra 2017, viste det sig at 4 ud af 10 danskere ønsker i meget høj grad en 

mere bæredygtig livsstil og 4 ud af 10 danskere ønsker det i nogen grad. (Ecolabel, 2017) 

 

Problemerne med global opvarmning bliver mere håndgribeligt for danskerne når 

klimaforandringerne accelererer. (CSR.dk, 2018) 

Jesper Holm beskriver også miljøbevidstheden i sit boligområde. 

 

“[...] der er den kultur der i forvejen hedder ”jeg skaffer min energi til mit eget hus” agtigt, det 

er noget jeg ligesom selv styrer. Der er noget at gribe fat i hvad det angår, der er en kultur i 

forvejen der gerne vil gøre det, så det er blevet betydeligt lettere nu at få det etableret rundt 

omkring, og så gør det også det der er kommet tre elbiler i det her lille område, vidner også 

om en interesse der bare vokser for at gøre noget miljørigtigt i vores område.”  

 

Gør-det-selv kulturen der er i området skaber en større mulighed at anskaffe sig solceller, som Jesper 

selv siger det, “jeg skaffer min egen energi” (Holm, 2020). Flere tegn på, at området er blevet mere 

miljøbevidst er, at der er kommet elbiler. Jesper Holm beskriver senere, at området havde et oliefyrs- 

og firhjulstrækker kultur. Men at denne kultur har udviklet sig til at være en mere klimabevidst kultur. 

Det viser altså at klimadagsordenen også fylder en del for husholdningen.  

 

Delkonklusion 
Vi kan ud fra dette konkludere at der er 3 særligt vigtige hovedområder i motivationen vedrørende 

private husholdningers brug af solceller. Æstetik, økonomi og miljøpåvirkning. Der er belæg for at 

alle dele har en vis vægt i forhold til anskaffelsen af solceller. I nogle tilfælde ses det at æstetik gøres 

vigtigere end økonomisk gevinst. Ligeledes ser vi også at det økonomiske prioriteres over det 

miljømæssige, i den forstand at man kun gør en indsats for miljøet så længe det kan betale sig.  

 

Dermed ses den overraskende tendens at æstetik på sin vis er den vigtigste motiverende faktor. Men 

det er generelt vores konklusion at alle tre områder er enormt centrale i forhold til anskaffelsen af 

solceller. 
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Diskussion 

Fordele/Ulemper ved solcelle-teknologien. 
Baseret på analyseresultater diskuteres fordelene og ulemperne ved solcellerne som teknologi. 

 

Den første fordel ved solenergi, og den mest væsentlige er, at det er en bæredygtig energikilde. I 

modsætning til andre energikilder som kul, gas og olie så vil solceller ikke udlede drivhusgasser eller 

forurene sine omgivelser imens der generes strøm. En anden væsentlig fordel er at solenergi ikke er en 

vedvarende energikilde. Vand-, vind- og atomenergi er også vedvarende energikilder. Hvorimod olie, 

kul og naturgas kun udgør en begrænset mængde på Jorden. (Samson, 2018) 

 

Hvis man kigger på en anden vedvarende energikilde som f.eks. vindmøllen er det tydeligt at solcellen 

ikke konkurrerer godt. Et solcelleanlæg kan generere 240 kWh pr år. (Gregersen, 2013). Hvorimod en 

vindmølle kan generere ca. 24.000 kWh om året (seas-nve, 2020).  Det er svært at svært at 

sammenligne solceller og vindmøller, da pladsoptaget og omkostningerne er forskellige.  Men det er 

tydeligt at der skal stor udvikling til for at solcellen måler sig med en almindelig landvindmølle.  

 

Vindmøllen har en konstant energiproduktion. Det kan have stor betydning for strømforbruget i 

husholdningen. Vindmøllen giver dermed en mere stabil energiproduktion. Hvorimod solcellen ikke 

kan producere energi til hele året. Dermed er det en ulempe at solcellen kun har stor energiproduktion 

når der er sollys. Der er ikke så meget at gøre så længe ulempen er, at solenergi ikke findes på et 

permanent højt niveau i danmark - hvorimod vindkraften har et mere konstant energiniveau hele året 

rundt. Der er også stort belæg for at der skal udvikles mere effektive solceller. Et solcelleanlæg har 

eks. 759.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år, mens en vindmøllepark på land (150 m. høje møller) har 

26.000.000 kilowatt-timer pr. hektar pr. år. (VidenOmVind, 2019).  

