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ABSTRACT 
Kjellgren, H. 2016. Solelens roll i energiomställningen. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Milleniemål nummer sju avser att skapa en hållbar utveckling för framtida generationer. Ett sätt att uppnå mål 
nummer sju är skapandet av mer energieffektiva energisystem med förnybara ämnen. Solen är en av de 
förnybara källor som skall skapa energiomställningen. Uppsatsen studerar solelens roll i energiomställningen. 
Studien kommer att redogöra för vad som får bostadsrättsföreningar och/eller enskilda att installera solel. Det 
finns såväl hinder som möjligheter för installationer av solel som i sin komplexitet påverkas av de politiska 
besluten. Hindren representeras av lagar och regler som försvårar för personer att enkelt och okomplicerat byta 
energisystem från Uppsalas elnät till egenproducerad solel. Att möjliggöra nettodebitering, nya skatteregler 
och möjligheten att äga andelar i solcellsparker är framtida ambitioner och visioner för att ytterligare gynna 
solelens roll i energiomställningen. Dagens möjligheter kommer av den lönsamhet som kommer av solel och 
faktum att vara en del av en mer energi- och miljövänlig elkultur. Energiomställningen förstärks vidare av den 
kapacitet prosumenter (konsumera och producera egen solel) har. Likväl som politiska beslut behövs för att 
främja expansionen av solel står individer för en förändrad kulturell syn på energisystem.  
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1. INLEDNING 
”På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning 
använder under ett år” (Energimyndigheterna 2015-10-21). Citatet öppnade upp mina ögon 
för solenergi och är grunden till varför jag har valt att skriva om detta ämnesområde.  

Världens energibehov ökar ständigt. Från år 2007 till år 2035 förväntas 
energikonsumtionen ha ökat med 49 procent. Idag möts energiefterfrågan i överlägsenhet av 
icke-förnybar energi (Electrical Power and Energy Systems, 2015, s. 1). Följt av detta 
faktum har vi historiskt sett nått en ny epok, en epok benämnd antropocen. En kort 
introduktion av begreppet menar på att, istället för att vi lever av jorden, holocen, så lever 
jorden av oss. De resurser som jorden ger oss varje år beräknas räcka fram till och med 
augusti. Resterande månader lever vi över jordens tillgångar. Detta är en katastrof och om 
ingenting görs kan det få förödande konsekvenser. Det krävs nu små som stora insatser på 
både lokal och global nivå, för att vi inte skall förstöra vår jord ännu mer. Vägen för hur vi 
skall rädda vår jord är komplex, men dock så intressant. Av anledning att vi åter måste 
tillbaka till holocen för att rädda jorden, inrättas nu globala insatser för att främja miljön. 
Detta genom att bland annat skapa en energiomställning där större andelar förnyelsebara 
energikällor skall minimera vår användning av icke-förnyelsebara energikällor. En av de 
energikällorna som kan ge värme och el till våra hushåll är solen och dess kapacitet som 
energigivare. Med solceller kan en mer miljövänlig och energieffektiv värld skapas. 
Solcellen har möjlighet att med god teknik, transparant och öppen politik och socialt 
ändrade normer, strukturer och syn på innovation bli en av kuggarna till en mer välmående 
värld. Till år 2050 skall förnybar energi stå för 50 procent av total energieffektivitet. Ett 
delmål till år 2020 är att 20 procent av världen skall drivas på förnybar energi 
(Milleniemålen 2015). 

Solelen är en av de förnybara komponenterna som kan komma att bli en bidragande 
faktor till vår väg tillbaka till holocen. Solelen och dess roll i energiomställningen i Uppsala 
stad kommer att vara mitt fokusområde i denna studie.   

1.1 Bakgrund 
Redan år 1839 upptäckte fysikern Edmund Bequerel att elektricitet kunde genereras från 
solen. Ett antal upptäckter kan noteras på vägen till solcellens genombrott kring år 1950. 
Den första solcellen bestod av kisel och användes på platser där bensin inte kunde användas, 
tillexempel på satelliter (Vetenskap 2006). Ungefär 20 år senare började solcellstekniken 
förbättras i takt med oljekrisen under 1970-talet. Det var under solcellsutvecklingen som 
begreppet förnybar energi myntades. Vidare under 1980-talet förutspåddes att svenska 
energisystem till år 2015 skulle vara baserat på förnybar energi (Tekniska museet 2015). 
Många faktorer kan tas i beaktande kring det som genom en top-down effekt påverkar lokal 
energipolitik. De mest globalt omfattande målen som grundlägger vår nutida energipolitik 
förmedlas via milleniemålen. 

Milleniemålen innefattas av åtta mål som skall vara uppfyllda till 2015. Mål nummer 
sju på listan innebär att säkra en hållbar utveckling (Milleniemålen 2014). Milleniemål 
nummer sju syftar till att koldioxidutsläppen i världen måste minska för att reducera den 
klimatpåverkan som hotar jordens fortsatta levnad. Idag syns inte minskande 
koldioxidutsläpp, det är snarare ett faktum att utsläppen ökar, inte minst i 
utvecklingsländerna (Milleniemålen 2014). Likaväl som det behövs teknologiska insatser 
och renare tekniker måste människors normer och värderingar kring klimatsmarta lösningar 
ändras. Länder, städer och kommuner har alla sitt strå att dra till stacken för att uppfylla 
Milleniemål sju. Att minska världsutsläppen av växthusgaser är ett svartvitt faktum för att 
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begränsa framtida effekter på klimatförändringen. Från år 1990 till år 2011 har 
koldioxidutsläppen ökat med 44 procent, vilket motsvarar 32 miljarder ton koldioxidutsläpp 
(Milleniemålen 2014). För att minska de globala utsläppen krävs en enad och samlad 
energipolitik. Att nå energieffektivisering och förändra nuvarande energisystem är ett 
globalt dilemma som endast går att lösa genom samlad energipolitik. EU-kommissionen har 
ett antal direktiv som Sverige och dess kommuner tvunget skall följa. Direktiven innefattar 
bland annat så kallade ”näranollbyggnader”, det vill säga att byggnader skall ha en 
energiförbrukning som är nära noll utsläpp. Vidare är ett direktiv att till år 2020 skall 20 
procent av den totala energiförbrukningen komma från förnybara energikällor så som 
solceller som kan generera förnybar solel till byggnader och fastigheter. Detta direktiv 
tillämpas av alla Sveriges kommuner, inklusive Uppsala. Energimyndigheten som är 
bryggan mellan EU och Sveriges energipolitik, har som mål att öka en självförsörjande 
elproduktion. Inom Sverige har myndigheterna planer på ett flertal förändringar mot att 
gynna energi-självförsörjande hushåll.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, vilka hinder och möjligheter det finns för en 
bostadsrättsförening och/eller enskilda personer att installera solel för egen produktion, 
konsumtion och försäljning. 
 
Följande frågeställningar avser att besvara studiens syfte. 
 
Hur ser energipolitiken i Sverige ut kring solel? 
 
Vad säger lagar och regler kring solel och vilka finansieringsmöjligheter finns det för 
individer och vilka är de tekniskt praktiska aspekterna? 
 
Vad får enskilda personer att installera eller att inte installera solel?  
 
Vilka incitament finns det för individen att fungera som prosument, det vill säga producera 
och konsumera egen solel.  

1.3 Disposition 
Uppsatsens disposition är viktig då avsnitten presenteras från EU-nivå ner till lokal nivå i 
Uppsala stad. Uppsatsens andra huvudstycke inleds med metodavsnitt där studiens metodik 
och metoddiskussion presenteras. Därefter inleds uppsatsens tredje huvudstycke som 
behandlar den insamlade teorin som sträcker sig från EU till Uppsala stad. Under 
teoriavsnitten kommer viktiga kompletteringsavsnitt presenteras för att ge förståelse kring 
hur energipolitik, lagar, teknik och individer är sammanbundna och hur global energipolitik 
påverkar lokal energipolitik. Uppsatsens fjärde huvudstycke innehåller det insamlade 
empirimaterial som står som grund för att styrka teoriavsnitten. Avslutningsvis presenteras 
resultat följt av avslutade diskussion och frågor för framtiden. 

1.4 Begreppsförklaring 
Följande begrepp har jag valt att förklara då de är av vikt för denna studie och en ytlig 
förståelse kring dem underlättar att förstå det kontextuella sambandet mellan dem.  
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Förnybar energi. 
Definieras som energi som över överskådlig tid inte kan ta slut. Energin förnyar sig ständigt 
och ger inget nettoutsläpp av koldioxid vilket gör förnybar energi hållbar. Solen är en av de 
förnybara energikällorna (kevision, 2014). 
 
Solenergi. 
Solenergi är sådan energi som kommer från solens strålar. När solenergi når jorden kan den 
omvandlas till andra typer av energier. Exempelvis solvärme och solel. Solenergi är en 
förnybar och hållbar källa för energi (kevision, 2014).  
 
Solel. 
Elektricitet som skapas av solens energi (Energimyndigheten, 2015).  
 
Effekt (Watt). 
En fysikalisk enhet för effekt och mått för den arbetsförmåga eller den kapacitet en apparat 
har (Energimyndigheten, 2015). 
 
Wattimme. 
Den energienhet som definierar den energi en effekt utvecklar under en timme. En 
wattimme motsvarar 3600 wattsekunder (Energimyndigheten, 2015). 
 
Kilowatt. 
Effekten som installeras. 1000 watt är en kilowatt. 1 KW installerad effekt, ger ungefär 950 
kilowatt timmar per år. I medelsnitt, används 2500 kilowatt per år/hushåll (STUNS Energi, 
2015). 
 
Solvärmeenergi. 
Med solvärmeenergi används värme för att producera el (Vattenfall AB, 2013-10-16).  
 
Solvärmefångare. 
Solvärmefångare omvandlar solenergi till värme. Denna kan förblandas med solceller, men 
till skillnad från solceller, fångar solvärmefångaren in solljus och omvandlar energin till 
värme (Vattenfall AB, 2013-10-16). 
 
Prosument. 
Prosument är ett relativt nytt teoretiskt begrepp som innebär att personer både producerar 
och konsumerar samma vara. Inom solel-energibranschen innefattas det av att enskilda 
konsumenter av solel även producerar sin solel. Likaväl som en enskild person genererar 
och kan använda sin solel för personligt bruk, ingår den enskilde personen i ett nätverk av 
flera prosumenter där de på olika samhällsnyttiga sätt delar på solelsöverskottet som 
genereras. Konceptet uppkom då det visade sig vara ett effektivt och hållbart sätt att dela 
och utbyta förnybar energi (Electrical Power and Energy Systems, 2015, s 1). 
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1.5 Avgränsning 
För att se om de teoretiska avsnitten kan kopplas samman med det empiriska avsnittet skall 
Uppsala stad användas som exempel. Uppsala Stad har valts som avgränsningsområde då 
studiens informanter har koppling till Uppsala. Avgränsningens syfte är inte mer än att ge 
konkreta exempel eller att visa på hur installation av solel främjas eller hindras i Uppsala 
stad. Denna uppsats kommer grunda sig på empiriskt material som ämnar Uppsala stad, 
därför kommer ingen generalisering kring solelens funktion göras utifrån andra kommuner i 
Sverige. Vidare kommer jag att göra en viss avgränsning mot rent tekniska aspekter gällande 
solceller, då det för min studie inte är av tyngd att ingående förstå hur en solcell, solpanel 
och andra tekniska aspekter fungerar. En ytlig bild kring funktionerna kommer dock ges. En 
djupare beröring inom varje teoriområde är inte möjlig med hänsyn till uppsatsen längd. 
Baserat på min empiriska avhandling kring ämnets många aspekter har de politiska, tekniska 
och sociala aspekter mina informanter lagt mest vikt vid valts ut. De aspekter som berörs är 
således dem jag uppfattat vara viktigast för att skapa god förståelse för vad som påverkar 
Uppsala stad i arbetet mot en ambitiösare solelsanvändning.  

