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Sammanfattning 

Solelsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på mindre installationer varierar 
till följd av många nya aktörer. Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: 
bygglov- och anmälningsplikt, personalliggare, egenkontroll av elinstallation och krav på 
upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde elinstallation av en person som inte är 
registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram. För 
att höja kvaliteten på installationer i Europa finns krav från EUs förnybarhetsdirektiv på att 
det ska finnas en ackrediterad certifiering för installatörer av mindre anläggningar inom bland 
annat solel. I Sverige idag finns certifieringen CIN2 som utfärdas av Incert, där utbildningen 
hålls av Heta utbildningar i Härnösand på uppdrag av Energimyndigheten. Incert inväntar 
ackreditering från Swedac och utfärdar så länge tillfälliga certifikat. Osäkerheten i om 
certifieringen kommer att bli ackrediterad i kombination med att branschen anser att det är en 
enklare certifiering som saknas har gjort att Svensk Solenergi har beslutat att utforma en egen 
montörscertifiering. Ett första steg är att definiera vilka roller som finns i den relativt unga 
branschen.  Syftet med uppdraget är därför att undersöka vilka roller som finns vid installation 
av solceller för att i framtiden eventuellt kunna utöka certifieringen att inkludera även dessa 
grupper, att föreslå en struktur för hur en certifiering skulle kunna läggas upp samt att 
beskriva utbildningslandskapet. Under våren hölls en extern och en intern hearing i syfte att 
diskutera rolluppdelning och innehåll i en certifiering. I övrigt har mail- och 
telefonkorrespondens med personer i branschen genomförts som tillsammans med 
information från hemsidor och platsannonser ligger till grund för slutsatserna. 

De yrkesroller som har kunnat definieras är solcellsmontör, ledande montör, elmontör, 
projektör och projektledare. Begreppet installatör refererar till företaget som installerar och 
inte personen som utför installationen. Rollfördelningen varierar mycket från företag till 
företag och ju högre upp i organisationen, desto mer skiljer sig rollfördelningen. Det finns ett 
antal privata utbildningar som svarar bra mot de definierade rollerna. Det finns även sex 
YH-utbildningar som är mer omfattande och resulterar i möjligheten att arbeta inom flera 
delar av solcellsbranschen. Det skulle därför kunna vara en idé att döpa om, framförallt de 
längre projektörs- och teknikerutbildningarna, till exempelvis solelspecialist, som inte syftar 
på en specifik roll utan snarare på att studenten får gedigen kunskap inom solelsområdet. 

Eftersom de större företagen, i ett första skede, kan ha svårt att certifiera samtliga av sina 
montörer skulle det underlätta om den första montörscertifieringen som Svensk Solenergi 
utformar riktar sig till den ledande montören. I ett nästa steg är det intressant att certifiera 
montörer och elmontörer. Att fortsätta med en företagscertifiering är sedan ett ytterligare steg 
där det bland annat kan ställas krav på certifierad personal. En företagscertifiering skulle så 
småningom kunna vara krav för medlemskap i Svensk Solenergi. För att säkerställa att 
branschen är överens om rekommendationer vid installation av solceller och för att i ett sista 
skede kunna utesluta företag från föreningen borde även en branschstandard arbetas fram.  

 



 

Det ska gå att certifiera sig på flera olika sätt och genom att kräva olika arbetslivserfarenhet 
beroende på utbildningsnivå. Då har alla möjlighet att certifiera sig, oavsett bakgrund. Ett 
teoretiskt prov går att genomföra online och praktiska färdigheter kan testas med ett praktiskt 
prov vid upprättade provplatser, inträdesbesiktning av installationer, inlämning av ett antal 
egenkontroller eller en kombination av dessa. Kostnad och arbetsbelastning måste vägas mot 
nyttan för de olika alternativen. Omcertifiering var femte år bedöms rimligt och det bör 
undersökas vidare om föreningen ska kalla certifieringen för auktorisation snarare än 
certifiering.  
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1. Inledning 
Solcellsbranschen växer snabbt och fler och fler är intresserade av att installera solceller på 
sina tak. If Försäkringar  menar att mindre solcellsanläggningar tenderar att hålla en lägre 1

kvalitet till följd av flera nya aktörer inom detta segment. RISE , på uppdrag av 2

energimyndighetens Testlab, beskriver de vanligaste felen vid installation av solpaneler som 
fel kopplade till förläggning av likströmskablar och bristande dokumentation. Ungefär i var 
fjärde anläggning har elinstallationsarbete utförts av personer som varken varit registrerade 
hos elsäkerhetsverket eller ingått i ett registrerat företags egenkontrollprogram. Med tanke på 
att någon regelrätt besiktning sällan utförs på en nyinstallerad villaanläggning är installatörens 
egenkontroll särskilt viktig. Den genomsnittliga privatkunden har dålig kännedom om vad hen 
beställer och är dålig på att följa upp anläggningens prestanda. Hos kommunen finns klimat- 
och energirådgivare som som beställaren kan kontakta för att få tillgång till neutral 
information. 

Idag finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar och privata utbildningar för projektörer, 
montörer och andra aktörer inom branschen. Alla varierar i innehåll och de följer inte någon 
gemensam standard. Detta gör att en montörs (eller annan yrkesrolls) utbildning kan vara svår 
att värdera för konsumenten. Det finns därmed ett behov av att undersöka huruvida certifikat 
skulle underlätta för konsumenten, och i så fall hur de bör utformas.  

Svensk Solenergi är en branschförening som med cirka 260 professionella medlemsföretag 
representerar den svenska solenergibranschen. Föreningen menar att omvandling av 
solinstrålning till värme och elektricitet kommer ha en viktig roll för en hållbar 
energiförsörjning i Sverige. Redan innan projektets start beslutades att utveckla en certifiering 
för montörer. Syftet med det här uppdraget är därför att gå vidare med att undersöka vilka 
roller som kan definieras i den relativt unga branschen för att i framtiden eventuellt kunna 
utöka certifieringen att inkludera även dessa grupper, att föreslå en struktur för hur en 
certifiering skulle kunna läggas upp, samt att beskriva utbildningslandskapet. Denna rapport 
fokuserar på solcellsmarknaden som är avsevärt mycket större än solvärmemarknaden i 
Sverige just nu. 

 

 

 

1http://www.energimyndigheten.se/globalassets/tester/slutrapport-besiktning-av-solcellsanlaggningar-20191222-
signerad.pdf 
2http://www.energimyndigheten.se/globalassets/tester/incidentrapportering-for-solceller-i-sverige-7-nov-2019-si
gnerad.pdf 
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2.  Myndighetskrav 
Regelverken kring installation av solceller är tydliga, men ändå blir det problem… 

2.1 Bygglov- och anmälningsplikt 

Det är viktigt att kontrollera om installationen är bygglovs- eller anmälningspliktig enligt krav 
i plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör i varje enskilt fall om installationen är 
bygglovs- eller anmälningspliktig. Installationer av solceller som följer byggnadens form och 
inte ersätter befintligt tak eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt är generellt inte 
bygglovspliktiga, såvida det inte framgår något annat i kommunens detaljplan.   3

2.2 Personalliggare 

Skatteverket ställer ytterligare krav på dig som beställare av solceller. Som byggherre har du 
skyldighet att anmäla byggarbetsplatser över fyra prisbasbelopp (år 2020: 189 200 kronor) 
exklusive moms till skatteverket och det finns även krav på upprättandet av elektronisk 
personalliggare för dessa installationer. Genom en elektronisk personalliggare registreras vem 
som utför ett visst arbete och när. Det finns två situationer då personalliggare inte behöver 
föras:  Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som 4

bygger för privat bruk. Det gäller även om du anlitar en entreprenör. Du har heller inte dessa 
skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en 
viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp. Byggherren kan överlåta 
skyldigheterna till entreprenören, som då måste se till att alla skyldigheter fullgörs. Det finns 
inte några myndighetskrav på slutbesiktning av solcellsanläggningar, men det görs ändå 
ibland på begäran av beställaren.  

ID06 

Det i särklass vanligaste personalliggarsystemet inom byggbranschen är ID06, vissa större 
byggföretag ställer till och med krav på användning av detta system. Det finns egentligen två 
separata system i ID06. Det ena är för installationsföretag som beställer kort till sina anställda 
för att de ska kunna arbeta på byggarbetsplatser kopplade till ID06. Det andra är för 
byggherren som registrerar entreprenaden hos skatteverket och har ansvar för att arrangera 
systemet med personalliggare. De som utför arbetet betalar därmed bara kostnaden för korten, 
medan byggherren betalar en summa per dag och entreprenad för användning av systemet. 

Eftersom det ofta handlar om en totalentreprenad vid installation av solceller hos 
privatpersoner tar installationsföretaget över rollen som byggherre och därmed även ansvaret 
att föra personalliggare. Många väljer då ett annat system än ID06. Troligtvis eftersom de 
större företagen som arbetar både mot företag och privatpersoner ibland har en uppdelning av 
de anställda: de som jobbar business-to-business (B2B) och de som jobbar 

3 https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2020/solenergianlaggningar_och_bygglovsregler.pdf 
4https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbransche
n/byggherrensskyldigheter.4.5a85666214dbad743ff86a4.html 
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Business-to-consumer (B2C). Till följd av uppdelningen har de som jobbar B2B ID06-kort, 
då det är krav på många större byggarbetsplatser, men inte de som jobbar B2C. 

Fördelar med ID06 är att numret från arbetsplatsregistreringen kopplas till ID06-läsaren vilket 
förenklar vid kontroller från skatteverket och att utbildningar och certifieringar samlas på 
kortet vilket gör att det snabbt går att kontrollera att rätt saker görs av rätt person. ID06 har 
flera olika typer av tjänster. I grunden tillhandahåller systemet närvaroregistrering i 
elektronisk personalliggare. I praktiken sköts in- och utcheckning av personal antingen 
genom att blippa kort vid en läsare eller genom digital registrering i en app. Utöver 
närvaroregistrering har de något som kallas kompetensdatabasen, vilket är den tjänst där 
utbildningar och certifieringar kopplat till specifika personer går att hitta. Svensk Solenergi 
kan till exempel ansöka om att bli organisation med tillgång till att lägga till certifikat på 
personnummernivå. När personerna med det tillagda certifikatet sedan är ute på en 
byggarbetsplats kan de direkt visa upp sin certifiering om kunden efterfrågar det. De har 
också tjänsten företagskoll där ID06, vid efterfrågan, kan kontrollera skatt, sociala avgifter 
och annan relevant information kopplat till företag.  

2.3 Egenkontroll 

Enligt elsäkerhetslagen finns krav på egenkontrollprogram för allt elinstallationsarbete. 
Egenkontrollprogrammet är ett sätt att dokumentera, följa upp och implementera interna 
rutiner på företaget med syfte att identifiera brister och säkerställa att den som genomför 
elinstallationen har rätt kompetens för arbetet. Ett företag som installerar solceller ska finnas 
med i elsäkerhetsverkets register med företag som får utföra denna typ av installationer. 
Elinstallationsföretaget måste ha en elinstallatör för regelefterlevnad med auktorisation A 
(fullständig) eller AL (lågspänning). Varje medarbetare som utför elinstallationsarbete 
behöver inte ha egen auktorisation, men personen måste ingå i installationsföretagets 
egenkontrollprogram. Det är alltså elinstallationsföretagets ansvar att genom det upprättade 
egenkontrollprogrammet säkerställa att berörda på företaget har rätt kompetens för det 
elinstallationsarbete de utför.   5

Både elinstallatören för efterlevnad och egenkontrollprogrammet ska finnas på företaget som 
är registrerade hos elsäkerhetsverket och som arbetsleder och utför installationen. Det finns 
egentligen tre möjlig scenarion för hur förhållandet kan se ut mellan olika parter vid en 
installation:   6

1. Leverantörsföretaget och elinstallatörsföretaget är ett och samma företag. Det är alltså 
ett företag som sköter allt från försäljningen till installation och är därför registrerade 
hos elsäkerhetsverket. 

