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Sammanfattning 

Klimathotet gör att energiproduktionen på vår jord behöver bli mer miljövänlig. En 

förnyelsebar energikälla som har en stor outnyttjad potential är solenergi. Elproduktion från 

solceller ökar snabbt men kan användas i betydligt högre utsträckning än idag, även i Sverige. I 

denna uppsats har syftet varit att studera hur de tre faktorerna solceller som produkt, potentiella 

kunder på marknaden och politisk styrning kan interagera och påverka den svenska 

solcellsmarknaden. Studien baseras främst på intervjuer som har genomförts med ett flertal 

aktörer på den svenska solcellsmarknaden. Vi har funnit att det finns en interaktion mellan de 

tre studerade faktorerna och att den faktor som har störst påverkan på marknaden i dagsläget är 

politik. Att underlätta för småskalig elproduktion är viktigt för att solcellsmarknaden ska 

utvecklas. Den största kundgruppen, husägare, kan genom enklare regler stimuleras att 

investera i solceller. Det behövs i dagsläget även ett ekonomiskt stödsystem för solceller men 

på sikt kan solcellsmarknaden förmodligen klara sig utan ekonomiskt stöd. Företag är mindre 

priskänsliga och ser i vissa fall solceller som en lönsam investering genom den goda PR dessa 

ger.  Solceller har i dagsläget en intressant och snabb teknikutveckling, vilket kan leda till lägre 

priser och bättre egenskaper i framtiden. Vi har slutligen gett ett antal förslag på åtgärder som 

kan underlätta för solcellsmarknadens utveckling i Sverige. 
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1 Inledning 

Världen står inför den stora utmaningen att möta det klimathot som kan påverka alla 

människors levnadsvillkor här på jorden. För att hindra att växthuseffekten förvärras ytterligare 

krävs en kraftig minskning av utsläppen av växthusgaser. (IPCC, 2007) En lösning på 

klimatproblematiken står högt upp på den politiska dagordningen i många länder. För att kunna 

minska utsläppen av växthusgaser är en omställning till ett mer uthålligt energisystem 

nödvändigt, där förnyelsebara energikällor står för en betydande del av den totala energimixen. 

Solen är en outtömlig energikälla som varje dag strålar in 10 000 gånger mer energi än vi 

människor använder globalt, vilket gör solenergi till en mycket intressant förnyelsebar 

energikälla. (Solcellsrapport, 2004) Enligt professor Dieter Meissner (2009) är solenergi den 

enda förnyelsebara energikälla som har potential att helt ersätta fossila energikällor. 

Solcellsproducerad el är en av de renaste energikällor som finns, samtidigt som naturen inte 

påverkas alls. (Miljöportalen, 2007) 

 

Från solen kan vi få energi antingen i form av uppvärmning av vatten, med hjälp av solfångare, 

eller i form av el genom solcellspaneler. Uppvärmning av vatten med solfångare är en mogen 

teknik som är lönsam i Sverige. Det finns ytterligare utvecklingspotential för denna teknik, 

särkskilt när det gäller lagringsmöjligheter, även om några stora framsteg inte är att vänta. 

(Lundh, 2009) Solenergi som skapar elektricitet – solcellsteknik – är däremot en teknik som 

utvecklas i snabb takt. USA, Tyskland och Japan är de länder som har kommit längst när det 

gäller integration och användning av solcellsteknik. (Svensk solenergi (1), 2009) Sverige har en 

del intressant forskning och har även framgångsrika tillverkande företag inom solcellsområdet. 

Elproduktionen ifrån solceller i Sverige är dock fortfarande liten och den svenska 

solcellsmarknaden har hamnat rejält efter flera europeiska länder. Om solceller som produkt 

utvecklas ytterligare finns stora möjligheter att använda tekniken i större skala även i Sverige. 

(Ångström Solar Center, 2007; Edoff, 2009)  

 

Ett av de länder i världen som har mest installerad effekt från solceller är Tyskland, som har 

liknande förutsättningar som Sverige när det gäller solinstrålning. Framgången för solceller i 

Tyskland beror till stor del på omfattande statliga subventioner och solenergi har på det sättet 

blivit en liten, men viktig del, i landets energiförsörjning. (Dagens Nyheter (1), 2009; Dagens 

Nyheter (2), 2007) Sverige vill gärna profilera sig som ett land som tar stor hänsyn till miljön 

och vill vara ett föregångsland när det gäller omställningen till ny energiteknik och 
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förnyelsebara energikällor. I detta perspektiv kan det tyckas märkligt att Sverige endast har en 

mycket liten del av elproduktionen från solceller i sin energimix. Med ett politiskt engagemang 

som kan bidra till solcellsteknikens utbredning kan solcellsmarknaden även i Sverige öka från 

dagens låga nivåer.  

 

Intresset för att producera sin egen el är mycket stort i Sverige just nu och detta kan skapa ett 

tryck på politiker att underlätta för småskalig produktion genom exempelvis subventioner och 

ändrade regler för eldistribution. (SR, 2009) Detta förändringstryck tillsammans med 

teknikutveckling inom solcellsområdet kan göra solceller ekonomiskt intressant inom en 

relativt snar framtid, även i jämförelse med exempelvis kärnkraft. (Edoff, 2009) Men för att 

denna oetablerade energiteknik, som solceller, ska bli vanligare i Sverige, krävs det i dagsläget 

statligt stöd. (Widén, 2009) Frågan om subventioner och regeländringar för solel är 

komplicerad, men går att lösa, vilket exempelvis Tyskland har visat. Blir det enklare för 

småskaliga producenter att göra sin egen solel kommer antalet potentiella kunder på den 

svenska solcellsmarknaden att öka.  

 

Som vi har kunnat se är fortsatt teknikutveckling viktig för att göra solcellsprodukten 

konkurrenskraftig som energikälla. För solcellstekniken, som idag inte står på egna ben på 

marknaden, behövs bland annat subventioner från politikens håll. Utvecklas tekniken, och 

ekonomiska förutsättningar ges till solceller, kommer fler bli intresserade att investera i 

solceller. Blir antalet kunder till en solcellsanläggning fler, kan detta på ett positivt sätt att 

påverka marknaden.   

1.1 Syfte  

Tre viktiga faktorer på den svenska solcellsmarknaden är solcellsprodukten, politisk påverkan 

och kunder. Dessa faktorer påverkar varandra och kan på olika sätt främja, eller hämma, 

utvecklingen på denna marknad. Syftet med denna uppsats är att utreda hur faktorerna produkt, 

politik och kunder påverkar den svenska solcellsmarknaden. 

1.2 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss genom att studera hur de tre faktorerna produkt, politik och kunder 

påverkar den svenska solcellsmarknaden. Givetvis finns det fler faktorer som påverkar denna 

marknad, exempelvis medias bevakning och företagens marknadsföring, men dessa ligger 

utanför vår uppsats. Anledningen till detta är att vi under studiens genomförande funnit att de 
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tre valda faktorerna har den största påverkan på solcellsmarknaden och därmed har vi valt att 

behandla dessa i uppsatsen. Vi har också avgränsat oss genom att enbart undersöka den svenska 

solcellsmarknaden, då vi efter intervju med solvärmedoktoranden Magdalena Lundh (2009) 

insett att det finns stora skillnader utvecklingsmässigt och tekniskt mellan solel och solvärme. 

Den största skillnaden är givetvis att de levererar olika typer av energi. Solvärme värmer vatten 

till husets uppvärmnings- och/eller tappvattensystem, medan solceller ger el. Vi anser att vi kan 

genomföra vår studie av solcellsmarknanden med ett gott resultat utan att solvärme behöver 

inkluderas i studien. Detta motiverar vi med att solvärme och solel kan betraktas som två skilda 

tekniska system.  

 

Vår analys av solcellsanläggningen som produkt har begränsats genom att enbart undersöka 

teknikutvecklingen för solceller, trots att en solcellsanläggning även innehåller andra tekniska 

komponenter. Vi har även begränsat oss när vi har studerat kunder på den svenska 

solcellsmarknaden genom att endast ta upp två olika kundgrupper. I kundgruppen företag ingår 

offentlig förvaltning, exempelvis kommuner och landsting. I kundgruppen privatpersoner ingår 

utöver husägare även bostadsrättsföreningar. Uppdelningen har gjorts efter att liknande 

beteende kunnat noteras inom respektive kundgrupp.  

 

I det kommande kapitlet presenteras de teoretiska begrepp vi har valt att använda i vår studie av 

den svenska solcellsmarknaden. Utifrån de tre faktorerna produkt, kund och politik har vi valt 

dessa teoretiska begrepp som sedan legat till grund för den analysmodell som vi själva har 

konstruerat. Denna analysmodell har vi använt för att klargöra den analys som senare görs i 

uppsatsen och modellen ger struktur för de slutsatser som presenteras i det avslutande kapitlet.  



 

 
8 

     

 

2 Teori 

Utifrån syftet, som är att utreda hur de tre faktorerna produkt, politisk påverkan och kunder 

påverkar den svenska solcellsmarknaden, har vi samlat teoretiska begrepp som hjälper oss att 

besvara syftet. Detta teoriavsnitt är därför uppbyggt av tre olika delområden: teknologisk 

potential hos produkten, kundgrupper och politisk påverkan. I avsnittet teknologisk 

potential introduceras de teoretiska begrepp som används för att beskriva den teknologiska 

positionen för solceller. Avsnittet politisk påverkan tar upp vilka möjligheter till styrning och 

påverkan regeringen har på solcellsmarknaden i Sverige och hur denna påverkan bör utformas 

för att stödja marknaden. I avsnittet kundgrupper beskrivs vilka olika faktorer som påverkar de 

två kundgrupperna: privatpersoner och företag.  Slutligen har vi konstruerat en egen 

analysmodell, där det beskrivs hur vi tänker analysera den svenska solcellsmarknaden utifrån 

de tre delavsnitten. Det är denna analysmodell som sedan används för att analysera hur 

faktorerna produkt, politisk påverkan och kund påverkar den svenska solcellsmarknaden.  

2.1 Teknologisk potential  

Schilling (2008) beskriver hur innovationer kan beskrivas och analyseras. Hon skiljer på 

produkt- och processinnovationer. En produktinnovation kan exempelvis vara en ny produkt. 

En processinnovation kan vara en ny tillverkningsteknik, vilka ofta har potential att skapa en 

mer effektiv och billig produkt. En teknologisk s-kurva illustrerar sambandet mellan gjorda 

investeringar (vanligtvis i tid) och den ökade prestanda dessa satsningar resulterar i för en 

teknisk produkt (se figur 1 nedan).  

 

 

Figur 1: En teknologisk s-kurva med traditionellt utseende. (Sood, A & Tellis G.J, 2005:153) 
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Ashish och Tellis (2005) definierar en traditionell s-kurva på ett liknande sätt, med tre faser; ett 

introduktionssteg, ett tillväxtsteg och ett moget tillstånd. De kommer dock till slutsatsen att s-

kurvan inte utvecklas så kontinuerligt, som den beskrivs i modellen. Efter att ha analyserat 

teknikutveckling för ett flertal innovationer visar det sig istället att denna utveckling kan stå 

still långa perioder för att sedan ta ett språng. Enligt Schiller (2008: 49-50) behöver en 

teknologi inte nödvändigtvis följa s-kurvan fullt ut, utan en helt ny diskontinuerlig teknik kan 

ersätta den nuvarande tekniken (se figur 2 nedan). 

 

Figur 2: Illustration av hur en ny teknik kan ersätta en befintlig teknik. (Sood, A & Tellis G.J, 2005:153) 

 

När det råder samstämmighet om vilka egenskaper en produkt ska ha, får den enligt Schilling 

(2008: 56-66) status som dominant design, vilket underlättar satsningar på processinnovationer 

eftersom arkitekturen för en produkt är stabil. Hon menar vidare att en viktig anledning till att 

en dominant design växer fram är att allt fler exemplar av en produkt tillverkas. Det bildas då 

en positiv spiral som är självförstärkande, i vilken inkrementella innovationer gör produkten 

allt bättre och billigare. Jeffersson (2008: 4124) har funnit stöd för denna tes i sin artikel 

Accelerating the transition to sustainable energy systems, där han menar att en bra 

utgångspunkt är att utgå från existerande och enkla tillämpningar av en teknologi, för att 

därefter utveckla mer avancerade koncept efterhand. Som ett exempel nämner han 

användningen av lokala, icke nätanslutna, solcellsanläggningar i utvecklingsländer som en 

plattform för att utveckla och förfina solcellsteknologin.  

