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Sammanfattning 
 

Dagens samhälle står inför förändringar av klimatet som bland annat är skapade av mänsklig 

aktivitet (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014). För att mildra effekterna 

och uppnå hållbarhet är användning av solkraft en möjlig dellösning (Palm & Tengvard, 2009). 

Uppsatsen undersöker vilka faktorer som påverkar privatpersoner i Sverige att välja solceller 

som en del i sin energiförsörjning samt analysera vilka drivkrafter och barriärer som 

förekommer för att fler ska installera i framtiden. Uppsatsen kommer också att bidra till 

forskningsfältet som idag är begränsat. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts 

på privatpersoner som bor i kommunerna Linköping och Västerås. De är två av Sveriges 

kommuner med mest installerad effekt av solel. De viktigaste drivkrafterna som framkommit 

från respondenterna i uppsatsen vid installation av solceller är möjlighet till ekonomiskt stöd, 

miljömedvetenhet och teknikintresse. Barriärer som främst lyfts upp är administrativt arbete, 

regelförändringar och investeringskostnader. För att fler ska installera solceller behöver 

tekniken utvecklas, administrationen bli enklare, information samlas på ett ställe och bättre 

batterier för lagring av solel finnas.  

 

Nyckelord: Solceller, drivkrafter, barriärer, enskilda hushåll, Sverige 

 

 

Abstract 
 

Today, the society are facing change in the climate due to human activities (Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), 2014). Solar power can be a part of the solution to mitigate 

the climate effects (Palm & Tengvard, 2009). The essay will investigate what factors may affect 

individuals in Sweden to choose solar as a part of their energy supply. It will also analyse drivers 

and barriers to increase the quantity of installations of solar power in the future. The essay will 

also contribute to the research field which today is limited. The chosen method is qualitative 

semi-structured interviews, where the interviewees lives in the municipalities of Linköping and 

Västerås. These two municipalities in Sweden have the most installed effect of solar. The most 

important drivers which has emerged among individuals during installation of solar are the 

opportunity to apply for financial support, environmental awareness and an interest in 

technology. Barriers that dominates are administrative work, changes of rules and investment 

cost. For more people to install solar, the technology needs to develop, the administration needs 

to be simple, information needs to be gathered in one place and better batteries are needed for 

storing electricity. 

 

Keywords: Solar, drivers, barriers, individual households, Sweden 
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1. Introduktion     
 

Människans aktiviteter har en negativ påverkan på klimatet. Stiger medeltemperaturen på 

jorden med en till två grader ökar påverkan på klimatet markant. Det kan reduceras genom 

bland annat minskade luftföroreningar, förbättrad energieffektivisering (IPCC, 2014) och en 

omställning till förnyelsebar energi i samhället (International Energy Agency (IEA), 2014). En 

lösning för att åstadkomma hållbarhet är användning av teknik som exempelvis solkraft (Palm 

& Tengvard, 2011).  

 

Runt om i världen pågår arbete för att öka andelen förnyelsebar energi. Solceller släpper inte ut 

några växthusgaser under tiden de producerar el till samhället, vilket gör det till en bra lösning 

för förnyelsebar energi. 2010-2014 installerades mer solceller runt om i världen jämfört med 

perioden 1970-2010. IEA förutspår att utvecklingen kommer fortsätta och att till år 2050 

kommer det ha installerats solceller med en total kapacitet upp till 4 600 GW, vilket skulle 

innebära att upp till 4 gigaton mindre koldioxid släpps ut i atmosfären per år. I takt med att 

antalet installationer ökar har också priset på solceller gått ner. Fortsätter utvecklingen kan 

kostnaden för solceller komma att minska ytterligare med upp till 25% till 2020, 45% till 2030 

och 65% till år 2050 (IEA, 2014).  