2. Leverantörsföretaget marknadsför och säljer solcellsanläggningarna men kontrakterar 
ett elinstallationsföretag att arbetsleda och utföra elinstallationerna åt dem. De köper 
alltså in hela tjänsten. Leverantörsföretaget har då inget juridiskt ansvar gällande 

5 https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/Arkiv-fragor/maste-alla-ha-egen-auktorisation-i-var-kylfirma/ 
6 https://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2018/11/Fordjupningsrapport-2-Elsakerhet-och-solceller-v2.pdf 
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elsäkerhet men civilrättsligt kan kunden fortfarande stämma leverantörsföretaget via 
konsumentlagstiftning. Det är alltså endast elinstallationsföretaget som behöver vara 
registrerade hos elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram och elinstallatör för 
regelefterlevnad med rätt auktorisation. 

3. I det sista fallet hyr ett elinstallationsföretag in personal för att utföra installationen. 
Det är då endast elinstallationsföretaget, som hyr in personal och arbetsleder 
installationen, som måste vara registrerade hos elsäkerhetsverket och därmed ha ett 
egenkontrollprogram och en elinstallatör för regelefterlevnad. Personalen som hyrs in 
måste ingå i egenkontrollprogrammet hos företaget som hyr in dem, men måste inte 
själva ha någon auktorisation. Det är istället upp till elinstallatören för regelefterlevnad 
hos företaget som hyr in personalen att se till att de har rätt kompetens för arbetet de 
ska utföra. 

2.4 Arbetsmiljöplan 

Arbetsmiljöverket  ställer krav på att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnare för 7

planeringsfasen respektive utförandefasen (Bas-U och Bas-P). Byggherren tillsammans med 
Bas-U och Bas-P är ansvarig för att det finns en arbetsmiljöplan för bygget eller 
installationen. När en beställare lägger över ansvaret som byggherre på entreprenören följer 
ansvaret gentemot arbetsmiljöverket också med. Vanligast vid installation på privatbostäder är 
att byggherrens ansvar läggs över på entreprenören, det handlar då om en totalentreprenad. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFSar) är därför 
viktiga för entreprenören att ha kännedom om. 

3. Yrkesroller 
Vad branschen och angränsande yrkeskategorier anser om definitionen av roller vid 
solcellsmontage diskuterades under två workshoppar som hölls över Zoom den 16/4 och 13/5, 
2020. En intern workshop där Svensk Solenergis medlemsföretag bjöds in, samt en extern 
workshop där även andra berörda parter deltog. För deltagarförteckning, se bilaga A. Det 
betonades att rollfördelningen ser olika ut på olika företag. Vissa har en och samma person 
som gör allt från infästning till ställningsbyggnation till DC-sidan medan andra lejer ut delar 
av kedjan. Takläggning och plåtslagning, lejs ofta ut till takläggare som är utbildade för olika 
tätskikt och heta arbeten.  Det påtalades även att arbetet inte slutar vid panelerna, utan att 
service av installationen inte får glömmas bort. Ett montageteam, de som åker ut och utför 
själva montaget, består i de allra flesta fall av 2, 3 eller 4 personer, exempelvis en ledande 
montör och två montörer, en eller två överordnade och i vissa fall består teamet även av en 
elmontör.  

Det är en skillnad på den kompetens som behövs för att montera solceller på tak respektive 
mark, exempelvis installation av solparker. Liksom en skillnad i kompetens beroende på 
storlek på installationen, anslutningspunkter och förhållande mellan AC- och DC-sidan. 

7 https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/fragor-och-svar-om-byggnads--och-anlaggningsarbete2/ 
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Därför delar, främst de större företagen, in sina medarbetare i de som jobbar med B2B och de 
som jobbar med B2C. Andra delar inte upp personalen alls då de inte anser att det är stor 
skillnad i kompetensbehov.  

Genom att sammanställa punkter från diskussionerna, information från platsannonser och 
telefon- och mailkorrespondens med personer i branschen har följande profiler tagits fram. 

3.1 Solcellsmontör 

Inledningsvis diskuterades skillnaden mellan installatör och montör. Med installatör avses 
ofta företaget. Personerna som utför montaget bör därför benämnas montör. Detta 
överensstämmer även med Energimyndighetens   definition:  8

Med montör menas här person som monterar värmepumpar, biobränsleanläggningar 
eller solenergianläggningar. Personen saknar i regel djupare teoretisk kunskap om att 
dimensionera anläggningar och ansvarar inte för hela installationen. 

Utifrån en föreslagen uppdelning av roller från Svensk Solenergis sida diskuterades vad som 
bör ingå i respektive rolls arbetsuppgifter och ansvar. Rollen solcellmontör beskrevs som den 
som utför själva installationen eller montaget på taket. 

Arbetsuppgifter: 

● Ställningsbygge 
● Montage av solceller på tak 
● Infästning och inmätning 
● Kabelförläggning och koppling 
● Funktionstest och driftsättning 

KMA - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö är viktigt för samtliga parter men det betonas att montören 
inte är ansvarig att upprätta KMA, endast att ha kännedom om det. Fallskydd, heta arbeten 
och säkra lyft är andra delar som är viktiga för en montör att ha kännedom om. 

3.2 Ledande montör 

Ofta har en av montörerna en mer omfattande utbildning i bland annat kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö (KMA), elsäkerhet och praxis och har ett större ansvar över planeringen. Denna 
roll benämns ledande montör, arbetsledare, arbetsledande montör, ledande installatör eller 
montageledare. Att använda begreppen montageledare eller arbetsledare är inte tillräckligt 
tydligt, då det för vissa likställs med projektledaren. Det är den ledande montören som skulle 
kunna vara relevant för en certifiering i ett första skede då det inte är rimligt för de större 
företagen att certifiera samtliga av sina montörer på en gång. 

8 https://www.regelradet.se/wp-content/files_mf/13412185522012_217_F%C3%B6rslag.pdf 
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3.3 Elmontör 

Alla elinstallationsföretag måste ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad . Denna kan 9

till exempel ha ansvar för att ta fram förslag på egenkontrollprogram, leda arbetet med 
egenkontrollprogrammet, genomföra uppföljningar och uppdateringar och hålla i utbildningar. 
Hur många elmontörer ett företag väljer att ha varierar mellan olika företag, liksom vilken 
benämning som används. Utöver elmontör används bland annat termerna 
installationselektriker, elektriker och elinstallatör. Vissa företag har en elmontör med 
begränsad behörighet i varje montageteam, medan andra har en och samma elmontör som 
jobbar med flera projekt. De arbetar i samarbete med montörerna för att färdigställa 
installation ute hos kunderna, elmontören tar vid där solcellsmontörerna lämnar över.  En 
certifiering för elmontörer inom solel skulle kunna vara en möjlighet, där krav skulle kunna 
ställas på bland annat ECY-certifikat  och kunskap direkt kopplad till solcellsinstallation, 10

men utan krav på fullständig behörighet (auktorisation). En certifiering för elektrikerna som 
faktiskt är ute i fält, vilket i vissa fall är samma person som elinstallatören för 
regelefterlevnad, men i andra fall är en lägre kvalificerad elektriker. 

Arbetsuppgifter: 

● Funktionstest och driftsättning, inkoppling av system i fastigheters elcentraler, 
isoleringsmätning, kontinuitetsmätning och kapacitetsmätning 

● Uppmärkning enligt rådande regler  
● Kundkontakt och överlämning 
● Kabelförläggning och elinstallation 
● Felsökning av anläggning 

Ytterligare Arbetsuppgifter kopplade till elinstallatör för regelefterlevnad: 

● Leda arbete med egenkontrollprogram 
● För- och färdiganmälan i samarbete med projektör 

Elnätsföretagen 

Vem som upprättar föranmälan till elnätsföretaget blev ämne för diskussion där åsikterna till 
en början varierade. Med upp till 6 – 8 veckors handläggningstid är det viktigt att föranmälan 
skickas in i god tid då montaget inte får påbörjas innan föranmälan är godkänd. Nätbolaget 
betonar att de nästan uteslutande har kontakt med elmontör och systemägare och mycket 
sällan projektören. Elmontörer kommer dock in i ett sent skede vilket gör att det finns risk att 
installationen försenas. Ansvarsfrågan sammanfattas med att projektören är ansvarig för att ta 
fram underlag och ha kännedom. Vem som sen skickar in föranmälan kommer att variera 
beroende på företag. De flesta nätföretag kräver att det är elmontören som lämnar in 
föranmälan. Projektör får alltså endast vara stöd till elmontören vid föranmälan.  

9 https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallationsforetag/elinstallator-for-regelefterlevnad/ 
10 http://www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/ 
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Som svar på föranmälan får installatören ett installationsmedgivande som innehåller villkor 
för hur installatören ska utföra installationen och om det finns särskilda förutsättningar att 
beakta. När installationen sedan är färdigställd och installatören bedömer att arbetet är utfört i 
enlighet med installationsmedgivandet och att anläggningen är redo för tillkoppling lämnas en 
färdiganmälan in.  

3.4 Projektör 

Under workshopparna blev det tydligt att rollen projektör, hade sin tyngd i kontorsarbete med 
huvudsakliga uppgifter som elektrisk och mekanisk design. För projektören kan kunskap 
inom projektledarutbildning vara användbart och gedigen kunskap om lagar och avtal. Till 
skillnad från montören är det viktigt att projektören har kunskap om hela husets energisystem. 
Ju högre upp i organisationen det gäller, desto mer skiljer det sig mellan hur olika företag 
väljer att lägga upp det. Vissa har en elprojektör som tar hand om den elektriska designen 
medan andra har en säljare som både sköter kontakt med kund och räknar på vindlast och 
utför övrig dimensionering. Oavsett uppdelning finns det en eller flera personer på företaget 
som utför dessa uppgifter och det skulle därför vara relevant att utvidga certifieringen till att 
även certifiera projektörer. 

Arbetsuppgifter: 

● Elektrisk design: överspänningsskydd, jordfelsbrytare, kabeldimensionering, 
avsäkring, strängdragning mm. 

● Mekanisk design: snö och vindlastberäkningar, täthet mm. 
● Riskbedömning: ställningsbygge, elsäkerhet, fallskydd  
● Kontrollera bygglov så att inte konstruktionen överbelastas  

Säljare  

Säljaren, eller den tekniska säljaren, jobbar ofta tätt med projektören med att ta fram underlag 
till kunderna. På vissa företag är dessa roller samma person medan andra företag delar upp 
arbetsuppgifterna.  

Arbetsuppgifter: 

● Projektering och försäljning av solcellssystem 
● Presentation mot kund: funktioner, garantier, design och service 
● Uppföljning på förfrågningar 

Kalkylator 

Slutligen har vissa större företag även en position som jobbar med att räkna i offertstadiet. 
Kalkylatorn räknar till offert, säljaren säljer och lämnar sedan över till projektören som 
projekterar.  
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3.5 Projektledare 

Projektledare, även kallad arbetsledare eller projektingenjör, är ofta den som administrerar 
flera byggen och flyttar resurser. Projektledaren medverkar till projektets tekniska och 
ekonomiska genomförande, leder och fördelar det löpande arbetet och ser till att alla regelverk 
följs. Hur organisationen på denna nivå ser ut skiljer sig avsevärt mellan olika företag och 
inom vissa organisationer finns det ingen med den här befattningen utan arbetsuppgifterna 
genomförs av övrig personal.  

