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Abstract

Visualisering av klimatkompensation
Seeding Solar

Christopher Ekfeldt
Siriann Göhl
Victor Munthe

Currently 55 percent of the population in Kenya is without electricity.
To apply light and warmth during the dark hours households in Kenya
use paraffin lamps. These lamps are both expensive, harmful to health
and have a negative environmental impact. With the help from solar
panels, more people in Kenya could get access to green electricity.
Seeding solar has a vision to let companies and individuals invest
in solar panels to get a positive environmental impact and climate
compensate for their possible emissions.

We have created a prototype of Seeding solars website to make
donations possible and give the companies and individuals feedback
for the investments they have done. The feedback is shown through
visualization of the reduced carbon dioxide emissions in relation to how
many households that has received electricity from solar panels.

The result is a working web application with a visual simulation of the
reduced carbon dioxide emissions for each individual investor. We have
researched environmental topics, developed algorithms and created an
infrastructure that supports Seeding Solar on their mission to contribute
to sustainable development.

Extern handledare: Max Rosvall - Seeding solar (UIC-bolag)
Handledare: Björn Victor, Mats Daniels och Anne-Kathrin Peters
Examinator: Björn Victor



Sammanfattning

I dagsläget saknar ungefär 55 procent av befolkningen i Kenya elektricitet. Istället
används fotogenlampor för att få ljus och värme i hemmet. Fotogenlampor är dyra,
skadliga för hälsan och miljöovänliga. Med hjälp av solpaneler kan fler människor få
tillgång till elektricitet på ett miljövänligt sätt. Seeding solar vill ge företag och privat-
personer möjligheten att investera i solpaneler för att få en positiv miljöpåverkan och
klimatkompensera för sina eventuella utsläpp.

Vi har skapat en prototyp av Seeding solars hemsida för att möjliggöra investeringar med
återkoppling för företag och privatpersoner. Återkopplingen ges via en visualisering av
de minskade koldioxidutsläppen, samtidigt som användaren får se hur många människor
i Kenya som fått tillgång till elektricitet.

Resultatet är en fungerande webbapplikation med visuell simulering av reducerat kol-
dioxid för varje individuell investerare. Vi har forskat om miljöaspekter, utvecklat algo-
ritmer och skapat en infrastruktur som stöder Seeding Solar på sitt uppdrag för att bidra
till en hållbar utveckling.
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1 Inledning 1

2 Bakgrund 2

2.1 Tillgång till elektricitet i Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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1 Inledning

1 Inledning

Välgörenhetsorganisationer finns idag över hela världen, ett förekommande problem är
att den enskilde personen är skeptisk till vad donationen genererar [24]. Projektets fo-
kus är på klimatkompensation gällande solpaneler för att reducera koldioxidutsläpp från
fotogenlampor. Vi har skapat en simulering för varje enskild investerare där personen i
fråga kan se exakt vad investeringen har resulterat i. Klimatkompensation är ett sätt för
företag att kompensera för sina möjliga utsläpp genom att investera pengar till organi-
sationer som arbetar för miljön.

I flera delar av världen är det aktuellt att byta ut fotogenlampor mot mer miljövänlig
och hälsosam energi [46]. Seeding solar har en teori angående problemet, vilket är att
tekniken för solpaneler finns men tillgång till finansiering saknas.

Seeding solar är ett projekt i uppbyggnadsfasen skapat av vår intressent Max Rosvall.
I dagsläget har Seeding solar som mål att starta sin verksamhet i Kenya. Seeding so-
lar avser att låna ut svenska företags investeringar till en lokal entreprenör i Kenya.
Entreprenören får då möjlighet att skala upp sin verksamhet och nå ut till fler kunder
med sina solcellsprodukter. Lånet ger entreprenören möjlighet att sälja solpaneler till
privatpersoner på avbetalning. Entreprenörens kredithantering mot sina kunder gene-
rerar ett kassaflöde som används för att betala tillbaka lånet till Seeding solar med en
marknadsmässig ränta.

För att möjliggöra kontakten mellan Seeding solar och företag som vill klimatkompen-
sera behövs en webbaserad plattform. Därmed har vi skapat Seeding solars hemsida,
byggt upp deras databas och skapat en realtidssimulering över reducerat koldioxid som
genereras av en användarens investeringar.

Solpanelerna ger ingen realtidsåterkoppling på hur mycket elektricitet de genererar. För
att kontinuerligt visualisera resultatet för investeraren krävs en simulering av den redu-
cerade koldioxiden. Genom att beräkna solpanelernas effekt baserat på väderdata får vi
ett resultat över hur länge en glödlampa kan lysa. Antalet timmar jämförs med hur myc-
ket koldioxid en fotogenlampa släpper ut under samma tid. Simuleringen är kopplad till
varje enskild användares personliga sida där de kan se hur mycket koldioxid som har
reducerats och hur många hushåll som fått tillgång till miljövänlig elektricitet.
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2 Bakgrund

2 Bakgrund

I Kenya finns det i dagsläget en marknad för låntagande av kapital för installationen av
solpaneler. Det finns flera faktorer som orsakar behovet av både kapital och solpaneler.
Grundorsaken till behovet är bristen på energitillgång i Kenya. Fotogenlampor är vanligt
förekommande i hushåll utan elektricitet [28]. Förbränningen av fotogen orsakar ett
utsläpp av miljöfarliga gaser [46]. Samtidigt finns det intresse från både företag och
privatpersoner i Sverige att kompensera för sina utsläpp av miljöfarliga gaser.

2.1 Tillgång till elektricitet i Kenya

Kenya är ett Östafrikanskt land som ligger vid den Indiska oceanen, gränsat till Etio-
pien, Somalia, Sydsudan, Uganda och Tanzania. Den ungefärliga befolkningsmängden
är 48.5 miljoner människor [3]. Cirka 55 procent av befolkningen lever utan elektrici-
tet [2]. The Central Intelligence Agency (CIA) har publicerat en världsfaktabok [11], där
står det att 60 procent av de urbaniserade områdena och 7 procent av lantliga områden i
Kenya har tillgång till elektricitet.