 

Under 2016 kom 0.1% av Sveriges elproduktion från solkraft, och av den totala 

energiförbrukningen i samhället användes 21% till hushåll (Energimyndigheten, 2016a). Till år 

2040 ska all elproduktion i Sverige vara förnyelsebar och till 2045 ska inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären ske (Regeringen, 2016). Om Sveriges mål ska uppnås behöver 

andelen el från förnyelsebara källor öka. Under 2015 fick Energimyndigheten, på uppdrag av 

regeringen, arbeta fram en plan för att få Sverige att övergå till 100% förnyelsebar el (Delby, 

Johnsson & Selin, 2017). För att öka andelen solceller hos privatpersoner togs det, i december 

2017, beslut om att höja investeringsstödet från 20% till 30% (Regeringen, 2017). Enligt 

Energimyndigheten har den svenska solcellsetableringen ökat stadigt sedan några år tillbaka, 

men betonar även att det är en ökning som just nu inte har så stor påverkan på den totala 

elproduktionen i Sverige (Energimyndigheten, 2018a). Som nämnts ovan kom 0.1% av elen 

från solkraft 2016 (Energimyndigheten, 2016a) vilket innebär att nivån än idag ligger under 

1%. Ökningen som har skett tros bero på lägre priser på solceller (Energimyndigheten, 2018a).  

 

Etablering av förnyelsebar energi ökar snabbt i stora delar av Europa och även i Sverige. Södra 

Sverige har potential att producera lika mycket solel som norra Tyskland, vilket är ett av 

Europas ledande länder för elproduktion från solceller (Palm, 2018). I samband med 

etableringen finns det ett behov av att kartlägga faktorer som påverkar expansionen av 

solcellsinstallationer hos privatpersoner (Palm, 2017). Enligt Rai, Reeves och Margolis (2016) 

krävs det en bredare förståelse för beslutsprocessen för etablering av solceller hos enskilda 

hushåll. De menar också att litteraturen som finns är idag i ett tidigt skede. Flera studier inom 

forskningsfältet har fokus på ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv (Palm & Tengvard, 2009), 

snarare än sociala faktorer, drivkrafter, barriärer och miljöaspekter (Palm, 2018). Uppsatsen 

ämnar fylla kunskapsluckor för att bidra till att bredda forskningsfältet med hjälp av en 

kvalitativ intervjustudie med fokus på privatpersoner och enskilda hushåll som har installerat 

solceller.  
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2. Syfte & frågeställningar   

2.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar privatpersoner i Sverige att 

välja solceller som en del i sin energiförsörjning. Genom analys av drivkrafter och barriärer är 

uppsatsen tänkt att undersöka vad som kan få fler att installera. Uppsatsen kommer att bidra till 

diskussion hos kommuner och myndigheter som har i uppgift att öka intresset hos 

privatpersoner om att installera solceller i Sverige. 

2.2 Frågeställningar 

 
● Vilka faktorer påverkade beslut om att installera solceller? 

● Vilka faktorer har varit viktigast och i vilka kombinationer har de varit viktiga? 

● Vad behöver göras för att fler ska installera solceller i framtiden?  

3. Forskningsläge   
 

Avsnittet redogör för forskningsläget gällande drivkrafter och barriärer för installation av 

solceller hos enskilda hushåll. Med drivkrafter menas faktorer som antingen lett till att en 

installation genomförts eller som skapat en vilja om att installera solceller. Barriärer är de 

faktorer som urskiljs som hinder vid tankar om att installera solceller. De kan dock förekomma 

trots att ett hushåll valt att installera. Forskningen som presenteras i avsnittet har använts för att 

stödja uppsatsens empiriska material. Analysen bygger på det empiriska materialet som därefter 

jämförts med tidigare forskning inom området. I dagsläget är forskningsfältet inte stort, vilket 

skapat begränsning kring att hitta studier med liknande utgångspunkt som uppsatsen.  

 

Palm (2018) har gjort en intervjustudie där hon jämfört skillnader och likheter i drivkrafter och 

barriärer för privatpersoner i Sverige under två tidsperioder. Det första materialet hämtades in 

2008-2009 i samband med en annan studie av Palm. Det senare materialet är hämtat 2014-2016. 