 

Hvis man kigger på produktionen af en vindmøllepark og et solcelleanlæg, ville investeringen af 

vindmølleparken have størst indvirkning. Størrelsen/plads optaget og omkostningerne af vindmøllen 

er som sagt meget forskellige, men en husholdnings vindmølle må kun være 25 meter høj. Dette 

kræver dog et certifikat at få bygget, så hvis man vil investere i en husholdnings vindmølle kan man 

kun få en 5 meter høj vindmølle (Bolius, 2019). Solceller kan derfor være bedre egnede til private 

husholdninger, end fx vindmøller. 

 

Installationen af solceller har den fordel, at det ikke kræver meget andet end at købe en ekspert og 

solcellen. Når der kigges på den private sektor er investeringen i solceller lettere, da det hverken 

larmer, kræver meget plads eller udgør en særlig stor havaririsiko. Selvom vindmøllen vil kunne 

producere mere, kan den heller ikke bruges i tætbyggede områder. (Energistyrelsen. n.d.) 

 

Andre energisystemer som atom- og kul energi kræver en mere centraliseret produktion, og især ved 

atomenergi kræves der højere sikkerhed på grund af brugen af meget farlige energiressourcer. I 

modsætningen er solenergi en stort set ufarlig ressource. (Winner, 1989) 

 

Hvor end solen rammer kan der bruges solceller, det gør solenergi til en af de mest tilgængelige 

energityper. Kul, olie, naturgas og atomenergi er alle afhængige af transport, fordi det bliver udgravet 

eller udvundet et bestemt sted. Det kan medføre en højere afhængighed af andre lande og transporten 

skaber også større CO2 udslip. Ved at implementere solceller på højt plan kan store internationale 



S2024791768 

Side 54 af 63 
 

konflikter om olie og vand helt undgås, som kan spare enorme mængder af penge og menneskeliv. 

(Dubey, et al. 2012)    

 

Det, at solenergi er tilgængeligt på hele kloden, skaber har en decentraliserende effekt. Der er ikke 

kun få som ejer hele energiproduktionen. (Winner, 1989). Ved at husejere skaber deres egen energi, 

bliver de uafhængige, udover at de sparer på deres elregning.  

 

Solceller skaber ikke stor effekt på landskabet og naturen som andre vedvarende energisystemer. 

Solceller larmer ikke ligesom vindmøller gør og optræder mindre tydeligt i landskabet. Vandenergi 

kan have store ændringer for naturen, en stor dæmning kan skabe nye søer eller dræne andre søer 

(ucsusa.org, 2013). 

 

Solceller derimod, kan blive “gemt væk” på et tag, hvilket er et område der ikke bliver brugt til meget 

andet end at holde vind og vejr ude. Solceller har ikke de samme risikofaktorer som ved atomenergi. 

Når det går galt med atomkraftværker, så går det virkeligt galt, man skal bare se på Chernobyl i 

Ukraine og Fukushima i Japan (Wikipedia, n. d.). 

 

Fordi solceller er afhængige af solens energi for at generere strøm, så kan vejret påvirke solcellens 

effektivitet. Hvis det er overskyet og regner eller er nat, så kan der ikke komme meget sollys ned til 

solcellerne, hvilket gør at de producere mindre eller slet ingen strøm. Derfor bliver samfundet mere 

afhængige af andre energisystemer, som ikke bliver påvirket af vejret og årstiderne. 

 

Solcellens effektivitet er ikke særlig høj til at starte med. For at producere den samme mængde energi 

som andre energisystemer, skal man bruge mange flere solceller. Det gør, at solceller bliver meget 

pladskrævende. Selv når solceller fylder hele taget på et hus generer de stadig mindre end huset 

forbruger. 

 

Selve produktionen af solceller er desuden ikke miljøvenlig, og der udledes 17 gange så meget CO2 

som ved produktionen af havvindmøller. EU-forskere har beregnet, at solceller i Tyskland udleder 

180 gram CO2 for hver KWh, når man medregner produktionen af solceller. (ING.dk, 2013). 

Produktionens CO2 udledning er afhængig af hvilken energitype der bliver brug. Hvis der 

udelukkende bliver brugt vedvarende energi så vil solceller ikke udlede noget CO2. (Dubey, et al. 