Jag kommer, för att kunna besvara mina frågeställningar behöva beröra EU-direktiv 
kring energi och energieffektivitet då direktiven genomsyrar den svenska energipolitiken. 
Vill ytterligare framhålla att ingående introduktion inte är möjlig.  

 

2. METOD 
 
Jag har valt att genomföra denna studie enligt kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer. Den valda metodiken i denna studie har valts med hänsyn till studiens 
frågeställningar och syfte. För att nå lämpliga informationskällor såg jag det som mest 
lämpligt att använda målstyrt urval, det vill säga människor med rätt kunskaper inom ramen 
för uppsatsens frågeställningar i denna studie. Valet av urval baserades på att vikten av mina 
informanters kunskaper kring min studies ämne var av stor betydelse för uppsatsens 
legitimitet och för att mina forskningsfrågor enligt mig bäst lämpades besvaras genom 
målstyrt urval (Bryman, 2008, s.434).  

Under tiden som jag sökte lämpliga informanter för studien märkte jag att jag hamnade 
i, vad som kan liknas, ett snöbollsurval. Detta av anledning att jag blev introducerad för 
informanter, av ren slump, som visade sig vara kompetenta personer för studiens syfte 
(Ibid). Jag fick av denna anledning dels fler informanter än vad jag planerat och dels 
presenterades jag för idén att i förmån för studien besöka en bostadsrättsförening som precis 
installerat solel. Jag ansåg att det skulle vara fördelaktigt för min uppsats med anledning att 
kunna jämföra informanternas information både med mina teoretiska avsnitt och med 
bostadsrättsföreningens anledningar att installera solel. Besöket hos bostadsrättsföreningen 
valde jag att se som en enkel case-study och deltagande observation. Jag såg besöket som en 
deltagande observation därför att jag skulle visas runt i bostadsrättsföreningen och få se 
solpanelerna. Vidare framgick av den mejlkontakt jag och föreningen upprättat inför 
intervjun i fråga, att det var fler än en person som skulle delta under mötet, vilket är ett 
kriterium för en deltagande observation. Baserat på Etnografens roller som beskrivs i 
(Bryman, 2008, s.388) valde jag aktivt att ta en roll som ”Observatör som deltagare” 
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(Bryman, 2008, s.389). Denna typ av observatör kan liknas vid en intervjuare. Då jag sedan 
tidigare bestämt mig för att följa semi-strukturerad intervjumall, det vill säga, en lista med 
frågor som mall men med gott utrymme att anpassa frågorna utefter intervjun (Bryman, 
2008, s.419), såg jag det som positivt att i så god mån som möjligt försöka följa liknande 
intervjutillvägagångssätt studien igenom, då även hos informanterna på 
bostadsrättsföreningen. Anledningen till att jag inte valde att följa ostrukturerad 
intervjumall, det vill säga en typ av minneslista över områdesfrågor jag vill beröra (Bryman, 
2008, s.419) var av anledning att några av mina frågeställningar, krävde specifika och 
faktamässiga svar. Att under intervjuns gång glömma att ställa en fråga av vikt, eller att 
mötet tog en riktning jag inte kunde kontrollera på grund av en otydlig intervjumall, var inte 
en risk jag ville ta.  

Vidare beslöt jag mig för att det var angeläget att beakta min etiska och moraliska 
ståndpunkt i min roll som intervjuare. Detta genom att inte lägga någon värdering i mina 
frågor, uttryck eller i min respons gentemot informanten, för att bevara ett objektivt 
ställningstagande studien igenom. Likaväl som jag tog en aktiv objektiv ställning skulle jag 
beakta och ha i åtanke huruvida mina informanter behöll en objektiv och informerande 
ställning utan värderingar, eller inte. Jag var medveten om att mina studiepersoners 
inställning till solel kunde vara övervägande positiva, och därmed inte objektiva. För att 
förhindra godtyckliga eller subjektiva svar beslutade jag mig för att utforma intervjufrågor 
som var öppna och neutrala.  

Två stycken intervjumallar formulerades, en för de informanter som på något sätt 
arbetar med eller mot solel och en intervjuguide för de intervjupersoner som använder solel. 
Frågorna på intervjumallarna följde inte en särskild ordning då min ambition med respektive 
intervju var att den skulle likna ett öppet samtal. För att undvika restriktioner för mig som 
intervjuare, valde jag att använda mig av ostrukturerade formulär.   
Mitt metodval kring insamlandet av relevant material till studien anpassades efter syftet och 
frågeställningar. Jag uppfattade det som nödvändigt att finna uppdaterat och aktuellt 
material då uppsatsens legitimitet hängde på att rätt fakta och information om solel fanns. 
Därför valde jag att utgå från internet och tryckta PDF-filer som huvudsakliga litterära 
källor. Vidare använde jag mig av vetenskapliga rapporter och statliga offentliga utredningar 
(SOU). Aktivt valdes facklitteratur bort av anledning att de internetbaserade källorna samt 
PDF källorna gav en bättre informationsgrund. Vidare bestod mitt inhämtade material av 
empiriskt insamlat underlag. Resultaten för denna uppsats är empiriskt grundade med en 
teoretisk ansats som ram vilket avser att beröra politik, lagtext kring solceller och tekniska 
ansatser. Mina informanter är valda för att med deras kunskaper kunna bekräfta och eller 
komplettera mitt teoretiska avsnitt.  

 

2.1 Informanterna  
Jag intervjuade 3 personer i denna studie och gjorde en enkel case-study hos 
bostadsrättsföreningen Majgården som representerades av 3 informanter. För enkelhetens 
skull, benämner jag bostadsrättsföreningen som en informant, de tre övriga informanterna 
representeras av: 
Kenneth Mårtensson, Sala-Heby Energi. 
Simon Strandberg, STUNS Energi. 
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Magnus Ulaner, miljöchef Solelkommissionen. 
Det som låg till grund för mitt urval av informanter var att de kunde ge kompletterande 

insikter och information gällande olika aspekter av solel, beroende på deras erfarenheter av 
och inställning till solel. Vidare var tanken med informanterna att de skulle representera 
olika ställningar och relationer till solel. I teoridelen finns information om skillnaderna 
mellan att installera solel för enskilda personer och för en bostadsrättsförening. Jag var 
medveten om att informanternas kunskaper och inställning till solel potentiellt kunde variera 
beroende på om de antingen var användare av solel eller arbetade med solel på olika sätt.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 
En flytande mejlkontakt upprättades i god tid inför varje intervju. I mejlen redogjorde jag 
tydligt varför jag kontaktat personen i fråga, jag förklarade min position som student vid 
Uppsala Universitet samt förklarade mitt syfte med uppsatsen. Jag ville i så god mån som 
möjligt skapa en god atmosfär inför mötet och ge informanterna god tid att förbereda sig. 
Jag beslöt mig för att inte skicka intervjuguiden i förberedande syfte. Istället lade jag tyngd i 
att förklara min studies ändamål och ge informanterna en heltäckande bild av uppsatsens 
frågeställningar. Anledningarna till att jag inte ville tillhanda ge intervjuguiden på förhand 
var på grund av en ambition från min sida att hålla mötena öppna och flexibla. Samt 
förhindra att informanterna i fråga skulle ha möjlighet att bestämma svar som skulle gynna 
dem eller på något sätt inte stämma överens med verkligheten. 

Inför intervjuerna informerade jag samtliga informanter att mötet skulle spelas in för 
personligt bruk samt att jag under intervjuns gång skulle föra anteckningar för hand. Såg det 
som gynnsamt att dels kunna återlyssna på intervjun efter mötet i samband med att jag 
skulle skriva min empiriska del. Samt, det som jag uppfattade som större vikt för studien 
eller inte riktigt förstod skulle skrivas ner för hand. Detta för att direkt kunna vidareutveckla 
en viss fråga eller få ett faktautlåtande mer tydligt förklarad för mig. Flytande i mina 
anteckningar skrev jag ner tidsangivelser när något, som jag på förhand uppfattade som 
viktigt att lätt kunna återkoppla till senare skede under studiens gång. En ytterligare 
anledning till mitt antecknande under intervjuernas gång, var, då jag inte skulle utföra en 
diskursanalys av mitt empiriska material, utan en utredande uppsats, beslutade jag mig för 
att inte transkribera intervjuerna.    
 

2.3 Metoddiskussion 
Inga bakomliggande tankar fanns för intervjuordningen för informanterna, utan ordningen 
skapades utefter informanternas tillgänglighet och min ambition att vara färdig med samtliga 
informanter inom ett visst tidsintervall. I retrospektiv hade en viss ordning på informanterna 
gynnat studien. Jag menar på att en viss typ av information hade varit lämplig att få förklarat 
eller blivit introducerad till före en annan typ av fakta. Detta för att lättare kunna dra 
slutsatser eller se samband och kopplingar mellan informanternas olika kunskaper och det 
som jag skrivit om i mina teoretiska avsnitt. 

Min ambition kring den heltäckande bild samtliga informanter skulle ge med deras 
kunskaper och erfarenheter uppfylldes. Var och en av personerna som ställde upp i studien 
bidrog till information, tips och visioner utifrån deras ståndpunkter bortom förväntad nivå. 
Detta dels på grund av att dem hade djupgående svar på mina intervjuguidesfrågor men 
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också för att informanterna svarade utanför ramen av den ställda frågan. Vilket gav mig en 
god plattform för att utveckla ursprungsfrågan. Vidare var samtalsklimaten goda under 
respektive intervju, vilket var en ambition med min valda metodik. Det som föreföll utanför 
min metod var informanternas välvilja att tillhanda ge mig nytt material eller olika tips på 
källor och exempel. Litteraturmetodiken infriade min ambition i att komplettera min 
avhandlingsdel. De vetenskapliga rapporterna jag brukade för studien stödde dem empiriska 
materialen och de internetbaserade källorna gav mig material som täckte ren faktamässig 
information.  
 

3. FOKUS PÅ SOLEL, FRÅN EU-NIVÅ TILL UPPSALA 
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de EU-direktiv som står som grund för EU-
ländernas energipolitik. EU-direktiven skall följas i Sverige och således i Uppsala stad. EU-
direktiven påverkar i förlängningen, på olika sätt, såväl individer som 
bostadsrättsföreningar. Vidare kommer jag beröra hur Sveriges energistöd fungerar i nuläget 
och hur det genom lagstöd och myndighetsutövande berör individer och 
bostadsrättsföreningar som vill installera solel. Samt beskriva hur den energipolitiska 
diskussionen idag florerar i Sverige. 
 