I den svenska ambassadens lägesrapport om Kenya från 2016 [2] står det att Kenyas
energikällor domineras av främst biomassa, petroleum och förnybara energikällor. Ex-
empel på de förnybara energikällorna är vattenkraft och geotermisk energi. Geotermisk
energi är värme som finns lagrad i berggrunden i form av ånga eller hett vatten [14]. En-
ligt lägesrapporten står vattenkraft för cirka 50 procent av energiproduktionen under ett
normalt år men energiproduktionen fluktuerar med regnmängderna. Den geotermiska
energin står för 15 procent av energiproduktionen. I rapporten står det vidare att drygt
45 procent av den kenyanska befolkningen har tillgång till elektricitet. Samt att det är
betydligt fler i urbana miljöer än på landsbygden som har tillgång. I rapporten står det
även att landsbygdsbefolkningen i stor utsträckning förlitar sig på trä och träkol för att
tillgodose energibehovet. Rapporten tyder på att det vanligaste skälet är att det saknas
uppkoppling till det nationella elnätet eller så är det för dyrt att köpa elektricitet.

Kenyas nationella planer beskriver solenergi som ett alternativ till att tillgodose ener-
gi på landsbygden som inte täcks av det nationella elnätet [2]. Vidare rapporterar den
Svenska ambassaden att Kenya har gjort stora framsteg inom så kallade off-grid lös-
ningar. Off-grid energi är benämningen på energisystem som är fristående från landets
elnät. I Kenya har bärbara solcellspaket i synnerligt uppmärksammats [21]. Solcellspa-
ket säljs av företag och organisationer runt om i världen. De brukar innehålla en eller
fler solpaneler och lämpliga verktyg för uppsättning. Produkterna har låga startkostna-
der, kräver lite underhåll och undviker hanteringsproblemen med uppkoppling till det
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nationella elnätet [21]. Svenska ambassadens lägesrapport [2] skriver att solcellspaket
har haft en stor framgång på grund av att många företag och organisationer har ett enkelt
betalningssystem där avbetalningen sker genom små avbetalningar.

2.2 Fotogens miljöpåverkan

Fotogen är ett flytande bränsle som tidigare var framställt från kol men är numera fram-
ställt från destillationen av råolja [5]. Fotogen har en mängd kommersiella och industri-
ella tillämpningar, exempelvis som bränsle i jetmotorer, element och i fotogenlampor[5].
Fotogenlampor består av en behållare innehållande fotogen och en veke. Denna typ
av lampa användes flitigt från 1860 talet då fotogenet blev lättillgängligt, tills elektri-
citetens uppkomst ersatte fotogenet [6]. I många delar av världen med dålig tillgång
till elektricitet används fotogen fortfarande som bränsle för hemmet [28]. Framförallt
används fotogenlampor som en ljuskälla.

Vid förbränningen av fotogen bildas gaser som exempelvis kolmonoxid, koldioxid,
kväveoxider och svaveldioxider[28]. Även sot bildas vid förbränningen av fotogen [28].
En studie gjord 2012 av forskare vid UC Berkeley och University of Illinois, tyder på att
7 till 9 procent av det förbrända fotogenet från fotogenlampor omvandlas till sot [28]. I
jämförelse med förbränningen av trä där 0.5 procent omvandlas till sot [15].

Sotpartiklar tillhör kategorin aerosol. Aerosol är ett system av finfördelade fasta eller
flytande partiklar i gaser [30]. Exempel på aerosoler är spray, rök och moln. Till skillnad
ifrån de flesta aerosol har sotpartiklar förmågan att hålla kvar värme genom absorptionen
av solljus [53]. Till skillnad från koldioxid som stannar kvar i atmosfären i några hundra
år, stannar sot kvar i ett par veckor [48]. En studie gjord 2005 av US National Institute
of Health [28] är den beräknade mängden flytande bränsle (mestadels fotogen) som
används i hem utan elektricitet årligen 77 miljarder liter. Det motsvarar ett utsläpp på
190 miljoner ton koldioxid årligen [28].

Att använda fotogen som bränsle i hemmet har inte endast en negativ miljöpåverkan,
utan påverkar även hälsan negativt för dess användare [9]. Vid användningen av foto-
genlampor riskerar användaren att inhalera sotpartiklar. Konsekvensen av inhalering av
sotpartiklar kan leda till skadliga effekter på hjärt- och kärlsystemet samtidigt som det
kan bidra till en tidig död [7]. Dessutom är inhalation av sotpartiklar förknippat med
andningsproblem [7].
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2.3 Växthuseffekten

Jorden är dagligen utsatt för strålning från rymden, främst solstrålning. Solens strålar
består av synligt solljus, infraröd strålning och ultraviolett strålning [4]. Den ultravio-
letta våglängden är både kortare och mer energirik än våglängden på det synliga ljuset,
medan den infraröda strålningen har en längre och energifattigare våglängd [19].

Ungefär 30 procent av den strålning som jorden tar emot reflekteras tillbaka ut i rym-
den [33]. Strålning kan exempelvis reflekteras mot snö, moln, sand och andra liknande
ytor. De resterande 70 procenten av den inkommande solstrålningen stängs naturligt in
av atmosfären och absorberas av haven, marken och atmosfären. Det är när haven, mar-
ken och atmosfären hettas upp som de frigör värme i form av infraröd strålning som kan
passera tillbaka ut i rymden genom atmosfären [27].

Jordens atmosfär består av olika typer av gaser. Några av atmosfärens gastyper har
förmågan att absorbera den infraröda strålningen, så kallade växthusgaser [4]. De främ-
sta växthusgaserna är koldioxid, metangas och kväveoxid [52]. Växthusgaser har inte
bara förmågan att absorbera den infraröda strålning, den emitterar även ut samma mängd
strålning som den absorberar [4]. Det är den här processen som kallas växthuseffekten.

Växthuseffekten är en naturlig process som gör vår planet beboelig [4]. Enligt en artikel
från LiveScience.com [27] är 95 procent av klimatforskare eniga att mänsklig aktivitet
har påverkat Jordens atmosfär dramatiskt de senaste två århundraden, det har resulte-
rat i global uppvärmning på grund av ökad mängd växthusgaser. Med ökade nivåer av
växthusgaser så innebär det att det blir svårare för värmen att passera tillbaka ut i rym-
den genom atmosfären på grund av växthusgasernas absorptionsförmåga. Effekten är
att jordens medeltemperatur ökar.