Under båda tidsperioderna identifierades miljö som en drivkraft. 2014-2016 kom även ekonomi 

fram som en drivkraft, vilket inte kunnat urskiljas 2008-2009. Ekonomi förekommer inte bara 

som en drivkraft utan även en barriär då kostnaden för att etablera solceller, trots att priset har 

gått ner, fortfarande anses vara hög. Att utföra installationen på egen hand var den största 

barriären 2008-2009 medan 2014-2016 förekom snarare administrativ och informativa 

barriärer.  

 

Braito, Flint, Muhar, Penker och Vogel (2017) har gjort en enkätstudie där de jämfört statliga 

stöd vid etablering av solceller. De undersöker skillnader mellan en provins i Italien och en 

provins i Österrike, där Italien valde att ge stort stöd för solceller med subventioner upp till 70% 

av investeringen och skattelättnad under tjugo år. Österrike har legat på en lägre nivå med 

subventioner mellan 30-40% och skattelättnad under tio till tretton år. Italiens satsning ledde 

till att landet blev den andra största solelsproducenten i Europa näst efter Tyskland. Italiens 

system kollapsade efter några år och incitamenten försvann på grund av för stora investeringar 

som inte höll i längden. Den starkaste drivkraften som identifierades vid installation av solceller 

var viljan att skydda miljön. Om ekonomi får ett för stort fokus finns det risk att miljöintresset 

minskar och kan skapa en barriär. Samtidigt urskildes ekonomi i form av bidrag, som en 
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drivkraft då det skapade en starkare lönsamhet för etablering. En slutsats var att politiker bör 

skapa en balans mellan ekonomiska och icke-ekonomiska styrmedel för att öka 

solcellsetablering. 

 

En svensk studie av Palm (2017) undersökte hur privatpersoner kan påverkas av sin omgivning 

i samband med etablering av solceller. Studien baseras på både enkäter och intervjuer. 

Omgivningens påverkan lyfts som en drivkraft och en viktig del i beslut om att installera 

solceller för flertalet av deltagarna i studien. Att prata med någon som tidigare installerat 

solceller ansågs vara positivt och den viktigaste funktionen av det var att få en bekräftelse på 

att solceller är en bra investering som fungerar utan problem. Hur stor effekt omgivningen har, 

beror till stor del på om kontakten med personer som har installerat solceller sedan tidigare varit 

passiv genom observation eller aktiv med hjälp av kommunikation.  

 

Rai, Reeves och Margolis (2016) har gjort en enkätbaserad studie i USA där de undersökt vilken 

roll olika informationskällor haft på privatpersoner i deras beslut om att skaffa solceller. Studien 

antog att det fanns barriärer kopplade till information som påverkar individer på olika sätt. En 

informationskälla som lyfts är kontakt med grannar som tidigare installerat solceller. Enligt 

studien ansågs informationen från personerna vara viktig men av kompletterande karaktär. En 

annan huvudsaklig informationskälla var installationsföretag och det var även genom 

marknadsföring med personlig kontakt som fick flera individer att börja fundera på att skaffa 

solceller. Informationen från företagen blev därmed en drivkraft.  

 

Palm och Tengvard (2009) undersökte med hjälp av 40 intervjuer hur elnätsföretag, 

återförsäljare, och både potentiella och redan existerande användare såg på att producera sin 

egen el, samt hur det påverkade elmarknaden. Studien lyfte fram solpaneler och vindkraft som 

förnyelsebara energilösningar. Bland hushållen som intervjuades hade nio köpt, två var på väg 

att köpa, sex övervägt ett köp, medan tre valde att inte installera. Bland de drivkrafter som 

urskilts hos hushållen dominerade miljö som en faktor medan självförsörjning i protest mot 

samhällets system var mindre framträdande. Ekonomiska aspekter uppkom som en barriär.  