Arbetsuppgifter: 

● Uppföljning av projektbudget och tidsplan 
● Arbetsmiljöansvar, upprätta arbetsmiljöplan mm. 
● Fakturering och inköp 

4. Utbildning 

4.1 Företagsutbildning 

Kraftpojkarna, Senergia, Glava Energy Center, Solkompaniet och Rexel har alla externa 
utbildningar för montörer, projektörer och projektledare. Det finns alltså andra företag som 
bedriver interna utbildningar som inte kommer att tas upp i detta avsnitt. En sammanställning 
av mål och översiktligt innehåll för de olika utbildningarna går att hitta i bilaga B med länkar 
till företagens hemsidor. Här följer en idé om vilka utbildningar som skulle kunna godkännas 
som grund för en eventuell certifiering för respektive roll.  

Solcellsmontör 

● Basutbildning - solenergi 1 dag, Kraftpojkarna 
● Montörsutbildning 5 dagar distans, Solelskolan 
● Montörsutbildning 10 dagar distans och på plats,  Solelskolan 
● Solcellsmontörsutbildning – introduktionskurs, ½ dag teori + tillval ½ dag praktik, 

Senergia 
● Solcellsmontörsutbildning – fortsättningskurs 1 dag, Senergia 
● Solcellsinstallatör 3 dagar, Glava Energy Center 
● Solenergi, installation och driftsättning 1 dag, Rexel 

Solelskolan har tre olika motörsutbildningar för nybörjare: en kortare helt på distans, en 
10-dagarsutbildning som blandar distans och studier på plats och slutligen en 
40-dagarsutbildning helt på plats. De två senare inkluderar även praktiska montageövningar. 
Glava Energy Center har en tredagarsutbildning till solcellsinstallatör som innehåller stor 
del praktiskt montage. Senergia har två olika montörsutbildningar, en introduktionskurs med 
valbara praktiska inslag som följs upp med en fortsättningskurs med fokus på bland annat 
funktion- och skyddsjordning och kabelförläggning. Selga och Storel som en del av Rexel 
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group har kursverksamheterna Selga Academy och Storelskolan  De bedriver kurser inom 11

flera områden, däribland solel. Kursen Solenergi, installation och driftsättning är en 
introduktionskurs för montörer och projektledare som vill lära sig planera och genomföra 
installationer. Kraftpojkarnas basutbildning- solenergi riktar sig till de som vill börja sälja 
och montera solceller. Alla utbildningarna har ett innehåll som passar väl för yrkesrollen och 
som vänder sig mot personer som är nya i branschen. De skulle därför passa en enklare 
certifiering utan vidare krav på arbetslivserfarenhet.  

Ledande montör 

● Solcellsanläggningar, installation och säkerhet 1 dag, Rexel (EUU) 
● Montörsutbildning 40 dagar på plats, Solelskolan 
● Ledande montör ink. BasU light 5 dagar distans, Solelskolan 
● Solcellsmontör, 1 år distans, Cady Training Academy 

Till skillnad från utbildningarna under montör är dessa antingen mer omfattande eller bygger 
vidare på en grundutbildning eller tidigare erfarenhet av elinstallationsarbete. Utöver den mer 
omfattande montörsutbildningen på 40 dagar har Solelskolan också utbildningen Ledande 
montör för personer som redan jobbar i branschen som vill utveckla sin kunskap inom 
fallskydd, egenkontrollprogram, arbetsmiljö, elsäkerhet och arbetsledning. 
Montörsutbildningen hos Cady Training Academy är en ettårig yrkesutbildning helt på 
distans där det ingår 6-8 veckors praktik på ett företag. Studietakten väljs själv av studenten, 
den enda begränsningen är att hela utbildningen måste vara avklarad inom två år. Utöver 
takkonstruktion, ställning, grundläggande ellära och regelverk innehåller utbildningen kurser i 
projektledning och arbetsmiljö. 

Elmontör 

● Solelelektriker - introduktionskurs ½ dag teori + tillval ½ praktik, Senergia 

Kursen syftar till att introducera personer som redan har grundläggande kunskap om 
elinstallationer till just solcellsinstallationer och skulle därför kunna passa till elmontören som 
ingår i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram och behöver kunskap om elarbeten 
kopplade till just installation av solceller. 

Projektör 

● Projekteringsutbildning - solenergi, 1 dag fortsättningskurs, Kraftpojkarna  
● Projektörsutbildning – grundkurs 3 halvdagar, Senergia 
● Simuleringsprogramvaror, Senergia 
● Projektörsutbildning inom solel 3 dagar, Glava Energy Center   
● Projektering, Solelskolan 
● Solceller - projektering och besiktning, 2 dagar, STF Ingenjörsutbildning 

11 https://cdn2.selga.se/medias/sys_Selga/images/images/h39/h3c/9662630133790/kurser-v-ren-2020.pdf 
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Kraftpojkarnas projekteringutbildning bygger vidare på deras baskurs och vänder sig till de 
som vill projektera och dimensionera anläggningar. Senergias projektörsutbildning har sin 
tyngd i dimensionering och val av komponenter för personer med ingen eller liten erfarenhet. 
De har även en utbildning i simuleringsprogramvaror för den som önskar ökad kunskap inom 
3D-design av solcellssystem och förståelse för olika systemdesigner. 

Glava Energy Center har en tredagars projektörsutbildning inom solel som riktar sig mot 
nyanställda, företag som vill in på marknaden och förvaltare och fastighetsägare. 
Projektörsutbildningen fokuserar, utöver effekt konstruktion och hållbarhet, på budgetering, 
lagar och regler. Kursen skulle därför även passa för projektledarrollen. Utbildningen vänder 
sig mot personer som är nya i branschen och skulle därför passa i en certifiering utan vidare 
krav på arbetslivserfarenhet. Slutligen har STF Ingenjörsutbildning kursen Solceller - 
projektering och besiktning som varvar teori med praktiska övningar och avhandlar hela 
processen, från systemdimensionering till besiktning.  

Projektledare 

● Solcellsekonomi 1 dag distans, Solelskolan, solkompaniet.  
● Projektledning 5 dagar distans, Solelskolan, solkompaniet.  
● Projektörsutbildning inom solel 3 dagar, Glava Energy Center. 

Solkompaniet har kurser i ekonomi och projektledning som passar bra för projektledarrollen. 
Som tidigare nämnt innehåller även projektörutbildningen hos Glava Energy Center dessa 
element, vilket gör den lämplig för projektledare. 

Annan privat utbildning 

Flera av de studerade företagen har även utbildningar inom andra områden eller som riktar sig 
till andra målgrupper än nyckelrollerna ovan. Kraftpojkarna har till exempel kurser inriktade 
på elbilsladdning och laddinfrastruktur liksom produktspecifika utbildningar för SolarEdge. 
STF Ingenjörsutbildning har utbildningen Solceller - teknik och ekonomi, som är en 
utbildning inför förstudie och upphandling av solcellssystem. Och Rexel håller seminariet 
Introduktion till solenergi som riktar sig till installatörer som är nya till branschen, företrädare 
för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar mfl. 

Andra företag som utbildar inom solel är Aktea som har kurser som riktar sig till 
fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och Di Akademi som har en kurs som handlar om 
solparker specifikt, med fokus på ekonomi och regelverk, där målgrupperna är 
affärsutvecklare och markägare m fl. ETC solpark har utbildningar som i första hand riktar 
sig till personer som har bestämt sig för att skaffa solceller och vill planera sin egen 
anläggning. Heby kommun har en lärlingsvuxutbildning till solcellsmontör för personer som 
är folkbokförda i Heby kommun.  12

12https://heby.se/barnomsorg-utbildning/utbildning-for-vuxna/kommunal-vuxenutbildning-komvux/larlingsvuxut
bildning/solcellsmontor-2/ 
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4.2 Yrkeshögskoleutbildning 

Tabell över dagens YH-utbildningar, kursomgångar med start 2020. 

Det finns idag sex olika yrkeshögskoleutbildningar, då utbildningen solenergiprojektör startar 
på två platser och montageledare har en start på hösten och en på våren. Fyra ägs av 
kommuner och två av privata aktörer. Under 2020 påbörjade 197 personer utbildningarna. 
Utöver dessa är NERCIA och Prokompetens två företag som kommer att ansöka om att starta 
YH-utbildning inom solel nu i september 2020.  YH-myndigheten delar själva in 
utbildningarna i två grupper: den första är projektörsutbildningarna som de bedömer som mer 
teoretisk och den andra är solenergitekniker med undergrupperna Soleltekniker och 
Montageledare solel som är mer praktiska. Med nuvarande YH-utbildningar kommer det att 
examineras ca 70-100 projektörer till år 2025, vilket myndigheten bedömer som en lagom 
nivå. De uttrycker dock att det kan finnas rum att bevilja fler platser om de får in 
ansökningarna som tydligt pekar på behovet av fler utbildningsplatser. 

Att det är fritt att döpa kurserna till vad som helst och att utbildningar till liknande yrkesroller 
har olika längd, gör det svårt att veta vad studenterna har för kunskap efter avslutade studier. 
Eftersom YH-utbildningarna är betydligt mer omfattande än många företagsutbildningar är 
det inte lika tydligt avgränsat då många av utbildningarna innehåller delar som är relevanta 
för samtliga roller och därmed resulterar i möjligheten att jobba inom alla dessa. Det skulle 
därför kunna vara bättre att döpa om framförallt de längre projektörs- och 
teknikerutbildningarna, till exempelvis solelspecialist som inte syftar på en specifik roll utan 
snarare på att studenten får gedigen kunskap inom solelsområdet. Det har dock redan idag 
uttryckts att studenterna tycker att det är otydligt vad de faktiskt utbildar sig till. Otydligheten 
skulle kunna grunda sig i att rollerna i branschen inte har varit helt definierade och att både 
tekniker-, projektör- och montageledarutbildningarna har liknande innehåll vilket gör det svårt 
att förstå vad som skiljer rollerna åt. Om så är fallet behöver inte ett namnbyte till något mer 
generellt spä på otydligheten utan snarare underlätta för studenterna att förstå att den breda 
kunskapen de får i de mer omfattande utbildningarna gör att de kan jobba i flera olika roller, 
beroende på intresse.  

Det finns även en del högskole- och universitetsutbildningar som till skillnad från 
yrkeshögskolan är mer teoretiska och utan samma inblandning från branschen. Högskolan i 
Halmstad och Högskolan Dalarna har program inom solenergi specifikt och utöver det finns 
det ett antal lärosäten som bedriver utbildning inom förnybar energi. 

11 



 

Ingenjör vvs och energi med cad, bim och solenergikompetens  13

Som framgår av namnet är detta inte en renodlad solenergiutbildning. Yrkesroller som nämns 
är bland annat VVS-ingenjör, energiexpert och CAD-ritare. Det ingår en kurs på 15 
YH-poäng som heter Solceller och microelnät som ger färdigheter i att välja och otimera nät- 
eller batterianslutna solkraftsanläggningar ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Denna 
utbildning leder således inte bara till tjänster inom solelsbranschen utan kan vara relevant 
även för roller högre upp i organisationen. 