2.4 Energiproduktion från solpaneler

En solpanel är uppbyggd av solceller även kallat fotovoltaiska celler. Fotovoltaik är
benämningen för tekniken och processen för omvandlingen av ljusenergi (fotoner från
solen) till elektrisk energi (elektroner) [13]. Till skillnad från batterier och bränsleceller
kräver solceller ingen kemisk reaktion eller bränsle för att producera elektricitet. Om-
vandlingen av ljusenergi till elektrisk energi åstadkommes genom absorptionen av sol-
ljus och joniseringen av kristallatomer, varvid det skapas fria negativt laddade elektroner
och positivt laddade joner [8]. En enskild solcell genererar inte tillräckligt mycket energi
på egen hand, därför seriekopplas flera solceller ihop för att skapa en solpanel [13].

Majoriteten av solceller är tillverkade av kisel då kisel är en billig halvledare [13]. Det
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finns tre former av solceller som används, monokristallint, polykristallint och amorfa
celler (även kallat tunnfilmsceller) [13]. Det som skiljer de tre typerna är uppsättningen
av atomernas struktur [47]. Den mest effektiva modellen är monokristallina solcel-
ler [22]. Den här typen av solceller är tillverkad av renare kisel vilket också innebär
att solcellen är dyrare än de andra två [13]. Amorfa solceller är den billigaste att tillver-
ka av de tre [13], dock producerar amorfa solceller betydligt mindre energi jämfört med
de andra två typerna [22]. Polykristallina solceller är den vanligast förekommande sol-
cellen då den är billigare än monokristallina solceller samtidigt som den är mer effektiv
än amorfa solceller [13].

Det finns olika faktorer som påverkar hur effektiv en solpanel är. Materialet som används,
mängden solceller i panelen, lutningen av solpanelen samt mängden solljus som finns
tillgängligt [23]. Solcellen måste även klara av att hantera värmen som det direkta sol-
ljuset utsätter den för [40].

Energiproduktion från solpaneler är inte associerade med utsläpp av växthusgaser, sol-
panelens livscykel har dock fortfarande en miljöpåverkan [51]. Den påverkas av tillverk-
ning, transport, installation, underhåll och undanröj med mera. [51]. Under en solpanels
livscykel så sker både koldioxidemission samt sotemission [51, 26]. Figur 1 demonstre-
rar livscykeln och de faser som producerar sot för en vanlig solcell.
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2 Bakgrund

Figur 1 Solpanelens livscykel, framtagen av Erik Stenemo och Emma Olsson, Civilin-
genjörsprogrammet System i teknik och samhälle, Uppsala universitet [45].

2.5 Klimatkompensation

Klimatkompensation är ett sätt att hjälpa och ta hand om utsläpp som görs i form av
växthusgaser. Både privatpersoner och företag kan klimatkompensera. När klimatkom-
pensation görs stärker de företagets varumärke då det visar att företaget värnar om
miljön.

Det finns olika typer av klimatkompensation men det är främst två olika typer av klimat-
kompensation som används inom handeln med utsläppsrättigheter [37]. Den ena av de
två typerna är att skapa kolsänkor. Kolsänkor är objekt som binder koldioxid till sig, ett
exempel på detta är träd och annan vegetation som omvandlar koldioxid till syre. Denna
process kallas fotosyntes [29]. Den andra typen av klimatkompensation är investering
i energibesparing och förnybar energiproduktion [37]. Förnybar energiproduktion kan
exempelvis vara vindkraft, biobränsle eller solenergi.
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2.6 Seeding solar

Seeding solar är i dagsläget ett projekt i uppbyggnadsfasen. Vår externa intressent Max
Rosvall hoppas i framtiden kunna utveckla vidare på detta projekt och skapa ett drivande
företag inom klimatkompensation.

Det nuvarande målet med projektet är att minska bristen av elektricitet i Kenya genom
att sätta upp solpaneler. Teorin är att tekniken finns men att lokala entreprenörer inte
har tillräckligt med kapital för att kunna utöka sina verksamheter och möta marknads-
behovet på ett effektivt sätt. Genom att låta svenska företag klimatkompensera för sina
utsläpp till Seeding solar ökas tillgången till elektricitet och minskar klimatpåverkan.

Figur 2 Seeding solars cykel på pengar och koldioxid från investerare till klimatkom-
pensation. Till vänster illustreras en investerare, i mitten Seeding Solar och till höger
illustreras solpanelerna och de lokala entreprenörerna.

Seeding solars mål är att en dag låna ut kapital till lokala entreprenörer med färdiga
verksamheter på plats i Kenya. Entreprenörerna behöver kapital för att sälja solpaneler
på avbetalning till sina kunder. Med hjälp av lånet kan den lokala entreprenören nå ut
till fler kunder. De säljer sedan solpanelerna på avbetalning till hushåll i Kenya. När
produkterna är återbetalda till entreprenören blir även lånet till Seeding solar slutligen
återbetalt. Pengarna återinvesteras till en ny eller samma entreprenör för att fortsätta att
katalysera marknaden. Seeding solars kretslopp visas i figur 2.
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3 Syfte, mål, och motivation

Det övergripande syftet med projektet är att skapa en simulering över det reducerade
koldioxidutsläppet som en investering genererar. Att klimatkompensera kan vara en dyr
investering för både företag och privatpersoner. Det finns en risk att få personer vill
klimatkompensera eftersom de inte får en återkoppling till vad pengarna har genererat.
Genom att simulera sparad energi från solpaneler kontra koldioxidutsläpp kan vi ge
en återkoppling i realtid till investeraren. Syftet med simulering och visualisering är
att fler människor motiveras att investera då de får en individuell återkoppling till vad
investeringen genererar.

Enligt en artikel [24] skriven av Madiha Khadin från organisationen Transperent hands
är osäkerhet en anledning till varför människor inte skänker pengar till välgörenhet. En
av anledningarna är att människor inte säkert vet vad företaget gör med pengarna. Arti-
keln pekar ut att många människor har en uppfattning om att deras donationer inte har
någon påverkan. Med hjälp av simuleringen är målet att visualisera för användaren ex-
akt vad investeringen används till. Förhoppningen är att det stärker tilliten till företaget
och motiverar fler personer att investera pengar eftersom att de kan se att de gör skillnad.

Målet med projektet är att redovisa för varje specifik användare vad deras investering
har generat för positiv klimatpåverkan via en hemsida. På hemsidan ska användaren ha
möjligheten att skapa ett konto och göra en investering. Utöver redovisningen över den
reducerade koldioxiden ska användaren även få en återkoppling till hur många hushåll
som fått tillgång till elektricitet.