 

I en enkätstudie från 2006 undersökte Faiers och Naeme engelsmäns inställning till solceller 

för att lyfta barriärer som kan finnas för vidare etablering. Studien baseras på en teori som 

hävdar att, när en viss procent av befolkningen har anammat en ny teknisk innovation slår det 

över i samhället och accepteras av den breda massan. De två första stadierna i teorin kallas för 

“early adopters” och “early majority”. När i teorin det har nåtts stadiet “early majority” har 

hälften av befolkningen accepterat tekniken. De barriärer som identifierades i studien var av 

ekonomisk och estetisk karaktär. En drivkraft som urskilts hos “early majority” var den nytta 

solceller gör för miljön. 

 

Bland studierna som använts i uppsatsen identifierades drivkrafterna miljö, ekonomi, 

omgivningens påverkan, information och självförsörjning, medan de barriärer som framkommit 

var ekonomi, administrativt arbete, information, och estetiska aspekter. Ekonomi och 

information kategoriserades som både drivkrafter och barriärer. Utifrån de drivkrafter och 

barriärer som framkommit från studierna kommer uppsatsen att analysera om de har spelat roll 

för beslut om installation av solceller samt på vilket sätt de varit viktiga. Variationen mellan 

internationella och nationella studier är ett resultat av det begränsade antalet svenska studier 

inom området.  
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4. Bakgrund    
 

Följande avsnitt presenterar information om vad det innebär att vara en mikroproducent av 

solel, vad som gäller kring momsdeklaration samt vilka subventioner och avdrag privatpersoner 

kan ta del av vid installation av solceller.  

 

Att vara mikroproducent av solel innebär att hushållet producerar egen el. För att räknas som 

mikroproducent får hushållets säkring inte överstiga 100 ampere (Energimyndigheten, 2018a). 

Vid försäljning av överskottsel till elnätet finns det möjlighet för hushållen att ta del av en 

skattereduktion. Den ligger på 60 öre per kWH för det som säljs, förutsatt att totalsumman av 

såld el på ett år inte överskrider 18 000 kr. Reduktionen sker i samband med deklarationen 

(Skatteverket u.åc). Förändringar har skett kring deklarering av moms för produktion av solel. 

2013 blev det krav på att deklarera moms för egen produktion av solel i Sverige. Beslutet kom 

från EU-nivå och innebar att enskilda hushåll som var anslutna till elnätet, klassades som 

ekonomisk verksamhet vid försäljning (Lindahl, 2015).  Reglerna har ändrats och från 1 januari 

2017 är det inte längre krav på att momsdeklarera (Skatteverket, u.åa), förutsatt att försäljning 

av solel inte överskrider 30 000 kr exklusive moms under ett beskattningsår (Skatteverket, 

u.åb). 

 
Subventioner i form av bidrag har varierat i storlek. I början när bidraget skapades låg det på 

60% men har efter det minskat till 20% år 2015 (Palm, 2018). I december 2017 togs beslut att 

återigen höja investeringsstödet, vilket innebär att det 2018 uppgår till 30 % (Regeringen, 

2017). 2009-2016 ansökte 14 380 hushåll om bidrag (Lindahl, 2016). Förutom bidrag finns 

möjlighet att använda sig av ROT-avdrag för installationen av solceller, vilket motsvarar upp 

till 30% av installationskostnaden. Avdraget går däremot inte att kombinera med bidraget 

(Energimyndigheten, 2018b).  

 

Förutom möjlighet att ansöka om bidrag och ROT-avdrag finns stöd att få för 

energilagringssystem som batterier till anläggningen. För att få söka ska anläggningen dels vara 

ansluten till elnätet och dels producera förnyelsebar el till hushållet. Stödet kan inte kombineras 

med andra stöd och maxbeloppet för ansökan är 50 000 kr, varav 60 % kan bli beviljat 

(Energimyndigheten, 2016b).  