3.1 Den politiska solelsdiskursen  
Med EU-politikens energidirektiv är visionen att minska den klimatpåverkan som kommer 
av dagens energianvändning. Ett av direktiven ställer energiprestanda krav till att framtida 
byggnader skall ha en god energiförbrukning. Till år 2020 skall alla nybyggnationer efter 
detta direktiv vara, ”näranollenergibyggnader” Det vill säga, hushållens energiförbrukning 
skall vara nära noll. (Uppsala kommun, 2014-132, s. 36). I dagsläget är 
energiskattedirektivet under revidering på EU-nivå och avser att komma ge lägre 
skattesatser för energi, främst för produkter som används till el -och värmeproduktion. Detta 
för att främja reduktion av koldioxidutsläpp och energianvändning. Med energidirektiven 
som grund kan skarpare mål för Sverige förväntas uppnås, bland annat på ökad andel 
förnybar energi och högre krav på energieffektivitet. EU har genom nya regler skärpt åt 
medlemsländernas skyldigheter. I restriktionerna ingår exempelvis att till år 2016 skall varje 
medlemsland offentliggöra nationella planer på hur landets infrastruktur skall främja och 
tillhandahålla alternativ energi (Uppsala kommun, 2014-132, s. 36). Detta innebär att 
Sveriges kommuner måste presentera tydligare energiplaner, tillvägagångssätt och 
effektiviseringsvisioner för hur alternativ energi skall användas mera. I avsnittet 3.6 redogör 
jag hur Uppsala kommuns energiplaner ser ut. 

Citatet nedan är från Miguel Arias Canete, EU-kommissionär med ansvar för energi och 
miljöaktioner, under ett stort miljömöte inom EU-kommissionen i februari 2015. Hans ord 
är talande, för att lösa nutida miljöproblem, för att skapa goda ekologiska fotavtryck för 
framtiden, måste vi alla hjälpa till. Detta gäller inte minst för hushållen i Sverige som står 
för en påtaglig andel växthusgaser. 
 
”Vår väg till god energisäkerhet och skydd av klimatet börjar i hemmen. Därför kommer jag 
fokusera på att bygga en gemensam energimarknad, spara mer energi, expandera de 
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förnybara och diversifiera energi förrådet” (Miguel Arias Canete, Europeiska 
kommissionen, 2015-02-25).  
 
Hans uttalande är väsentligt för denna uppsats då jag senare i texten kommer att beröra vad 
privata som offentliga parter står inför kring olika tillvägagångssätt och ökande medvetenhet 
mot en mer energieffektivare och energivänligare värld.  

Energi och klimatunionen har nio punkter i sin miljöpolicy som fungerar som verktyg 
för att implementera och uppnå de energi EU-direktiv som avser att minska klimatpåverkan 
som kommer av dagens energianvändning. De sex punkter jag valt att nämna i studien är de 
punkter som relaterar till uppsatsen område samt de mål som kan relateras till Uppsala 
kommuns energiplan. Punkterna som är av störst tyngd för denna studie är: 
 

- Att medlemsstater skall implementera och förstärka nuvarande lagstiftning. 
- Lagstiftning som möjliggör modernisering av den Europeiska energimarknaden och 

förstärker den reglerande lagstiftningen på regional och europeisk nivå. 
- Att 2020 års klimat och miljömål nås. 
- Att politiska beslut tas med en transparent inblick av kostnader och priser. 
- Byggnader skall bli mer energieffektiva. 
(Europeiska kommissionen, energi unionen och klimatförändringspolicy 2015, s. 16) 

 
Till 2050 har Europaparlamentet uttalat målet att de globala växthusutsläppen skall ha 

reducerats med minst 50 procent jämfört med 1990 års nivåer. Detta mål innebär att de 
industrialiserade länderna måste minska sina utsläpp med 80-95 procent (EU:s och Sveriges 
klimat och energimål, 2013, s. 1). Till år 2020 har delmålet om 20 procent minskade globala 
utsläpp jämfört med 1990 års nivå satts upp. Att minska nivåerna av växthusgasutsläppen 
tillsammans med de övergripande målen kring energieffektivisering utgör den 
sammanhållna klimat- och energipolitikens grundpelare för EU. Grundpelarna gör sig 
gällande för Sveriges klimat och energipolitik, och de tillvägagångssätt Sverige gjort upp för 
att nå målen för nationell del innefattas av en rad energieffektiviseringsmål. Sverige har som 
uppgift, att med 2020 års etappmål minska utsläppen med 40 procent i förhållande till 1990 
års nivåer, vilket står för cirka 20 miljoner ton lägre utsläpp (EU:s och Sveriges klimat och 
energimål, 2013, s. 3). Med hjälp av energitjänster och diverse åtgärder skall det nationella 
målet om 20 procent energieffektivisering till år 2020 uppfyllas i syfte att förbättra 
energieffektiviteten. Vidare skall förnybar energi stå för 50 procent av den slutgiltiga 
energianvändningen till år 2020 enligt de svenska målen som fastställts av riksdagen efter 
EU:s förnybarhetsdirketiv (EU:s och Sveriges klimat och energimål, 2013, s. 7).  
 
Solelsinvesteringsdebatt 

Många röster hörs och många debatter är aktuella kring Sveriges sätt att nå målet om att 
förnybar energi står för 50 procent av slutgiltig energianvändning. Regeringen skall satsa 1,4 
miljarder kronor i investeringsstöd för installationer av solceller de närmaste fyra åren enligt 
2016 års budget (NyTeknik, Så långt räcker regeringens nya solstöd, 2015-09-16). 
Investeringsstödet ifrågasätts av många parter som är osäkra på om det finansiella stödet 
räcker som en omfattande och långsiktig investering. Enligt Johan Lindahl, doktorand på 
Uppsala universitet med expertkunskaper på solceller, att baserat på dagens villkor kommer 
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det finansiella stödet räcka till ungefär 330 megawatt, det vill säga trehundratrettio tusen 
kilowatt vilket ger en effekt som räcker till 33 000 villor. (NyTeknik, Så långt räcker 
regeringens nya solstöd, 2015-09-16). Om man som enskild person installerar solceller på 
ens fastighet subventioneras 20 procent av installationskostnaden av staten och som företag 
eller förening ges bidrag om 30 procent. Ungefärligt per installerad solcellseffekt ger staten 
4.25 kronor i bidrag (NyTeknik, Så långt räcker regeringens nya solstöd, 2015-09-16). 
Enligt Johan Lindahls överslagsräkning räcker 1,4 miljarder kronor till 330 megawatt. Den 
mängd effekt motsvarar ungefär 313 gigawattimmar solel om året. Idag har Sverige en 
soleffekt på 70 gigawattimmar, om nuvarande soleffekt inklusive förväntade siffror slås 
samman, blir den totala produktionen solel 380 gigawattimmar, det motsvarar 0.3 procent av 
totala elkonsumtionen i Sverige (NyTeknik, Så långt räcker regeringens nya solstöd, 2015-
09-16). Fler faktorer bör tas i beaktande kring vad som kan komma och påverka prognosen. 
Priserna på solceller kommer med stor sannolikhet att fortsätta falla, bidraget från 
regeringens håll kan då skruvas ner till en lägre procentandel av installationskostanden, 
vilket skulle bidra till att stödpengarna skulle räcka till fler megawatt. Ytterligare en 
dimension som kan påverka prognosen kring solelsinstallationer är att stödpengar kan sökas 
via rot-avdraget och inte via installationsstöd (Ibid). Slutligen, om regeringen istället skulle 
satsa på en förenklad lagstiftning kring produktion av egen solel för privatpersoner och 
företag, menar Johan Lindahl att det skulle ge en större effekt rent långsiktigt jämfört med 
stödpengar (NyTeknik, Så långt räcker regeringens nya solstöd, 2015-09-16).  

En av de större diskussionerna kring förnybar el riktas mot att skattereduktioner för 
egenproducerad förnybar el bör ges till andelsägare i solkraft. (NyTeknik, Egen förnybar el 
för alla hushåll, 2015-10-23). Vidare är det även ett viktigt steg att utöka skatteförmånen. 
Idag omfattas skatteförmånen för förnybar elproduktion endast villaägare. Visionen är att 
även hyresgäster i flerfamiljshus skall få skatteavdrag om egen förnybar el produceras 
(ibid). Energiomställningen med ett helt förnybart energisystem är regeringens vision. 
Systemet skall vara enkelt och lönsamt för att få människor att vilja delta i 
energiomställningen. En förutsättning för att nå ett hållbart, klimatsmart energisystem är en 
god folklig förankring (Ibid). Längre ner i texten redogörs för teorier kring hur god folklig 
förankring skapas.  

Användandet av energi, energins tillförsel och dess distribution är vad som omfattas i 
svensk energipolitik. Politiken är grundstenen som skall förena ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. En av grenarna inom ekologisk hållbarhet är grön 
energi som är förnybar, så som solel och solvärme som kommer från solceller 
(Regeringskansliet 2015). Användningen av solceller är idag väldigt låg i Sverige. 
Ambitionen är dock att främja och bruka den potential solel kan ge för Sveriges 
energisystem. Regeringen har av det skälet utarbetat ett antal insatser för att göra lättare att 
förstärka utbyggandet av solel. De presenterade insatserna innefattar (Regeringskansliet 
2015). 
 

- Förstärkt stöd för solceller. I nuvarande budget är 50 miljoner kronor avsatt för 
solinvesteringsstöd. Det stora intresset för solceller har avspeglats i 
budgetpropositionen för år 2016. Regeringen kommer satsa 225 miljoner kronor 
under 2016, och kommer ytterligare öka stödet till 390 miljoner kronor mellan åren 
2017-2019. 
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- Strategi för solel. Den 17 oktober 2016 skall myndigheten redovisa förslag för hur 
användningen av solel skall öka och utvecklas i Sverige. Energimyndigheten har i 
uppdrag att analysera hur solel kan vara en bidragande faktor till Sveriges långsiktiga 
mål om att 100 procent förnybar energi driver landet.  

- Stöd till energilagring. Stödet kommer omfatta en satsning på 25 miljoner kronor 
under 2016 och mellan åren 2017-2019 kommer stödet ligga på 50 miljoner kronor. 
Hjälpen sätts in för att öka möjligheterna att lagra egenproducerad el, vilket är ett 
viktigt steg mot ett hållbart energisystem.  

- Nationellt forum för smarta elnät. Framtida elsystem förväntas bli mer komplexa då 
el kommer komma ifrån storskaliga och småskaliga producenter. Regeringens 
ambition är att etablera ett nationellt forum för smarta elnät som skall underlätta 
utvecklingen i samverkan med myndigheter. Elnätet skall bland annat ge möjlighet 
att styra sin elanvändning så den kan bli mer energi och kostnadseffektiv.  

- Elcertifikatsystemet. En ambitionshöjning har satts till år 2020, Sverige skall 
finansiera 30 TWh (Terawattimmar) ny förnybar el. Elcertifikatssystemet ses som 
teknikneutralt och ett effektivt styrmedel för at nå målen för produktion av förnybar 
el. 