2012, s. 326)  

 

Genanvendelsen og afskaffelse af solceller er en meget kompleks proces, da solceller består af mange 

forskellige materialer. Når solceller skal genanvendes kræver det ca 200 KWh. pr. solcellemodul. 

Men 50% af energien der bliver brugt til at lave nye solceller, bliver sparet ved at genbruge solceller. 

(Dubey, et al. 2012, s. 327-330) 

 

Det er også svært at oplagre solcelleenergi, fordi batteriteknologien ikke har udviklet sig i samme takt. 

Det gør det svært at være fuldt afhængig af solenergi, fordi man ikke kan gemme strømmen til natten 

eller vinteren. Hvis man vil gemme strømmen, bliver hele investeringen meget dyrere, da stærke 

batterier koster mange penge. Derudover er produktionen af selve batterierne også meget forurenende. 

Batterierne har heller ikke en optimal levetid i forhold til solcellens levetid. Udskiftning af batterier 

giver både større omkostninger og større forurening. De vil derfor sjældent være det værd. (Alramlawi 

, Mohagheghi, Li, 2019). 
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Det er en langsigtede investering at købe solceller, da de betaler sig selv tilbage over flere år. Mange 

danskere føler dog stadig, at det er for dyrt og det tager for mange år før det har betalt sig selv af. Det 

var først med et tilskud fra staten at folk begyndte at investere mere i solceller, men dette tilskud er 

sidenhen blevet fjernet. 

 

Samtidig kan det tænkes at mange danskere venter til at solcelleteknologien er blevet mere effektiv og 

billig. Det skaber færre investeringer og dermed tager udviklingen af solcellerne længere tid. (Dubey, 

et al. 2012) Solceller er alligevel blevet mere konkurrencedygtige gennem deres udvikling og der ses 

stadig store forbedringer indenfor pris og effektivitet. Desuden kræver solceller kræver ikke vand for 

at generere energi og det sparer vandforbruget. 

 

Delkonklusion 
Solcellen har mange ulemper i forhold til andre energisystemer, herunder effektiviteten. Solcelle-

produktionen kan skabe meget CO2, afhængig af energi-typen. Når der masseproduceres solceller er 

det desværre oftest en energitype der ikke er miljøvenlig. Derudover er solenergi ikke tilgængelig i 

samme mængde hele året rundt. Solcellen er desuden også en dyr, langsigtet investering pga. 

udskiftning af inverter og batteri, og fordi investeringen betyder, at man binder sig til sit hus over 

længere tid. 

 

Fordele ved solcellen er, at den er en vedvarende energikilde og kræver færre tilladelser end andre 

energisystemer. Solcellen har desuden ingen negativ effekt på landskabet, da den ikke larmer og 

skræmmer naturlivet. Den bruger ikke længere vand og strømproduktionen har en lavere risikofaktor 

end andre energikilder.  

Der kan være stor diskussion om disse fordele og ulemper forhindrer udbredningen af solceller, men 

umiddelbart er fordelene særligt tydelige når det kommer til brug i private husholdninger. 
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Visuel Præsentation 

I gruppen blev det tydeligt, at vi gennem den visuelle præsentation skulle finde en måde at samle 

trådene for de mange forskellige elementer i opgaven. Vi skulle også gøre det overskueligt for 

målgruppen, der for vores visuelle præsentation er danske husholdninger. 

Det gjorde vi ved at lave en opsummerende liste over de vigtigste elementer i formidlingen og 

anvende det som grundlag. Målet er at undgå Frys “All-You-Can-Eat Buffet”. Listerne ses herunder. 

 

Tekniske elementer Motivation Aktører 

Solcellen (type, vinkel mm.) 

Inverteren 

Elmåleren 

Elnettet (masterne) 

Æstetisk (husets udseende, 

typen af solceller, placering) 

Økonomisk 

Miljø (blev fravalgt) 

Privatpersonerne 

(husholdningen) 

Eksperten/installatøren 

Kommunen 

Energinet.dk 

Netvirksomhed (og el-

leverandør) 

 

Første skitse var et billede for hvordan disse dele eventuelt kunne afbildes på forskellige billeder. 

Ideen var at man kunne lave slides eller lignende og dermed fremvise de forskellige dele. 