Solenergiprojektör specialisering solceller  14

Denna tvååriga utbildning resulterar bland annat i yrkesrollerna projektör, projektledare och 
energirådgivare. Utbildningen inkluderar arbetsmiljöfrågor, säkerhet, lagstiftning, 
dimensionering och ellära. Alla delar krävs för rollerna projektör och säljare mfl. Och med 
delkursen Tillämpad matematik ges studenten kunskap i att använda datorbaserade program 
för att göra konstruktions- och hållbarhetsberäkningar.  

Solenergiprojektör KYH anywhere och Göteborg  15

Utbildningarna på KYH anywhere och KYH Göteborg har nästan samma utbildningsplan. 
Vad som skiljer är att den andra LIA- perioden är 10 YH-poäng kortare för Göteborg, ersatt 
med kursen Medarbetarskap och branschkunskap. Konceptet anywhere bygger på att 
utbildningen går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Det är alltså 
klassrumsundervisning men du sitter med dina studiekollegor på den av de fyra tillgängliga 
orterna du har valt. Även denna utbildning resulterar i rollerna projektör och säljare och går 
igenom ellära, installation, försäljning och projektering. Med inslag av lönsamhet och 
affärsutveckling passar den även projektledarrollen. 

Solenergitekniker   16

Detta är en tvåårig utbildning där rollerna solenergitekniker och solenergiprojektör 
presenteras som resultat av lärande. Utbildningen innehåller en delkurs som ger certifikat för 
fallskydd och taksäkerhet enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt en annan delkurs som 
ska ge teoretiska grunder för att kunna bli certifierad installatör enligt CIN2, se följande 
kapitel. Därför är detta en bred utbildning som även går igenom bland annat energilagring, 
praktisk montering, projektering och projektledning. Dessa moment förbereder studenten för 
många roller inom solcellsbranschen men kanske främst för projektörsrollen. I och med 
CIN2-delkursen går de även igenom andra former av energiproduktion, exempelvis vind- och 
vattenkraft och studenten ges en helhetsbild över husets energisystem. 

13 https://hetautbildningar.se/vvs 
14 https://campus.varberg.se/yrkeshogskola/solenergiprojektor-med-specialisering-solceller 
15 https://kyh.se/utbildningar/solenergiprojektor-anywhere/ 
16https://www.nynashamn.se/Forskola-och-skola/Campus-Nynashamn/Kurser-och-ansokan/Yrkeshogskoleutbild
ningar/Solenergitekniker.html 

12 

https://hetautbildningar.se/vvs
https://campus.varberg.se/yrkeshogskola/solenergiprojektor-med-specialisering-solceller
https://kyh.se/utbildningar/solenergiprojektor-anywhere/


 

Soleltekniker  17

Utbildningen soleltekniker är 1,5 år mot solenergiteknikers 2 år. Denna är inriktad på 
solel istället för solenergi och har större fokus på försäljningsprocessen och upphandling. 
Utöver att dimensionera solcellsanläggningar lär sig studenterna att utföra 
investeringskalkyler och dimensionera batterisystem. Detta är en utbildning som 
resulterar i yrkesrollerna soleltekniker eller solcellstekniker, vilket i denna rapport skulle 
motsvara rollerna projektör och säljare. 

Montageledare solel  18

Utbildningen på ett halvår bygger på både basblocket och det solelspecifika 
utbildningsblocket som krävs för att bli certifierad installatör enligt CIN2. Utöver 
takkonstruktioner, ställningsbygge, montage och dimensionering ingår riskanalyser, 
egenkontroller och projektledning. Även om många delar förbereder studenten för roller inom 
själva montaget kommer den även att vara utbildad inom projektering, projektledning och 
solcellsekonomi i och med CIN2-delkurserna.  

Lärande i arbete (LIA) 

En viktig del av YH-utbildningar är lärande i arbete (LIA) där studenterna ges möjlighet att 
komplettera sina teoretiska kunskaper med erfarenheter från arbetslivet. Tidigare 
LIA-studenter beskriver LIAn som en fantastisk chans för ett gott samarbete: för studenten att 
lära sig mer och för företag att testa och öva upp framtida kollegor. Det finns även ett stort 
värde i att få en helhetsbild av hela kedjan från idé till färdigmonterat och igångsatt 
solcellssystem - speciellt för de som kommer att arbeta med att projektleda installationer i 
framtiden. Även i en projektörsutbildning lyfts betydelsen av att lära sig det praktiska 
handlaget och utmana sig att arbeta på olika sorts tak. En av tre intervjuade uttryckte att hon 
blivit bemött med skeptiska och ifrågasättande attityder med personpåhopp, bara för att hon är 
kvinna. Detta är inte okej och det bör undersökas hur det går att arbeta vidare med denna 
problematik. 

Ta väl emot en LIA-student för företagets och för branschen skull - ni kan rentav få en 
välutbildad medarbetare utav det. 

 

 

17 https://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/soleltekniker/ 
18 https://hetautbildningar.se/utbildningar/yhmontageledaresolel.4.1f63c351689111b57e16986.html 
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5. Certifiering 

5.1 CIN2 

Som en del i implementeringen av EUs förnybarhetsdirektiv (2009)  finns krav på en 19

ackrediterad certifiering för installatörer av mindre anläggningar inom solel, solvärme, 
värmepumpar och bioenergi. Idag i Sverige finns certifieringen CIN2 som utfärdas av 
INCERT, där utbildningen hålls av Heta utbildningar i Härnösand på uppdrag av 
energimyndigheten. Idag har 91 personer certifierats inom solel varav 43 certifikat är inaktiva 
till följd av utebliven inlämning av årligt intyg om yrkesaktivitet. Tills dess att ackreditering 
har beviljats utfärdar INCERT tillfälliga certifikat som ett led i den provcertifiering som ska 
genomföras inför en ackreditering. Att ett certifieringsorgan är ackrediterat betyder att landets 
ackrediteringsorgan intygar att företaget följer vissa krav mot att utfärda certifikat. I Sverige 
är det myndigheten SWEDAC som har mandat från regeringen att vara ackrediteringsorgan.  20

INCERT anser att det är för dyrt att hålla i den ackrediterade certifieringen och därför håller 
energimyndigheten på med en ny utredning kopplat till Förnybarhetsdirektivet för att 
undersöka om certifieringen verkligen måste vara ackrediterad.  

Många åsikter kring certifieringens relevans togs upp under workshoppen då den inte anses 
möta branschens behov som det ser ut idag. Många tycker att den är för bred och att det är en 
enklare certifiering som saknas i branschen. Även Bengt Sandström, utbildningsledare på 
Heta Utbildningar, poängterar att de ofta certifierar t ex säljaren, alltså den som ansvarar mot 
kund och sällan de som faktiskt utför installationen. Eftersom Förnybarhetsdirektivet endast 
riktar sig till fastigheter med ett effektbehov på upp till 20 kW inkluderas inte till exempel 
markanläggningar som det ser ut idag. 

Utbildningsmaterialet omfattar två teoretiska delar, ett gemensamt basblock för värmepump, 
solel, solvärme och bioenergi och en del specifikt för solel. Följt av en praktisk del med en 
examination. En översikt av certifieringssystemet går att se i figuren nedan. Basdelen går 
igenom energi i fastigheten, miljöaspekter och regelverk och är därmed relevant för t ex en 
projektör med säljansvar eller en projektledare som har behov av kunskap om hela husets 
energisystem. Solelblocket innehåller sedan allt från ekonomisk kalkyl till dimensionering 
och installation vilket kan förklara varför certifieringen känns överdimensionerad för en 
montör. Den praktiska delen fokuserar slutligen på förståelsen för funktionen hos olika 
komponenter snarare än installation. För att bli certifierad enligt CIN2 krävs det, utöver 
avklarat teoretiskt och praktisk prov, att du har jobbat i branschen tre år under de senaste fem 
åren. Certifieringen är sedan giltig under fem år. 

19 https://www.incert.se/teknikomraden/fornybar-varme-2/ 
20 https://www.sis.se/standarder/certifiering/ 
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5.2 Andra branscher och länder 

5.2.1 Säker Vatten 

Det finns flera branscher i Sverige som har certifierings- eller auktoriseringssystem på plats. 
Säker Vatten är en av VVS-branschens branschorganisationer som auktoriserar installatörer 
inom vatten, ventilation och sanitet. Säker Vatten har endast en företagsauktorisation som 
innebär att 50% av företagets anställda installatörer måste ha en godkänd kurs vid 
ansökningstillfället. De har sedan 6 månader på sig att utbilda all övrig personal. Även ny 
personal måste utbildas inom 6 månader. Säker Vatten har själva tagit fram en utbildningsplan 
för kursen som ges av godkända utbildare. De jobbar för att kunna hålla utbildningen in 
house. Kursen bygger på branschreglerna som Säker Vatten tar fram i samarbete med 
branschen, försäkringsbolag, Boverket, GVK (Golvbranschens våtrumskontroll).  

De genomför inget praktiskt prov eftersom du för att få jobba i VVS-branschen redan måste 
ha genomgått branschprov som består av en svetsdel, en teoretisk del och ett installationsprov. 
Svetsdelen görs i skolan, teoriprovet görs i slutet av den 2-åriga lärlingsperioden och när båda 
dessa är godkända görs installationsprovet på provplats under 2 dagar. Installationen ska 
motsvara en verklig installation som företaget kan ta betalt för. Det finns två provplatser i 
samarbete med INSU , en i Hässleholm och en i Katrineholm. Det går även att möta detta 21

krav genom ett intyg som bevis på yrkeskunskap.  

Vid ansökan kontrolleras att de anställda har VVS-certifikat hos yrkesnämndens, företagets 
F-skatt, försäkring och anställningslistor mm. Säker Vatten utför sedan kontinuerliga 
kontroller på personallistor för att säkerställa att personalen är utbildad enligt kraven. 

21 https://vvsyn.se/branschcertifikat-2/branschprov/teori/ 
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Företagen har även skyldighet att berätta om en anställd slutar. De utför även kontroller i form 
av självdeklaration där de skickar ut slumpade frågor om t ex genomförda installationer.  

Eftersom alla installatörer redan måste genomgå tester i samband med utbildning för att få ut 
yrkescertifikat behöver Säker Vatten endast testa de teoretiska kunskaperna kopplat till deras 
egna branschregler, utöver att granska företagets dokumentation. Företaget kan sedan beställa 
ID06 kort med branschlegitimation Säker Vatten till de anställda som har klarat av en 
godkänd utbildning och arbetar för ett auktoriserat företag.  22

Auktorisationen finansieras nästan helt av medlemsavgiften, utöver vissa bidrag kopplat till 
projekt inom hållbarhet.  

Kostnaderna för varje ny auktorisation är som följer: 

● En inträdesavgift som betalas en gång vid inträdet i auktorisationen. 7500 kr 

● En årlig medlemsavgift för medlemskap i VVS-Auktorisation. 500 kr 

● En årlig serviceavgift. Den avgiften bestäms av antalet anställda men även av ett 
eventuellt medlemskap i VVS Företagen. Mellan 4 000 kr och 6 000 kr för 
medlemmar och 5 300 - 7 800 kr för icke medlemmar, beroende på antalet 
anställda i företaget.  