Det finns flera företag och organisationer som arbetar för att lösa problemet med bristen
på elektricitet i flera delar av världen, inte bara i Kenya. Trots att det finns liknande
företag som jobbar för att fler hushåll ska ha tillgång till energi så finns det fortfarande
utrymme för fler verksamheter. Förhoppningen är att simuleringen ska ge Seeding solar
en plats på marknaden då de erbjuder ett nytt sätt att få återkoppling på investeringar.

4 Avgränsningar

Visualiseringen av simuleringens resultat har vi valt att representera skriftligt istället för
grafiskt. Det här innebär att användaren får en utskrift över mängden reducerat koldioxid
som deras investering har genererat samt hur många hushåll som har fått tillgång till
elektricitet. En grafisk visualisering kräver en historik över tidigare värden på reducerat
koldioxid och antalet hushåll med elektricitet. Utan en historisk över tidigare värden är
en grafisk visualisering meningslös eftersom nuvarande värden inte kan jämföras med
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tidigare värden. En historik över tidigare värden innebär en utökad databas som vi har
valt att prioritera bort.

Vi har valt att inte göra en administrationssida i projektet på grund av tidsbrist. Med
administrationssida menas ett webbgränssnitt där ägaren av hemsidan kan redigera in-
formation i databasen. För att bygga upp en administrationssida krävs ytterligare en
autentiseringsfunktionalitet som för oss inte är möjlig att skapa inom den givna tidsra-
men.

5 Relaterat arbete

Det finns välgörenhetsorganisationer och företag med liknande verksamheter som See-
ding solar. Projektets fokus är simuleringen över användarens reducerade koldioxid.
Därmed är det intressant att undersöka hur liknande verksamheter väljer att redovisa
resultatet från deras användares investeringar. Företag och organisationer har olika me-
toder för att hantera avkastning och redovisa resultatet av användarnas investeringar och
donationer.

5.1 Företaget Trine

Trine [50] är ett konkurrerande företag i Göteborg som har liknande visioner och mål
som Seeding solar. Företaget grundades i september 2014 och har sedan dess gått ifrån
4 grundare till totalt 14 medarbetare. Företaget låter intressenter investera i solpaneler
som sedan monteras i Kenya. Grundidén är att låna ut pengar till lokala entreprenörer
som i sin tur erbjuder sina produkter på avbetalning (vilket kan liknas med ett lån till
hushållen). Det är bristen på möjligheter att få lån på den kenyanska kreditmarknaden
som ger upphov till Trines affärsmodell.

Den största skillnaden mellan Trine och Seeding solar är att Seeding solars arbetan-
de kapital aldrig återgår till kunden utan fortsätter att återinvesteras i nya projekt som
genererar ytterligare klimatförtjänster. Seeding solars affärsmodell liknar snarare kli-
matkompensation än utlåning för de svenska kunder som använder tjänsten. Trine är ett
växande företag som har en enastående framgång och påverkan i Kenya idag.

Eftersom Trines affärsmodell ser annorlunda ut på så sätt att de ger investeraren möjlig-
het att få tillbaka sin investering med ränta så har de en mycket större målgrupp än vad
Seeding solar har. De kan då locka både välgörare och investerare som vill tjäna pengar.

Trines simulering av reducerat koldioxidutsläpp bygger på hur många timmars mins-

9



6 Metod

kad fotogen- och dieselanvändning som varje solpanel kan utesluta. De räknar med en
livslängd för solpanelen på 2 till 3 år eftersom det är så länge som garantin håller [49].

Trine ger inte någon realtidsuppdatering av reducerat koldioxid till sina användare. De
ger istället en uppskattad återkoppling på vad investeringen kommer bidra till innan
intressenten investerar.

5.2 Organisationen Solar aid

Solar aid [43] är en välgörenhetsorganisation som grundades 2006, Solar aid arbetar
mot fattigdom och miljöförstörelse i Afrika. Grundidén är att sälja lampor till hushåll
som drivs av små solceller. Det minskar användandet av fotogenlampor och stearin-
ljus som är dyra och dåliga för miljön [9]. Pengarna som genereras av försäljningen
återinvesteras i välgörenhetsarbete [41] i form av undervisning för lokalbefolkningen,
de berättar då varför fotogen är farligt och dåligt för miljön samtidigt som de förklarar
varför solpaneler är bättre och miljövänliga. Solar aid är ett mer etablerat företag då de
funnits i 12 år, de finns lite överallt i Afrika men fokuserar främst på Uganda, Zambia
och Malawi [43].

Solar aid erbjuder en statisk uträkning av reducerat koldioxid till sina användare. De
har en impact calculator [42] där användaren kan ange storleken på sin donation och
får tillbaka en uppskattad klimatpåverkan. Det här skiljer sig från vår realtidssimulering
då vi inte utgår från fasta värden och beräkningar utan simulerar klimatpåverkan för
användaren baserat på det nuvarande vädret och investeringens avkastning.

6 Metod

Vid skapandet av en webbapplikation kan HTML, CSS och Javascript användas för
front-end utvecklingen. HTML (HyperText Markup Language) är ett verktyg som används
för att bygga upp strukturen på hemsidan, CSS (Cascading Style Sheets) är ett pro-
grammeringsspråk som används för att designa och färglägga de olika delarna medan
Javascript skapar sidans funktionalitet. Vi använder oss av Javascripts biblioteket Re-
act.js [39] i skapandet av hemsidan. Till hemsidan har vi en realtidsdatabas kopplad
som lagras över molnet. Molnlagring är ett sätt att lagra data över internet istället för i
en hårddisk eller databas.
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6.1 Javascript biblioteket React.js

React.js [39] är ett bibliotek skapat 2011 av utvecklarna från Facebook samt några andra
individuella utvecklare. Biblioteket är användarvänligt för utvecklare som är vana vid
Javascript eftersom de endast behöver lära sig dess funktionalitet och skrivsätt för att
använda det. React.js är ett väldigt kraftfullt verktyg, där största styrkan är dess sätt att
rendera kod oavsett skalning på projekt [1]. Istället för att rendera all kod när endast en
del har uppdaterats kollar istället React.js bara över den uppdaterade delen i samman-
kopplingen, se figur 3. Det medför att sidan uppdateras mycket snabbare, vilket ofta är
viktigt i stora projekt då beräkningar och data kan bli väldigt stora.