 

Energimyndigheten har kommit med förslag på förändringar för både investeringsstödet och 

ROT-avdraget som går att söka för solcellsinstallation. Ett förslag som lyfts fram är att slå 

samman de två ekonomiska stöden till ett så kallat solROT. Tanken med en sammanslagning 

är att förenkla och snabba på processen men också reducera kostnaden ytterligare för 

solcellsinstallationer (Energimyndigheten, 2016c).  
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5. Metod   

5.1 Induktiv ansats 

 

Uppsatsen är uppbyggt utifrån ett induktivt synsätt, vilket har inneburit att arbetet utgått från 

författarnas antaganden gällande vad som kan påverka privatpersoner i beslut om installation 

av solceller. Med hjälp av antagandena har teman identifierats och deras betydelse undersökts. 

Samtidigt används öppna intervjufrågor för att respondenterna ska ha chans att leda intervjun i 

olika riktningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) skapar en induktiv metod möjlighet att 

göra generaliserande antaganden utifrån vad respondenterna säger. Genom att använda induktiv 

metod tillåts det empiriska materialet avgöra vad resultatet blir.   

5.2 Semistrukturerad intervju 

 
Intervju som metod har valts då det för uppsatsen varit viktigt att få personliga uttalanden och 

åsikter från privatpersoner som äger solceller gällande deras beslut om installation. Krag 

Jacobsen (1993) lyfter fram ovanstående aspekter som avgörande vid val av intervju som 

metod.  

 

Kvalitativ semistrukturerad intervju har använts i syfte att skapa ett öppet samtal där både 

respondenten och intervjuarna ska känna sig fria att låta diskussionerna gå i obestämda 

riktningar. Genom att ha semistrukturerade intervjuer kan samtalet utvecklas utifrån det som 

sägs och möjligheten till en fördjupad diskussion ökar, vilket inte strukturerade intervjuer ger 

utrymme för. Valet att inte ha ostrukturerade intervjuer baseras på de teman som undersöks 

med hjälp av intervjuguiden. Den fungerar som ett stöd vilket inte skulle kunna användas i 

ostrukturerade intervjuer. Enligt Alvesson (2010) är semistrukturerad intervju att föredra för att 

kunna upptäcka fler teman än de förbestämda och det hjälper även till att hålla 

forskningsområdet i fokus.  

5.3 Intervjuguide 

 
Som nämnts har induktiv metod använts vilket ger respondenten möjlighet till fritt tänkande 

och reflektion utan att fastna i specifika tankemönster. Intervjuguiden har samtidigt bidragit 

med stöttande teman att utgå ifrån, vilka var ekonomi, miljö, regler och administration och 

sociala aspekter. Revidering skedde i samband med en provintervju och efter återkoppling från 

handledaren. Mellan intervjutillfällena har guiden granskats men ansetts ha frågor som lett till 

en mättnad och därför inte krävt ytterligare revidering. Intervjuguiden finns att ta del av i bilaga 

1.   

5.4 Geografisk avgränsning  

 
Uppsatsen är avgränsad till kommunerna Linköping och Västerås. I Linköpings kommun 

behövs bygglov när installation av solceller sker inom tätbebyggt område men ansökan är 

kostnadsfri (Linköping, 2018). För Västerås kommun krävs inget bygglov så länge solpanelerna 

inte har en annan vinkel än taket, sitter på fasaden eller är tänkt att installeras på en k-märkt 

byggnad (Västerås Stad, u.å). Valet av kommunerna baseras på Energimyndighetens 
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kommunkarta över nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Kartan presenterar de 

kommuner som har mest installerad effekt, där Linköpings kommun har en installerad effekt 

mellan 5001-5364 kW och Västerås kommun 3001-5000 kW. Andra kommuner som har en 

installerad effekt mellan 3001-5364 kW är Uppsala, Varberg, Kungsbacka, Göteborg och 

Helsingborg (Delby, Johnsson & Selin, 2017). Linköping och Västerås valdes på grund av 

praktiska skäl då uppsatsen baseras på besöksintervjuer. Av samma anledning valdes 

kommunerna Uppsala, Varberg, Kungsbacka, Göteborg och Helsingborg bort.  