5.2.2 Glasbranschföreningen 

En presentation om auktorisationsupplägget hos Glasbranschföreningen (GBF) hölls av 
Mikael Lindström, projektledare och ansvarig för MTK-auktorisationen. Motivationen för att 
införa någon typ av kvalitetskontroll för glasbranschen kom till följd av problem med 
återkommande rena montagefel och felaktiga materialval. I figuren nedan visas en schematisk 
bild över glasbranschföreningens upplägg. Glascentrum, som ägs av GBF och Svensk 
Planglasförening (SPF), är ett  centrum för kunskap och utbildning och tar fram riktlinjer och 
branschanvisningar. Bland annat för de ett register över godkända  fogmassor som uppdateras 
årligen. Den monteringstekniska kommittén, som är en del av Glascentrum, består av 
tekniska experter från företag, GBF och SPF och arbetar, i samarbete med RISE, fram de 
riktlinjer som elektroniskt skickas ut till medlemmarna. Riktlinjerna följer EU-standard och 
olika riktlinjer finns för respektive område, till exempel skolor, bostäder etc. Riktlinjerna 
används även i GBFs egen utbildning som bedrivs genom Glasskolan i Katrineholm. Det 
finns utbildning för montörer och arbetsledare, där båda genomför samma grundutbildning 
och arbetsledaren kan sedan bygga på med en teoretisk vidareutbildning.  Utbildningen kan 23

genomföras på glasskolan, ute på företag eller i samband med deras lärlingsprogram. Efter 
avslutad utbildning, kan man som montör eller arbetsledare ansöka om auktorisation hos 
auktoriseringsnämnden som är en del i MTK-auktorisationen som även ansvarar för 
marknadsföring av kvalitetsstämpeln och besiktningar. Personer med MTK-auktorisation 

22 https://www.sakervatten.se/auktorisation-av-vvs-foretag/branschlegitimation 
23 https://www.gbf.se/utbildning/valkommen-pa-kurs 
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läggs även in i ID06 så att företaget kan beställa kort med auktorisationen. Det kontrolleras att 
relevant utbildning har genomförts och en inträdesbesiktning genomförs av en 
besiktningsman som utses av Glasbranschföreningen. Slutligen måste en repetitionsutbildning 
genomföras var femte år för att behålla auktorisationen. För att auktorisera företaget krävs 
certifierade montörer och arbetsledare, och även att kraven på bland annat ekonomi, 
försäkringar och yrkeserfarenhet uppfylls. Alla anställda måste inte auktoriseras, utan endast 
en i varje team.  

Det genomförs kontinuerliga besiktningar och kontroller av företagen. Ungefär en femtedel av 
företagen väljs ut varje år för besiktning. Det finns ett schema som gör att alla företag blir 
besiktigade inom en 4-5 års cykel. De utvalda företagen får själva välja ut tre arbeten var, 
varav ett granskas av en oberoende besiktningsman. Antingen Glascentrums egna, eller någon 
av de kontrakterade.  Inför besiktning lämnas dokumentation in, bl a egenkontroll: vem som 
utfört arbetet, materialval, vem som godkänt mm. Vid större installationer räcker det att det 
finns en auktoriserad arbetsledare på plats.  

 

Priset för utbildning per dag är 6 000 kr för icke-medlemmar och 3 000 kr för 
medlemmar. Detta innebär alltså en kostnad på det dubbla för en komplett tvådagars 
montörsutbildning. Utöver detta tas det ut en årlig kostnad för att vara auktoriserad på 
runt 3 900 kr där besiktningskostnad ingår. Nyansökande företag betalar även 6 000 kr 
ansökningskostnad inklusive besiktning.  

5.2.3 USA - NABCEP 

North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP) håller i flertalet 
certifieringar inom olika typer av förnybar energi, men framförallt inom solceller. De har tre 
olika typer av certifieringar: en för nybörjare: associate credentials, en för professionella: 
board certification och en företagscertifiering: Company Accreditation for Residential PV 
Installation Companies. 
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Associate Credentials 

NABCEP beskriver Associate program som den mer grundläggande certifieringen som 
behandlar bland annat design, installation och drift av solceller. Den riktar sig till 
personer som studerar förnybar energi, personer som precis kommit ut i arbetslivet och 
erfarna arbetare som bytt bana och precis börjat jobba inom den förnybara 
energibranschen.   24

Genom associate programmet går det att certifiera sig inom PV, solvärme och småskalig 
vindkraft. Det går att kvalificera sig till examinationen genom att antingen ha 6 månaders 
dokumenterad erfarenhet inom ämnet eller avslutad utbildning hos någon av NABCEPs 
godkända utbildare. Den dokumenterade erfarenheten inkluderar en ifylld enkät som 
verifierar heltidsanställningen samt bifogat brev från arbetsgivaren. Kurserna hos 
godkända utbildare varierar i längd och upplägg, vissa kurser har fem dagar på plats och 
andra en blandning av onlineundervisning och övningar på plats. Examinationen består 
sedan av 70 st flervalsfrågor med 4 val på varje. Resultatet är en poäng mellan 0 och 99, 
där 65 är godkänt. Testet är alltså endast teoretiskt och den praktiska kunskapen verifieras 
antingen genom dokumenterad erfarenhet, eller deltagande på en kurs.  Certifieringen är 25

giltig i tre år. För att förnya certifikatet krävs minst 12 timmar av fortsatt utbildning, som 
kan inkludera allt från seminarier och workshoppar till universitetskurser, samt att intyga 
att de följer Code of Ethics.  26

Board Certification 

NABCEP har sex olika board certifications inom solel, en överblick kan ses i figuren  27

nedan. Det finns certifieringar inom design, installation, drift och underhåll och 
försäljning. Denna typ av certifiering riktar sig till yrkesverksamma inom 
solcellsbranschen med viss erfarenhet, och är även denna en personcertifiering. För att 
kunna ansöka om certifieringarna måste specifika krav uppnås, code of ethics måste 
godkännas, avgifterna måste betalas och examinationen måste vara godkänd. För att 
sedan omcertifieras efter tre år måste krav på vidareutbildning och erfarenhet uppnås. 
NABCEP PV Installation Professional Certification är ackrediterad mot ANSI/ISO/IEC 
17024. Krav på erfarenhet klassificeras enligt projektpoäng där en större storlek på 
installationen ger fler poäng enligt: 1-999 kW = 2 projektpoäng,  > 1 MW = 3 
projektpoäng. För samtliga certifieringar finns en åldersgräns på 18 år. Dessa 
certifieringar ställer i många fall krav på ett visst antal timmars utbildning inom området 
och KMA liksom dokumenterad erfarenhet, för att få genomföra det teoretiska provet. 
För att sedan bli omcertifierad ställs krav på vidareutbildning. Examinationen består av 
flervalsfrågor. En sammanfattning av kraven för respektive roll finns i bilaga C.  

24 https://www.nabcep.org/certifications/associate-program/ 
25 https://coursecatalog.nabcep.org/exam-courses 
26 https://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2018/12/NABCEP-ASSOCIATE-HANDBOOK-2018.2.pdf 
27 http://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-Certification-Brochure-Career-Map-5-16-18.pdf 
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Company accreditation 

Företagsackrediteringen vänder sig till installationsföretag som jobbar med bostäder. 
Ackrediteringen är giltig i tre år och erhålls mot en årlig avgift. För att kvalificeras till 
ackrediteringen behöver de uppnå kraven och klara av tre godkända inspektioner av 
slumpmässigt utvalda installationer. Kraven berör allt från att ha certifierad personal till 
att bedriva intern utbildning, policys och kontroll av försäkringar och skatt, mm. 

5.3 RISE  

RISE skulle kunna hålla i en ackrediterad certifiering inom solel. Eftersom de redan har 
ackrediterade personcertifieringar blir kostnaden för att lägga till ytterligare en certifiering 
låg. RISE har bland annat en personcertifiering för entreprenadbesiktningsman, där 
certifieringsordningen togs fram som ett samarbete mellan RISE och Byggingenjörerna. Det 
finns krav på utbildning, erfarenhet och kompetens, där det första är krav på ingenjörsexamen. 
Fortsättningsvis krävs praktisk erfarenhet från minst 5 års ingenjörsarbete inom bygg och 
minst 300 tim inom de närmsta 2 åren kopplat till entreprenadbesiktning. 
Arbetslivserfarenheten styrks med tjänstgöringsintyg eller annan likvärdig dokumentation och 
kontrolleras med stickprov. Erfarenhet från besiktning styrks med en projektlista. Slutligen 
behöver den sökande skriva under accepterande av professionellt förhållningssätt och 
omfattas av en konsultansvarsförsäkring. Tentamen, som tillhandahålls av RISE, består sedan 
av två delar: en A-del som innehåller flervalsfrågor och en B-del med essäfrågor. De sökande 
rekommenderas att delta i en grundkurs för entreprenadbesiktningsman men det är ingenting 
som är obligatoriskt. Certifieringen är sedan giltig i 5 år efter utfärdande mot insändning av 
årlig rapport om genomförda entreprenadbesiktningar och eventuell fortsatt utbildning.   28

28 https://www.ri.se/sites/default/files/2020-01/18548_CR%20Entreprenadbesiktningsman.pdf 
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Flera av certifieringarna som RISE håller i bygger på ett liknande upplägg. Certifierad 
trähusbyggare har ett stegrande upplägg vad gäller utbildning och erfarenhet som är 
intressant: 

 

Stegrade krav på arbetslivserfarenhet beroende på utbildning är något som skulle kunna 
användas i Svensk Solenergis certifieringar med utbildningskrav uppdelat i YH-utbildning, 
företagsutbildning och ingen meriterande utbildning. För att sedan ha en liknande stege för 
krav på arbetslivserfarenhet som i tabellen ovan. 

 

 

6. Slutsatser 
Roller 

Genom att implementera en personcertifiering för ledande montörer lägger Svensk Solenergi 
en grund som sedan kan  utvidgas till att inkludera fler roller. De olika rollerna finns 
definierade under kapitlet Yrkesroller. Från diskussionen under workshoppen rådde konsensus 
kring att montörer inte är ansvariga för KMA, men att det är viktigt att de har kännedom om 
det. I det amerikanska certifieringssystemet ingår obligatoriska kurser i kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö vilket förstärker betydelsen av att alla, till viss grad, bör vara utbildade inom 
KMA. 

För rollerna elmontör och projektör är rollerna tydliga på de flesta företag, vilket gör det 
lämpligt att utveckla certifieringar även för dessa. En eventuell certifiering för projektledare 
med ett större ekonomiskt ansvar skulle också vara möjlig. Utöver att certifiera projektör och 
montör certifierar NABCEP även inom drift och underhåll, försäljning och besiktning. I och 
med att solcellsbranschen växer i Sverige kommer det att vara viktigt fortsätta bevaka hur 
rollerna förändras och vilka områden som i framtiden är relevanta att certifiera.  

CIN2 är i sig en gedigen och relevant certifiering och branschens olika åsikter grundar sig 
troligtvis i en  kombination av att ackrediteringen dröjer och att certifieringen upplevs som 
överdimensionerad. Att istället se CIN2 som en certifiering för en projektör, säljare eller 
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projektledare skulle göra att den fyller sitt syfte bättre och att relevansen skulle öka. Detta kan 
tala för att Svensk Solenergi borde fokusera på ett flertal montörscertifieringar; t ex montör, 
ledande montör och elmontör. Ett annat alternativ är att ha olika nivåer på 
montörscertifieringen där klass 1 exempelvis inkluderar elinstallation, klass 2 ett större 
planeringsansvar motsvarande ledande installatör och klass 3 är en infästningsmontör.  

Företagscertifiering 

Det är viktigt med företagscertifiering - installatören har ett helhetsansvar mot kund. 