6.1.1 Document Object Model

När en hemsida laddas skapar webbläsaren ett dokument som kallas DOM [32] (Docu-
ment Object Model). Det är ett dokument som bygger upp ett projekts objekt i ett träd av
noder. Dessa objekt i React.js är komponenter. Komponenter är som funktioner i andra
programmeringsspråk där varje komponent kan anropas och uppdateras enskilt. Varje
nod som visualiseras i trädet är en komponent.

React.js använder den originella DOM:en tillsammans med en virtuell DOM [12], där
den virtuella DOM:en är en kopia av originalet. När det sker ändringar i projektets
kod kring hemsidan så renderas endast de uppdaterade komponenterna i den Virtu-
ella DOM:en och skickar sedan tillbaks det uppdaterade tillståndet till den originella
DOM:en. Den originella DOM:en visar sedan uppdateringarna i applikationen, se fi-
gur 3. Detta möjliggör att sidor uppdateras mycket snabbare då React.js gör så att man
slipper rendera hela orginal trädet. Istället kollar React.js bara över skillnaden mellan
den originella och den virtuella DOM:en, ser differensen och uppdaterar endast dem.

11
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Figur 3 Visualisering över uppdatering av DOM.

6.2 Firebase API för autentisering och databas

Firebase [16] är en plattform som grundades av Google 2011. Plattformen är gratis och
erbjuder en uppsättning av verktyg för att underlätta utvecklingen av en mobil- eller
webbapplikation.

Vi använder Firebase API för användning av deras realtidsdatabas [18] samt autenti-
sering. Realtidsdatabaser är skapade för att tillåta operationer att exekveras snabbare
än i en vanlig relationsdatabas [18]. Det tillåter oss att ha en stor mängd användare
uppkopplade samtidigt utan att upplevelsen på hemsidan påverkas i form av störningar
eller dålig prestanda. Firebase databas ligger i molnet och är skriven i NoSQL [31]. I
en relationsdatabas utförs mängder av HTTP-förfrågningar mellan databas och webap-
plikation. Istället för kontinuerliga HTTP-förfrågningar så använder realtidsdatabasen
datasynkronisering för varje tillfälle data uppdateras. Varje uppkopplad enhet får då den
uppdaterade informationen inom millisekunder. Om servern skulle krascha sparar Fire-
base all väsentlig data på disk. När uppkoppling återfås uppdateras klienten om något
är osynkroniserat.

Valet av Firebase baseras på att vi gratis kan använda en realtidsdatabas i molnet. Den
har även hjälpsamma verktyg för sammankoppling av domän, autentisering och kopp-
ling av databas. Vi använder Firebase för autentisering och databasen. Databasen lag-
rar användarens information, en mer detaljerad beskrivning om databasens innehåll be-
skrivs i sektion 8.1.
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6.3 Simuleringsalgoritm i Python

Python är ett programmeringsspråk skapat av Guido Van Rossum i slutet på 1980 ta-
let [38]. Python är bra för back-end utveckling. Vi har skapat två simuleringsalgoritmer
i Python.

För att hämta väderdata använde vi oss av ett API kallat OpenWeatherMap [35]. OpenWeat-
herMap hämtar väderdata i realtid ifrån 40000 olika väderstationer placerade världen
över [36]. Väderdata som används i projektet är från Kenyas huvudstad Nairobi. Det
används för att beräkna simuleringen och även för att visualisera vädret i realtid för
användaren.

För att använda OpenWeatherMaps API i simuleringen så användes Python-verktyget
Python OpenWeatherMap [44]. Med hjälp av Python OpenWeatherMap hämtas väder-
data i realtid från Kenya och används för att simulera koldioxidutsläppen.

6.4 Serverhantering via Node.js

Node.js [34] är ett programsystem som grundades 2009 av Ryan Dahl. Innan Node.js
skapades så användes JavaScript huvudsakligen för skript på klientsidan, där skript som
skrivits i JavaScript är inbäddade i webbapplikationens HTML-kod. Node.js låter ut-
vecklare använda JavaScript för att producera dynamiska webbsidor på serversidan och
gör det möjligt att sätta upp webbapplikationer och webbservrar. Vi använde en lokal-
server skriven i Node.js.

7 Systemstruktur

Systemet består av en hemsida som är uppkopplad på en lokalserver skriven i Node.js.
Till det har vi använt oss av Firebase API:er för att koppla ihop databas och auten-
tisering till vår hemsida. Simuleringen är skriven i Python och uppdaterar databasen
kontinuerligt med hjälp av data hämtat från OpenWeatherMap, se figur 4.
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Figur 4 Systemstruktur och kopplingar mellan Python, Firebase samt server och klient.

7.1 Webbapplikationen

Hemsidan kan delas upp i 3 delar beroende på om man är administratör, inloggad
användare eller gästanvändare. Beroende på vilken åtkomsträttighet användaren har vi-
sas olika sidor och funktionaliteten är annorlunda. Administratorns sida används för
enkel kommunikation med databasen. En gästanvändare på hemsidan kan se den senas-
te informationen, vilka projekt som pågår just nu, framtida planerade projekt, beskriv-
ning av företaget, kontaktformulär, generell simulering av vad en investering kan bidra
till, samt en chans att skapa ett konto eller logga in. Skillnaderna mellan en inloggad
användare gentemot en gästanvändare är att den inloggade kan redigera sin profil, fylla
i kontaktformulär och har möjligheten att klimatkompensera. På sin egna sida kan den
inloggade användaren sedan följa sin egna investeringsprocess, se hur mycket koldioxid
som har reducerats och antalet hushåll som fått tillgång till elektricitet.

7.2 Systemets sammankoppling av moduler

Hemsidan har via Firebase API en inloggningsautentisering [17] kopplat till e-post med
möjligt tillägg för autentisering via Google, Facebook med flera. Databasen innehåller
användarinformation i form av användarnamn och e-postadress. Den innehåller även
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information om varje användares personliga investeringar och vad investeringarna har
bidragit till. Mer detaljerad beskrivning över databasens innehåll finns i sektion 8.1.

Firebase är värd för databasen men bygger inte upp databasens struktur. Strukturen för
databasen är skriven i Javascript och är kopplad till Firebase. Databasen är ihopkopplad
med ett program implementerat i Python [38] som lägger till nya värden och uppdate-
rar databasen kontinuerligt. För att få åtkomst till vår databas i Firebase använde vi oss
av ett API i Python som heter Pyrebase [10]. Vi utvecklade algoritmer som utifrån in-
vesteringar och väderdata beräknade reducerat koldioxidutsläpp från solpaneler kontra
fotogenlampor. Simuleringen i Python körs parallellt med hemsidan och servern.