 

Anderson och Tushman (1990) har sammanfattat sambanden mellan teknikskiften när en 

diskontinuerlig teknik växer fram och formandet av en dominant design infinner sig (se figur 3 

nedan). Det sker enligt dem en växelverkan mellan perioder av en omvälvande teknisk 

utveckling med flera konkurrerande tekniker och perioder då teknik har nått statusen av 
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dominant design och teknikutvecklingen är mer inriktad på inkrementella, små successiva, 

förbättringar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Det cykliska sambandet mellan teknikutveckling och framväxten av en dominant design. 

(Anderson, M.L, Anderson, P, 1990:60) 

 

2.2 Kundgrupper 

För att en marknad ska bildas krävs mer än en tekniskt avancerad produkt; därför kommer vi i 

detta avsnitt att fördjupa oss i vilka drivkrafter som styr kunders investeringsbeteenden när det 

handlar om en stor investering som i en solcellsanläggning. Olika kundgrupper har varierande 

syften och drivkrafter med en sådan investering. Vi har delat upp kunderna på 

solcellsmarknaden i två kundgrupperna: privatpersoner och företag. Privatpersoner begränsas 

av det höga pris en solcellsanläggning har, men vissa privatpersoner har ett så pass stort 

miljöengagemang att priset har mindre betydelse. Företag är mindre priskänsliga och ser en 

investering i en solcellsanläggning som ett sätt att stärka företaget miljöprofil. Nedan beskrivs 

de två kundgruppernas drivkrafter mer ingående. 

 

Kotler et al (2002: 140-143) ser förändringar i synen på naturen, och medvetenheten om 

jordens ändliga resurser har fått ett större genomslag i människors medvetanden. Ett sätt för 

privatpersoner att visa sitt miljöengagemang är genom att köpa el från förnyelsebara 

energikällor, så kallad ”grön el”. Arkesteijn och Oerlemans (2005) har undersökt vilka faktorer 

som påverkar konsumenters val av grön el på en ny omogen marknad. De fann ett flertal 

faktorer som påverkade detta val. Kunder som valde ”grön el” var ofta beredda att betala ett 

högre pris för denna miljövänliga el och uppfattade sig själva ha ett stort engagemang för 

miljön. 
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Enligt Kotler (2002: 133-145) kan företag dra nytta av den ökade miljöhänsynen och 

miljömedvetenheten som speglas i dels en starkare miljölagstiftning och dels en ökad 

miljömedvetenhet hos konsumenter. Företag kan genom att proaktivt hantera de faktorer som är 

påverkbara, exempelvis miljöarbetet inom företaget, stärka företagets varumärke hos 

konsumenterna. En del företag ser miljöhänsyn som en del av deras affärskoncept och går 

längre i sin miljöhänsyn än vad som krävs enligt gällande miljölagstiftning. Enligt Brown 

(2008) är det många företag som redan har tagit aktiva steg för att stärka sin miljöhänsyn och 

att de företag som inte har gjort detta kommer att uppleva ett ökat förändringstryck från 

exempelvis kunder.  

 

Galbraith (2007) skriver att många företag letar efter möjligheter att framstå som mer 

miljövänliga, exempelvis genom att investera i solenergi. Hon menar att ett krav för dessa 

investeringar är att de måste bidra till att stärka företagets image hos sina kunder. Carey (2007) 

skriver om ett stort företag som har valt att göra en storsatsning på att få en mer miljövänlig 

profil. Det är den amerikanska varuhuskedjan Wal-Mart, som har som mål att använda 100 % 

förnyelsebar energi i sin verksamhet. Syftet var att stärka företagets image hos sina kunder, 

men satsningen fick alltmer karaktären av en affärsmodell då den miljövänliga inriktningen 

resulterade i betydande kostnadsbesparingar genom mindre användning av exempelvis el och 

transporter. 

 

Företag ser investeringar i solenergi som ett sätt att stärka sin image hos kunder och är därför 

mindre priskänsliga. Kundgruppen privatpersoner är däremot priskänslig och därför kan det 

behövas ekonomiska stödsystem för att få detta marknadssegment att växa. Det är regeringen 

som har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till solcellsmarknaden och även reglera denna 

marknad. I följande avsnitt kommer vi att presentera på vilket sätt dessa stödåtgärder bör 

utformas för att fungera optimalt och harmonisera med varandra.  

2.3 Politisk påverkan 

Statliga stödåtgärder till förnyelsebar energi kan vara svåra att utforma så att de blir effektiva, 

då det finns många faktorer som påverkar dess effektivitet. Vi har i avsnittet nedan beskrivit 

hur några viktiga faktorer kan påverka den svenska solcellsmarknaden.  
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Enligt Fisk (1998) finns det indikationer att en kombination av stödjande åtgärder och 

regleringar för verksamhet inom miljöfältet är effektiva för att stimulera dessa marknader.  

Shum and Watanabe (2009: 3525-3544) menar att regleringen kring förnyelsebar energi till 

största delen består av ekonomiska stödsystem, exempelvis investeringsstöd. Den tydligaste 

effekten av ett sådant stöd är att den driver på den tekniska utvecklingen genom att skalfördelar 

i produktionen kan uppnås och på det sättet göra produkten billigare. Med skalfördelar menas 

att produktion i större kvantiteter ofta gör kostnaden per enhet lägre. Ett annat sätt som 

förnyelsebar energi kan stödjas på, menar Shum och Watanabe, är genom att underlätta 

användandet av förnyelsebar energi, exempelvis genom nettomätning
1
 och gröna elcertifikat

2
.  

 

Jeffersson (2008: 4123-4124) anser att en bra metod för att ställa om vårt energisystem, så att 

mer förnyelsebara energikällorna används, är att ge mer finansiella resurser och mer makt till 

lokala aktörer och hushåll, exempelvis genom skatterabatter. På så sätt kan en småskalig och 

distribuerad elproduktion utvecklas. Vidare menar Jeffersson att regering och riksdag bör verka 

för att utarbeta effektiva standarder och praxis som främjar en omställning av energisystemet 

till att innehålla mer förnyelsebara energikällor. Detta är en bättre strategi än att enbart satsa på 

en enskild lovande teknologi för förnyelsebar energiproduktion, då ett ensidigt stöd kan leda till 

ett stigberoende som är svårt att bryta.  

 

Investeringsbidrag eller skatterabatter kan göra att solcellstekniken blir attraktiv att investera i 

för potentiella kunder, då kostnaden för solcellsproducerad el kan sänkas markant. Oleck 

(2005) menar att dessa rabatter ska vara så pass stora att de hjälper marknaden att komma till en 

så kallad tipping point, där inga statliga stödsystem längre behövs för att solceller ska kunna 

konkurrera med andra energikällor. Stödsystem leder till att fler investerar i en 

solcellsanläggning, vilket gör att marknaden växer. En större marknad kan leda till 

massproduktion och minskad kostnad av produkten. Målet, enligt Oleck, med statliga 

subventioner ska alltså vara att göra marknaden så livskraftig att den klarar sig på egna ben, det 

vill säga utan några bidrag.  

 

Bristande kunskap är, enligt Arkesteijn och Oerlemans (2005), ett hinder för introducerandet av 

innovativa produkter. Det är enligt författarna viktigt att från politiskt håll ge saklig information 

                                                           
1
 Nettomätning innebär att elförbrukningen kan minskas på ett enkelt administrativt sätt, genom egen elproduktion. 

2
 Gröna elcertifikat innebär att ersättning ges till förnyelsebar energi. Systemet betalas av alla elkonsumenter 

gemensamt via elräkningen.  
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om vad nya produkter innebär, vilket kan vara grundläggande kunskap om dessa. Genom att ge 

korrekt information om dessa faktorer gynnas övergången till den nya tekniken.  

 

 

2.4 Vår analysmodell 

Utifrån teorigenomgången ovan har vi tagit fram vår egen analysmodell bestående av tre 

huvudfaktorer som påverkar den svenska solcellsmarknaden: produkt, kundgrupper och 

politisk påverkan. Denna modell kommer vi att använda för att analysera hur den svenska 

solcellsmarknadens status ser ut i dagsläget och hur förändringar i de tre huvudfaktorerna kan 

främja marknaden. Vi kommer slutligen att beskriva hur de tre huvudfaktorerna påverkar 

varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Figur 4: Den svenska solcellsmarknaden påverkad av tre faktorer. (egen illustration) 

 

För att den svenska solcellsmarknaden ska kunna utvecklas måste produkten, 

solcellsmodulerna
3
, ha en tillräckligt hög teknisk prestanda och tillräckligt lågt pris. Det är 

därför viktigt att analysera potentialen hos de olika solcellsteknikerna som finns på marknaden i 

dagsläget och vilka som är under utveckling för att kunna bestämma innovationscykelns läge. 

Det är även relevant att göra en bedömning av det framtida tillståndet för denna cykel. De 

geografiska förutsättningarna för solcellstekniken när det gäller bland annat solinstrålning 

kommer att behandlas under kapitel 4.1.2.  

 

                                                           
3
 Det finns även andra komponenter i en solcellsanläggning, men solcellsmodulerna utgör den största delen av 

kostnaden och vi har därför avgränsat oss genom att utesluta övriga komponenter. 
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Det finns två huvudsakliga kundgrupper, privatpersoner och företag, som är potentiella 

kunder på solcellsmarknaden. För privatpersoner innebär ett köp av en solcellsanläggning en 

stor investering och därför är priset en mycket viktig faktor. Vissa privatpersoner har ett starkt 

engagemang i miljöfrågor och detta gör dem både mer benägna att investera i en anläggning 

och även mindre priskänsliga. För dessa kunder har priset mindre betydelse för 

investeringsbeslutet.  

 

Företagskunder är inte lika priskänsliga som kundgruppen privatpersoner. Deras beslut att 

investera i en solcellsanläggning grundar sig ofta i en strävan efter att stärka sin image hos 

kunderna och den positiva publicitet denna strategi ger företaget. Dessa aspekter väger tungt 

när beslut om en investering tas och då har priset på anläggningen mindre betydelse. Ofta kan 

ändå en miljövänlig strategi leda till besparingar, vilket efterhand kan leda till exempelvis lägre 

förbrukning av el. En miljövänlig strategi kan alltså övergå till en affärsmodell för företaget. 

 

Politisk påverkan på den svenska solcellsmarknaden utgörs dels av regleringar och dels av 

olika typer av ekonomiska stödsystem, som investeringsstöd och gröna elcertifikat. Regleringar 

formar de förutsättningar och praxis som aktörerna på den svenska solcellsmarknaden har att 

rätta sig efter. Dessutom skapar det normer kring förnyelsebar energi i samhället. En väg att 

påverka dessa normer är genom att informera om förnyelsebar energi. Politisk påverkan bör 

stödja olika former av förnyelsebar energi för att undvika att hamna i ett tekniskt stigberoende, 

vilket gör det svårt att ändra till en annan teknik trots att den befintliga tekniken är sämre än 

den nya.  

 

I det följande metodavsnittet kommer vi att förklara varför den teoretiska modellen ovan har 

valts och hur vi kom fram till denna. Vi kommer också att förklara hur vi tagit fram det 

empiriska material som låg till grund för valet av ovanstående teori. 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi kommit fram till de tre faktorerna, produkt, politik och kunder, 

som vi utgår ifrån när vi analyserar den svenska solcellsmarknaden. Vi inleder med en 

presentation av hur vår arbetsprocess har sett ut och vilka val vi gjort under denna process. 

Detta följs av en beskrivning över hur intervjuerna, som ligger till grund för det empiriska 

materialet, har gått till och vilka åtgärder som vidtagits för att öka uppsatsens trovärdighet. 

 

3.1 Vår utredningsprocess 

Vid inledningen av uppsatsskrivandet skrev vi på uppdrag av ett företag som ville utreda 

möjligheterna att etablera en verksamhet på den svenska solenergimarknaden. Vi identifierade 

då ett antal områden som vi ansåg nödvändiga att utreda för att kartlägga denna marknad, 

såsom produkter, befintlig kompetens inom företaget och potentiella kunder. Dessa 

undersökningsområden identifierade vi efter att ha utgått från de grundläggande frågorna om 

vad som skapar intäkter och kostnader på en marknad samt genom att fråga oss vilka faktorer 

som påverkade lönsamheten för ett nyetablerat företag på solenergimarknaden. Områdena 

sammanställdes i ett frågeschema som beskrivs mer ingående i avsnitt 3.2.  