En företagscertifiering är ett sätt att kontrollera ekonomi, skatt och försäkring hos det 
ansökande företaget. Idag kontrolleras redan företag när de ansöker om medlemskap i 
föreningen vilket skulle kunna användas som en del i underlaget till företagscertifieringen. 
Genom att börja med personcertifieringar och sedan utveckla en företagscertifiering blir det 
lättare att ställa krav på att en viss andel av de anställda har personcertifiering. Intern 
utbildning, policys och hur länge företaget har varit aktivt i branschen är andra aspekter som 
kan testas. Säker Vatten har bara företagscertifiering, alltså ingen personcertifiering, och 
ställer då istället endast krav på utbildning av personalen. 

Även om det både finns dokumentation på hur beräkningar är genomförda under 
projekteringsfasen och egenkontroll på de som monterat solcellerna är det i slutänden 
elinstallatörsföretaget som är ytterst ansvarigt för elinstallationerna. Därför är det viktigt med 
en certifiering för hela företaget. En företagscertifiering skulle så småningom kunna vara krav 
för att vara medlem i Svensk Solenergi. 

Branschstandard 

Det är viktigt att branschen är överens om vad som är rätt och vad som är fel, för att undvika 
missförstånd, och förmedla detta på ett tydligt sätt. Om detta är riktlinjer gällande 
installationsteknik eller krav på specifika material, som Glasbranschens lista på fogmaterial, 
spelar mindre roll. En teknisk kommitté på Svensk Solenergi med representanter från 
branschen och försäkringsbolag mfl. skulle kunna arbeta fram ett sådant dokument. Detta kan 
medlemmarna sedan prenumerera på som en del av medlemskapet i föreningen eller ha 
tillgängligt för nedladdning. Därmed kan Svensk Solenergi ställa krav på att 
rekommendationerna följs vilket gör det lättare att i ett sista steg utesluta företag som inte 
följer dessa. Branschstandarden skulle kunna bli en del i utbildningar och i hur man jobbar i 
det dagliga arbetet. Redan idag finns diverse handböcker, bland annat Svensk Elstandards 
(SEK) SEK Handbok 457: Solceller – Råd och regler för elinstallationen som behandlar 
eltekniska aspekter, Installatörsföretagens Handbok – Installation av solcellsanläggningar 
som fungerar som en guide till alla som yrkesmässigt installerar solceller och 
Energiföretagens handbok Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP. Även 
vissa företag har egna installationshandböcker. Om alla som installerar solceller skulle känna 
till och använda de handböcker som redan finns skulle vi vara på god väg mot säkrare 
installationer. Större delen av en solcellsinstallation är redan reglerad i lagar, föreskrifter och 
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standarder. En branschstandard skulle därför vara relevant för att reglera de delar som inte 
finns med i dagens regelverk.  

Utbildning och erfarenhet 

För Svensk Solenergi är det inte relevant att själva hålla i utbildningar som t ex 
Glasbranschföreningen gör, framförallt eftersom många företag och yrkeshögskolor redan har 
utbildningar som skulle kunna nyttjas. Däremot är utbildning en viktig del i 
kompetensutveckling och det kan därför vara av intresse att värdera utbildning som en del i 
certifieringen. Att kräva olika arbetslivserfarenhet beroende på utbildningsnivå skulle kunna 
vara ett sätt att ta med båda aspekter i bedömningen. Det kan krävas lång arbetslivserfarenhet 
för de som helt saknar relevant utbildning. Följt av krav på viss erfarenhet för de som gått en 
företagsutbildning, och slutligen inget krav på arbetslivserfarenhet för någon med 
YH-utbildning, där en praktikperiod är inkluderad. Även om Svensk Solenergi inte vill sätta 
en utbildningsplan för utbildningarna skulle föreningen ändå kunna godkänna vissa 
utbildningar vilka till och med skulle kunna ha examinationen för certifieringen som 
avslutning.  

YH-utbildningarna är mer omfattande än företagsutbildningarna och en del av dem förbereder 
studenterna inför den teoretiska delen av CIN2-certifieringen. Som tidigare nämnts skulle 
CIN2 kunna vara en certifiering för projektörer eller liknande, och en montörscertifiering 
skulle kunna svara mot företagsutbildningarna till en högre grad. 

Examination 

För att vara säkra på att de certifierade håller den kvalitet som förväntas av dem kan det vara 
relevant att examinera både teoretiskt och praktiskt. Ett teoretiskt prov, som kan hållas online, 
bestående av flervalsfrågor som slumpas ut är inte svårt att få till. Där kan grundläggande 
kunskaper inom solel tillsammans med specifik kunskap om branschreglerna testas.  

Att genomföra en praktisk examination kan vara relevant för montörs- och 
elmontörcertifieringen. En möjlighet är att upprätta provplatser runt om i Sverige, liknande 
de som används vid VVS branschprov. Fördelar med att examinera genom att varje person 
genomför en installation själv är att kunskapen kopplas direkt till individen och inte till 
kollektiva prestationer. En sådan lösning skulle dock betyda mycket arbete för Svensk 
Solenergis del om dessa drivs i föreningens regi. Med begränsade provplatser på kanske två 
ställen i landet blir det mer svåråtkomligt för de som vill genomföra ett prov. Det kommer 
även att fördröja processen vid inrättandet av en certifiering då endast ett begränsat antal 
kandidater kommer kunna utföra provet samtidigt. I början, när många som redan är 
yrkesaktiva vill certifiera sig, kommer det inte vara möjligt i den takt som önskas. Många 
företag som håller i utbildningar har dock redan tillgång till övningstak eller labb vilket gör att 
dessa skulle kunna hålla i en liknande examination kopplat till utbildningen utan större 
svårighet. 
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Ett annat alternativ är att utföra en inträdesbesiktning av en installation där den sökande har 
haft en nyckelroll. Detta bygger på att en eller flera besiktningsmän kontrakteras och att 
kostnaden för detta finansieras av certifieringsavgiften. För att slippa besiktiga 
installationerna skulle ett upplägg som bygger på inlämning av egenkontroll vara ett 
alternativ. Tidigare installationer kontrolleras fortfarande men med större tillit till den 
ansökande. Egenkontrollen, utformad av Svensk Solenergi, skulle i så fall lämnas in för ett 
visst antal tidigare installationer, likt det amerikanska systemet. Idag är det endast krav på att 
elmontörerna ingår i företagets egenkontrollprogram men genom att dokumentera övriga 
rollers arbete går det att hålla koll på vem som utför vad i respektive installation. Förutom att 
ge Svensk Solenergi insyn i installationerna ger detta även företagen en chans att i efterhand 
kunna gå till botten med vad som har gått fel vid en installation när olyckan väl är framme. 

Slutligen finns möjligheten att inte använda sig av ett praktiskt prov, utan basera 
bedömningen på en kombination av arbetslivserfarenhet och utbildning. Med 
tjänstgöringsintyg tillsammans med diplom från genomgången utbildning styrks den 
ansökandes kompetens genom tidigare erfarenhet istället för ett prov. Många av de 
personcertifieringar som hålls av RISE har detta upplägg. 

Omcertifiering 

MTK-auktorisationen, Säker Vatten, RISE certifieringar och INCERTs CIN2-certifiering, har 
en  giltighetstid på fem år. NABCEPs samtliga certifieringar omprövas var tredje år. Då finns 
det krav på ett visst antal timmar vidareutbildning och dokumenterad yrkesaktivitet inom 
området för certifieringen. Ett årligt intyg om yrkesaktivitet är något som är krav för CIN2. 
En omcertifiering vart femte år diskuterades under workshopparna och bedömdes som rimligt. 
Det får inte gå för lång tid då det måste säkerställas att personer och företag som använder 
certifieringen i marknadsföringssyfte lever upp till standarden. Samtidigt får det inte gå för 
kort tid då företag och yrkesaktiva måste tycka att det är värt att certifiera sig, med beaktande 
av tid och kostnad. 

Även för omcertifiering kan antingen inlämning av egenkontroll krävas eller att det 
genomförs en besiktning. Annat som kan kontrolleras vid en omcertifiering skulle kunna vara 
vidareutbildning, nya tester och i fallet med företagscertifieringen: kontroll av 
anställningslistor för att säkerställa att certifierad personal jobbar kvar. 

Auktorisation eller certifiering 

Både Glasbranschföreningen och Säker Vatten har valt att kalla kvalitetsstämpeln för 
auktorisation istället för certifiering. Glasbranschföreningen har både auktorisationer och 
certifieringar och särskiljer dessa genom att de ställer högre krav på de som auktoriseras: 
besiktningar, skyldighet att följa branschstandard och godkända prov. Certifierad dörrmästare 
har istället en tvådagarsutbildning utan avslutande examination. 
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En auktorisation utfärdas i regel endast av en myndighet, för reglerade yrken, eller 
branschorganisation, för oreglerade yrken, och ställer krav på utbildning och erfarenhet.  29

I och med att utfärdandet av auktorisationer är begränsade till myndigheter och 
branschorganisationer skulle det kunna betyda att ordet auktorisation har en större tyngd 
än certifiering. Det skulle därför kunna vara intressant att undersöka hur branschen ställer 
sig till termerna för att se om det är en idé att kalla det auktorisation istället för 
certifiering. 

Finansiering 

I slutändan landar alla avgiftshöjningar och andra kostnader på slutkonsumenten. Beroende på 
vilket sätt man väljer att examinera kandidaterna och följa upp certifieringen kommer priset 
att variera. Det är viktigt att det inte blir orealistiskt dyrt, men även att certifieringen får ett 
ordentligt genomslag och inte bara blir en pappersprodukt. Kostnaden måste därför vägas mot 
nyttan med de olika tillvägagångssätten för att hitta ett så bra certifieringssystem som möjligt 
utan att kostnaden blir för hög.  

Fortsatta studier 

Det hade varit intressant att även kolla på hur ett annat Nordiskt land har tolkat EU-direktivet 
och lagt upp sin certifiering, till exempel att granska Danmarks motsvarighet till CIN2.  De 30

delar av en solcellsinstallation som idag inte regleras i lagar behöver också identifieras, 
liksom de delar som regleras men som är otydliga eller inte stämmer. För att sedan gå vidare 
med arbetet med en branschstandard för att säkra kvaliteten på installationerna. 

29 https://bolagslexikon.se/auktorisation/ 
30 https://reseu.eu/schemes/denmark 
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Bilaga A - Deltagarförteckning extern workshop 
1. Anna Werner, Svensk Solenergi  
2. Joakim Jonsson, Brandskyddsföreningen 
3. Lena Ahlgren, Umeå Energi 
4. Lasse Hägglund, Utbildningsledare Glava Energy Center 
5. Tommy Strömberg, Fusen  
6. Tomas Ekman, riskspecialist försäkringar Länsförsäkringar  
7. David Karlsson, vd Ecokraft  
8. Martina Gustavsson, hr-chef Ecokraft  
9. Oscar Gustavsson, vd och grundare Ecokraft  
10. Axel Alm, Solkompaniet 
11. Johann Andersson, Solkompaniet, Solelskolan 
12. Axel Wahlund, installationschef Svea Solar 
13. Johan Axelsson, installationschef Solkraft Sverige, uppköpta av Bravida 
14. Viktor Gabre, Save by Solar 
15. Petter Johansson, Elektrikerförbundet 
16. Fredrik Byström Sjödin, IN (el-och-VVS-branschens branschorganisation) 
17. Magnus Persson, IN, arbetsmiljöutbildningar på INSU 
18. Henrik Junzell, IN (Bravida, Caverion, mfl, är medlemmar), förhandlingschef 
19. Matilda Lindgren, Ellevio  
20. Bengt Sandström, Heta utbildningar 
21. Per Ångman, Länsförsäkringar, risktekniker Härnösand  
22. Fredrik Zetterlund, Pelletsförbundet  
23. Mikael Carlson, Elsäkerhetsverket 
24. Peter Schallengruler, Elsäkerhetsverket  
25. Tim Ljunggren, Senergia 
26. Robert Lee, Aprilice  
27. Olleper Hemlin, RISE  
28. Carl-Martin Johborg, Energimyndigheten 

  

 



 

Bilaga B - Företagsutbildningar 

Glava Energy Center   31

Solcellsinstallatör 
Utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra 
funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från 
försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm. 