8 Implementation av simulering

Då en lokal entreprenör säljer en solpanel på avbetalning har kunden 18 månader på
sig att betala av lånet och garantin för en solpanel gäller i 24 månader. Uppgifter-
na om avbetalning och garanti kommer från vår externa intressent. Under loppet av
18 månader kommer en användarens investering att generera en avkastning. Storleken
på avkastningen kommer variera beroende på storleken av investeringen. Varje månad
återinvesteras avkastningen och kan på så vis ge upphov till fler solpaneler. Det ge-
nererar då större avkastning per månad och medför att fler solpaneler kan säljas. I
beräkningen för den reducerade koldioxiden antas en solpanel ha en livslängd på 24
månader, baserat på garantin.

8.1 Databasens uppbyggnad

Databasen innehåller alla användare som har skapat ett konto. För att särskilja olika
användare har varje användare ett unikt id. Genereringen av ett unikt id är en funktiona-
litet som Firebase erbjuder. Figur 5 är ett exempel över hur en användares information
är lagrad och strukturerad i databasen. I figur 5 finns även exempel över hur det unika
id för varje användare kan se ut.
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Figur 5 Databasens uppbyggnad för en användare.

Följande lista beskriver databasens innehåll för en användare:

account: Ett rörligt konto som innehåller användarens rörliga kapital. Kontot reduceras
när nya solpaneler köps in och adderas när solpanelerna ger avkastning. Avkast-
ningen som genereras varje månad grundas på användarens totala kapital.
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panelsPerMonth: Tabellen har maximalt 24 objekt som representerar en månad om
året under en tvåårsperiod. Varje enskilt objekt innehåller information angående
antalet solpaneler som har sålts den månaden samt datum då objektet skapades.
Systemet använder datum för att uppdatera tabellen. När tabellen innehåller ett
föråldrat objekt (24 månader efter objektets datum), raderas det från tabellen. Var-
je enskilt objekt särskilj med ett unikt id.

activePanels: Summan av alla solpaneler i tabellen panelsPerMonth.

email: Användarens e-postadress.

investments: Tabellen innehåller användarens investeringar och datum över när inve-
steringen utfördes. Valutan för investeringen är i euro. Varje enskild investering
som har gjorts av användaren särskiljs av ett unikt id.

reducedCO2: Den totala mängden reducerat koldioxid för den specifika användaren.

soldPanels: Det totala antalet solpaneler som användarens investering har genererat.

username: Användarens användarnamn

8.2 Algoritm för kontouppdatering

Då en användare investerar i Seeding solar sparas investeringen i en tabell tillsammans
med användarens tidigare investeringar i databasen. Summan som investeras adderas
även till det nuvarande värdet på det rörliga kontot, med rörligt konto menas account i
databasen 8.1.

Algoritmen för kontouppdatering utförs i början på varje månad:

Steg 1: Tabellen med solpaneler itereras för att utesluta objekt med utgånget datum och
sparar antalet solpaneler med aktiv avbetalning i en variabel.

Steg 2: Antalet solpaneler med aktiv avbetalning multipliceras med Kostnad för en solpanel
avbetalningstid för en solpanel .

Värdet som genereras är då summan av avbetalningar från hushåll.

Steg 3: Resultatet från steg 2 sparas i databasen:
Rörligt konto = Rörligt konto + Resultat från steg 2.

Steg 4: Kontots saldo jämförs med kostnaden för en solpanel och genererar då antalet nya
solpaneler som investeringen genererar:
Antalet nya solpaneler = Rörligt konto

Kostnad per solpanel .
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Steg 5: Totalt antal sålda solpaneler i databasen adderas med antalet solpaneler från steg
4.

Steg 6: Ett nytt objekt läggs till i tabellen Solpaneler per månad med elementen, dagens
datum och antalet nya solpaneler.

Steg 7: Det rörliga kontot reduceras:
Rörligt konto = Rörligt konto − Antalet nya solpaneler ∗ Kostnad per solpanel.

8.3 Hantering av väderdata

Solpaneler har olika effekt beroende på väder, effekten som används i beräkningen ba-
seras på en artikel från Cleantechnica [40]. Vid molnigt väder är effekten 25 procent
och när det är tjocka moln är effekten 10 procent. Vid full sol och en temperatur under
25 grader Celsius ger solpanelen full effekt, för varje grad över 25 minskar solpanelens
effekt linjärt med 0.5 procent. Under natten så producerar solpaneler ingen elektricitet.

Väderdata hämtas från OpenWeatherMaps API [35] med variablerna:

• Molnighet räknat i procent.

• Temperatur (Celsius).

• Tid för soluppgång/solnedgång.

Beroende på molnigheten och tid på dygnet fördelas solpanelens uppskattade effekt in i
5 fall:

• 0-25 procent moln: 100 procent effekt.

• 26-50 procent moln: 50 procent effekt.

• 51-75 procent moln: 25 procent effekt.

• 76-100 procent moln: 10 procent effekt.

• Natt: 0 procent effekt.

Ifall temperaturen överstiger 25 grader Celsius reduceras effekten:
Effekt = Effekt − 0.5 ∗ (temperatur − 25).
Effekten kan aldrig bli negativ.
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8.4 Algoritm för koldioxidberäkning

Beräkningen av koldioxid är baserad på en rapport från Global Off-Grid Lightning As-
sociation [20] och ett pågående kandidatarbete [45] av Erik Stenemo och Emma Olsson.
Kandidatarbetet beräknas vara klart den tredje juni 2018.

Beräkningen för reducerad koldioxid baseras på antalet timmar en solcellsdriven glöd-
lampa lyser kontra det utsläpp en fotogenlampa gör under samma tid.

Algoritmen för koldioxidberäkning utförs varje timme:

Steg 1: Väderdata för den kommande timmen hämtas och delas in i en av fem kategorier:
soligt, lätta moln, molnigt, tjocka moln eller natt.

Steg 2: För att få ut effekten av en solpanel under kommande timme multipliceras solpa-
nelens maximala effekt med den procentuella påverkan från vädret:
Effektut = Effektmaximal ∗ Effektväder i procent.