 

Företaget såg, efter att vi presenterat våra översiktliga slutsatser efter de inledande tre 

intervjuerna, inga större möjligheter att etablera sig på den svenska solcellsmarknaden i 

nuläget. De ville trots detta att vi skulle fortsätta söka efter affärsmodeller för att starta en 

verksamhet längre fram inom huvudsakligen solcellsprojektörområdet
4
.  

 

Vi fortsatte sökandet efter nya affärsmodeller med att genomföra fler fördjupande intervjuer 

och genom att undersöka solvärmemarknaden i Sverige. Bytet av fokus till solvärme, gav enligt 

vår bedömning, inga öppningar till nya affärsmöjligheter för vår uppdragsgivare. Vid denna 

tidpunkt i uppsatsskrivandet insåg vi att vår ursprungliga utredningsfråga var allt för 

omfattande och otydlig för att kunna besvaras på ett bra sätt inom uppsatsens ramar. Vi hade 

dock vid denna fas i utredningsarbetet skapat oss en relativt tydlig bild av vilka de viktigaste 

faktorerna var som påverkade solcellsmarknaden i Sverige, nämligen produkt, politik och 

kunder. Valet att avgränsa oss på detta sätt gav oss det fokus och de ramar vi behövde för att 

                                                           
4
 Solcellsprojektörer levererar bland annat nyckelfärdiga solcellsanläggningar till kund.  
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fortsätta arbetet. Vid denna tidpunkt aktualiserades samtidigt frågan om egenproducerad el och 

solceller i media, vilket gjorde att vi såg en möjlighet att ta ett helhetsgrepp på dessa viktiga 

frågor och bidra med ny kunskap i dessa frågor.  

 

I figur 4 nedan har vi sammanfattat vår utredningsprocess som kan karakteriseras av tre olika 

faser, varav de två första huvudsakligen fyllts av insamlande av empiri. Den första fasen 

avslutades med presentationen för företaget. I den andra fasen fokuserades på fördjupande 

intervjuer och avslutades när uppsatsen riktades in mot produkt, politik och kunder. I den 

avslutande fasen valdes lämplig teori ut. Denna teori använde vi för att analysera faktorerna 

produkt, politik och kund på den svenska solcellsmarknaden.  

 

 

Utredningsfas 1 

 

 

Utredningsfas 2 
 

 
 
Sammanställning  
och analys 
 

 
Figur 4: Schematisk bild över vår arbetsgång. (egen illustration) 
 

3.1.1 Vår utredningsmodell: frågeschemat  

Som utgångspunkt för vår undersökning tog vi fram ett frågeschema som har fungerat som en 

kompass när vi har valt intervjupersoner och intervjufrågor. Detta frågeschema kan i sin helhet 

ses i bilaga 1.  

När vi började formulera schemat utgick vi från det faktum att en verksamhet ger upphov till 

intäkter och kostnader. Utifrån dessa begrepp konkretiserades de faktorer och aktörer som 

påverkade den svenska solenergimarknaden och som vi ansåg var viktigast. Efter byte av fokus 

på studien, valde vi att enbart fokusera på faktorerna produkt, politik och kunder. 

3.2 Angreppssätt och operationalisering 

Som framgått av föregående avsnitt har vi först samlat empiriskt material, för att därefter välja 

ut passande teori för att genomföra analysen. Det empiriska resultatet har varit vägledande i 
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sökandet efter lämplig teori och på det sättet gjorde vi, enligt Holme och Solvang (1997: 51-

58), valet att gå ”upptäcktens väg”. Genom detta angreppssätt har studien genomförts mindre 

styrd, eftersom vi inte varit låsta vid några teoretiska modeller när vi har formulerat 

intervjufrågor och valt ut respondenter till intervjuer. Anledningen till valet av arbetssätt beror 

också på att vi i inledningsskedet hade begränsad kunskap om solenergi och dess roll i det 

svenska energisystemet. Därför hade vi svårt att hitta en lämplig teoretisk modell som skulle 

kunna hjälpa oss i informationsinsamlandet och valde då att arbeta efter detta mer öppna 

arbetssätt. 

I den studie vi har genomfört utgör intervjuer grunden för det empiriska materialet. Vi valde att 

i det inledande stadiet av studien genomföra mer öppna intervjuer då vi på detta sätt kunde hitta 

fler intressanta ingångar till ämnet som kunde vara viktiga att undersöka. Vid detta stadie i 

arbetet var vi fortfarande relativt oinsatta i ämnet solenergi och ville inte riskera att missa 

intressant information genom att begränsa våra intervjuer. Ett exempel på en öppen 

intervjufråga är: Hur skulle du vilja beskriva solenergins ställning som energikälla i Sverige? 

Vi har bifogat frågorna till en intervju av öppen karaktär i bilaga 2. (Svensson & Teorell, 2007: 

89) 

När vi hade skapat oss en tillräckligt god förståelse för solenergimarknaden genomförde vi 

kortare och mer styrda intervjuer. Syftet med dessa intervjuer var att få mer precisa svar på våra 

frågor och därigenom kunna besvara vår frågeställning på ett bättre sätt. Ett exempel på en mer 

styrd intervjufråga är: Hur har prisläget på solcellsmoduler förändrats under finanskrisen? I 

följande avsnitt beskriver vi de intervjuer vi genomfört mer ingående. (Svensson & Teorell, 

2007: 89) 

3.2.1 Kartläggning av solcellsmarknaden genom intervjuer 

Våra intervjuer kan delas upp i två olika delar. Den första delen var inriktad på att ge en 

övergripande och bred bild av solcellsmarknaden. Den andra delen var mer av fördjupande 

karaktär med fler riktade och precisa intervjufrågor. I tabell 1 nedan har vi gjort en kvantitativ 

sammanställning av intervjustudien utefter de olika typerna av intervjuer som vi har genomfört. 
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Tabell 1: Kategorisering av gjorda intervjuer. (egen illustration) 

 

 

 

 

 

 

 

I den inledande intervjufasen valde vi att intervjua personer som arbetar med solcellsfrågor och 

har expertkunskaper om olika delar av solcellsmarknaden. Vi formulerade en stor mängd 

intervjufrågor vilka anpassades utifrån respondent och vilken information vi ville få ut av 

intervjusituationen. Frågorna anpassades också efter hur intervjusituationen utvecklade sig. 

Ibland kunde exempelvis tidsbrist hos respondenten göra att vi strök intervjufrågor. 

 

På Ångströmlaboratoriet, som är en del av Uppsala universitet, bedrivs mycket forskning inom 

solenergi. Därför valde vi att genomföra våra tre inledande intervjuer där. Vi har intervjuat 

Joakim Widén som är doktorand och teknologie licentiat inom ämnet Analys av användning av 

solceller i energisystemet och universitetslektor Marika Edoff som jobbar med teknikutveckling 

av solceller. Vi intervjuade även Magdalena Lundh, som doktorerar inom ämnet solvärme. Vi 

intervjuade även Bengt Stridh, som jobbar med solceller och är projektledare på ABB:s 

forskningsenhet Corporate Research. För att få kunskap om vilka politiska initiativ kring stöd 

till solceller som finns intervjuade vi pressekreterare Frank Nilsson på Näringsdepartementet 

och Linus Palmblad på Energimyndigheten.  

 

När vi fått en god bild av solcellsmarknaden som helhet genomförde vi mer specialiserade 

intervjuer med olika aktörer. Exempelvis har vi tittat på befintliga solcellsanläggningar och 

intervjuat personer med kunskap om dessa. På Fyrishovs äventyrsbad i Uppsala har vi 

intervjuat drifttekniker Johan Larsson som ansvarar för driften av deras solcellsanläggning. Vi 

har även gjort intervjuer med solcellsmodultillverkarna PV Enterprise och Gällivare 

PhotoVoltaic och solcellsprojektörsföretaget NAPS om deras syn på den svenska 

solcellsmarknaden. Därefter intervjuade vi möjliga kunder till en solcellsanläggning, 

Typ av intervju Antal 

Inledande 6 

Fördjupande 11 

Telefonintervju 11 

Mötesintervju 6 
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exempelvis bostadsrättsföreningar och företag. Vi har sammanställt vilka ämnesområden som 

täckts in under de olika intervjuerna i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2: Sammanfattning över vilka kunskapsområden respondenterna bidragit med i vår studie. 

(egen illustration) 

Respondent Teknik/ 

Potential 

Subventioner/ 

Politik 

Marknads-

potential 

Omvärlds-

analys 

Övrigt/ 

Titel 

Bengt Stridh  X X X Forskare ABB 

Joakim Widén X X X X Doktorand  

Frank Nilsson  X X  Näringsdepartementet 

Linus Palmblad X X X X Energimyndigheten 

Marika Edoff X X X X Forskningsledare 

Johan Larsson X    Driftstekniker 

Esbjörn Thordeman X  X X VD PV Enterprise 

Mikaela Östebro   X  Gällivare PhotoVoltaic 

Leif Selhagen X X X X VD NAPS 

Anna Denell   X  Miljöchef Vasakronan 

Magdalena Lundh
5
     Doktorand Solvärme 

Max Broman   X  Solvärme 

Pär Larshans X  X  Miljöchef MAX AB 

Peter Krohn X X X  FoU Vattenfall 

Mikael Persson X    Eldistr. Vattenfall 

 

3.2.2 Sammanställning och bearbetning av intervjuer 

De flesta intervjuer har spelats in. Efter intervjuerna sammanställde vi intervjusvaren i skriftlig 

form. Intervjuerna är transkriberade så utförligt och strikt som möjligt för att undvika 

feltolkningar av materialet i efterhand. De transkriberade intervjuerna utgör huvuddelen av vårt 

empiriska material.  

För att öka validiteten i studien har vi valt att intervjua ett flertal personer med olika 

kompetensområden för att få en så bred bild som möjligt att solcellsmarknaden. Vi har enbart 

valt ut respondenter i den inledande, orienterande, fasen av studien som har expertkunskap 

inom ämnet. Därmed har vi försökt minimera risken för att åsikter, tyckande och personliga 

åsikter har påverkat intervjusvaren. Genom att intervjua flera personer med samma typ av 

                                                           
5 Magdalena Lundh intervjuades angående solvärme och har därför inte bidragit med några uppgifter om 

solcellsmarknaden.  
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frågor har vi också fått bättre täckning inom det empiriska materialet och färre personliga 

värderingar i den samlade empirin.  

3.3 Sekundära källor 

Under arbetet har vi kommit i kontakt med en rad sekundära källor, främst i elektronisk form. 

Det har varit nödvändigt att använda dessa för att verifiera uppgifter som har uppkommit under 

intervjuer, exempelvis om lagar och politiska förslag, men även för att följa upp intressanta 

spår och uppslag. Utöver detta har de elektroniska källorna i huvudsak handlat om material från 

tidningars nätupplagor samt företags och organisationers hemsidor.  

 

I det följande kapitlet om Solceller i Sverige presenteras det empiriska material som till största 

delen baseras på intervjuer, som har beskrivits ovan. Detta material ligger till grund för den 

analys vi efter detta empirikapitel presenterar.  
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4 Solceller i Sverige 

Empiriavsnittet är uppdelat i tre delar; produkten, kundgrupper och slutligen politisk påverkan. 

Under avsnittet produkten kommer solcellsteknikens förutsättningar i Sverige att presenteras, 

både vad gäller dess begränsningar och potential. Här beskrivs solceller som energikälla i den 

svenska energimixen. Solcellers tekniska potential kommer även att behandlas. Avsnittet 

kundgrupper belyser sedan vilka olika förutsättningar de två olika kundgrupperna 

privatpersoner och företag har för att kunna investera i en solcellsanläggning. Den avslutande 

delen med politisk påverkan tar upp subventioneringssystem till solceller och politisk påverkan 

på solcellsmarknaden genom regleringar.  

4.1 Marknaden för solceller i Sverige  

Globalt fanns det år 2008 en installerad total toppeffekt
6
 på 9,7 GW

7
 från solcellsanläggningar. 

Tillväxten har varit stark med en årlig ökning på uppemot 45 % och är en av de snabbast 

växande energibranscherna globalt. (Hultqvist, 2009) Sverige har under de senaste fyra-fem 

åren gått från en mycket låg nivå installerad effekt till dagens cirka 8 MW installerad 

toppeffekt
8
. Mängden installerad toppeffekt per år illustreras i figur 5 nedan. 

 

 

Figur 5: Installerad mängd solel i Sverige per år, angiven i installerad toppeffekt i MW. 