- Skatteregler för solceller. Avser att förenkla regelverket för skattebefrielser av 
egenproducerad el. Förändringarna kommer innebära man kan producera 
skattebefriad el upp till 255 kW samt att skatteplikt för försäljning av egen 
överskottsproducerad el tas bort. Vidare skall regeringen se över möjligheterna att 
skattemässigt gynna solenergi.  

 
Sammanfattningsvis, investeringsstöd ges till såväl enskilda och bostadsrättföreningar. 

Stödet innefattas av 20 procent av totala kostnaden för enskilda och 30 procent för 
föreningar. EU-direktiven genomsyrar det svenska politiska beslutet kring dessa 
skattereduktioner. EU-direktiven pekar på att EU-ländernas användning av solel skall öka 
för att främja miljön. För Sveriges räkning har man på nationell nivå genom politiska beslut 
beslutat att främja en ökande andel solel genom stödsummor för den enskilda eller förening 
som installerar solel. Många menar dock att installationsstödet inte är en hållbar eller ett 
optimalt styrmedel för att främja eller öka andelen solel.  
 
Energimyndigheten 

Svensk klimatpolitik grundas till stor del på samarbete med EU, i Sverige är det 
energimyndigheten som utgör bryggan mellan Sverige och EU. Energimyndigheten jobbar 
mot det miljöarbetet och kvalitetsmål som riksdagen föreskrivit i miljömålssystemet. Utöver 
det så har energimyndigheten legitimitet att föreslå åtgärder för utvecklingen av miljöarbetet 
(Energimyndigheten 2015). Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för 
internationella klimatinsatser som ser till att minska globala utsläpp av växthusgaser. 
Ett mål om 20 procent mer effektivare energianvändning har satts upp till år 2020. För att 
målet skall infrias behöver såväl som offentligt sektor, företag och enskilda bidra 
(Energimyndigheten 2015). Som verktyg för att nå 2020 års mål skall andelen av förnybar 
energi öka i Sverige, då bland genom ökad användning av solel. Regeringen har i uppdrag 
gett energimyndigheten att se över hur användandet av solel skall kunna öka i Sverige (ibid). 
Av anledning på regeringens uppdrag samt att flera kommuner undertecknar att byggnader 
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med solceller på taken behöver bli mer självförsörjande på solel, har energimyndigheten 
startat en internationell tävling, ”Energi Management Challenge” om energilagring 
(NyTeknik, 2015-10-20). För att självförsörjande byggnader på solel skall kunna realiseras 
måste förslag och tekniska lösningar hittas för att kunna hantera lagringen och 
överproduktionen. Idag säljs all nettoel, det vill säga överskottsel till elnätet, mer om 
elnätets funktion redogörs i avsnitt 3.5, tekniken bakom solelen. Energimyndighetens 
ambition med denna tävling är att finna en balans mellan produktion och användandet av 
solel i en byggnad. Det skall bli mindre teknisk svårt att producera solel som i förlängningen 
skapar fler solelsförsörjande byggnader och att behoven att använda el från elnäten minskar 
(NyTeknik, 2015-10-20).  

3.2 Lagstöd för solceller 
Det finns ett antal lagar kring solel som reglerar det statliga stödet för installationer av 
solcellsanläggningar. Paragraferna enligt denna lag hanterar bidragspengar, procentuella 
skattesubventioner och diverse bidragande faktorer till ett omförvandlat energisystem. Jag 
vill förtydliga att samtliga lagar och förordningar kring solceller inte blir presenterade i 
denna uppsats. Jag har istället valt ut de paragrafer som är av särskild tyngd för uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Samtligt utvalda paragrafer är hämtade från Förordning 
(2009:689) om statligt stöd till solceller (Sveriges Riksdag 2009). 

Regeringens ambition enligt denna förordning avser att gynna ett ökande av 
installationer av solceller i Sverige för att bidra till en omställning av energisystemet. För att 
nå en ökande användning enligt författningen skall systemkostnader sänkas och den årliga 
elproduktionen från solceller skall öka med minst 2.5 gigawattimmar under stödperioden, 
(SFS, 2014: 1582:1). Enligt förordningen får statligt stöd lämnas till privatpersoner, 
kommuner och företag som ett engångsbidrag om ekonomiskt medel finns  

(SFS, 2012: 971:2). Lagen reglerar olika förutsättningar för att stödet skall ges, stöd får 
endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet. 
Bidrag för produktionen av solel får endast lämnas om solelsproduktionen uppgår till minst 
20 procent av den totala el-och värmeproduktion för byggnaden eller fastigheten (SFS, 
2014: 1582:4). Förordningen har satt ut precisa procentuella stödberättigade insatser. Till 
företag får stöd lämnas upp till 30 procent av totala installationskostnaden och till övriga får 
högst 20 procent ges. Ett maximum tak på 1.2 miljoner kronor i stöd per solcellssystem har 
bestämts och per installerad kilowatt får stödberättigande kostnader uppgå till högst 37 000 
kronor. Om solcellssystemet finansierats med annan ersättning så som försäkringspengar 
eller ROT-avdrag minskas stödet med ett belopp som motsvarar ersättningen (SFS, 2014: 
1582:5). Lagen om stöd för solceller reglerar vad som avses med stödberättigande 
kostnader. Dessa innefattas bland annat av projekteringskostnader, materialkostnader och 
eventuell system för lagring av energin. Det är länsstyrelsen som beslutar om stöd skall 
beviljas enligt denna förordning. En ansökan om stöd skall innehålla information om den 
årliga elproduktionen från solcellssystemet, beskrivning om plats för installationen samt 
start – och slutdatum (SFS 2011: 1027: 9). Om stödet beviljas av länsstyrelsen, får dem 
bestämma när projektet av installationen senast skall vara slutfört. Om falska uppgifter 
lämnats till länsstyrelsen gällande installationsprojektet, eller att villkor inte uppfyllts av den 
sökande har dem rätt att häva stödet för installationen av solcellerna.  
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3.3 Solelen och individen 
I följande stycke kommer jag presentera två vetenskapliga artiklar som berör faktorer som 
får individer att adoptera tekniska innovationer. Vidare kommer jag presentera 
prosumentrollen mer innefattande.  

 
Som Miguel Arias Canete sade i sitt tal under EU-kommissionens möte tidigare år, så startar 
förändringen i hemmen. I den vetenskapliga artikeln, ”Adopting sustainable innovation: 
What makes consumers to sign up to green electricity, (2009)” har de studerat människors 
vilja att adoptera och anpassa sig till solel. Det är många föreliggande faktorer som är 
avgörande för människans förmåga och vilja att ta till sig en teknisk innovation som solel. I 
mänsklig beaktan tas faktorer så som, funktionalitet, användbarhet, kostnader och utfall in i 
beräkningen. Vidare tar människor in psykologiska aspekter i övervägandet. I den 
vetenskapliga artikeln menar de att, en persons identitet reflekteras kring hur den personen 
ser på den teknisk innovation. En persons gemenskap, normer och värderingar kan vara 
avgörande för implementering av solel. I studien framkom att miljösympatiska aspekter inte 
nödvändigtvis är en tillräckligt stark faktor för att installera solel. Detta faktum erhålls på 
grund av brist på starkt socialt förankrande normer, osäkerheter kring kvalitén hos solel, 
informationsflöden och en syn på installationen av solel är komplex. Det har utarbetats en 
ram som består av fem steg mot vägen att ta till sig teknisk innovation. Denna är skapad av 
Rogers (2003). Ramen är bestående av 5, i kronologisk ordning steg: 
 

1. En individ får kunskap om en innovation via sociala nätverk. 
2. Formar en attityd gentemot innovationen. 
3. Bestämmer sig för att anta eller förkasta. 
4. Implementerar. 
5. Konfirmerar beslutet. 

(Adopting sustainble innovation, 2009, s. 2) 
 

Denna femstegsprocess mot att anta eller förkasta en innovation underbyggs av en rad 
konditioner. Ens tidigare erfarenheter, nuvarande behov, problem och en persons 
innovationskapacitet. Synen på innovation är föränderlig och beroende på vilken social krets 
och nätverk du har (Adopting sustainble innovation, 2009, s. 2). Vanligtvis byggs attityden 
mot innovationen, solel, i steg nummer två. I det andra steget blir individen involverad i en 
innovation, och börjar aktivt söka information, trovärdigheter och utomstående bedömningar 
om innovationen i fråga. Artikeln betonar starkt att miljövänliga värderingar tillsammans 
med starka sociala normer är i samverkan för att lockas mot innovation (Adopting sustainble 
innovation, 2009, s.13).   
 

3.4  Solelen och Prosumentrollen 
Flera lösningar har skapats mot det stora användandet av icke-förnybara ämnen så som kol, 
naturgas och bensin. Många av lösningarna är inte tillräckligt hållbara eller genomförbara i 
energifrågan, men nu tros man hittat en hållbar lösning som involverar människor i 
självförsörjande elnätsenergi. Lösningen lyder, att låta människor som producerar sin egen 
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solel få möjligheten att generera överskottet solel till senare bruk, eller att sälja vidare till 
andra fastigheter (Electrical Power and Energy Systems, 2015,s. 615).  

Det som går emot småskaliga prosumenter (konsument och producent av sin egen solel) 
är att de ses som opålitliga i energimarknaden och exkluderas av denna anledning ofta från 
den stora avsättningen. Om enskilda prosumenter skulle slå ihop sina småskaliga 
solelproduktioner, det vill säga solel som skapas av solplattor på taken, skulle dem 
gemensamt kunna skapa ett stort kraftnätverk. Detta kraftnätverk skulle ha potential nog att 
slå ut de stora energiföretagen och hushållen med dess solenergi skulle bli mer 
energisjälvständiga. Energiföretagens ställning presenteras i avsnitt 3.5. Att gå från 
småskalig till storskalig prosumentkultur är dock inte helt oproblematiskt. Det största 
problemet man måste jobba emot är inflexibiliteten som kan komma utav sådan teknisk 
infrastruktur. Inflexibilitet försvårar för andra prosumenter att ansluta sig till kraftnätverket. 
Svårigheterna kan till exempel synliggöras i att varje prosument själv bestämmer över 
mängden energi de vill dela med sig av, vilket i förlängningen kan skapa ett ojämnt och inte 
helt tillförlitligt energiförråd (Electrical Power and Energy Systems, 2015, s.616). 
Lösningen för denna negativa aspekt kan komma att förhindras om prosumentnätverken inte 
beror av tekniken utan de socialt känner en nätverksinteraktion. En ytterligare lösning är att 
prosumentgruppen i sig har relativt liknande preferenser i form av viljor att nå gemensamma 
energimål och miljömål, genom att exempelvis ge lika mycket energi.  

 
Sammanfattningsvis, enligt lagen får statligt stöd ges till enskilda och föreningar men 

endast en solcellsinstallation per fastighet är laglig i Sverige. En femstegsprocess har 
identifierats för individer och deras förmåga att ta till sig ny innovation, i detta fall solel. 
Prosumentrollen är en långsiktig lösning som skapar nätverk av konsumenter och 
producenter av solel. Föreningar och enskilda som producerar och konsumerar egen solel 
som kommer av solceller fungerar som prosumenter.   
 