5.5 Val av respondenter  

 
Då uppsatsen fokuserar på privatpersoner har valet av respondenter avgränsats till boende i 

villor. Anledningen är att respondenterna själva ska äga och ha installerat solcellerna och därav 

har bostadsrätter och hyresbostäder uteslutits.  

 

För att komma i kontakt med intervjupersoner har olika metoder använts. I Västerås hittades 

villor med solceller genom satellitbilder från Google Earth. Metoden gick inte att använda i 

Linköping då upplösningen var för dålig. Istället markerades potentiella villaområden ut på 

karta som därefter besöktes med bil. På de adresser som hade solceller lämnades en förfrågan 

om deltagande i respektive brevlåda. Antalet förfrågningar uppkom till totalt tjugofem, varav 

tolv i Västerås och tretton i Linköping. Anledningen till att det endast är en respondent från 

Västerås medan det är sex stycken i Linköping har att göra med att responsen från Linköping 

var större. Från Västerås var det enbart ett hushåll som hörde av sig och ville delta. Trots den 

lägre responsen från Västerås har intervjun ändå inkluderats i uppsatsen då det ansågs kunna ge 

en bredare bild av drivkrafter och barriärer som både inkluderar och inte inkluderar påverkan 

från kommuner.  

 

Då valet av respondenter har skett utifrån responsen på förfrågningarna har hänsyn inte tagits 

till fördelning av män och kvinnor. Att det är fler intervjupersoner som är män är ett resultat av 

intresset för deltagande. Fem av intervjuerna utfördes med enskilda respondenter medan en 

intervju utfördes som en parintervju. Respondenterna i parintervjun hade skilda åsikter i vissa 

frågor och har därför behandlats som två separata respondenter i uppsatsen.  
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Tabell 1. Information om uppsatsens respondenter.  

Kodnamn Ålder  Kön  Yrke 

Västerås 1  71-75 år Man Pensionär, arbetat inom automationteknik 

Linköping 1 56-60 år Man Arbetar inom IT 

Linköping 2 71-75 år Kvinna Pensionär, arbetat som distriktsläkare 

Linköping 3* 51-55 år Man Arbetar inom IT 

Linköping 4* 46-50 år Kvinna Arbetar med droganalys 

Linköping 5 66-70 år Man Pensionär, tidigare akademiker på institutionen för 

teknik och naturvetenskap 

Linköping 6 41-45 år Man Akademiker på institutionen för fysik, kemi och 

biologi 

* Linköping 3 och 4 tillhör samma hushåll.  

5.6 Plats för intervju 

 

Samtliga intervjuer har genomförts hemma hos respondenterna för att skapa en trygg miljö och 

samtidigt ge författarna möjlighet att studera solcellsanläggningen. Enligt Trost (2010) är 

hemmiljön en positiv plats i avseende att skapa ett lugn hos respondenten men betonar samtidigt 

att risken för störmoment ökar. 

 

Båda författarna medverkade under samtliga intervjuer. För att utnyttja varandra på bästa sätt 

har en intervjuare lett samtalet medan den andra inflikat med kompletterande följdfrågor. Trost 

(2010) menar att samspelet mellan två intervjuare kan vara att föredra för att få en större 

förståelse och ett mer omfattande material än om de hade skett enskilt. En nackdel med att ha 

två intervjuare och en respondent är att respondenten kan känna sig underlägsen och därmed 

bli otrygg. Det minskas dock när ett förtroende byggts upp mellan respondenten och de som 

intervjuar (Trost, 2010). 

5.7 Bearbetning och Analys 

 

Materialet transkriberades kort efter att intervjuerna genomförts. Enligt Fangen & Sellerberg 

(2012) bör inspelningar av intervjuer transkriberas mycket snart efter det att intervjuerna 

avslutats. Det för att ta vara på de upplevelser som intervjuaren fått under samtalet. 