(Svensk Solenergi (3), 2009) 

 

                                                           
6 Toppeffekt är den effekt som maximalt kan produceras av solcellsanläggningen vid optimala förhållanden. 
7
 Ett mått på effekt, som mäts i watt och är energiflöde per sekund. En GW är en miljard watt. En större 

kärnreaktor ger som jämförelse ungefär 1 GW. Jämför total installerad effekt kärnkraft i Sverige 2006-12-31, 9 

GW. (Svensk Energi (1), 2007) 
8 Jämför total installerad effekt vattenkraft i Sverige 2006-12-31, 16 000 MW. (Svensk Energi (1), 2007) 
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Ökningen beror enligt Joakim Widén (2009) på det investeringsstöd som fanns under perioden 

år 2005-2008. Jämförs mängden installerad effekt i Sverige med Tyskland, som har liknande 

förutsättningar som Sverige i solinstrålning, är det en stor skillnad, även räknat per invånare. 

Sverige har 0,9 watt installerad effekt solel per person, medan Tyskland har hela 64 watt 

installerad effekt per person. (Hultqvist 2009) Detta visar på vilken betydelse politiskt stöd till 

solceller kan ha. Trots att Sverige ligger långt efter Tyskland, finns det positiva signaler som 

tyder på att solceller kan få en större betydelse i Sverige på sikt: det ökade intresset hos 

privatpersoner för egenproducerad el är ett tecken, ett annat är en sjunkande pristendens på 

solcellsmoduler. Enligt en bedömning från intresseorganisationen Svensk Solenergi spås en 

fördubbling av den installerade toppeffekten inom fem till tio år. (Svensk Solenergi (3), 2009; 

Nilsson, 2009).  

 

För den intresserade finns det i bilaga 3 en beskrivning av ett småskaligt nätanslutet 

solcellssystem. I denna bilaga beskrivs hur en solcellsanläggning fungerar tekniskt och hur den 

kopplas till elnätet.  

4.1.1 Solel som en del av den svenska energiförsörjningen 

Sveriges elproduktion har förändrats efter oljekriserna på 1970-talet; numera utgör fossila 

bränslen en mycket liten del av vår energimix och vatten- och kärnkraft står för den största 

delen av elproduktionen i Sverige, vilket framgår i figur 6 nedan.  

 

 

Figur 6: Sveriges elproduktion 2007. (Nätverket för framtidens energi, 2009) 

 

Regeringen vill satsa ytterligare på förnyelsebar energi, såsom vind- och solkraft, vilket 

exempelvis kan läsas i centerpartiets partiprogram
9
. Solenergi kan vara en viktig del i en 

framtida svensk energimix tillsammans med exempelvis vindkraft, menar Marika Edoff, 

                                                           
9 På centerns partistämma år 2007 föreslogs det att 10 TWh solel, respektive 10 TWh solvärme ska vara visionen 

för de nationella målen för solenergi till år 2030 (Stridh, 2009)  
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forskare på solceller i Uppsala. Hon menar att det är fullt rimligt att föra in 5-10 TWh
10

 solel i 

det nuvarande elnätet och att solel kan fungera bra som komplement till exempelvis vindkraft. 

Joakim Widén (2009), som forskar på hur småskalig elproduktion kan integreras i det svenska 

elnätet, menar att det svenska elnätet klarar en betydande mängd solel i sitt nuvarande skick. 

Den stora mängd vattenkraft som finns i Sverige innebär en stor fördel för solcellsproducerad 

el, eftersom att vattenkraften kan användas som en reservkraft när solcellerna inte producerar 

tillräckligt med el.  

 

I Tyskland förväntas el från solceller år 2015 vara lika billig att köpa som el från övriga 

energikällor
11

. Peter Krohn (2009), som arbetar med forskning och utveckling på Vattenfall AB 

menar att vi inom vår generations livstid kommer få uppleva solel som en konkurrenskraftig 

energikälla, även här i Sverige. Kan detta uppnås betyder det att solceller blir ett betydligt mer 

intressant alternativ som investering. I dagsläget är det dock inte lönsamt att föra in el på nätet 

från småskalig produktion, utan det bästa är att dimensionera sin solcellsanläggning efter egen 

konsumtion och därmed sänka sin andel köpta el. (Widén, 2009; Edoff, 2009) Solenergi är även 

en okontroversiell energikälla och saknar de nackdelar som vindkraften har; såsom buller och 

påverkan på landskapet. (Widén, 2009; Selhagen, 2009) 

4.1.2 Geografiska och produktionsmässiga förutsättningar för solel i Sverige 

Solinstrålningen i Sverige är något lägre än i Centraleuropa, men har samtidigt något fler 

soltimmar på årsbasis. Sverige är ur solinstrålningssynpunkt jämförbart med exempelvis norra 

Tyskland (se figur 7 nedan). 

                                                           
10

 Ett mått på energimängd. Som jämförelse är Sveriges totala elproduktion cirka 145 TWh år 2008. (Svensk 

Energi (2), 2008) 
11 Kallas grid parity. 
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Figur 7: Illustration av mängden årlig solinstrålning i optimalt söderläge. (Europeiska kommissionen, 2009)  

 

För att optimera produktionen av elektricitet måste solcellsanläggningen placeras på ett bra sätt 

i förhållande till solen. Detta uppnås genom att solcellerna placeras i en gynnsam vinkel i 

förhållande till solen och att de till exempel monteras på tak i söderlägen, där den totala 

mängden solinstrålning är som störst. Det finns tillverkare som har utvecklat solceller som har 

högre verkningsgrad även vid en mindre gynnsam vinkel på solinstrålningen. Dessa 

anläggningar har dock en lägre effekt vid optimal instrålningsvinkel. Tanken bakom dessa 

anläggningar är att de ska producera mer elektricitet när den behövs som mest, under morgon 

och kväll. (Widén, 2009) 

 

Solceller har en nackdel som är särskilt märkbar i Sverige: solen lyser som mest under 

sommartid när vi generellt sett behöver energin som minst. Vintertid produceras små mängder 

elektricitet från solceller i Sverige. Detta kan ses i figur 8 nedan som visar elproduktionen 

månadsvis under ett år från ABB:s solcellsanläggning i Västerås. 

 



 

 
25 

     

 

Figur 8: Rapporterad elproduktion från ABB:s solcellsanläggning. (Solelprogrammet, 2009)  

 

Det är också en dålig matchning mellan behovet av elektricitet och produktionen från 

solcellerna under ett enskilt dygn. I hushåll används mest elektricitet under morgonen och tidig 

kväll, medan produktionen från solceller är som störst mitt på dagen. Detta gör det viktigt att 

kunna sälja sin överskottsproduktion under vissa perioder, vilket ställer krav på att det ska vara 

enkelt att ansluta sin solcellsanläggning till nätet. (Widén, 2009) 

4.1.3 Elnätsägare och elpris är viktiga faktorer för införandet av solel i elnätet 

För att solceller ska kunna fungera tillfredställande för småskaliga producenter, exempelvis 

villaägare, måste det gå att sälja el till elnätet när solcellsanläggningen producerar ett överskott. 

Den aktör på marknaden som tar emot den producerade solcellselen från anläggningar är ägaren 

av elnätet. Ett godkännande mellan elproducent och nätägare, de som har nätkoncession, måste 

alltid finnas när el levereras till nätet. Om anläggningen uppfyller de tekniska kraven är 

nätägaren skyldig att ansluta en produktionsanläggning. Som nätägare har man ansvar för den 

tekniska driften av nätet. (Mälarenergi, 2009) Att som nätägare ta emot solcellsproducerad el är 

i dagsläget inga större problem. Producenten ska kunna meddela nätägaren ungefär när och i 

vilken omfattning solcellsanläggningen levererar el till nätet. (Krohn, 2009)  

 

Med nuvarande regler är det enligt Stridh (2009) krångligt och kostsamt att föra in småskalig 

elproduktion på nätet och det nuvarande låga elpriset ger begränsade intäkter. 

Abonnemangskostnaden överstiger ofta intäkten som kan fås av såld el till nätet vid småskalig 

elproduktion, men ett abonnemang krävs för att få tillstånd att ansluta sin solcellsanläggning till 

elnätet. (Stridh, 2009) Avgifterna för ett inmatningsabonnemang skiljer sig väldigt mycket 
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beroende på nätbolag
12

. (Ny Teknik (1), 2009) Den producerade elen kan sedan säljas till vilket 

elhandelsbolag man sen väljer att upprätta avtal med.  

 

Dagens låga elpris är en nackdel för solcellsproducerad el. Det låga priset beror till stor del på 

den goda tillgången på billig vattenkraft och även en väl utbyggd kärnkraft. (Edoff, 2009) På 

senare tid har dock det svenska och europeiska elnätet integrerats alltmer, vilket har öppnat upp 

den europeiska elmarknaden för svenska elproducenter. På den europeiska elmarknaden får 

elproducenterna generellt sett mer betalt än på den svenska marknaden. Detta skulle kunna leda 

till högre elpriser på sikt, vilket är en trolig utveckling enligt Bengt Stridh (2009). Han menar 

också att det är svårt att göra prognoser på elpriset. 

 

Anledningen till att ett elbolag som Vattenfall själva inte producerar solel är det låga 

ekonomiska värdet av solcellsproducerad el i förhållande till produktionskostnaden i dagsläget. 

För Vattenfalls del som elproducent skulle intäkten för företaget bli ca 1 kr lägre än för en 

villaägare som själv konsumerar egenproducerad solcellsel. (Krohn, 2009; Persson, 2009) I det 

avslutande avsnittet om politisk påverkan, kapitel 4.3, kommer vi att diskutera denna viktiga 

fråga mer i detalj.  

 

Vi kommer att avsluta detta kapitel, där vi beskriver solcellstekniken, med att ge en översikt 

över läget av teknikutveckling för solceller.  

4.1.4 Teknikutveckling av solcellstekniken 

Det finns två huvudtekniker för solceller: kiselbaserade solceller och tunnfilmssolceller. Hittills 

har kiselbaserade solceller dominerat marknaden med en marknadsandel på runt 90 %. (Luleå 

tekniska universitet, 2009) Tunnfilmstekniken spås dock, enligt Edoff (2009), slå igenom på 

bred front i framtiden, då denna teknik blir billigare än den är idag. Det som skiljer kisel- och 

tunnfilmssolceller åt är huvudsakligen vilket material som används för att generera 

elektriciteten. Tunnfilmssolceller kan dessutom göras tunnare, vilket ger en lägre 

tillverkningskostnad. Kiselbaserade och tunnfilmsbaserade solceller brukar kallas för första 

respektive andra generationens solceller. (Energimyndigheten (4), 2008) 

 

                                                           
12  Priset varierar mycket, men exempelvis kostar ett abonnemang årligen 3780kr hos Göteborg Energi, till 1620 

kr hos Mälarenergi. (Ny Teknik (1), 2009) 
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Priset på kiselsolceller låg i princip still under några år fram till att finanskrisen startade hösten 

år 2008. Anledningen till att priset låg still innan finanskrisen var brist på 

tillverkningskapacitet, vilket berodde på en hög efterfrågan på kiselsolceller. Finanskrisen 

gjorde dock att priserna rasade
13

 när efterfrågan minskade kraftigt och gav en överkapacitet i 

produktionen. Kiselsolceller tillverkas av den ändliga råvaran kisel, jordens kisellager är dock 

så stort att en bristsituation inte väntas uppstå under överskådlig framtid. (Edoff, 2009; 

Selhagen, 2009) 

Tunnfilmsbaserade solceller har lägre verkningsgrad än kiselsolceller, men är billigare att 

tillverka. Det sker en hel del forskning på denna solcellsteknik för tillfället, exempelvis vid 

Uppsala universitet, med målet att höja verkningsgraden och hitta effektivare 

produktionsprocesser. (Edoff, 2009) Det sker också en del teknisk processutveckling för 

tunnfilmsbaserade solceller. Exempelvis utvecklar det svenska företaget Midsummer AB, enligt 

Ny Teknik (2) (2009), en ny tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller baserad på 

produktionsmetoder hämtade från CD-industrin.  

Den viktigaste faktorn, enligt Widén (2009), för att öka konkurrenskraften hos solceller är att få 

ner tillverkningskostnaderna, exempelvis genom massproduktion och en högre grad av 

automation i tillverkningsprocessen. En högre verkningsgrad är inte lika viktigt för att få ner 

priset på solceller baserade på kisel- eller tunnfilmstekniken.  