3.5  Tekniken bakom solelen 
I nästkommande stycke berörs rent tekniska dimensioner som är viktiga att ha förståelse 
kring. En uppfattning av hur elnätet fungerar är av tyngd då nuvarande politisk ställning 
påverkar hur överskottet egenproducerad el skall hanteras. En överblick kring hur solceller 
fungerar och dess utveckling under de senaste åren kommer även beröras i förmån för 
förståelsen kring solel. 

Figuren nedan visar en standarsmodul, en solcellspanel. En solcellsplatta genererar 250 
watt, enligt beräkningar krävs 1000 watt, det vill säga, 1 kilowatt, räcka till cirka 8 
kvadratmeter. Ungefär krävs det fyra solcellspaneler för att generera solel för 8 kvadratmeter 
boyta. För att solel skall genereras från solcellspanelerna installeras även en växelriktare i 
eller utanför huset. Den konverterar solcellerna till solel. Den solel som ett hus eller 
bostadsrätt inte brukar, det vill säga den överskottsenergi som produceras, måste enligt 
dagens lagstiftning säljas ut till elnätet (nettodebitering). I Uppsala finns en total 
elledningslängd på 4766 kilometer (Vattenfall AB 2015). Transporten av el till dina uttag är 
vad som innefattas av elnätspriser, elen köps från ett valfritt elföretag. Elnätet kan också ta 
emot el från olika stora elproducenter och solel från solpaneler från alla slags byggnader 
eller fastigheter. 
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Figur 1. En bild som visar hur en standardmodul av en solcellspanel ser ut. (STUNS Energi 
2015). 
 
Ett antal steg måste du som enskild person gå igenom ifall du skall ansluta egenproducerad 
solenergi till elnätet (Vattenfall AB 2015). Steg ett är att undersöka kring förutsättningarna 
för platsen för solcellerna. En optimal placering innefattar skuggfri takyta med 30-50 
graders lutning i sydligt läge. En kilowatt producerar cirka 900-1000 kilowattimmar per år. 
Du måste erhålla ett bygglov för solceller samt, om intresset finns kan en ansöka om stöd för 
installationen av solceller för alla typer av nätanslutna solcellssystem. Figur två nedan visar 
hur priset per watt har sjunkit för olika typer av solcells installationer från 2008 till 2014. 
Priserna har sjunkit i takt med att tekniken kring solceller har förbättrats samt att den årliga 
installerade effekten av solceller har ökat de senaste åren. Se figur 3 längre ner i texten.  
 

 
 
Figur 2. Genomsnittliga priset för installationskostnader för olika solcellssystem i Sverige 
mellan åren 2008-2014. Angivet i kronor per watt (STUNS Energi 2015). 
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Solelsinsatser 
I januari år 2015 beslutades att den överskottsel som matas in i elnäten, kan få 

skattereduktion. Som elproducent finns möjlighet att få en skattereduktion på 60 öre per 
kilowattimme med ett skattetak på maximalt 18 000 kronor per år. Genom den årliga 
inkomstdeklarationen ges skattereduktionen. (Energimyndigheten, stöd till solceller, 2015). 
Det som denna skattereduktion inte behandlar är skattesubventioner på de kilowattimmar 
som överstiger det köpta uttaget. Det kallas ”nettokonsument” (STUNS Energi 2015) av el. 
Det vill säga, att köpa minst samma mängd el från elnätet som en producerar. Tillexempel 
ifall en köper 10 000 kilowattimmar per år men skickar tillbaka el till elnätet bestående av 
15 000 kilowattimmar får du inte skattesubvention på de 5000 kilowattimmarna över uttaget 
(Vattenfall AB 2015).  

I Sverige ökar såväl solcellskapaciteten som intresset för att installera 
solcellsanläggningar, men den stigande kurvan ökar från en mycket låg nivå. De solceller 
som produceras idag, kostar ungefär en krona per kilowattimme. För att solel skall slå 
igenom i riktigt stor skala behövs ytterligare prisnedgång men framförallt förändrade 
regelverk och skattegrunder (UNT, Johan Heimer 2015-11-19). Tekniken kring solceller har 
sjunkit i pris och, å ena sidan vill staten främja de personer och företag som vill installera 
och producera solel men å andra sidan försvåras ambitionen med rådande lagar och regler. 
Faktum kvarstår dock, att med rådande miljöproblem och dyrare energipriser blir solenergi 
viktigare för husägare och kommunala- och privata fastighetsförvaltare. Om en ser till 
framtiden ses solenergin som det vinnande konceptet, detta av anledningen att solenergi ger 
minimal miljöpåverkan och ses som en omfattande investering, både miljömässigt och 
ekonomiskt. Den huvudsakliga ekonomiska fördelen står bland annat av att 
installationskostnaden av solelsanläggningen betalas med en engångssumma och kostnaden 
är oberoende skiftande energipriser (svensk solenergi 2015).  

Kostnadseffektiviteten för solceller har de senaste åren förbättrats, solcellerna både går 
att tillverka billigare och har med den utvecklade tekniken fått bättre och längre 
verkningsgrad. Megawatt (MW) står för megawatt och är en fysikalisk enhet för effekt och 
mått för den arbetsförmåga eller kapacitet en apparat har (Energimyndigheten 2015). År 
2014 installerade Sverige 36,2 MW (megawatt) solceller vilket är snudd på dubblering från 
2013 års 19.1 MW. Forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala arbetar med material för 
solceller som ytterligare kan sänka priserna och göra dem ännu mer effektivare. 

Figuren nedan visar på den ökade installationstakten i Sverige. Som ovanstående siffror 
även nämner, visas en tydlig ökning av installationstakten de senaste tre åren. Den årliga 
installerade effekten var låg och stagnerad från 1992 till 2009 där den årliga effekten 
noterades öka. Under år 2011 sker en upptakt av installationseffekten vilket har till år 2014 
nästan dubblerats. Vidare kan figuren urskilja att det nätanslutna lokala solcellssystemet, det 
vill säga de solcellspaneler enskilda och bostadsrättsföreningar installerar har ökat från 10 
MW år 2009 till 75 MW år 2014.  
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Figur 3. Installation av solcellssystem, mätt i effekt, i Sverige mellan åren 1992-2014 
(STUNS Energi 2015). 

3.6 Uppsala kommun  
Den gällande energiplan för Uppsala kommun antogs 2001, idag utarbetas en ny plan för 
tillförsel, fördelning och användning av energi som skall antas i fjärde kvartalet år 2016 
(Uppsala kommun 2001). Lokala energiplaner likt Uppsalas påverkas av vad som sker på 
internationell och nationell nivå. Ett ökande krav på kommuners ställningstagande och 
agerande mot energifrågor har dragits ut till bredare spets. Uppsala kommunen skall hantera 
och jobba med energipolitik och energifrågor inom ramen för visionen om ett hållbart 
samhälle och hållbar samhällsutveckling (Uppsala kommun 2001). För att nå 2020 års mål 
kommer kommunen genomföra ett energisystemsbyte. I nuläget står Vattenfalls 
anläggningar för en betydande del av den totala energiomvandlingen för stationär energi, 
anläggningarna producerar bland annat Uppsala stads elektricitet och värme (Uppsala 
kommun 2015-132, s. 17). Med dagens breda utgångspunkt på energifrågor skall 
energiplanen inte vara identisk med energileverantörers verksamhetsplan. Uppsalas 
kommunala energiplansroll är att ange kommunala syften på energiområdet oavsett 
marknadsaktörer och deras möjliga grad av monopolställning eller bindning till kommunen. 
Energiaktörerna bestämmer själva över metod-och teknikval men energiplanen skall ge 
riktlinjer. Strukturen för energiplanen betonar tre grundelement för ett ekologiskt och 
ekonomiskt uthålligt energisystem. Dessa tre är, minskad och effektivare energianvändning, 
reducering av effekttoppar och användning av ”rätt” bränsle och energiform (Uppsala 
kommun 2001).  

Den mest kostnadsnyttiga miljöinsats är energieffektivisering hos konsumenten och att 
välja nya och effektivare energiförsörjningssystem. Beteendeförändringar, teknikutveckling 
och hushållning är det som generellt representeras av energieffektiviseringsarbetet. Två 
principer är vägledande för Uppsala kommun, den ena betonar att inte använda mer energi 
än nödvändigt. Den andra knyter an till klimatkonventionen och menar att den energi som 
bidrar med positivt nettoutsläpp av växthusgaser skall undvikas. De förnybara källor som 
skall ersätta storskaligt nettoutsläpp av växthusgaser är sol, vattenkraft, vind och biobränsle. 
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På Ångströmlaboratoriet i Uppsala pågår omfattande forskning av solceller. Forskningen 
avser att gynna såväl småskalig solelsanvädning som storskalig användning. Det största 
hindret enligt Uppsalas kommuns energiplan är problematiken att lagra solenergi. Lagring 
av solenergi är betydande för att hushåll av olika skalor skall gynnas utav det.  
Enligt Charlotte Platzer Björkman, universitetslektor vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet menar att tekniken för goda installationer av solel finns redan idag. Hon talar 
snarare om att den största problematiken kring solel ligger i politiska beslut och 
skattegrunder. 

 
Skattereglerna gör dock att elen från solcellerna inte utnyttjas fullt ut i huset. 40 procent av den 
egenproducerade elen används för de tekniska installationerna i huset. Överskottet skänks i dag till 
elnätet. Och det gör det naturligtvis svårare att få ihop kalkylen för investeringen (...) Regelverket är en 
jättestor politisk fråga. I dag har vi ingen skatt på egenodlad potatis. Däremot så finns det ett lagförslag 
som innebär att de som har flera anläggningar kan få betala skatt på el som produceras för eget bruk 
(UNT, Johan Heimer 2015-11-19).  

 
I övergripande blick utgörs Uppsala kommuns energipolitiska mål av en rad punkter som 
skall främja energiomställningen till ett bärkraftigt och långsiktigt hållbart energisystem. 
Uppsala kommun skall aktivt arbeta för hushållning med energi och prioritera utnyttjandet 
av inhemska förnybara energikällor. Vidare skall kommunen jobba mot att elenergin blir 
drivenergi och att förnybara energiformer skall prioriteras för elproduktion (Uppsala 
kommun 2001). 

I Uppsala kommun uppskattas tillförseln via solstrålning idag ligger på 1 MWh per år 
och som produktion ger 1 kW solcellseffekt. Baserat på denna beräkning, har Uppsala 
kommun potential att till 2050 ha en solcellskapacitet på 300 GW, givet en god delaktighet 
av större aktörer (Uppsala kommun, 2014-132, s. 51). Kring solel har kommunen som mål 
att ha en effekt på 30 MW installerad till år 2020 och till år 2030 ha 100 MW solel. För att 
möta målet för år 2050 att hälften av energin kommer från förnyelsebara källor så som 
solenergi måste installationstakten ta en skarpare kurva. Kommunen menar på att dem och 
energibolag måste göra större investeringar rent finansiellt och att dem styrs av rådande 
energipolitik. (Uppsala kommun, 2014-132, s. 60).  
 