Kursinnehåll 
● Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära – AC och DC. 
● Solcellsteknik och systemlösningar. 
● Koppling till byggnadens övriga energisystem. 
● Batterier och lagringssystem. 
● Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad. 
● Installation av växelriktare och kabelförläggning. 
● Kundservice – Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd. 
● Att arbeta säkert 
● Montage av solceller på mark. Teori och praktik. 
● Montage av solceller på tak. Teori och praktik. 
● Tydlig guide för en lyckad installation. 

Projektörsutbildning inom solel 
Ökad kompetens att kunna projektera en solcellsanläggning för bra funktion, säker drift, god 
ekonomi och nöjda kunder. 

Kursinnehåll 
● En fastighets förutsättningar vid projektering av solceller. Effekt, konstruktion och 

hållbarhet 
● Inköps- och investeringskalkyler vid solcellsprojektering – budgetering, finansiering 

och livscykelkostnad. 
● Dimensionering och sammansättning av komponenter och system efter rådande 

förutsättningar 
● Juridiska frågor vid solcellsprojektering lagar och regler vid projektering av solceller 
● Att identifiera de bästa ekonomiska och juridiska lösningarna för kunden. 

 

 

 

31 https://www.glavaenergycenter.se/gec-kurser/ 
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Kraftpojkarna   32

Basutbildning - solenergi  
Känna till marknaden för solenergi, bidrag, regler och krav, ingående teknik och produkter så 
som solcellspaneler, montagesystem, växelriktare samt en del kring anläggningsdesign. 

Projekteringsutbildning  - solenergi 
Fortsättningskurs på basutbildningen. Dimensionering av solcellsanläggning utifrån 
fastighetens förutsättningar - Projektering av lutande tak (Schletter) - Projektering av 
platta tak (Aerocompact) - Beräkningar och mjukvaror. 

 

Rexel  33

Introduktion till solenergi  
Seminariet är intressant för installatörer med blicken vänd mot ny teknik och nya 
affärsområden men även företrädare för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, stat & 
kommun etc. 3h seminarium. 

Solenergi, installation och driftsättning 
Deltagaren lär sig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrutiner som ska beaktas. 
Dessutom får man kunskaper om produkternas funktion hur man skall planera och genomföra 
en installation och vi tittar också på olika typer av solpaneler och går igenom hur man 
driftsätter en anläggning. Kursen är en teoretisk utbildning. 

Kursinnehåll:  
● Om marknaden  
● Produktkunskap  
● Olika montagesätt  
● Installation  
● Elsäkerhetspraxis  
● Växelriktare och hur man driftsätter  
● Andra tips och trixs som är bra att kunna 

Solcellsanläggningar, installation och säkerhet (EUU) 
Du lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller. Dessutom får du 
kunskaper om produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter, förutom det 
eltekniska, som är viktiga.  

Kursinnehåll: 
● Beskrivning av anläggningstyper 
● Tillstånd och anmälningsskyldighet 
● Myndighetskrav  

32 https://www.kraftpojkarna.se/erbjudande/utbildningar/ 
33 https://cdn2.selga.se/medias/sys_Selga/images/images/h39/h3c/9662630133790/kurser-v-ren-2020.pdf 
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● Föreskrifter och standard för installation 
● Avsnitt 712 från Nya Elinstallationsreglerna Utgåva 3 
● Föreskrifter och standard för produkter och installationsmateriell  
● Elsäkerhetspraxis  
● Dimensionering av skydd och ledningssystem 
● Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-Speciella krav  
● Tillsyn och servicebehov 

 

Senergia  34

Solcellsmontörsutbildning – introduktionskurs  
Halvdag teori, valbar halvdag praktik. Kursen går igenom montagetekniker för olika taktyper 
och beskriver de ingående komponenterna. Tonvikt i kursen läggs på att kursdeltagarna skall 
förstå de olika montageteknikerna och infästningsmetoderna som finns. Kursen kommer även 
ta upp ”best practice” samt ge tips och råd. Kursen anpassas baserat på vilken typ av 
förkunskap som finns och riktar sig till hantverkarfirmor med erfarenhet av takarbete. 

Kursmål: 
● Kunna vanliga montagetekniker för taktyperna: panntak, TP20, falsade plåttak, TP20 

(+sinusformad TP20), platta bitumentak, lutande bitumentak samt plegel/pannplåt. 
● Beskriva vanliga fällor och misstag som görs och hur man undviker dem. 
● Jämföra olika typer av montagematerial från olika aktörer på solcellsmarknaden 
● Kunna grundläggande montageregler och standarder. 
● Förstå skillnader i montagetekniker i Sverige jämfört med södra Europa. Både med 

avseende på produkter och takutformningar/byggstandarder i Sverige. 

Solcellsmontörsutbildning – fortsättningskurs  
Kursen går igenom de senaste dokumenten från Svensk Elstandard. Kursen fokuserar på 
de montageregler och krav som ställs på en solcellsanläggning idag.  

Kursmål: 
● Förstå EMC och hur den kan minskas 
● Funktion och skyddsjordning 
● Kabelförläggning 
● Varselmärkning 

Projektörsutbildning – grundkurs  
Kursen består av 3 stycken träffar á 4 timmar där kursdeltagarna lär sig grunderna i 
utformning av solcellssystem, solelsystemets uppbyggnad samt beräkna energiutbyte och 
kostnader i ett solcellssystem.  

34 https://senergia.se/utbildning/ 
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Kursmål: 

● Kunna dimensionera en solcellsanläggning och skatta dess förväntade produktion 
● Kunna visa på god förståelse av solcellssystemets ingående komponenter och dess 

funktion 
● Kunna beskriva olika typer av solpaneler och växelriktarsystem och belysa deras för 

och nackdelar i olika sammanhang. 
● Redogöra hur takvinkel, orientering, skuggning och geografiskt läge påverkar en 

solcellsanläggning. 

Simuleringsprogramvaror  
I kursen går man igenom 3D-design av solcellssystem.  Kursen går igenom visualisering och 
solcellsanläggningar i olika terränger (markmontage, takmontage och integrerat). I kursen lär 
sig kursdeltagaren att analysera simuleringsresultatet i form av en rapport samt lär sig jämföra 
olika typer av växelriktartopologier (optimerade och o-optimerade system). Fokus kommer 
läggas på kursdeltagarens förståelse av olika systemdesigner och deras för- och nackdelar. 
Kursmål: 

● Kunna designa enklare system i Helioscope 
● Generera projektrapporter 
● Genomföra skugganalys 
● Projektera elektrisk design med växelriktare och strängar 

Solelelektriker – introduktionskurs 
Kursen går igenom installation, inkoppling och idrifttagning av flertalet olika 
växelriktartillverkare. Kursens fokus är på regelrätt installation och den elektriska 
inkopplingen. Kursen går igenom hur en solcellsanläggning skall installeras samt vilka 
standarder som gäller. Kursmål: 

● Kunna teori och praktik kring installation av växelriktare 
● Veta när och hur jordfelsbrytare skall installeras i en solcellsanläggning. 
● Kunna installera och projektera när överspänningsskydd på AC- samt DC-sidan skall 

användas. 
● Känna till de speciella kraven vid elinstallation vid lantbruk 
● Tillsyn och service av solcellsanläggningar 
● EMC – elektromagnetisk kompabilitet 
● Myndighetskrav, föreskrifter och standarder 
● AMP, för- och färdiganmälan 
● Avsnitt 712 från Nya Elinstallationsreglerna Utgåva 3 
● Elsäkerhetspraxis 

 
 

 



 

Cady Training Academy 

Solcellsmontör  35

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att 
du med säkerhet kan hantera arbetet som solcellsmontör: Arbeta med solcellsmontage med 
fokus på säkerhet, regelverk, rätt verktyg och material samt service och förstå vikten av 
kunskap inom takkonstruktion och ställning samt ellära för att kunna utföra ett professionellt 
arbete. 

● Service & bemötande 
● Arbetsmiljö & säkerhet 
● Takkonstruktion & ställning 
● Verktyg & material 
● Solcellsteknik 
● Montering av solceller 
● Introduktion i ellära 
● Miljö- & energikunskap 
● Regelverk & försäkring 
● Projektledning 
● Praktik i 6 – 8 veckor (eleven ansvarar själv för att finna praktikplats) 
● Slutarbete 

 
Solelskolan, Solkompaniet 

Montörsutbildning fem dagar   36

Gedigen introduktion till solcellsmontörsyrket med god överblick över förutsättningarna för 
solel, installationsmetod och turordning samt rådande regelverk för säker och kvalitativ 
installation. 

Kursmoment 
● Grundläggande förståelse för solelens förutsättningar och roll i omställningen till ett 

hållbart samhälle 
● Grundläggande ellära och förutsättningar för solcellsteknik 
● Teknikkunskap i solcellssystemets uppbyggnad och komponenter 
● Grunderna i solelanläggningars dimensionering och vad detta medför för krav på 

installationen för att optimera anläggningar 
● Att läsa ritningar 
● Genomgång i relevanta montagesystem samt installationsmanualer 
● DC-kontaktering och -strängning 
● Genomgång och praktisk överföring av för solelinstallationer gällande 

säkerhetsföreskrifter, el- och arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler 

35 https://www.cady.se/solcellsmontor/ 
36 https://solkompaniet.se/tjanster/solelskolan/montorsutbildningar/ 
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● Grundförståelse för arbetsrutiner, arbetsflöden och installationsmetod 

Montörsutbildning 10 dagar  
Fördjupad och förankrad kunskap inom montage och installationsmetoder samt säkert och 
kvalitativt arbete. Kursen inkluderar fallskyddscertifiering samt kunskaper inom 
räddningsplaner och elsäkerhet arbete. 

Kursmoment 
● Grundläggande förståelse för solelens förutsättningar och roll i omställningen till ett 

hållbart samhälle 
● Grundläggande ellära och förutsättningar för solcellsteknik 
● Teknikkunskap i solelsystemets uppbyggnad och komponenter 
● Grunderna i solelanläggningars dimensionering och vad detta medför för krav på 

installationen för att optimera anläggningar 
● Att läsa ritningar 
● Genomgång i relevanta montagesystem samt installationsmanualer 
● DC-kontaktering och -strängning 
● Genomgång och praktisk överföring av för solcellsinstallationer gällande 

säkerhetsföreskrifter, el- och arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler 
● Grundförståelse för arbetsrutiner, arbetsflöden och installationsmetod 
● Praktiska montageövningar 
● Fallskyddscertifiering inklusive genomgång av räddningsplaner 

Montörsutbildning 40 dagar  
All kunskap och träning du behöver för att känna dig trygg i utförandet av olika 
installationer av solceller både på mark och på tak. Kursen innebär fördjupad förståelse 
för takinmätning samt att montera utifrån bygghandlingar, god kunskap i 
förutsättningarna och kraven på olika montagesystem, samt att kunna ta avgörande beslut 
för att skapa en optimal anläggning. 