 

Det sker i dagsläget forskning på ett flertal nya solcellstekniker. En av dessa är Grätzelsolceller, 

som hittills har visat en effektivitet av samma storleksordning som hos tunnfilmstekniken, men 

visat vissa problem med långtidsstabiliteten. Om tekniken blir mer stabil kommer det att bli 

billigare att tillverka Grätzelsolceller, jämfört med solceller baserade på tunnfilmstekniken. 

Sammantaget är Grätzelsolceller, som också brukar kallas för den tredje generationens 

solceller, en teknik som kan göra solceller än mer konkurrenskraftiga på sikt. Det sker även 

forskningen på solceller tillverkade av plast. Det bedrivs exempelvis forskning på detta i 

Linköping och hittills har verkningsgraden varit cirka en tredjedel av kiselsolcellers. Forskarna 

räknar dock med att kunna höja effektiviteten betydligt framöver. Dessutom kan det komma 

nya tekniker i framtiden, som i dagsläget är okända, vilka kan ge ett ännu lägre pris på 

solcellsproducerad el. (Plast, 2009; Energimyndigheten (4), 2008).  

                                                           
13 Uppskattningsvis 30-40 % 
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4.2 Kunder på den svenska solcellsmarknaden  

Kunder till en solcellsanläggning kan vara i princip vem som helst, alltifrån villaägare till 

företag med mark eller takyta att placera solcellerna på. Vi har identifierat två huvudsakliga 

kundkategorier på den svenska solcellsmarknaden: privatpersoner och företag. Inom kategorin 

privatpersoner ingår fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I kategorin företag ingår 

förutom företag även kundgruppen offentlig förvaltning
14

. 

4.2.1 Kundgruppen privatpersoner 

Husägare tillhör kundgruppen privatpersoner och utgör den del av marknaden där det finns 

mycket stor potential. Husägaren har tillgång till den viktiga resursen tak, vilket vanligtvis är 

den plats en solcellsanläggning installeras på. En placering på ett tak påverkar inte heller 

omgivningen. (Edoff, 2009) Det största hindret för att någon från kundgruppen privatpersoner 

ska investera i en solcellsanläggning är priset. En solcellsanläggning är i dagsläget dyr och 

kräver en betydande investering. Det höga priset gör att denna kundgrupp är starkt beroende av 

någon form av ekonomiskt stödsystem för att en investering i en solcellsanläggning ska vara 

aktuell. Även när det gäller bostadsrättsföreningar är den ekonomiska aspekten i anläggningen 

central. Miljövinster är en positiv bieffekt men anläggningen behöver ha en ”rimlig” 

avbetalningstid. För att fler bostadsrättsföreningar ska bli intresserade av en solcellsanläggning 

behöver priset sjunka. (Broman, 2009) Ett hinder för många i kundgruppen privatpersoner är att 

de tycker det är krångligt att investera i en solcellsanläggning, mycket beroende av gällande 

stödsystem och regleringar kring solceller. (Sveriges Radio, 2009) Mer om detta i kapitel 4.3. 

 

Solceller har blivit något av en statusmarkör i Tyskland, där det har blivit populärt att installera 

solceller för småskalig produktion för att visa sin miljömedvetenhet. I Sverige finns inte samma 

tydliga tendenser, men det är troligt att solceller kommer att bli något av en statusmarkör på 

sikt även i Sverige. Solceller väcker positiva associationer hos i stort sett alla människor. Det är 

svårt att hitta något negativt att säga om solceller, då det är en helt ren energikälla, som inte 

påverkar närmiljön och dessutom kräver lite eller inget underhåll. Kan statusen för solceller öka 

ytterligare kan det bli intressant för husägare att investera i dessa även om den ekonomiska 

vinsten är liten eller obefintlig. (Widén, 2009; Palmblad, 2009) 

 

                                                           
14 Exempelvis kommuner och landsting. 
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Det finns husägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning även om 

avbetalningstiden är relativt lång, exempelvis femton år. Anledningen till en acceptans av en 

sådan lång avbetalningstid är viljan från husägare till ett miljöengagemang och känslan av att 

ge sitt eget bidrag till en minskad klimatpåverkan. (Vi i villa, 2009; Edoff, 2009; Sveriges 

Radio, 2009) En viktig aspekt hos kundgruppen privatpersoner är att intresset för 

egenproducerad el är mycket stort. Enligt Sveriges Radio (2009) är 9 av 10 privatpersoner i 

Sverige mycket positiva till egenproducerad el och vill gärna bedriva egen elproduktion.  

4.2.2 Företag ser solceller som bra PR i sin verksamhet 

Kundgruppen företag är beredda att investera i en solcellsanläggning trots att det inte är 

lönsamt. Vissa företag som vill bedriva ett proaktivt miljöarbete har visat intresse för 

solcellsanläggningar även om vinsten med en anläggning inte visas i ekonomiska termer. 

Restaurangkedjan MAX AB har en tydlig miljöprofil på sin verksamhet, exempelvis använder 

de enbart förnyelsebar el och de klimatkompenserar
15

 alla sina koldioxidutsläpp. Företaget har 

valt att installera solel och solvärme på försök i en ny restaurang, som en del i ett energisnålt 

huskoncept. Tanken är att alla nya restauranger på sikt ska vara av denna typ. (Larshans, 2009) 

Fastighetsbolaget Vasakronan satsar även de på solceller och har en större försöksanläggning 

nära Telefonplan i Stockholm. Även ICA ser potential hos solceller och har 

försöksanläggningar installerade. Om försöken faller väl ut kan större satsningar bli aktuella. 

Denna kundgrupp ser ett mervärde hos solcellsproducerad el i form av positiv PR. Därför är det 

inte lika viktigt med olika former av ekonomiska stödsystem. (Energinyheter.se, 2008; Denell, 

2009; Larshans, 2009) 

 

Även offentlig förvaltning ser ett mervärde hos solceller i sin verksamhet, då en 

solcellsanläggning visar ett engagemang för miljön. Denna grupp har visat ett stort intresse för 

solceller, vilket till stor del berodde på det förra stödsystemet för solceller som tog slut år 2008.  

 

Slutligen finns även elbolag som ser ett stort värde i solcellsproducerad el, exempelvis Sala-

Heby Energi (SHE). Företaget har åtagit sig att köpa solel från en solcellsanläggning som 

beräknas producera ca 40 000 kWh/år för 4,5 kronor/kWh. Företagets ambition är att sälja 

vidare elen för samma pris till intresserade kunder med miljöprofil. ”Solelen har ett stort värde 

                                                           
15 Klimatkompensering innebär att koldioxidbesparande åtgärder utförs i ett annat land (oftast i utvecklingsländer) 

motsvarande utsläppen i Sverige, exempelvis trädplantering. 
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utöver vad den kan åstadkomma i form av elektricitet”, menar Hans Nyhlén (2009), 

produktutvecklare på SHE. Till exempel har SHE har fått stor uppmärksamhet i tv och 

tidningar kring satsningen på solel och har på det sättet fått positiv publicitet utan att behöva 

annonsera. SHE (2009) har redan planer på att utöka andelen solel till försäljning.  

 

4.3 Ekonomiska stödsystem för solceller i Sverige 

Politiker i Sverige har valt att stödja solel genom olika ekonomiska stödsystem. Syftet med 

stödet är att öka intresset för solceller, få fler aktörer på solcellsmarknaden och få ner 

kostnaderna på solcellsanläggningar. Det första stödet kom 2006 och riktade sig till kommuner, 

landsting och offentliga förvaltningar. Detta stöd sträckte sig till den sista december 2008 och 

täckte 70 % av den totala kostnaden för solcellsanläggningen. Enligt Linus Palmblad på 

Energimyndigheten ((1,2) 2009) var utfallet av stödet mycket gott då alla inblandade parter var 

nöjda, men en brist med utformningen var att privatpersoner inte kunde utnyttja 

subventionsprogrammet. Han menar att ett problem med de som fått stöd beviljat har ibland 

varit att de hellre vill ha en solcellsanläggning för att visa sitt goda miljöengagemang, snarare 

än att producera så mycket el som möjligt. Detta har visat sig genom dålig placering av 

solcellsanläggningen. Det har ibland varit viktigare att anläggningen ska vara synlig för folk än 

att välja en optimal placering för att maximera elproduktionen från anläggningen. 

  

Den första juli 2009 infördes ett andra stödsystem för nätanslutna solcellsanläggningar i 

Sverige. Stödet kan sökas under tre år, fram till slutet av år 2011, och omfattar 50 miljoner 

kronor per år. Totalt omfattar stödet 150 miljoner kronor och täcker 60 % av den totala 

anläggningskostnaden, upp till två miljoner kronor
16

. Både privatpersoner, offentliga 

institutioner och företag kan söka medel från detta stöd. (Energimyndigheten (1), 2009)  

Enligt Linus Palmblad ((2), 2009) har intresset för det nya stödsystemet för solceller har varit 

mycket stort. Fram till den första september år 2009 hade ansökningar om stöd för 152 miljoner 

kronor kommit in. De flesta ansökningar kom från privatpersoner, även om de största beloppen 

sökts av företag, kommuner och landsting. Det är Länsstyrelserna i de olika länen som beslutar 

vilka som ska få stöd. De som inte får bidrag i år får vänta till kommande år för en ny prövning. 

(Energimyndigheten (2), 2009) Eftersom det finns ett tak på två miljoner kronor menar Frank 

                                                           
16 För stora företag ersätts 55 % av investeringskostnaden. Det finns en gräns på två miljoner per anläggning, som 

berättigar till stöd. Utöver detta belopp sker ingen subvention, men företag kan söka bidrag ända upp till 

maxbeloppet.  
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Nilsson på Näringsdepartementet (2009) att stödet främst riktar sig till mindre anläggningar. Ett 

av de politiska målen med detta stödsystem är att skapa nya arbetstillfällen inom 

solcellsbranschen i Sverige.  

 

Det uppstod ett tomrum mellan de två olika subventionssystemen. Detta gjorde, enligt 

solcellsforskaren Marika Edoff (2009) att solcellsmarknaden i princip upphörde att existera 

under det halvår inget stöd fanns att söka och att detta avbrott skadade solcellsbranschen i 

Sverige. Hennes analys är att det nya solcellsstödet inte kommer att kunna föda någon svensk 

solcellsindustri på grund av dess begränsade omfattning. För att kunna skapa en riktig 

solcellsindustri i Sverige anser hon att stödet skall vara 10 gånger större, alltså 500 miljoner 

kronor årligen. Dock tror hon att stödet har positiva effekter för installationsfirmor av solceller 

som också kan bli mer vana att hantera solcellstekniken.  

4.3.1 Regleringar och stödsystem på solcellsmarknaden i Sverige  

Ett vanligt bidragssystem för solceller i Europa är en så kallad inmatningslag
17

. Fördelen med 

ett sådant system är, enligt Linus Palmblad på Energimyndigheten (2009), att det ökar 

incitamenten att ha en optimalt fungerande anläggning för ägaren, då stödet baseras på 

mängden producerad el. I Tyskland har detta stödsystem använts med mycket gott resultat. Ett 

liknande stödsystem har även introducerats i Spanien. (Widén, 2009; Stridh, 2009) Linus 

Palmblad (2009) tror att det som krävs för att solcellsmarknaden ska ta fart på allvar i Sverige 

är en inmatningslag liknande den som finns i Tyskland.  

 

En inmatningslag, liknande den i Tyskland, har hittills inte varit något alternativ som 

stödsystem för solceller i Sverige. Detta beror, enligt solcellsdoktoranden Joakim Widén (2009) 

på det generella stödsystemet i Sverige för förnyelsebar energi i form av elcertifikat. 

Elcertifikatsystemet ersätter producenter av förnyelsebar el med en viss summa per producerad 

kilowattimme
18

 och gynnar främst de förnyelsebara energikällor som producerar mest. 

Solcellsproducerad el missgynnas i detta system, då det med dagens teknik är billigare med 

exempelvis el från vindkraft och vattenkraft. (Energimyndigheten (3), 2001) Detta beror på att 

                                                           
17

 En inmatningslag garanterar producenter av förnyelsebar el (exempelvis från solceller) en förutbestämd 

ersättning på den producerade elen. I Tyskland har systemet utformats så att ersättning successivt minskas 

efterhand som solceller blir mer konkurrenskraftigt som energikälla. Systemet bekostas av alla elkonsumenter via 

elräkningen. 
18

 I dagsläget ligger ersättningen på ca 30 öre per kWh. Ersättningssystemet begränsas av kvoter som riksdagen 

beslutar om. Systemet finansieras gemensamt av alla elkonsumenter via elräkningen. 
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vindkraft och vattenkraft är mer utvecklade tekniker som ger relativt mycket energi till en låg 

kostnad. Elcertifikatsystemet är också, enligt solcellsforskaren Bengt Stridh (2009), betydligt 

mer lönsamt att söka om det rör sig om större mängder producerad el, mängder som 

solcellsanläggningar oftast inte kommer upp i.  