Sammanfattningsvis, Vattenfall AB äger Uppsala stads elnät. De enskilda eller 
bostadsrättsföreningar som producerar egen solel till sina hushåll måste enligt dagens 
lagstiftning sälja tillbaka den överskottssolel som inte brukas, det vill säga nettodebitering. 
Sedan årsskiftet 2015 beslöt regeringen att den enskilda eller bostadsrättsförening som säljer 
sin tillbaka sin solel till elnätet kan få skattereduktioner. Skattereduktion ansöker man om i 
den årliga skattedeklarationen, och om man blir beviljad ges pengarna ett år senare. Per 
kilowatt man säljer tillbaka kan man få 60 öre för. Det som skattereduktionen inte tillåter är 
att enskilda eller bostadsrättsföreningar har rätt att få 60 öre per såld kilowatt på den 
överskottssolel hushållet innehar, det vill säga nettokonsumenter.  
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4. INFORMANTERNAS RÖSTER OM SOLEL  
 
I nästa avsnitt beskrivs den information och fakta som är mottagen av studiens informanter. 
Den empiriska delen som nämndes i avgränsningen är av särskild tyngd för uppsatsens 
legitimitet och för att möjliggöra kopplingar mellan teoretiska avsnitt och egna slutsatser. 
Informanternas uttalanden berör politik, teknik och finansiella aspekter. Det som har berörts 
i intervjuerna berör generellt solel men håller Uppsala stad som exempel. Samtliga 
informanter har kopplingar till Uppsala kommun. 

 

4.1 Kenneth Mårtensson, Sala-Heby Energi 
Kenneth Mårtensson arbetar som koncernchef på SHE, Sala-Heby Energi och har arbetat 
med solel på SHE sedan slutet av 1990-talet. Kenneth Mårtensson förhåller sig optimistisk 
kring att ett framtida energisystemsbyte kan bli aktuellt. Dock trycker han på ett antal 
politiska och aktörsförändrande mönster för att, det som han kallar paradigmskiftet skall 
realiseras. Paradigmskiftet syftar till energisystemskiftet som i stort avser en ny 
energiomställning. Från storskaliga elnät som drivs av Vattenfall AB till ett mer enskilt 
självförsörjande solelssystem är ambitionen. De mönstren som idag förhindrar 
paradigmskiftet enligt Kenneth Mårtensson ligger hos de stora energiföretagen och 
politikens trögflytande förändringar samt diverse snedsteg rent politiskt. Snedstegen kan 
konkret beskrivas som politikens roll att inte se värdet av prosumentrollen eller att inte 
förmedla prosumentrollens värde till energiföretagen.    
 

Vi står inför ett paradigmskifte inom energisystem. Idag är hela energisystemet uppbyggt av storskalig 
produktion och storskalig distribution för en småskalig användning. Det som kommer hända i 
paradigmskiftet är att det storskaliga systemet blir missanpassat. Det finns en risk för att det är den stora 
energiproducenten som sätter käppar i hjulet i ett paradigmskifte. Detta för att det är dem stora 
energiföretagen som sitter på oerhört mycket tillgångar och som har utgått ifrån att denna mängd och 
omfattning energi kommer folk vara i behov utav i 50-100 år framåt. Det är där staten måste kliva in 
och övertyga energibolagen kring värdet av prosumentrollen så att dem blir en del av paradigmskiftet 
(…)Når vi den punkten, ett samhälle där staten och energibolagen gynnar prosumentrollen kommer 
paradigmskiftet kring energisystemet gå av bara farten.  

 
Kenneth Mårtensson känner hoppfullhet mot att, med förändrade livsvanor, mer givande och 
mer miljöinriktad politik tillsammans med en förändring av energisystemet att vi kan ta oss 
ifrån antropocen tillbaka till holocen. Trots hoppfullheten ser inte koncernchefen att 
förändringen kommer ske under dessa sviktande omständigheter. Han menar vidare på, det 
är personerna i hushållen som måste greppa makten kring energifrågan och göra egna 
förändringar. En överskattning av den politiska makten skapar lågt stigande utvecklingar. 
Solen är den energiform som finns rakt framför oss, det är enligt Kenneth Mårtensson 
vedertaget. Det som inte är vedertaget är, hur solel fungerar, dess effektivitet och att den 
energiformen är ekonomisk gynnsam. En av solens positiva dimensioner enligt informanten 
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är att den kan ge oss energi i såväl storskalig form som småskalig. Det är kraften hos den 
eventuella småskaligheten som är nyckeln till spridningen av solel. 
 

Vi överskattar politikens makt utan denna förändring måste ske av oss, personer likt du och jag. Vi i 
Uppsala, eller i hela landet för den delen, behöver bygga mer, rusta upp byggnader likt 
miljonprogramsområden. I samband med nybyggnad uppstår egentligen inga direkta merkostnader 
kring installation av solfasad och soltak då materialet genererar i intäkter. Solen är en av de få 
energikällorna som är lika bra som småskaligt likaväl som storskaligt. Just att det finns en småskalighet 
gör att det kan bli många som satsar på det. Solceller kan sättas på tak, mark och väggar för att nämna 
några. På detta sätt sprider vi investeringar. 

4.2 Bostadsrättsföreningen Majgården 
För bortåt ett år sedan lades motionen om installation av solel fram i det stundande årsmötet 
hos bostadsföreningen Majgården i Uppsala. Nu har föreningen sedan en tid tillbaka drivit 
två av deras byggnader med solel. Solelen i husen används för varmvatten och 
tvättmaskiner. Totalt för anläggningen har dem 86 enheterna i husen betalat 645 tusen 
kronor exklusive moms. 30 procent, det vill säga 240 tusen kronor subventioneras av staten, 
samt ett skattepålägg i form av moms, så landar bostadsrättsföreningen på en slutsumma om, 
ungefär 550 tusen kronor. Per enhet betalas cirka 6400 kronor. En utlagd summa som skall 
tillföra energi med 100 procent verkningsgrad i 25 år innan solcellernas verkningsgrad 
sjunker till ungefär 85 procent. Installationen skall enligt Solkompaniets, vilka stod som 
montörer av anläggningen, beräkningar stå för 15 procent av totala energianvändningen som 
uppskattas ligga på 260 megawatt. Solelen kommer producera 35 megawatt vilket motsvarar 
35 000 kilowatt timmar.  

För Majgårdens bostadsförening torde det sig naturligt att efter installation av 
bergvärme och investeringar i vindkraft att fortsätta deras gröna tema. Solelen och dess 
potential som dels energidrivande och ekonomisk sparsam kom till bostadsföreningens 
kännedom efter att närliggande grannar hade installerat solelsanläggningen. Efter egen 
handlingskraft tog dem sig till en solelsmässa för att undersöka närmare i saken. Utav de 86 
enheterna stod majoriteten som positiva till energiombytet i de två husen. Mycket eget 
initiativ och förarbete stod som bas för energiombytet enligt bostadsföreningen, men när 
installation väl var stundande fick dem mycket hjälp och support av solkompaniet.  

Det är inte förrän bostadsföreningen haft anläggningen i ett år som dem kan bekräfta 
diverse beräkningar kring produktionen (försäljning av brutto elen) samt hur mycket energi 
dem förbrukat. Desto mer energi husen använder, desto mer lönsam blir anläggningen. Detta 
av anledning kring de lagstödda regleringarna av solel i dagsläget inte tillåter att egna 
producenter får behålla sin överskottsel. Brutto elen måste säljas ut till det stora elnätet. I 
detta fall betalar elnätet i utköpspris 60 öre per kilowatt. Vilket inte bidrar till någon större 
vinst. Bostadsföreningen är självförsörjande till en viss grad, i nuläget är det ingen vision för 
föreningen att kliva ur sin roll som prosument (konsument och producent av sin egen el) mot 
en helt självförsörjande byggnad. Detta av huvudanledning, att el batteriet, där 
överskottsenergin genereras och sparas, rent kostnadsmässigt är för dyrt i dagsläget.  

Bostadsföreningen Majgården tror att solel på taken kommer spridas. Likt hur dem via 
ordmun från omkringliggande bostadsföreningar blivit givna information kommer en, ”följa 
John situation” skapas. Det som Majgården tror, enligt egna erfarenheter kan förtröga ”följa 
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John situationen” är att människor är rädda för investeringar. En investering i dagsläget av 
solel tycker bostadsföreningar täcks upp på förmånligt sätt av staten då dem subventionerar 
30 procent av totala kostnaden. Ett sätt enligt bostadsrättsföreningen att lösa 
investeringsskeptismen är att möjliggöra, likt vindkraft, att människor kan köpa andelar av 
stora solcellsanläggningar och på så sätt driva fastigheter med solel. 

4.3 Magnus Ulaner, Solelkommissionen 
Solelkommissionen är ett nätverk bestående av Telge Energi, Familjebostäder, HSB och 
Solkompaniet. Miljöchefen för kommissionen heter Magnus Ulaner. Kommissionens 
ambition är att solel skall stå för tio procent av energiförsörjningen till år 2030. Vidare är 
visionen att energin från solen skall kunna tillvaratas oberoende vart en bor, hur en bor och 
vilka slags fastigheter det är. Magnus Ulaner framhåller vikten av en förändrad lagstiftning 
som ger kunder enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter. 
Miljöchefen tryckte på ett antal punkter. Dels, Solelkommissionen vill införa skattebefrielser 
för den egen producerade solel som man vill sälja. Vidare, i dagsläget räknas en 
solelsanläggning per enskild person, Solelkommissionen vill ändra detta så man räknar en 
solelsanläggning per fastighet. Ändringen vill dem göra då ett företag eller en förening kan 
räknas som enskild person, och utfallet blir vidare att en solelsanläggning inte täcker upp all 
den krävda effektiviteten eller att den enskilda föreningen får överskrida en viss mängd watt. 
Till detta förslag föreslår även Solelkommissionen att framförallt bostadsrättsföreningar 
skall ha rätten att förflytta husets solelsproduktion mellan olika förbrukningspunkter i husen. 
Detta av anledning att somliga av husen kanske har mer optimala utsikter att producera mer 
solel beroende av skuggyta, lutningsgrad på taken. Med olika förbrukningspunkter får husen 
möjlighet att bättre dela med sig av den totala solelsproduktionen och på så vis fördela 
effektiviteten bättre.  

Solelkommissionen tror att investeringsstödet är värt att behålla en tid framöver. 
Magnus Ulaner menar vidare att, det vore dumt att avveckla stödet innan nya skatteregler 
kring solel formulerats. Likt Energimyndigheten och de svar dem fått efter att ha utrett i 
investeringsstödet och dess långsiktighet blev utfallet att bättre riggade regler är en mer 
långsiktigt och hållbar lösning. Detta med argumentet, oavsett mängden investeringsstöd, 
framförallt nu när andelen investerade solcellsanläggningar ökar och solcellens minskade 
priser, räcker inte stödet långsiktigt.  