Steg 3: För varje användare med aktiva solpaneler utförs beräkningen:
Effekttotal = Effektut ∗ Antal aktiva solpaneler.
Det ger då den enskilde användarens genererade energi kommande timme.

Steg 4: Antal timmar som en glödlampa kan ge ljus räknas ut:
Timmarljus =

Effekttotal
Effektglödlampa

.

Steg 5: Mängden koldioxid som reduceras:
Reducerat koldioxidutsläpp =
Timmarljus ∗ Utsläpp från en fotogenlampa per timme.

Steg 6: Databasen uppdateras för varje enskild användare:
Reducerat koldioxidutsläpp =
Reducerat koldioxidutsläpp + Reducerat koldioxidutsläppKommande timme.

9 Hemsidans uppbyggnad och funktionalitet

Hemsidan är en plattform som tillåter användare att skapa konto, logga in/ut, redigera
personlig information, investera i Seeding solar och få återkoppling på sina investe-
ringar. Längst upp på hemsidan finns ett navigeringsfält som förenklar navigationen på
sidan, se figur 6. Då användaren exempelvis trycker på Home omdirigeras användaren
till http://localhost:3000/Home.
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Figur 6 Navigeringsfält för navigation på hemsidan.

9.1 Användarautentisering och databaskoppling

Då en användare skapar ett konto används formuläret i figur 7. Email Address och Pas-
sword används vid Firebase autentisering för att spara en ny användare som sedan kan
logga in.

Användaren sparas med ett unikt id i systemets databas med elementen Full Name som
username och Email Address som email. Lösenord sparas aldrig i systemets databas av
säkerhetsskäl. Läs mer om databasens innehåll i stycke 8.1.

När en användare loggar in används Firebase autentisering för att avgöra om det är en
valid användare. Autentisering görs med e-post och lösenord, se figur 8.

Figur 7 Formulär för att skapa en ny användare.
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Figur 8 Formulär för att logga in.

Ifall en användare vill byta sitt lösenord används formuläret i figur 9. Via Firebase API
för autentisering används en färdig funktion som tillåter användaren att byta lösenord.
Samma sak gäller för användare som har glömt bort sitt lösenord. Då används formuläret
i figur 10 och användaren får ett e-post med en verifikationslänk för att återställa sitt
lösenord.

Figur 9 Formulär om man vill ändra sitt lösenord.
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Figur 10 Formulär om man glömt bort sitt lösenord.

9.2 Funktionalitet för investering och hur det används

För att göra en investering till Seeding solar måste användaren vara inloggad. Det
innebär att en användare som inte är inloggad omdirigeras till inloggningssidan när
användaren försöker göra en investering. Då den inloggade användaren ska göra en in-
vestering används formuläret i figur 11 där användaren skriver in summan att investera
i valutan euro och trycker sedan på Submit.

Systemets databas uppdateras:

• Användarens rörliga konto (account i databasen 8.1) uppdateras:
Rörligt konto = Rörligt konto + Investering.

• Tabellen med användarens investeringar adderas med ett nytt objekt med elemen-
ten:

– Dagens datum.

– Investeringen.
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Figur 11 I formuläret till höger kan en användare investera. Investeringen visas då i
rutan längst ner till vänster. I rutan längst uppe till vänster visas användarens påverkan
i form av reducerat koldioxidutsläpp och hur många användare som har fått tillgång till
elektricitet.

10 Krav och utvärderingsmetoder

Vår externa intressent efterfrågar en fungerande back-end-struktur i form av en data-
bas för projekt- och kontohantering. Intressenten vill ha möjligheten att redigera och
lägga till information i databasen. Gränssnittet för databasen ska vara tillgängligt via
en hemsida. Vårt projekt är en prototyp, därför ställs inga specifika krav på prestanda
från intressenten. Krav på hemsidans användargränssnitt har inte heller specificerats av
intressenten. Därmed är projektets fokus på funktionaliteten och simuleringen, inte på
användargränssnitt eller prestanda.

10.1 Egna krav

Kravet på användargränssnittet är att det skall vara lättförståeligt på så vis att användaren
inte behöver instruktioner för att navigera hemsidan. Kravet på simuleringen är att den
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ska vara generell på så sätt att värdena för solpanelernas effekt, en glödlampas ener-
giförbrukning och koldioxidutsläpp från en fotogenlampa ska vara enkla att byta ut. Det
beror på att den externa intressenten ännu inte vet vilken typ av solpaneler som kom-
mer säljas vilket leder till att effekten av en solpanel inte har något exakt värde. Studier
angående hur mycket utsläpp som en fotogenlampa har pågår för tillfället av studenter-
na beskrivna i avsnitt 8.4. Det är värden som skall användas i simulationen då studien
är avklarad. Därmed är kravet på simuleringen att klara av redigering från intressenten.

10.2 Utvärderingsmetoder

I första hand utvärderas kraven tillsammans med vår externa intressent. Där intressenten
bedömer om de övergripande kraven uppfyllts.

En testgrupp på 8 personer (familj och bekanta) används för utvärderingen av användar-
gränssnittets användarvänlighet. Personerna i testgruppen har varierande teknisk kun-
skap och varierande erfarenheter av att använda internet. Testgruppen ombes att bli
medlemmar på hemsidan, göra en testinvestering, se hur mycket reducerat koldioxid
de bidragit till och sedan logga ut. Testgruppen utvärderar sedan användarvänligheten
med hjälp av frågeformuläret:

• Är det enkelt att navigera på hemsidan?

• Var det enkelt att skapa en användare?

• Var det enkelt att göra en investering?

• Förstod du hur du skulle navigera för att se dina gjorda investeringar.

• Var det något du inte förstod hur du skulle göra?

Utvärdering av simulering kopplat till databas genomfördes genom att låta Pythonpro-
grammet köras i bakgrunden i 48 timmar. Istället för att investeringsalgoritmen skall
utföras med en månads mellanrum uppdaterades den varje timme. Det ger en simu-
lering över 4 års tid där varje timme representerar en månad. Algoritmen för koldi-
oxidberäkning utfördes parallellt med investeringsalgoritmen och utfördes varje minut
istället för varje timme som då motsvarar en simulering över 120 dagars tid. För att
utvärdera resultatet undersöktes värdena i databasen. Värdena i databasen undersöktes
så att inget värde var korrupt eller på fel plats. panelsPerMonth i databasen 8.1 in-
nehåller element som blir föråldrade efter 24 månader. Funktionen för borttagning av
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föråldrade element testades separat eftersom objekten som lades till under testsimule-
ringen inte innehöll något utgånget datum. Vi testade detta genom att lägga till utgångna
solpaneler manuellt.