 

Elcertifikatsystemet har ett starkt politiskt stöd över blockgränserna och är därför troligtvis det 

stödsystem för förnyelsebar energi som kommer att vara aktuellt även på längre sikt, enligt 

Frank Nilsson på Näringsdepartementet (2009). I och med att elcertifikatsystemet är ett 

komplett stödsystem i sig, är det svårt att se hur en inmatningslag skulle vara kompatibel med 

detta system. (Stridh, 2009; Edoff, 2009) I EU diskuteras dock just nu ett direktiv som skulle 

göra det obligatoriskt att ha en inmatningslag även i Sverige, därför kan det, enligt Lennart 

Selhagen (2009), inte uteslutas att en inmatningslag även kommer att införas i Sverige i 

framtiden.  

 

Lennart Söder, professor i elektriska energisystem, har för regeringen gjort en SOU
19

-utredning 

om hur småskalig elproduktion ska kunna underlättas. I denna utredning föreslås bland annat 

betydligt lägre kostnader för småskaliga elproducenter för att ansluta exempelvis en 

solcellsanläggning. (Näringsdepartementet, 2008) En proposition utifrån Söders utredning 

beräknas komma under vintern 2009 och de föreslagna lagändringarna väntas träda i kraft den 

första april 2010. (Regeringskansliet, 2009) I den lagrådsremiss, som är ett steg fram mot 

propositionen, finns enligt Lennart Söder flera av hans förslag till enklare och billigare 

småskalig elproduktion inte med. Ett av de viktigare förslagen handlar om nettodebitering för 

småskaliga elproducenter, till exempel husägare. När solcellsanläggningen producerar mer el 

än vad hushållet konsumerar kan den säljas. Intäkterna för att sälja elen blir i dagsläget dock 

mycket små. Om en villaägare istället fick låta sin elmätare ”backa” när solcellsanläggningen 

producerar mer än vad hushållet konsumerar, ökar värdet på solelen och det blir allt mer 

intressant för husägare ur ekonomisk synvinkel. Bengt Stridh, solforskare på ABB, ser att ett 

positivt förslag som finns med i lagrådsremissen är slopandet av inmatningsabonnemang, vilket 

skulle vara ett steg framåt. Statssekreterare på näringsdepartementet, Ola Alterå, menar att de 

förslag som nu kommer i den nya propositionen kommer att uppmuntra fler till småskalig 

elproduktion. Han menar också att framtiden får utvisa om det är tillräckliga förändringar som 

                                                           
19 Statens offentliga utredningar. 
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nu införs eller om det är motiverat att införa ytterligare åtgärder. (Hållén, 2009; Sveriges Radio, 

2009)  

 

Detta avsnitt har beskrivit hur de tre faktorerna produkt, kunder och politisk påverkan agerar på 

den svenska solcellsmarknaden. I nästa kapitel analyseras hur dessa faktorer inverkar på 

varandra genom att påverkan från en faktor på de två övriga kommer att undersökas mer 

ingående. Dessutom fördjupas analysen av varje enskild faktor.  
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5 Analys  

I detta kapitel analyseras vilken påverkan de tre faktorerna produkt, politik och kunder har på 

den svenska solcellsmarknaden. Utifrån vår analysmodell och vårt insamlade empiriska 

material har den nedanstående analysen utformats, där varje faktor utgör ett delkapitel. I början 

av varje delkapitel har vi analyserat hur den beskrivna faktorn påverkar de övriga två 

faktorerna. Sedan analyseras respektive faktors påverkan på den svenska solcellsmarknaden 

mer ingående. 

5.1 Solcellsmoduler som produkt  

För att den svenska solcellsmarknaden ska växa är det viktigt att priset på solcellsmoduler 

sjunker. Därmed blir det nödvändigt att utveckla effektivare produktionsprocesser som kan 

sänka priset på dessa moduler. Solcellsmodulernas nuvarande, och uppskattade framtida, 

tekniska egenskaper påverkar kundens vilja att investera i en solcellsanläggning. Desto billigare 

produkten blir, desto mer kan den attrahera potentiella kunder.  

  

Faktorn politik påverkas av produkten genom att solceller kan visa sin framtida potential som 

energikälla. Kan resultat visas för politiker som tyder på tekniska framsteg, kan de bli mer 

benägna att stödja tekniken. I figur 9 nedan sammanfattas detta samband. I följande avsnitt 

analyseras solcellsmodulens egenskaper som produkt. 

 

Figur 9: Sammanfattande figur över produktens påverkan på kunder och politik. (egen illustration) 

 

5.1.1 Prisutveckling på solceller 

Priset på solcellsmoduler gjorda av kisel har, historiskt sett, följt en tydligt sjunkande trend. 

Denna utveckling har dock visat tecken på att avta på senare tid, vilket kan tyda på att 

kiseltekniken allt mer fyllt sin utvecklingspotential. Än så länge är det för tidigt att drar några 
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slutsatser kring detta och priset på kiselsolceller kan likaväl fortsätta sjunka i framtiden. 

Problemet med brist på tillverkningskapacitet för kiselbaserade solcellsmoduler som fanns 

innan finanskrisen, som startade hösten år 2008, har i dagsläget förändrats till ett överskott av 

solcellsmoduler på marknaden. Detta har medfört att priserna på solcellsmoduler har sjunkit 

betydligt. Tunnfilmstekniken har stor potential att sjunka i pris genom att effektivare 

produktionsprocesser tas fram. Det kommer förmodligen även att ske en snabb utveckling av 

tekniken under de närmaste åren. Vid vilken tidpunkt som solcellsteknik kommer att kunna 

konkurrera prismässigt med traditionella energikällor i Sverige är dock svårt att säga. Det kan 

däremot konstateras att detta kommer att ske inom överskådlig framtid. Detta beror delvis på 

grund av att produkt- och processutvecklingen inom solcellsteknik är stark och delvis i och med 

ett troligt stigande elpris, som gör solcellsproducerad el mer konkurrenskraftig.  

 

5.1.2 Teknikutveckling  

Forskningen inom solcellsteknik är omfattande och bedrivs på många platser runt om i världen 

med ambitionen att göra solceller konkurrenskraftig som energikälla. Kiselsolceller är i 

dagsläget en etablerad produkt på solcellsmarknaden med en stor marknadsandel. 

Utvecklingspotentialen för denna teknik är begränsad till förbättringar främst i 

tillverkningstekniken. Därmed anser vi att kiseltekniken i dagsläget har en dominant teknisk 

design som kan utvecklas med inkrementella förbättringar, men som alltmer hotas av helt nya 

solcellstekniker. 

 

Av solceller som bygger på tunnfilmsteknik bedrivs det i dagsläget mycket forskning. Ett antal 

färdiga tillämpningar har kommit ut på marknaden och tekniken fortsätter att ta 

marknadsandelar av kiseltekniken. Det bedrivs forskning för att ta fram produkter med bättre 

prestanda och processer som effektiviserar tillverkningen. Det är intressant att notera att så 

mycket fokus ligger på utvecklandet av effektivare produktionsprocesser, då det i normala 

innovationsförloppet vanligtvis är produktutvecklingen som kommer först.  

 

Grätzelsolceller, den så kallade tredje generationens solceller, är fortfarande på 

forskningsstadiet. Om denna forskning lyckas kan kostnaden för solcellsmoduler sänkas 

ytterligare jämfört med kisel- och tunnfilmstekniken genom att tillverkningsprocessen 

förenklas. Denna teknik har dock ännu inte resulterat i några kommersiella tillämpningar och 

därför är det svårt att göra förutsägelser kring denna tekniks framtida utveckling. Inte heller för 
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andra tekniker, exempelvis i form av plastsammansättningar som fungerar som solceller, är det 

enkelt att göra någon framtidsanalys för. Noterbart är ändå att forskning kring olika material för 

solelproduktion pågår, vilket kan få den framtida svenska solcellsmarknaden att både förändras 

och bli större. 

 

I figur 10 nedan sammanfattas hur de olika solcellsteknikerna kan illustreras i form av en s-

kurva där utvecklingen av billigare solcellsmoduler gör tekniken mer ekonomiskt attraktiv. 

Eftersom framtida tekniker, som exempelvis Grätzelsolceller, ännu inte har kommit ut på 

marknaden är dess kurva streckad. Denna kurva är en grov uppskattning från vår sida. Y-axeln 

respresenterar hur mycket installerad effekt från solceller som kan fås per kostnadsenhet. Vår 

bedömning om var vi befinner oss idag representeras av solen.   

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Geografiska förutsättningar för solel i Sverige 

Efter att ha satt oss in situationen för solceller i Sverige kan vi konstatera att det är möjligt att 

använda solcellstekniken på våra breddgrader. En utbredd uppfattning hos allmänheten är att 

den låga solinstrålning i Sverige skulle göra det svårt att använda solceller. Tyskland, som har 

liknande förutsättningar som Sverige gällande solinstrålning, har satsat på solceller i stor skala 

och uppnått gott resultat. Detta är ett bevis för möjligheten till en betydande ökning solel i 

Sverige. I och med att norra Europa har lägre solinstrålning än Medelhavsländerna påverkar det 

ekonomin för en solcellsanläggning. Detta innebär att det kommer att ta längre tid för solceller 

att bli en lönsam energikälla i Sverige. Solcellsmarknaden i Sverige kommer därför att vara 

beroende av ekonomsiska stödsystem i ytterligare minst åtta till tio år. Det är svårt att bedöma 

när solceller kommer att bli en konkurrenskraftig energikälla, men ett flertal experter är ense 

om att solcellsproducerad el kommer att bli lönsamt i Sverige inom en överskådlig framtid.  

 

Figur 10: De tre olika generationernas 

solcellstekniker och deras relation till varandra. 

 (egen illustration) 
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5.1.4 Solceller som produkt: sammanfattning 

Det bedrivs mycket forskning på solceller och den andra generationens solceller, 

tunnfilmstekniken tar marknadsandelar från kiseltekniken. Framtida tekniker, som 

Grätzelsolceller, kan göra solceller ännu billigare i framtiden. Den viktigaste faktorn för att 

minska priset på solcellsmoduler är effektivare produktionsprocesser för solceller som gör 

solceller billigare att tillverka. Finanskrisen har sänkt priset på den i dagsläget vanligaste 

tekniken, kiselsolceller, genom att den minskade efterfrågan har gett ledig 

produktionskapacitet. För att en marknad ska bildas behövs det även kunder. Därför kommer vi 

att i nästa avsnitt att analysera vad som påverkar de olika kundgrupperna: privatpersoners och 

företagens vilja att investera i solceller. 

5.2 Kundgrupper på den svenska solcellsmarknaden 

Vi har identifierat två huvudsakliga kundgrupper på den svenska solcellsmarknaden: 

privatpersoner och företag. Dessa två kundgrupper påverkar faktorerna politik och produkt 

genom att efterfråga solceller, men har delvis olika drivkrafter bakom sin investeringsvilja. 

Privatpersoner har visat ett stort intresse för det nya stödsystemet för solceller som infördes år 

2009. Detta stora intresse kan göra att politiker skjuter till mer pengar till stödsystemet och att 

framtida stödsystem för solceller blir mer omfattande. Det kan i sin tur leda till en positiv spiral 

där efterfrågan på solceller växer allteftersom. En ökad efterfrågan gör också att företag som 

tillverkar solceller kan utveckla nya produkter och utöka sin produktion, med minskad 

produktionskostnad för solceller som följd. Kundgruppen företag är inte lika beroende av 

stödsystem för solceller, då de ser ett mervärde i form av positiv PR förknippat med en 

solcellsanläggning.  I figuren nedan presenteras dessa samband (se figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Sammanfattande figur över kunders påverkan på politik och produkt. (egen illustration) 



 

 
38 

     

 

5.2.1 Kundgruppen privatpersoner 

Hus med tak i lämplig vinkel mot solen är en bra plats för att placera en solcellsanläggning i 

mindre storlek på. Den kundgrupp som har möjlighet att göra solcellsmarknaden stor i Sverige 

är husägare med goda takförutsättningar, genom att det stora antalet potentiella kunder. En 

placering på ett tak ger inte heller någon negativ påverkan på den omgivande miljön och 

solceller är en okontroversiell energikälla. Inget buller, skuggning, utsläpp eller störande 

moment förekommer när solcellsmodulerna är i drift. Eftersom det inte finns några rörliga delar 

i en solcellsanläggning är den också väldigt lättskött. Det som kan behöva bytas ut under den 

långa livslängden, kanske 30-40 år, är komponenter i anslutning till anläggningen. Ovanstående 

faktorer kan delvis ligga bakom den positiva inställningen till solceller som finns hos många 

privatpersoner i Sverige.  