4.4 Simon Strandberg, STUNS Energi 
STUNS Energi är verkande i Uppsala. En av företagets ambitioner är att sprida och öka 
prosumentrollen i staden. Simon Strandberg representerade STUNS Energi i denna studie. 
Han framhåller vikten av prosumenter i förmån för att nå en snabbare energiomställning. 
Enkelt beskriver Simon Strandberg att begreppet prosument kan förklaras med Facebook. 
Han förklarade, den som konsumerar (använder) Facebook, producerar även Facebook, en 
så kallad ”User-based-content” vilket är en förklaring som direkt kan appliceras solel-
prosumentens-roll. För att sprida användandet av solel och skapa större nätverk prosumenter 
av bostadsrättsföreningar och enskilda personer i Uppsala stad förklarar Simon Strandberg 
att STUNS Energi dels har initierat solelsmässor och gått ut som experter och föreläst om 
solel. Samtidigt, vilket Simon Strandberg uppfattar är huvudanledningen till spridning av 
prosumentrollen, är en så kallad grannskapseffekt. Han menar vidare på, bostadsföreningar 
och enskilda personer behöver många incitament för att våga göra en investering som skiljer 
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sig från normen eller strukturen, en utav dem är att se grannar eller liknande göra något. I 
detta fall att se en granne lägga pengar på energiinvesteringar i form av installation av solel. 
Vidare kan incitamenten vara något djupt rotat, att känna ett fristående som fyller upp 
personer med självständighet och egenkontroll.  
 

Att ta upp ny teknik, handlar mycket om att andra runtom dig har gjort det. Att se någon annan lägga 
pengar och investera är mer kraftfullt än expertkunskap. Dels är det lite en normgrej, man gör inget som 
ingen annan gör. Vilket är fallet med mycket som är nytt. Det är en trygghet att se andra som gör det då 
det är ett projekt och en investering. Dock så dubblas marknaden varje år, men det kom som en chock 
som en från början. För fem år sedan, dyrt, icke lönsamt. Men sen gick det jätte fort med 
prisutvecklingen. Det tar ett tag innan det sätter sig  

 
Simon Strandberg tror också, utefter hans kunskaper och arbetslivserfarenhet, för att 
energiomställningen skall realiseras, handlar det bortom miljö och klimat, det handlar om en 
kulturell förändring mot nuvarande energisystem. En förändring som visserligen har startat 
om en ser till att installationstakten av solceller har ökat de senaste fyra åren, men ett 
starkare omtänk kring energikulturen måste göras till verklighet. Han menar, människor 
indoktrineras in i tanken att elnätet och elbolagen sköter din energitillförsel, en större 
medvetenhet och ett krafttag mot eljättarna måste tas. Simon Strandberg menade på, alla 
människor som ingår i elnätet delar på betalningen för vår energi. En fast avgift och en 
rörlig avgift. När det talas om att energipriserna är höga eller låga syftas det till den rörliga 
avgiften. Faktum är, oavsett vad den rörliga avgiften ligger på, påverkas inte vårt totala 
elpris särskilt mycket då vi alltid betalar för den fasta avgiften för elnätet. Om vi istället 
skulle göra en miljömässig och ekonomisk investering i solel skulle, ifall människor hoppar 
på tåget, elnätets betydelse minska och kostnaden öka för de personer som fortfarande 
behåller elnätet som eltillgång. 

 
Elnätet fungerar samma i alla länder, ett elnäts monopol.  Den bygger på att vi alla delar på kostnaden 
till elnätet, en fast avgift och rörlig avgift. Den rörliga summan, är bara en liten del av den totala 
kostnaden för din el. För oavsett energipriser betalar du fortfarande för elnätet. Så trots låga elpriser, 
påverkar det inte priset så mycket för konsumenten. Men om några börjar bryta sig loss från elnätet med 
solceller och batterier så kommer kostnaden öka för de personer som är kvar i elnätet, vilket skapar en 
dominoeffekt, att fler och fler byter energisystem. En negativ spiral som gör det dyrt för dem som är 
kvar i elnätet 

 
Simon Strandberg framhåller att vi redan är inne i en energiomställning och att alltfler går in 
i prosumentrollen. Han förbehåller även hinder som måste förändras för att 
energiomställningen mot solceller och solel skall skjuta i höjden. Ett av de största hindren 
som han gärna ser förändras är den komplexa lag och regeldjungel. Färre och mer 
omfattande regler skulle underlätta för vanliga person att ta klivet mot en energiomställning 
och ställning som prosument. Skattereduktionsreglerna är en av de förändringarna. 

 
Regelverket har påbyggts stötvis, det är en regeldjungel, vilket är onödigt för något som inte 
behöver vara så svårt. Hur reglerna tillämpas är komplicerat, detta är den enskilt största 
faktorn som kan förändras. Mycket skulle kunna förenklas, skattereduktionen är en sådan. 
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Även om normer och ”grannprincipen” är stora vågskålar för att öka användningen av 
solceller och bli prosument, ligger det ett lönsamhetstänk i grunden. Att investera i något 
utan att tjäna på det är inte ett rimligt scenario. Lönsamheten kommer av, dels solcellerna 
och faktum att egen el produceras, men, reglerna kring skattereduktion och nettodebitering 
av ens elförbrukning är något som bör ses över menar Simon Strandberg. En djupare 
förklaring av skattereduktion kan förklaras, som bostadsrättsförening och eller som enskild 
kan man i sin skattedeklaration söka om skattelättnader för ens egen producerade el. Detta 
stöd finns istället för att nettodebitera personer i egenskap av prosument. Dock, för en 
person, känns inte vinsten av när man dels måste ansöka om det i sin skattedeklaration och 
dels att man får tillbaka pengarna ett år senare. Lönsamheten finns, men en person förankrar 
inte vinstpengar som ges så långt i efterhand. Nettodebitering, det vill säga, att en kan köpa 
tillbaka den el en sålt in i elnätet är inte lagligt i Sverige, Simon Strandberg tycker den 
regleringen borde ses över. Vidare kan han förstå varför Sverige och Uppsala inte tillämpar 
nettodebitering, även om han tycker att det borde vara tillåtet. Som förklaring tar Simon 
Strandberg Tyskland som exempel. Deras el består till 20 procent av solel vilket leder till 
stora överskott som förlorar sitt värde men som de Tyska elbolagen fortfarande måste betala 
för när personerna netto debiterar. Den stora skillnaden mellan Sverige och Tyskland är att 
den svenska solelen uppgår till 0.3 procent av den totala elförsörjningen, det vill säga 
oerhört långt ifrån de tyska måtten. Tills Sverige närmar sig en högra andel solel tycker 
Simon Strandberg att nettodebitering borde vara lagligt i Sverige.  

Slutligen framhåller Simon Strandberg att i Sverige och i Uppsala finns alla möjligheter 
att nå energiomställningen, att höja upp prosumentrollens status genom att slå samman 
innovation och teknik tillsammans med politiken för energikompetensen som fält är hög i 
Sverige. Problemet är att, politiken kan inte ses som en enhet, utan det finns motsträvningar 
inom den politiska sfären, bland partier och olika myndigheter. Att beslutsfattarna i landet 
inte alltid drar jämt kring hur man ytterligare kan främja solel samt reducera hinder, gör 
processen trögflytande. Tillexempel vill energimyndigheten främja och möjliggöra ägande 
av andelar i en solcells anläggning, likt hur man möjliggjort denna ägandeform kring 
vindkraft. Ett förslag som regeringen just nu inte ser som aktuellt. Hinder likt dessa 
tillsammans med de nödvändiga kulturella förändringar kring synen på solel ser Simon 
Strandberg som de största hindren.  
 

5. RESULTAT 
I avsnittet kommer jag redogöra resultaten för de frågeställningar som ligger till grund för 
att besvara studiens syfte. Resultaten baseras ifrån det inhämtade material som presenterades 
i avsnitt tre och fyra.   

För tydlighetens skull presenteras resultaten efter frågeställningarnas följd.  
 

Hur ser energipolitiken i Sverige ut kring solel? 
 
Energipolitiken i Sverige är komplex och skiftande. De olika politiska partierna och de olika 
myndigheter som arbetar mot energi tycker och tänker inte alltid intakt kring 
problematisering och, eller lösningar. Detta skapar vidare ett problem. En icke enhetlig 
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energipolitik förtrögar de politiska processerna kring agerande och stödjandet av solel. 
Ambitionen är att främja ett ökande användande av solel. För att nå detta, har politiken satt 
in stödfunktioner och ekonomiska verktyg för att underlätta och attrahera solel för enskilda 
personer. Energipolitiken har i budgeten för år 2016 satt av 1.4 miljarder kronor i 
stödberättigande syfte för att gynna installationer av solceller och solel. Vidare styrs 
energipolitiken i Sverige och således i Uppsala av de EU-direktiv som föreskrivits kring 
miljö och energi. En transparant och offensiv energipolitik skall föras, och på vägen till 
2050 års energimål, finns ett delmål om 20 procent förnybar energi till år 2020. Där solel 
skall svara för en påtaglig andel.   

 
Vad säger lagar och regler kring solel och vilka finansierings möjligheter finns det för 

individer och vilka är de tekniskt praktiska aspekter 
 
Lagarna och reglerna kring solel är en djungel och komplex att förstå. Det finns ett antal av 
dem som påverkar i särskilt. Reglerna och lagarna kring skattesubventioner och 
nettodebitering är av stor vikt. Som förening ges 30 procent i reduktion vid installation av 
solel och för enskild person ges 20 procent. Nettodebitering är inte lagligt i Sverige, det som 
innefattas utav det är, möjligheten att köpa tillbaka den överskotts solel som en sålt till 
elnätet. En ytterligare lag och regler är de kring skattereduktioner. Reduktionen kan ges till 
bostadsrättföreningar och villaägare men den måste ansökas i den årliga skattereduktionen 
och om en blir beviljad till reduktionen för sin solelsinstallation ges pengarna ett år i 
efterskott. I dagsläget är det endast lagligt att en solcellesanläggning installeras per fastighet 
eller byggnad. De tekniska aspekterna innefattar att ytterligare utveckla solcellerna för att 
dra ner priser, öka verkningsgrad hos solcellspanelerna samt underlätta för den enskilda 
personen och eller bostadsrättsförening att hantera sina solceller. Det största hindret i 
dagsläget är att optimera och kostnadseffektivisera el batteriet där solel och dess överskott 
kan genereras. De finansiella aspekterna kring solel är omdiskuterat. En stor summa pengar 
är avsatt av regeringen för att gynna installationen av solel. Många parter tycker dock att det 
är en kortsiktig lösning och inte rätt tillvägagångssätt. Snarare bör den finansiella aspekten 
lösas långsiktigt enligt forskare och verkande inom solelsbranschen. Lösningar som 
diskuterats är att personer skall kunna köpa andelar i ett solcellsnätverk så dem oberoende 
fastighetssituation kan bruka solel.  

 
Vad får enskilda personer att installera eller att inte installera solel?  

 
Att vilja främja miljön och energin ligger allt som oftast inte som huvudsakligt argument 
hos enskilda personer att skaffa solel. En persons normer och strukturer är avgörande för 
huruvida en skall vilja eller inte vilja adoptera en teknisk innovation likt solel. En fem 
stegsprocess har identifierats av forskare på vägen att ta till sig ny teknik, se avsnitt 3.3. Till 
den processen har också en persons sociala nätverk och informationsflöden ett betydande 
avgörande. Om en person omringas av nätverk öppna för förändring och eller sinnet för att 
adoptera innovationer, är sannolikheten större att, i detta fall installera solel. Effekten av 
grannskapsprincipen är ett tecken på att omkringliggande nätverk vilket agerar som 
pådrivare eller dess motsats. Kring information och dess flöde är vikten hur den förmedlas 
stor. Om informationen som ges skapar en komplicerad och komplex bild av solel, är 
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installationen mer avlägsen. Däremot om informationen trycker på goda aspekter, hur 
smidigt det är och ekonomiskt gynnsam samt vikten av grön energi kan installationen av 
solel bli ett faktum.  