Transkriberingen delades upp, vilket innebar att samtliga intervjuer behandlades av båda 

författarna. Vid tematisering urskildes både bestämda teman från intervjuguiden och andra 

viktiga aspekter som respondenterna betonade under intervjuerna. Utöver förbestämda teman 

identifierades information, självförsörjning, teknik och framtidspotential som viktiga. Först 

genomfördes varsin tematisering som därefter jämfördes och diskuterades. Efteråt bearbetades 

det empiriska materialet där skillnader och likheter mellan intervjuerna lyftes fram och citat 

plockades ut. Citaten har ändrats för att göra dem lättare att förstå. Ändringarna som gjorts har 
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inte varit av betydelsebärande karaktär. Analysen skapades först enbart av det empiriska 

materialet för att därefter förankras vetenskapligt. Uppsatsens induktiva ansats innebär att det 

empiriska materialets resultat varit i fokus och att tidigare forskning använts för att stärka 

uppsatsens resultat. 

5.8 Etiska aspekter  

 
Innan intervjuerna genomfördes fick samtliga respondenter godkänna sin medverkan i 

uppsatsen och att intervjun spelades in. De informerades om vad materialet skulle användas till 

och att anonymitet råder i uppsatsen. Det har gjort i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

beslut om individskydd för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.   

5.9 Reliabilitet 

 
Med reliabiliteten menas att metoden som använts är väl beskriven så att andra forskare ska 

kunna kontrollera och genomföra samma studie med hjälp av de anvisningar som finns (Dalen, 

2015). Genom användandet av en intervjuguide ges möjlighet för andra att följa samma struktur 

och ta stöd av samma teman om studien skulle upprepas. Förutom det, har tematiseringen utförts 

systematiskt, vilket också underlättar upprepning. Även om intervjuguiden och tematiseringen 

stärker reliabiliteten finns det en svårighet kring att genomföra studien exakt likadant en andra 

gång och att vara säker på att resultatet blir detsamma. Uppsatsen är byggd på författarnas 

tolkning av det empiriska materialet, vilket innebär att någon annan kan tolka materialet på ett 

annat sätt. Trots de hinder som finns anses uppsatsen uppfylla god reliabilitet. 

5.10 Validitet 

 

Med validitet menas giltigheten av det empiriska materialet i förhållande till uppsatsen 

forskningsfrågor. För att upprätthålla validitet är diskussion sinsemellan forskare ett bra verktyg 

att använda sig av (Grønmo, 2006), vilket är något som används i uppsatsen. Stöd från 

handledare har också skapat diskussioner om materialets relevans i förhållande till 

frågeställningarna. Förutom stöd från handledare utnyttjas att det är två författare som kan 

hjälpas åt att urskilja om svagheter i materialet förekommer. Enligt Dalen (2015) är det en fördel 

att skriva i par av den anledning att validiteten kan styrkas. Genom att båda författarna varit 

delaktiga i alla steg av uppsatsen har den fördelen nyttjats. Ett exempel är att varje intervju först 

tematiserades individuellt och därefter jämfördes och diskuterades resultatet av tematiseringen. 

Tillvägagångssättet har säkerställt så att tematiseringen hölls inom ramarna för uppsatsen. 

Användandet av citat ser till att det som respondenterna faktiskt säger är det som framhävs i 

uppsatsen. 

 

I uppsatsen har respondentvalidering exkluderats, vilket innebar att analysen som är baserad på 

det empiriska materialet inte bekräftades av respondenterna. Valet är främst baserat på att 

svårigheter kan uppkomma till följd av skillnader mellan respondenter och forskare. Grønmo 

(2006) menar att de kan ha olika syn på det empiriska materialet i förhållande till studiens syfte. 