 

Det är i dagsläget inte ekonomiskt lönsamt att som husägare installera en solcellsanläggning för 

egen elproduktion, även om det nuvarande stödsystemet för solceller inkluderas. Någon stor 

ökning av anläggningar på tak till husägare anses inte rimlig med det nuvarande 

subventioneringssystemets utformning.  

 

Husägare som känner ett engagemang i miljöfrågor är beredda att betala ett högre pris för el 

som är producerad på ett miljövänligt sätt. Detta innebär att solcellsproducerad el även i 

dagläget är intressant för vissa privatpersoner. Dessa personer är beredda att betala ett högre 

pris sin el för att visa sitt engagemang för miljön. I Tyskland var det först miljöengagerade 

privatpersoner som investerade i en solcellsanläggning. Därefter har en solcellsanläggning 

blivit något av en statussymbol, vilket har gjort att solceller har blivit alltmer populära även för 

andra husägare, såsom bostadsrättsföreningar. En liknande utveckling i Sverige är trolig, då den 

alltmer intensiva klimatdebatten gör att allt fler husägare tar miljöfrågan på allvar. Om statusen 

för småskalig solcellsproduktion höjs även i Sverige finns möjlighet till en större marknad för 

solceller. 

 

Privatpersoner i Sverige har en mycket positiv inställning till egenproducerad el. Detta intresse 

skulle kunna göra att solceller kan bli än mer populära som energikälla. Men för att detta 

intresse skall kunna tas tillvara måste regleringarna kring egenproducerad el förenklas. Denna 

fråga kommer att diskusteras i mer detalj under nästa delavsnitt: politisk påverkan. 
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5.2.2 Kundgruppen företag 

I dagsläget är miljöstrategi och miljömedvetenhet viktiga nyckelord hos företag och offentliga 

organisationer. Företag som bedriver ett proaktivt miljöarbete uppfattas positivt av sina kunder. 

Ett sätt att genomföra detta miljöarbete på kan vara att investera i en solcellsanläggning. MAX 

AB har aktivt valt att använda solceller i en ny restaurang de bygger. Priset på anläggningen 

hade ingen betydelse vid investeringen, utan den sågs som en del i företagets starka miljöprofil. 

Företaget ser sin starka satsning på sin miljöprofil som ett sätt att i längden bli mer lönsamt, 

genom att locka kunder med hjälp av sin starka miljöprofil. 

 

Vasakronan är ett fastighetsbolag som ser solceller som en intressant energikälla och därmed 

ser satsningar på solceller som viktigt inför framtiden. Även detta företag har alltså valt att 

arbeta proaktivt, trots att solcellsproducerad el inte är lönsamt i dagsläget. ICA AB ser även de 

positivt på solceller. Detta företag har också en viktig resurs i takytan på sina butiker. 

Energibolaget Sala-Heby Energi har fått mycket publicitet i media sedan man åtagit sig att köpa 

el från en solcellsanläggning. Anledningen till satsningen kan mycket väl vara att framstå som 

ett miljövänligt energibolag i sin marknadsföring. Denna publicitet kan locka kunder och kan 

på det sättet vara ett strategiskt viktigt och ekonomiskt fördelaktigt beslut för energibolaget.  

 

5.2.3 Kundgrupper på solcellsmarknaden: sammanfattning 

För husägare är det viktigt att det priset på solceller är tillräckligt lågt för att det ska vara 

intressant att investera i en solcellsanläggning. Miljömedvetna husägare är beredda att betala ett 

högre pris för solcellsproduerad el och dessa personer kan göra solceller mer populära. Det 

stora intresset för egenproducerad el i Sverige kan även det göra solceller mer attraktiva som 

energikälla. Företag väljer att investera i en solcellsanläggning, även om det inte är ekonomiskt 

lönsamt. Dessa företag ser solceller som ett sätt att stärka sin miljöprofil och öka sin status hos 

sina kunder. För att kundgruppen med störst potential, villaägare, ska ta fart krävs det i 

dagsläget ekonomiska stödsystem och regleringar som förenklar för småskalig elproduktion. 

Detta är temat i det tredje och avslutande avsnittet i detta kapitel som är politisk påverkan. 

5.3 Politisk påverkan på den svenska solcellsmarknaden 

I de förra avsnitten om solceller som produkt och potentiella kunder såg vi att en viktig faktor 

för solcellers konkurrenskraft är priset. Dessutom är det viktigt att förenkla för småskaliga 
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elproducenter så att det blir enklare och mer ekonomiskt att äga en solcellsanläggning. I detta 

avsnitt analyseras hur de ekonomiska stödsystemen och regleringar för solceller och 

egenproducerad el ser ut i Sverige. Dessutom kommer vi att ta upp politikers normskapande 

roll.  

 

Faktorn politisk påverkan inverkar på solceller som produkt genom att stödsystem kan främja 

den tekniska utvecklingen av solceller. En ökad efterfrågan hos kunder kan därefter skapa en 

positiv spiral för solceller. Genom att aktivt stödja solceller kan marknaden snabbare kunna stå 

på egna ben, utan ekonomiskt stöd. Politiker kan med hjälp av stödsystem och regleringar även 

stimulera potentiella kunder att köpa en solcellsanläggning. Politiker påverkar även kunders 

inställning till solcellstekniken genom att politiska mål och kan fungera som normsättning. 

Sambanden illustreras i figuren nedan (se figur 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Sammanfattande figur över politikens påverkan på kunder och produkt. (egen illustration) 

 

5.3.1 Ekonomiska stödsystem för solceller i Sverige 

Solceller stöds i dagsläget av ett ekonomiskt subventionssystem och detta är i dagsläget det 

svenska sättet att ge bidrag specifikt till solceller. Småskalig solcellsproducerad el är det som 

främst gynnas genom det nuvarande subventioneringssystemet för solceller. Detta eftersom det 

finns en storleksgräns för den solcellsanläggning som stöd söks för. Effekterna av stödet på den 

svenska solcellsmarknaden har, och kommer förmodligen bli, begränsade. Stödet är för litet för 

att kunna utvidga den svenska marknaden och kommer därför att ha begränsade effekter på 

solcellsmarknaden som helhet. Den otillräckliga omfattningen på stödet kan innebära att den 

svenska solcellsmarknaden utvecklas långsamt. Det stora intresse som finns för solceller 

riskeras att inte tas tillvara, genom att stödet inte räcker till för att alla som sökt. För många blir 

det därför ingen investering i en solcellsanläggning, trots att intresse och engagemang finns. 

Det är även möjligt att stödsystemet i sig har väckt ett ytterligare intresse för solceller. För att 
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den svenska solcellsmarknaden ska utvecklas i framtiden är det viktigt att det finns en 

kontinuitet i stödsystem och att det inte uppstår ett glapp mellan två olika stödsystem.  

 

Förutom ett specifikt stödsystem för solceller omfattas även solceller av det generella stödet för 

förnyelsebar energi: elcertifikatsystemet. Detta stöd lämpar sig inte för en energikälla som 

solceller som producerar få kilowattimmar. Det behöver också bli enklare administrativa regler 

kring detta stöd, om det ska passa solceller. Solceller skulle behöva ett mer specifikt stödsystem 

som ger ersättning för den producerade elen och underlättare för småskaliga elproducenter. 

Elcertifikatsystemet fungerar inte tillfredställande som stödsystem för solceller i dagsläget. 

 

5.3.2 Politisk påverkan genom regleringar och normsättande 

Det är viktigt att politikerna gör det enklare att producera sin egen el. Solceller producerar el 

när behovet är som minst, både över ett år och också ett enskilt dygn. Därför uppstår för de 

flesta som har en solcellsanläggning ett behov att kunna sälja sin egenproducerade el vid vissa 

tidpunkter. I dagsläget är detta både dyrt och krångligt och det är i de flesta fall en ren 

förlustaffär. Det krävs alltså nya politiska regleringar för att underlätta för personer som vill 

producera sin egen el. Det finns i huvudsak två olika sätt att underlätta för småskaliga 

elproducenter på: dels genom en inmatningslag och dels genom nettodebitering.   

 

I flera europeiska länder har man valt att införa en inmatningslag som ger ersättning för den 

producerade mängden el från solcellsanläggningen. Detta har flera fördelar: dels så kommer 

ägaren att optimera placeringen och underhållet av sin anläggning. Dels så skapas ett enkelt 

stödsystem som kan göra solceller lönsamt. Med nuvarande lagstiftning är det inte troligt att en 

inmatningslag införs i Sverige. På sikt skulle dock ett EU-direktiv kunna göra en inmatningslag 

obligatorisk. Nettodebitering skulle förenkla för småskaliga elproducenter och vara en klar 

förbättring jämfört med nuvarande regler på detta område. Det är oklart om detta kommer att 

genomföras i dagsläget. Ett slopande av kravet på ett inmatningsabonnemang för en ägare av en 

solcellsanläggning kan göra det enklare och mer lönsamt att producera sin egen el. Det krävs 

regleringar på detta område då det är viktigt att det kommer nya regler kring dessa frågor, för 

att snabbare underlätta för småskaliga elproducenter.  

 

Det finns även positiva bieffekter med småskalig elproduktion. En positiv effekt kan vara att 

konsumenter blir mer medvetna om sin energikonsumtion och därmed sänker sin elförbrukning.  
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Politiker kan genom de signaler de sänder ut sätta normer för vilken roll solceller och 

egenproducerad el ska spela i samhället och därigenom påverka människors attityd i dessa 

frågor. Detta kan främst ske genom konkreta åtgärder som stödsystem och regleringar. Genom 

att ta solceller på allvar skapar politiker en stark grogrund för en livskraftig solcellsmarknad. 

 

5.3.3 Politisk påverkan på den svenska solcellsmarknaden: sammanfattning 

Det finns i dagsläget ett stödsystem för solceller för Sverige. Intresset för stödet har varit stort 

och det finns en risk att stödets begränsade omfattning gör att det stora intresset för solceller 

som finns riskerar att förloras. Den begränsade omfattningen gör också att solcellsmarknaden 

som helhet inte kommer att utvidgas. Stödsystemen bör utformas så att det inte uppstår ett 

glapp emellan. Elcertifikatsystemet i sin nuvarande form passar inte solceller. För att underlätta 

för småskaliga elproducenter behövs det nya regler på detta område. En inmatningslag skulle 

passa solceller bra, men är i dagsläget inte en trolig lösning även om EU-direktiv kan ändra på 

detta i framtiden. Nettodebitering skulle innebära en förbättring för småskaliga elproducenter, 

men inga beslut kring detta har ännu tagits. Politiker påverkar människors attityd till 

egenproducerad el och solceller genom de konkreta åtgärder de genomför. Hushåll som 

producerar sin egen el kan bli mer medvetna om den egna elförbrukningen. 

 

I det kommande kapitlet kommer vi att sammanfatta vad vi har kommit fram till i ovanstående 

analys av den svenska solcellsmarknaden och återkoppla till vårt syfte. Vi diskuterar 

övergripande våra tankar kring hur de tre faktorerna produkt, politik och kunder påverkar den 

svenska solcellsmarknaden, för att sedan kortfattat presentera vad vi anser bör göras för att den 

svenska solcellsmarknaden ska utvecklas. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur de tre faktorerna, produkt, kunder och politisk 

påverkan interagerar och påverkar den svenska solcellsmarknaden. Vi kommer i detta kapitel 

att sammanfatta våra slutsatser för att sedan utifrån dessa nämna ett antal åtgärder som kan göra 

att den svenska solcellsmarknaden utvecklas.  