11 Utvärderingsresultat

Med avseende på de krav om funktionalitet för datahantering samt simulering av inläst
data är vår intressent nöjd med resultatet av projektet. Databasen i Firebase i kombina-
tion med simuleringen i Python möter dessa krav. Gränssnittet på hemsidan uppfyller
de funktionella krav som angetts, där design och innehåll kan redigeras i framtiden.

När användargränssnittet utvärderades av testgruppen var det tydligt att länken till in-
vesteringssidan var svår att hitta. Designen ansågs även vara bristfällig på grund av
avsaknaden av bilder och färg. Det generella intrycket på autentisering av användare
var att det var enkelt att förstå hur det skulle användas. I den slutgiltiga applikationen
utökades därför hemsidan med lättare åtkomst till investeringssidan.

Databasens och simuleringens utvärdering var som väntad. Efter 48 timmars körning
av programmet var det inget värde i databasen som var korrupt och alla värden hade
uppdaterats enligt våra beräkningar. Även den separata simuleringen där vi hade lagt in
föråldrade element för hand fungerade som tänkt. De föråldrade elementen togs bort ur
tabellen och de resterande aktiva objekten behölls.

12 Resultat och diskussion

Den slutgiltiga webbapplikationen består av en hemsida, en databas och ett Pythonpro-
gram som körs parallellt med hemsidan. Algoritmerna för kontouppdatering och koldi-
oxidberäkning är implementerade i Python. Hemsidan tillhandahåller funktionalitet för
navigering mellan olika sidor och kontohantering. Inloggade användare har möjlighet
att göra en låtsasinvestering till Seeding solar som sparas i systemets databas. Utöver
att göra en låtsasinvestering kan inloggade användare även se över deras investeringar
och se hur mycket koldioxid som reducerats på grund av deras investering. I dagsläget
visualiseras den reducerade koldioxiden inte grafiskt utan värdet presenteras i siffror.

På grund av olika väderförhållanden kommer tillgången på sol under ett dygn att variera.
Eftersom effekten av en solpanel påverkas av mängden sol som finns tillgängligt har vi
implementerat en koldioxidberäkning som klarar av att ta in väderdata från OpenWeat-
herMap [35].
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Algoritmen för kontohanteringen körs med ett intervall på en månad och algoritmen för
koldioxidberäkningen körs med ett intervall på en timme.

Webbapplikationen saknar en administrationssida som hade inneburit att ägaren av hem-
sidan skulle kunna ändra information i databasen via ett webbgränssnitt. En förhoppning
som vi hade under projektet var att skapa en administrationssida med tillhörande admi-
nistrationsinloggning. En administrationssida är nödvändigt i det läge då hemsidan lan-
seras. Eftersom webbapplikationen är en prototyp som inte är avsedd för kommersiellt
bruk i dagsläget så har det prioriterats bort.

Projektets syfte är att genom en realtidssimulering visualisera den reducerade koldioxi-
den som en användares investering genererar. Målet och förhoppningen är att realtidssi-
muleringen ska inspirera fler människor att klimatkompensera. I dagsläget visualiseras
den reducerade koldioxiden inte grafiskt utan presenteras med siffror. Problematiken
med att inte representera resultatet grafiskt är att det riskerar att påverka effekten vi
försöker uppnå hos användaren. Genom att använda grafer och diagram hade visualise-
ringen av resultatet varit mer effektfullt.

13 Slutsatser

Projektet har resulterat i en realtidssimulering av reducerat koldioxid för investerande
användare. Att göra investeringar och se simuleringen är tillgängligt via hemsidan som
vi har skapat. På hemsidan kan användare skapa ett konto, logga in/ut, göra investeringar
till Seeding solar och se vad deras investeringar har resulterat i.

Syftet med realtidssimuleringen över den reducerade koldioxiden är att uppmuntra an-
vändare att investera till Seeding solar. Förhoppningen är att simuleringen i framtiden
kan användas som ett verktyg för att uppmana klimatkompensation från den grupp av
människor som normalt är skeptiska till välgörenhetsorganisationer.

14 Framtida arbete

Hemsidan är ett verktyg för att visualisera simuleringen av reducerat koldioxid. Fo-
kus på projektet har varit hemsidans funktionalitet och algoritmen kring simuleringen.
Därmed är ett framtida arbete att färdigställa hemsidans design.

Det finns även möjliga förbättringar och vidareutvecklingar kring back-end funktionali-
tet. Framtida arbete med funktionaliteten på hemsidan är att ansluta investeringar till ett
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externt företag som hanterar betalningar, exempelvis Klarna[25]. Autentiseringen kan
även utvecklas med tilläggen:

• Företag/privatperson för att särskilja typen av användare.

• Företagsnamn (Ifall det är en företagsanvändare).

• Adress, (land, stad, postnummer, adress och husnummer).

• Ruta för att acceptera nyhetsbrev.

• Verifikation av e-post.

14.1 Simulering av reducerat koldioxidutsläpp

Det finns potential för utveckling av simuleringen för att åstadkomma en mer verklig-
hetstrogen simulering. Eftersom Seeding solar inte har en verksamhet i dagsläget finns
det provisoriska värden i simuleringen. För att kunna förlita sig på simuleringen bör
värdena för solpanelers effekt bytas ut. Även mängden koldioxidutsläpp från en foto-
genlampa bör bytas ut mot ett mer exakt värde.

Simuleringen tar inte hänsyn till tidsintervallet från en investering till installerad solpa-
nel. Simuleringen tar inte heller hänsyn till uppladdningsbara batterier som vanligtvis
används till solpaneler. I projektet antas batterierna ha oändlig laddningspotential. Det
medför att ett framtida arbete är att implementera tidsintervallet och batteritiden i simu-
leringen.

Det finns flera faktorer som spelar in på hur mycket elektricitet en solpanel genererar.
Solpanelernas väderstreck (beroende på vilket väderstreck de är riktade mot) och vilken
lutning de har är faktorer som påverkar effekten [23]. Det tillsammans med varje enskild
solpanels placering och solcellsmodell är ett framtida arbete som simuleringen i det här
projektet inte tar hänsyn till.
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