Kursmoment 
● Grundläggande förståelse solelens förutsättningar och roll i omställningen till ett 

hållbart samhälle 
● Grundläggande ellära och förutsättsättningar för solcellsteknik 
● Teknikkunskap i solcellssystemets uppbyggnad och komponenter 
● Solelanläggningars dimensionering och vad detta medför för krav på installationen för 

att optimera anläggningar 
● Takinmätning, installations krav 
● Brandsäkerhetskrav 
● Att arbeta efter bygghandlingar 
● Genomgång i relevanta montagesystem samt installationsmanualer för tak och 

marksystem 
● DC-kontaktering och strängning 

 



 

● Genomgång och praktisk överföring av för solcellsinstallationer gällande 
säkerhetsföreskrifter, el- och arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler 

● Grundförståelse för arbetsrutiner, arbetsflöden och installationsmetod 
● Praktiska montageövningar 
● Fallskyddscertifiering inkl. genomgång av räddningsplaner 

Ledande montör ink. BasU light  
Anläggningsdimensionering och optimering, installationskrav och garantifrågor. 
felsökning och kontrollmätning, Bas U light – Fördjupad kunskap i gällande arbetsmiljö 
och elsäkerhetsregler Arbetsledning, organisation och kommunikation, 
egenkontrollprogram, efterkontroller och slutbesiktning och fördjupad kunskap i 
räddningsplaner och avancerat fallskydd. 

Kursmoment 
● Anläggningsdimensionering och optimering 
● Installationskrav och garantifrågor 
● Felsökning och kontrollmätning 
● Bas U light – Fördjupad kunskap i gällande arbetsmiljö och elsäkerhetsregler 
● Arbetsledning, organisation och kommunikation 
● Egenkontrollprogram 
● Efterkontroller och slutbesiktning 
● Fördjupad kunskap i räddningsplaner och avancerat fallskydd 

Projektering   37

Du optimerar anläggningen utifrån de specifika förutsättningarna på plats, utför 
skugganalys, slutgiltigt val av komponenter, utför vind och snölastberäkningar, ritar upp 
systemet utifrån gällande regelverk för byggnads, brand och elsäkerhet, 
tillverkningsgarantier och montageanvisningar. Du ser till att allt stämmer för att göra en 
optimal anläggning.  

Kursmoment 
● Solelens teknik och förutsättningar 
● Grundläggande ellära och elsäkerhet 
● Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter 
● Fördjupning kring produktfunktioner och montagesystemkrav 
● Systemdimensionering och optimering 
● Skugganalys och skuggsimulering 
● Dimensionerings och ritverktyg 
● Bygglov, bygg- och granskningshandlingar 
● Vind-, snölast-, ballastberäkningar och bärighetskrav 
● Garantier och försäkringar 
● Brandsäkerhet 

37 https://solkompaniet.se/tjanster/solelskolan/projektledare-projektor/ 
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● Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning 

Solenergiprojektör (I samarbete med KYH) Se avsnitt med YH-utbildningar. 

Solcellsekonomi 
En djupdykning i kostnads- och lönsamhetskalkylering av solel för såväl takanläggningar, 
solparker som batterilagring. Utbildningen ger dig god överblick över rådande regler och 
stödsystem samt vad som kommer att påverka marknaden för solelanläggningar på längre sikt. 

Kursmoment 
● Kostnadskalkylering-LCOE 
● Kostnadskalkylering lagring, solpark, takanläggning 
● Timvärden och egenförbrukning 
● Lönsamhetskalkylering solcellsanläggningar 
● Regelverk och stödsystem 
● Gröna investeringar 
● Elpris och marknadsutveckling 

Projektledning 
God överblick och kunskap i förutsättningarna för solel, regelkrav för installations, 
byggnads och anläggningsarbete samt alla steg till en färdig driftsatt anläggning. 

Kursmoment 
● Solelens teknik och förutsättningar 
● Solcellsanläggningens uppbyggnad och komponenter 
● Från beställning till färdig anläggning- kraven och metoderna för en installation 
● Att budgetera en installationsprocess 
● Relevanta regelverk för solcellsinstallation 
● Arbetsmiljöplan, riskanalys och levande arbetsmiljöarbete 
● ABT06-avtal och ÄTA-arbeten 
● Dokumentation, egenkontroller, slutbesiktning och kundöverlämning 

 
STF Ingenjörsutbildning 

Solceller - projektering och besiktning  38

● Övergripande introduktion och bakgrund 
● Övergripande systemdimensionering och projektering 
● Solcellsmoduler 
● Montering och placering 
● El – likström 
● Växelriktare 
● El växelström 
● Nätanslutning 

38 https://stf.se/kurser/kurs/solceller---projektering-och-besiktning/ 
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● Övervakning, mätning och visualisering 
● Märkning och skyltning 
● Dokumentation 
● Utvärdering 
● Besiktning 

 

  

 



 

Bilaga C - NABCEP 
NABCEP PV Installation Professional 

Denna certifiering riktar sig mot roller som omfattar allt från design, installation, 
projektledning till underhåll. 

Kraven för att bli certifierad professionell montör är: 

● 10 tim OSHA 
● 58 tim avancerad utbildning under de senaste 5 åren. (kan vara web-baserad) 

varav 40 tim med en ackrediterad institution. (För mer info se bilaga s. 9)  
● Slutfört installationer i en bestlutsfattande roll, till exempel ledande installatör, 

systemdesigner etc. motsvarande 6 projektpoäng under de senaste två åren och ha 
dokumentation på vilken roll man haft i dessa liksom nivå av ansvar mm. 

För att sedan bli omcertifierad efter tre år krävs 18 tim av fortsatt utbildning inom 
elstandard, bygg, brand och PV. Samt dokumenterad beslutsfattande roll i projekt som 
omfattar 6 projektpoäng slutfört under de certifierade åren.  

NABCEP PV Design Specialist 

Projektörscertifieringen inkluderar mekanisk och elektrisk design av solcellssystem. Krav 
för att bli certifierad projektör är: 

● 10 tim OSHA 
● 24 tim avancerad utbildning, varav 18 tim inom PV design och 6 tim inom 

elstandard.  
● Slutfört installationer i en bestlutsfattande roll, till exempel ledande installatör, 

systemdesigner etc. motsvarande 6 projektpoäng under de senaste två åren 

För att sedan bli omcertifierad efter tre år krävs 18 tim av fortsatt utbildning inom 
elstandard, bygg, brand och PV. Samt dokumenterade ritningar av slutförda projekt som 
omfattar 6 projektpoäng slutfört under de certifierade åren.  

NABCEP PV Installer Specialist 

Denna certifiering riktar sig till roller som arbetar med installation av solceller och har 
lägre krav på erfarenhet än Installer Professional men kräver stor kompetens inom allt 
som har att göra med montaget.  

Krav för att bli certifierad montagepecialist är: 

● 10 tim OSHA 
● 24 tim avancerad utbildning, varav 18 tim inom PV design och 6 tim inom 

elstandard.  

 



 

● Slutfört installationer i en bestlutsfattande roll motsvarande 12 projektpoäng av 
installationer större än 1 kW DC (STC) under de senaste två åren. Med en stor 
kompetens inom alla aspekter av installationen. 

För att sedan bli omcertifierad efter tre år krävs 18 tim av fortsatt utbildning inom 
elstandard, bygg, brand och PV. Samt dokumenterad beslutsfattande roll i projekt som 
omfattar 3 projektpoäng slutfört under de certifierade åren.  

NABCEP PV Commissioning & Maintenance Specialist 

En certifiering inom drift och underhåll säkerställer kompetens inom verifikation av 
protokoll, analys av system och implementering av preventivt och korrigerande 
underhåll. Krav för att bli certifierad inom drift och underhåll:  

● 30 tim OSHA 
● 24 tim avancerad utbildning, varav 18 tim inom drift och underhåll och resterande 

6 tim inom elstandard. 
● Slutfört 12 projektpoäng, varav 3 poäng i en beslutsfattande roll relaterat till drift 

och underhåll under de senaster två åren.  

För att sedan bli omcertifierad efter tre år krävs 18 tim av fortsatt utbildning inom 
elstandard, bygg, brand och PV. Samt dokumenterad beslutsfattande roll i serviceärenden 
som omfattar 3 projektpoäng slutfört under de certifierade åren.  

NABCEP PV Technical Sales Professional 

För att bli certifierad säljare finns det sju vägar att gå. Där några har ett högre krav på 
praktisk erfarenhet inom försäljning av solcellssystem, medan andra lägger större vikt vid 
akademiska studier hos en ackrediterad utbildare inom exempelvis energi.  

NABCEP PV System Inspector 

Certifieringen riktar sig till I detta fall finns det inte några krav på tidigare erfarenhet eller 
utbildning. Istället testas kandidaten på grundläggande kunskaper inom solcellssystem 
och förmåga att avgöra graden av regelefterlevnad utifrån ritningar och andra relevanta 
dokument.  39

Company accreditation 

Företagsackrediteringen vänder sig till installationsföretag som jobbar med bostäder. 
Ackrediteringen är giltig i tre år och erhålls mot en årlig avgift. För att kvalificeras till 
ackrediteringen behöver de uppnå kraven och klara av tre godkända inspektioner av 
slumpmässigt utvalda installationer. Kraven är som följer: 

● Har varit verksamma i branschen i minst ett år. 

39http://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2018/02/NABCEP-Certification-Handbook-V2018.comp
ressed.pdf#page=14 
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● Har skriftliga policies inom sex olika områden (specificerade i dokumentet). 
● Certifierad personal 

○ Minst en säljchef som är NABCEP certifierad PV Technical Sales 
professional.  

○ 20% av all säljpersonal ska ha klarat PV entry exam 
○ All säljpersonal måste, inom sex månader från anställning, slutföra kurser 

som täcker NABCEP Entry Level Learning Objectives, hos godkända 
utbildare. 

○ Minst en certifierad byggledare som är NABCEP certifierad Solar PV 
Installer eller motsvarande. 

○ Minst en säkerhetsansvarig. 
○ Minst en site supervisor som är NABCEP certifierad Solar PV Installer 

som är utsedd till att övervaka varje installation. 
○ All personal som övervakar mer än ett installationsarbetslag måste ha 

slutfört 30h OSHA program. 
○ All installatörspersonal anställda mer än ett år måste ha slutfört 10h 

OSHA program eller motsvarande. 
● Bedriva intern utbildning, minst 6 tim per år och anställd. Speciell 

säkerhetsinriktning och utbildning för anställda som jobbar ute på site. 
● Alla potentiella installationsplatser måste utvärderas enligt Job Task Analysis 

(JTA). 
● Alla dokument gällande tillstånd som överlämnas till tillsynsmyndighet måste 

kontrolleras av en behörig NABCEP certifierad Solar PV Installer eller någon 
som är anställd sedan minst två år.  

● Försäkringar, skatt etc. 

Kostnaderna för företagsackrediteringen innehåller: ansökningsavgift på 500 $ eller 
avgift för att förnya ackrediteringen på 300 $, kostnaden för de tre inspektionerna på 375 
$ per besök och slutligen en årlig avgift på mellan 500 $ - 5 000 $, beroende på företagets 
omsättning.  40

 

 

 

40https://www.nabcep.org/wp-content/uploads/2018/12/NABCEP_Accreditation_Handbook_v2.0_02.1
4.13-1.pdf 
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