 
Dette blev så videreudviklet til at være et billede der indeholdt de forskellige forbindelser af 

økonomisk, æstetisk, lovgivningspræget eller effektpåvirkende natur. På den måde gives et samlet 

overblik over den samlede påvirkning fra de forskellige motiverende områder. Klima-fordelene er 

taget som en del af effekt (da der er stærk sammenhæng mellem de to). 
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Vi regner med at arbejde videre med dette samlede udtryk for sammenhængene mellem de forskellige 

elementer fra listen. En mulighed ville være at gøre fremvisningen interaktiv. På den måde kunne man 

give det samlede overblik, men bevare muligheden for at uddybe de enkelte dele. 

 
Den visuelle præsentation er uden tvivl noget vi vil arbejde videre med fremadrettet, for at sikre den 

bedst mulige formidling. 
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Konklusion 

Hvordan kan solcellers tekniske udformning, det teknologiske aktør-netværk og aktør-motivation 

forklare forholdene for anvendelsen af solceller i danske husholdninger? 

 

Vi kan konkludere, at der er mange forskellige elementer der er relevante for oprettelsen af solceller i 

danske husholdninger. Solcellerne og det omgivende aktør-netværk er både med til at begrænse og 

skabe mulighed for oprettelsen af solceller.  

 

Hvis vi ser på solcellen fra et teknisk perspektiv, har den allerede et formål i form af en effektiv 

produktion af bæredygtig strøm. Det er et formål der opfyldes gennem solcellens indre mekanismer 

og processer. Graden af effektivitet hvorved dette formål opfyldes er bla. bestemt af solcellens type, 

placering og vinkling i forhold til solen. Disse omstændigheder kan være med til at begrænse det 

æstetiske udtryk for en solcelle. 

 

Det æstetiske spiller en forholdsvis stor rolle for danske husholdninger og kan påvirke eventuelle 

købsbeslutningner, at få en solcelle med et bedre æstetisk udtryk kan formindske effektiviteten.  

 

Når solcellen anvendes i private husholdninger bliver den en del af det teknologiske system for den 

danske husholdning. Ved at skabe enten en overflod eller et underskud af strøm er solcellen via 

nettoafregning og hertil elregningen med til at påvirke økonomien for husholdningen. Det betyder at 

både effekt og økonomi er tæt sammenhængende elementer, både teknisk og i forhold til involverede 

aktører og deres interesser. Det økonomiske spiller i nogle tilfælde en mindre rolle end det æstetiske, 

men ser ud til stadig at være en større motivation end det miljømæssige. 

 

Oprettelsen er forholdsvis simpel for privatpersonen, men inddrager en masse aktører, som sammen 

danner et større netværk. Anvendelsen af solceller, både for husholdningen og de andre aktører, er her 

stærkt præget af de aktanter der ses i netværket, da aktanterne alle i dette tilfælde er regler fra statslige 

enheder.  

 

Disse regler skal overholdes af alle aktører, eks. bestemmer loven om afregning hvordan anlægsejerne 

må anvende dem strøm deres solcelleanlæg producerer. I dette ligger, at der både er begrænsninger og 

muligheder for anvendelse af solcelleanlæggene, samt de menneskelige processer og mekanismer der 

ses i det teknologiske system, baseret på aktanterne. 

 

Overordnet set ses der et tæt samspil mellem tekniske, personlige og sociale forhold, som både kan 

begrænse og øge udbredelsen af solceller. 
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Perspektivering 

Den indsamlede information i forhold til omstændighederne for anskaffelsen af solceller i danske 

husholdninger har potentialet til at blive brugt på mange måder. Et grundlag for videre undersøgelse 

kan være sammenhænge mellem kommunale/statslige forhold. Derudover kan man nærmere uddybe 

forholdene for anskaffelsen af solceller i danske husholdninger med flere konkrete eksempler fra 

enkelte husholdninger. 

 

Forhåbningen er desuden at disse udarbejdede resultater har potentialet for at lægge grundlag til øget 

opsætning af solceller i Danmark. Ved at belyse området fra teknisk, personlige og samfundsmæssig 

vinkel kan vi se hvilke områder der skal tiltales for at øge antallet af solceller i danske husholdninger. 

 

Kort sagt er vores projekt et indlæg i forhold til hvordan solceller potentielt kan udvikles til fordel for 

danske husholdninger. 
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