 
Vilka incitament finns det för individen att fungera som prosument, det vill säga 

producera och konsumera egen solel.  
 
De incitament som ligger till grund för en individs funktion som prosument är många, en del 
konkreta och några diffusa. De starkaste argumenten till att agera som prosument ligger i tre 
anledningar. Den ekonomiska vinning och lönsamhet som kommer av att installera solel 
verkar utifrån de empiriska ansatserna vara den främsta anledningen. Vidare är den 
uppfattning som kommer utav egenproduktion av el något som skapar en känsla av 
självförsörjande. Ett självförsörjande som kan karaktäriseras som något främjande för en 
själv och för att ingå i en grön energikonsumtion. Med den gröna energikonsumtionen 
kommer den tredje anledningen, att känna del av en nätverksgemenskap som kommer utav 
prosumentrollen. Ett nätverk som inte är uttalat men finns då elen delas på de enheter i 
bostadsrättsföreningen eller i ett vila område där solelsanläggningen tydligt pryder folks tak. 
 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hinder och möjligheter för bostadsrättsförening och 
eller enskild person att installera solel för egen produktion och konsumtion i Uppsala stad. 
Utefter studiens gång har ett antal, såväl motsättningar som solels medgångar uppdagats.  

Regeringen har satt av stödsummor som skall främja installationen av solel. Ett stöd 
som bostadsrättsföreningen Majgården för egen hand tyckte var gynnsamt. I ämbete som 
förening gavs dem 30 procent subventioner av den totala installationskostnaden, vilket 
Majgården tyckte var en betydande summa. STUNS Energi som representerades av Simon 
Strandberg uttryckte att Sveriges energipolitik och således Uppsalas energipolitik, trots 
meningsskiljaktigheter inom den politiska sfären, valt att med skattesubventioner och 
skattereduktioner kompensera eller användas istället för att göra nettodebitering lagligt i 
Sverige. Även om Majgården tyckte att stödet från regeringens håll var heltäckande och att 
dem fick gott stöd i allt omkringliggande arbete skulle dem gärna vilja ha möjligheten att 
nettodebitera deras överskottsel. Kring denna diskussion var Kenneth Mårtenssons tankar att 
han tror att Regeringen och politiken vill göra om, göra rätt, men ett antal snedsteg på vägen 
står som hinder tillsammans med energibolagens tunga ställning i debatten. Att därnäst 
räkna in alla de lagar och regler som påverkar debatten gör det komplext att se hur och 
framförallt när främjandet för solel kommer ändras desto mer. Magnus Ulaner, miljöchef på 
Solelkommissionen delgav lösningar som kommissionen arbetat fram. Lösningarna är att 
tillåta flera förbrukningspunkter i bostadsrättsföreningar för att utjämna och ge god effekt åt 
de hus som inte har lika bra förutsättningar, till exempel rätt lutning på taket eller skuggfria 
ytor för installation av solel. Vilket skulle möjliggöra att de bostadsrättshus som inte har 
optimala förutsättningar för solel skulle, med hjälp av fler förbrukningspunkter få nog solel 
att driva deras hur med ändå. Solelkommissionen ser också att man bör möjliggöra 
andelsskap i solcellsnätverk samt att med tiden avveckla investeringsstödet över tid. Simon 
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Strandberg diskuterade, det som krävs är att energibolagens stora roll hamnar i en negativ 
spiral, där färre och färre människor förlitar sig på elnätet. Detta kan bara förverkligas ifall 
fler och fler enskilda personer och bostadsrättsföreningar byter energisystem till solel. På så 
sätt tvinga, i detta fall, Vattenfall AB att minimera deras elmonopol. En av vägarna för att nå 
systembytet är att förstora prosumentens roll. Att främja egen produktion och konsumtion av 
solel tror såväl Kenneth Mårtensson och Simon Strandberg är nyckeln till 
energiomställningen. Forskare vid Ångström laboratoriet i Uppsala menar att, tekniken har 
utvecklats så pass mycket, det som saknas är de politiska besluten. Johan Lindahl, doktorand 
i solceller och Charlotte Platzer Björkman, Universitetslektor för Ångströmlaboratoriet sade: 

 
Skattereglerna gör dock att elen från solcellerna inte utnyttjas fullt ut i huset. 40 procent av den 
egenproducerade elen används för de tekniska installationerna i huset. Överskottet skänks i dag till 
elnätet. Och det gör det naturligtvis svårare att få ihop kalkylen för investeringen- Charlotte Platzer 
Björkman 

 
Om regeringen istället skulle satsa på en förenklad lagstiftning kring produktion av 

egen el för privatpersoner och företag, skulle det ge en större effekt rent långsiktigt jämfört 
med stödpengar- Johan Lindahl 
 
Informanterna som deltagit i min studie och forskare i de vetenskapliga artiklarna såväl som 
de tidskrifter jag läst betonar alla vikten av att möjliggöra fler potentialer genom politiska 
beslut. Tekniken och det ekonomiska är inte vad som betonas eller står som det 
huvudsakliga hindret på vägen mot ett energisystemsbyte. Det är att möjliggöra olika 
aspekter via politiska beslut och att skapa en ny energi-kulturell trend som sätter solel i det 
första rummet. Dock, oberoende de framtida politiska besluten kan solelsanvändandet 
fortfarande öka desto mer. Genom en ”följa-John-effekt” tror sig spridandet av prosument 
rollen öka samt med ett tydligare informationsflöde kring hur solel fungerar skall det få flera 
enskilda samt bostadsrättsföreningar att få upp ögonen för solel. 

 

7. FRÅGOR FÖR FRAMTIDEN 
 
Solelens roll i energiomställningen har sedan år 2011 tagit ett kliv mot att kunna bli en 
konkurrent mot rådande energisystem. Huruvida stor konkurrent solen kan bli mot 
nuvarande energisystem kan diskuteras. Om en ser till utvecklingen de senaste fyra åren och 
de goda resultat som lyfts fram i studien kan solens roll vara betydande. Bland annat har 
installationstakten för solcellsanläggningar ökat. Priserna per solcellswatt har sjunkit och 
fler och fler hushåll har fått upp ögonen för solceller. Men, om en ser till att de politiska 
besluten och energibolagens elmonopol kan solelens roll i energiomställningen begränsas. 
Avgörandet kring solelens omfattningen ligger i händerna hos enskilda och 
bostadsrättsföreningar. Att oberoende politiken fatta grepp om stafettpinnen och installera 
solel med rådande regler och lagar är ingen olönsam investering eller begränsad energikälla, 
snarare tvärtom. Framtiden för solelen kan möjliggöras ytterligare om politiken, som 
Kenneth Mårtensson talade om, att minska elnätets monopol, förhöja prosumentrollens 
status för att vidare skapa en nyanserad energitrend. Bortom lagändring för att legalisera 
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nettodebitering skulle lag om andel i solcellsnätverk förhöja solelens roll i 
energiomställningen. Den har som vision att efterlikna reglerna och lagarna som innefattas 
av möjligheten att äga en andel i vindkraftverk. Jag har utefter studiens gång blivit 
införstådd i vilka hinder och möjligheter det finns för bostadsrättsföreningar och eller 
enskilda att installera solel i Uppsala stad. Det ter sig som att, trots många lagbundna lagar 
och regler som står som hinder som skapas av en trögflytande och splittrad politik ökar 
installationerna av solel. Fyra år i rad har den installerade watten för solel nästan dubblerats 
och den spås fortsätta öka. Priserna för solceller har sjunkit enormt och även dem spås 
minska. En kan undra, trots de goda prognoserna och prissänkningarna, varför har inte 
solelens roll i energiomställningen expanderat ännu mer bland bostadsrättsföreningar och 
eller enskilda personer i Uppsala stad. Dels växer andelen solel från en väldigt liten 
procentuell sats. Vidare tror jag att det inte är en fråga om hinder och möjligheter eller 
uppskattandet av prosumenterna som avgör solelens roll i energiomställningen. Baserat på 
uppsatsens empiriska material, tror även jag, trots att de politiska, tekniska och finansiella 
aspekterna påverkar solelens roll i energisystemsbyte krävs en förändring av energinormen. 
Det är en kulturell energifråga som med tiden utav en starkare medvetenhet hos människor 
kommer förändra sättet vi producerar och skapar egen energi.  

Solelkommissionen har som vision att till år 2030 skall tio procent av totala 
energiproduktionen bestå av solel. Huruvida procentsatsen kan ses som realistisk eller 
optimistisk är svårt att svara på. Det som kan framförhållas är att med en större medvetenhet 
kring solel och grön energi förbättras sannolikheten att Solelkommissionens vision 
realiseras. Det som vidare förbättrar sannolikheten för procentandelen är de diskuterade 
politiska åtgärderna som samtliga informanter berört. Hur mycket förändrandet av den 
nuvarande energipolitiska ställning kan påverka sannolikheten för ett energisystem som till 
tio procent består av solel är en fråga för framtiden.     
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9. BILAGOR 
 
Intervjuguide: enskilda personer. 
 

- Vilka är de bakomliggande processerna till att ni valde att installera solel? 
- Har processen varit lång? 
- Hur har ställningarna hos personerna i huset varit under processen? 
- Varför valde ni att installera solel? 
- Har det blivit någon ekonomisk skillnad? 
- Var det krångligt/svårt att installera solel? 
- Hur fick ni höra talas om solel? 
- Er solenergi, hur mycket energi kommer den ungefär ge er? 
- Ser ni er själva som energi-självförsörjande?  
- Kommer ni försöka sprida idén om solel till andra bostadsföreningar? 
- Vad var mest komplicerat i solelprocessen? 
- Vad var enklast i solelprocessen?  
- Var det något kring solel som förundrade er? 
- Vad tror ni får solel att spridas till enskilda personer? 
- Hjälpte Uppsala er i processen mot att installera solel? 
- Om ja/ om nej – Varför? 

 
Intervjuguide: Arbetandes mot solel. 
 

- Vad är positivt med solel? 
- Vad är negativt med solel? 
- I timmar per år, vad kan solel ge? 
- Finns det en ekonomisk fördel/nackdel med att installera solel? 
- Vad är solelens expansionens största problematik? 
- Enligt er, vad gör staten för främjade insatser i dagsläget? 
- Hur, enligt er, borde statens främjande insatser istället se ut? 
- Vad tycker ni generellt om Sveriges energipolitik? 
- Avspeglas den energipolitiken på Uppsala? 
- Vad är den ekonomiska fördelen samt nackdelen med solel? 
- Är solel rätt verktyg för att nå energimålen till år 2020? 
- Hur kan en bäst arbeta mot att sprida solelen till enskilda personer? 
- Vad får enskilda individer att skaffa/ inte skaffa solel?  