6.1 Faktorerna produkt, kunder och politiks påverkan  

Med teknikutveckling och minskade produktionskostnader för solcellsmoduler blir produkten 

allt billigare och allt mer attraktiv för potentiella kunder. Teknikutvecklingen kring 

tunnfilmstekniker och andra material i solceller, exempelvis plastsammansättningar, kan göra 

energikällan konkurrenskraftig med andra energikällor i framtiden. Den svenska 

solcellsmarknaden kan då, med hjälp av teknikutveckling, komma att öka betydligt på sikt. De 

geografiska förutsättningarna för solel finns i Sverige, genom att mängden solinstrålning är 

tillräckligt stor, även om produktionen av solel varierar kraftigt mellan sommar och vinter. De 

geografiska förutsättningarna behöver inte vara ett hinder för den svenska solcellsmarknaden.  

  

Kunder, eller potentiella kunder, till en solcellsanläggning har vi delat upp i två kundgrupper; 

privatpersoner och företag. Dessa har vi sett har olika drivkrafter till att investera i en 

solcellsanläggning. Även om privatpersoner ofta grundar sin investering i ett miljöengagemang 

är den ekonomiska aspekten en viktig faktor som spelar stor roll hos många. När det gäller 

företag så är positiv PR och image viktigt medan ekonomin i anläggningen inte är lika viktig. 

Det finns en stor potential hos husägare, som möjliga kunder på den svenska marknaden, om ett 

tryggare ekonomiskt stödsystem införs och om lagändringar gör det enklare för småskaliga 

elproducenter.   

 

Politikerna behöver ge fortsatt ekonomiskt stöd till solcellsproducerad el för att 

solcellsmarknaden ska fortsätta utvecklas. De behöver också genomföra lagförändringar som 

kan förbättra ekonomin för småskalig elproduktion.  Förändringar i lagar kring denna fråga är 

på gång men det är för tidigt att dra några slutsatser kring detta ännu. Hur stor påverkan de nya 

lagförslagen kan ha på solcellsmarknaden återstår att se, men fler önskvärda förslag, som till 

exempel nettodebitering, som skulle gynna solcellsproducerad el ser inte ut att finnas med. 

Politikerna skapar, i och med sina ageranden, normer i samhället som kan påverka 
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allmänhetens inställning till solcellsproducerad el. Som normsättare har man en viktig roll som 

kan främja marknaden ytterligare.  

 

I Sverige närmar vi oss den dag då solcellsproducerad el inte kommer vara beroende av 

stödsystem. Denna dag ligger dock ytterligare några år framåt i tiden jämfört med exempelvis 

Tyskland som beräknar marknaden som självständig år 2015. Stöd och regelförenklingar i 

Sverige kan göra att marknaden kommer till en tipping point där den kan stå på egna ben. 

Politikerna kan således vara till hjälp med att påskynda solcellernas konkurrenskraft som 

energikälla.  

 

Till sist har vi kunnat se ett samspel mellan de tre faktorerna och hur de kan påverka varandra. 

För att ge solcellsmarknadens de bästa förutsättningarna att utvecklas, behövs ett nära 

samarbete och förståelse mellan politiker, kunder och produktutvecklare. Om ett långsiktigt 

ekonomiskt stödsystem kan införas för solceller, och som sätter långsiktiga spelregler och 

förutsättningar på marknaden, ger det en bra möjlighet till leverantörer och kunder att planera 

sin verksamhet. Kan politikerna visa sin tro på solceller genom ett sådant långsiktigt 

stödsystem, skapas också en normsättning för solcellers potential som energikälla i samhället. 

Denna normsättning kan spegla av sig på medborgarnas och potentiella kunders inställning till 

solcellstekniken.  

 

6.2 Solelens framtid i Sverige 

Vi har, utöver de slutsatser som kopplats till vårt syfte, funnit en rad punkter som gäller för den 

svenska solcellsmarknaden idag. På olika sätt kan solcellsmarknaden främjas av olika insatser 

eller händelser relaterat till den. Vi har kommit fram till att den politiska påverkan på produkt 

och kunder i vår analysmodell är de viktigaste i dagsläget för att den svenska 

solcellsmarknaden ska utvecklas. Kortfattat presenteras, i punktform utan inbördes ordning, 

olika åtgärder eller händelser som kan främja den svenska solcellsmarknaden.  

 

 Enklare lagar och regler måste införas för småskalig förnybar elproduktion, 

exempelvis avskaffandet av inmatningsabonnemang och införandet av nettodebitering.  
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 Långsiktiga subventionsprogram måste införas för att undvika hack på 

marknaden. I dagsläget vet ingen om ett fortsatt stöd till solceller kommer att införas 

efter år 2011. 

 En gemensam politisk agenda för solcellers roll i det svenska energisystemet 

behöver skapas för att skapa en långsiktighet i detta arbete. I dagsläget finns endast 

partipolitiska mål. 

 Elcertifikatsystemet är inte optimalt för solceller och bidrar inte till en 

marknadsutveckling. Ett annat system, exempelvis en inmatningslag, skulle gynna den 

svenska solcellsmarknaden mer.  

 Om politiska och globala klimatavtal kommer till stånd blir solcellstekniken ännu 

viktigare som energikälla globalt, men kommer även att ha positiv effekt på 

utvecklingen av marknaden i Sverige. Främst genom att en ökad efterfrågan gynnar 

svenska tillverkare av solcellsmoduler.  

 Det finns stor potential för småskalig solelproduktion genom stort intresse hos 

allmänheten. Detta är något den politiska kraften måste utnyttja genom att införa 

regelförenklingar och ekonomiska stödsystem för att fånga upp de positiva möjligheter 

som finns hos potentiella kunder.  

 Med fortsatt teknikutveckling kan framtida solcellsprodukter göra solel 

konkurrenskraftig som konventionell energikälla.  

 

Avslutningsvis tror vi på en betydande ökning av solcellsproducerad el i Sverige om den 

politiska kraften skapar förutsättningar till solcellsmarknaden enligt punkterna ovan. Kan även 

förbättrad teknik och nya billigare solcellspaneler, genom teknikutveckling, komma ut på 

marknaden kan Sverige få en ökad andel förnyelsebar och outtömlig energikälla som kan bli 

betydelsefull i framtiden.  
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6.3 Vidare studier 

Denna studie har varit av övergripande karaktär och har beskrivit solcellsmarknaden ur 

perspektivet med de tre krafterna produkt, politik och kunder. En fördjupning i enbart den 

politiska kraften, hur den påverkar solcellsmarknaden, och vilka förutsättningar som krävs för 

att lyckas från politiskt håll, skulle vara ett spännande område att genomföra ytterligare studier 

på. Även en uppföljning av uppsatsen, när flera viktiga politiska beslut har tagits som påverkar 

solcellsmarknaden, är en intressant framtida uppgift. Denna uppsats kan även ligga till grund 

när det gäller att etablera ett solcellsprojekteringsföretag. Frågeschemat i bilaga 1 kan vara ett 

hjälpmedel i arbetet med att analysera solcellsmarknaden i ett sådant projekt.  
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Bilaga 1.1 : Beskrivning av frågeschema/frågeställningar för vidare studier 

 

Potentiella kunder: Vilka är de möjliga kunderna vid en solenergisatsning? Om vi finner att 

småskaliga solcells- eller solfångaranläggningar är mest lönsamt för företaget att satsa på är 

kanske privatkunder i form av husägare den kundgrupp man bör inrikta sig mot. Vid något 

större anläggningar är företag och offentlig sektor intressant kundgrupp och för dessa kan en 

solenergianläggning också innebära viktig PR. 

 

Potentiella investerare: För att kunna göra en solenergisatsning behövs startkapital och villiga 

investerare som ser möjligheterna i en investering. Det är alltså av värde att utreda vilka 

investerare som investerat kapital i förnyelsebar energi tidigare och som kan vara aktuella att 

bidra med riskkapital även i detta fall. 

 

Subventioneringssystem: Utan subventioner från staten har det visat sig svårt att få lönsamhet 

i solcellsproducerad el. Hur ser subventioneringssystemet ut i Sverige och hur ser 

framtidsutsikterna ut inom detta område? En undersökning över hur subventionerna ser ut i 

övriga norden och kanske i övriga länder i Europa är värdefullt att få en bild över.  

 

 

 

Arbetskraft: Vilken typ av arbetskraft i form av teknisk kompetens behövs för att kunna göra 

en solenergisatsning? Vilka möjliga frontfigurer kan identifieras? 

 

Produkter: Vilka produkter inom en solenergisatsning kan vara mest lönsamma att satsa på? 

De produkter vi i första hand inriktar oss på är solceller och solfångare. Forskning inom 

solcellsområdet gör att utvecklingen går fort både vad gäller verkningsgrad och nya materiel. 

Produkter som kan bli aktuella i framtiden är därför intressant att undersöka. Bör man rikta in 

sig på små- eller storskaliga anläggningar? Vad finns för lagringsmöjligheter av solenergin 

och vad behövs för att ansluta en anläggning mot nätet? Därutöver vill vi också se om det 

finns någon attraktiv leverantör/partner på marknaden som ett samarbete skulle kunna inledas 

med. 

 

Resurser: Finns det och i så fall vilka kritiska resurser kan vi identifiera inom solenergi (Jfr. 

mark för vindkraft). Hur kan dessa resurser i sådana fall i ett tidigt skede knytas till företaget? 

Att tidigt skriva avtal med kund är viktigt för att minska kapitalbindningen och därmed risken 

för företaget. Hur kan detta göras? 

 

Omvärldsanalys: Hur väl står sig solcellsel i förhållande till andra elproduktionsslag? 

Bidragssystem i Europa, övriga världen? Vilka skillnader kan ses mellan länder? Om det visar 

sig vara mer lönsamt att etablera verksamheten i något annat land, hur ser då dessa 

etableringsmöjligheter ut? 
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Bilaga 2 - Intervju med Marika Edoff 

 

Titel: Professor och forskningsledare 

Arbetsuppgifter: Forskningsledare för solceller på Ångström 

 

Hur skulle du vilja beskriva solenergins ställning som energikälla i Sverige? 

Vilka nackdelar finns för solenergibranschen i Sverige? 

Vilka fördelar?  

Vilken potential kan man se för solcellsmarknaden globalt sett? 

Vem tycker du visar störst intresse för solenergi i form av solceller och solfångare, privata 

husägare, offentliga organisationer eller företag? Märker du någon attitydförändring hos 

svenskarna? 

I Tyskland och USA är det lite av en statusgrej att ha solceller på taket. Tror du vi kommer se 

liknande utveckling här? 

Jämfört med Tyskland ligger vi kanske 10 år efter i marknadsutveckling av solceller. Tror du 

vi kommer att minska det avståndet? 

Hur tycker du subventioneringssystemet i Sverige fungerar för solcellsproducerad el jämfört 

med andra länder i Europa? Visa ”nätfiguren” och få förklaring av denna.  

Räkneexempel. Hur mycket beräknar man att 1kWt kostar att installera? Finns det någon 

riktlinje?  

När, om någonsin, tror du solceller kommer vara en konkurrenskraftig energikälla i 

Sverige/Europa? 

Hur många seriösa företag uppskattar du finns på den svenska marknaden som säljer solceller 

och/eller solfångare? Vilka nischer kan man se hos solcellsprojekteringsföretagen?  

Vilken kunskap behövs för att installera solceller? 

Hur tror du den svenska marknaden ser ut om 1, 3, 10 år? 

Finns det några hot för solcellsbranschen på sikt? 

Hur tror du det politiska stödet för solceller kommer att vara på sikt? Tror du på en 

fortsättning av ett subventioneringssystem efter 2011? 
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Bilaga 3 - Småskaligt nätanslutet solcellssystem – kort beskrivning 

En solpanel genererar el genom att det uppstår en elektrisk spänning när solinstrålning träffar 

panelen. Detta skapar en ström i kretsen som kan tas tillvara genom att solpanelen kopplas in i 

husets elektriska system. Eftersom solceller producerar likström måste strömmen först 

omvandlas till växelström innan den skickas in i husets elektriska system. En elmätare, utöver 

husets ordinarie, behövs med dagens regelsystem för att mäta den el producerad av 

solcellsanläggningen och för att skicka ut anläggningens överskottsel till nätet. I figur 14 

presenteras en schematisk bild över hur en solcellsanläggning fungerar. (Solelprogrammet (2), 

2009) 

 

 

Figur 14: Schematisk bild av ett solcellssystems uppbyggnad. I bilden visas systemets alla komponenter, till 
detta kommer monteringssystem för att fästa solcellsmodulerna på taket. (Solelprogrammet (2)) 

 

 