Från respondenternas sida fanns heller ingen efterfrågan av att ta del av materialet under 

processens gång.  
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6. Resultat och analys   
 

I avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna som vidare analyseras och förankras med 

hjälp av vetenskaplig litteratur. Avsnittet har underrubriker som identifierats med hjälp av 

intervjuerna. Under rubrikerna beskrivs hur faktorerna kommer till uttryck bland 

respondenterna utan att nödvändigtvis säga om de är viktiga eller oviktiga. Tabell 2 ger 

information om varje respondents anläggning. Avskrivningstid är den tid det tar för 

anläggningen att betala av sig själv och börja generera en vinst. Verkningsgraden är den 

procentuella andelen av den totala solinstrålning som panelerna kan omvandla till el. Västerås 

1 installerade sina solceller i två omgångar, 2012 och 2015, och har en årsproduktion på 2500 

kWh/år. Installationen kostade 85 000 kr och har en avskrivningstid på 25 år. Linköping 1 

installerade 2014, har en verkningsgrad på 17% för solcellerna och anläggningen producerar 5 

000 kWh/år. Hans installation kostade 70 000 kr och har en avskrivningstid på 14 år. Linköping 

3 och 4, som tillhör samma hushåll, installerade 2016 och har en verkningsgrad på 18,9%. 

Anläggningen producerar 9600 kWh/år och kostade 131 000 kr, vilket ger en avskrivningstid 

på 9,2 år. Linköping 5 installerade sina solceller 2015, vilka ger en årsproduktion på 7 000 

kWh. Hans anläggning kostade 80 000 kr. Anläggningen som Linköping 6 har beräknas kunna 

producera 5 000 kWh på ett år och har en verkningsgrad på 17,2%. Den kostade 80 000 kr och 

förväntas vara avskriven inom tolv år. Han installerade i likhet med Linköping 2 sina solceller 

2017. Flera respondenter saknar information om anläggningarna eller har ansett att viss 

information inte varit viktig för dem. Den informationen visas i tabell 2 som “vet ej”.  
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Tabell 2. Information om solcellsanläggningarna. 

Kodnamn Installation 

(år) 

Verkningsgrad 

(%) 

Årsproduktion 

(kWh/år) 

Installationskostnad 

(Netto) 

Avskrivningstid 

(år) 

Västerås 1 2012 & 

2015 

Vet ej 2500 85 000 kr 25 år 

Linköping 

1 

2014 17 % 5000 70 000 kr 14 år 

Linköping 

2 

2017 Vet ej Vet ej Vet ej * Vet ej 

Linköping 

3 ** 

2016 18,9 % 9600 131 000 kr 9,2 år 

Linköping 

4 ** 

2016 18,9 % 9600 131 000 kr 9,2 år 

Linköping 

5 

2015 Vet ej 7000 80 000 kr Vet ej   

Linköping 

6 

2017 17,2 % 5000 *** 80 000 kr  **** 12 år 

* Linköping 2 kompletterade med installationskostnad i efterhand som var 32 574 kr.  

** Linköping 3 och 4 tillhör samma hushåll. 

*** Årsproduktionen för Linköping 6 är ett uppskattat värde då anläggningen inte varit i drift 

ett år ännu. 

**** Osäkert om installationskostnaden för Linköping 6 är brutto eller netto. 

6.1 Ekonomiska aspekter 

6.1.1 Hur respondenterna ser på ekonomiska aspekter 

I strävan efter lönsamhet för solcellsanläggningar har möjligheten att kunna sälja sin 

överskottsel till nätet varit en viktig aspekt för samtliga respondenter. Alla respondenter har 

ansökt om bidrag. Linköping 6 väntar dock fortfarande på besked som ansökan blir beviljad. 

Respondenterna har också använt sig av ROT-avdrag fram tills besked om godkänt bidrag. 

Linköping 6 valde att dela upp investeringskostnaden på material- och arbetskostnad. Att kunna 

söka ekonomiskt stöd betonar även Palm (2018) som en bidragande faktor för 

solcellsinstallationer, vilket också kunnat urskiljas i andra europeiska länder. Trots att bidraget 

inte är garanterat till alla sökande skapar det en ökad efterfrågan på solceller i samhället.  

 

När kostnader för solceller och installation diskuterades upplevde några respondenter att det 

inte var dyrt med tanke på vad de har fått för pengarna (Linköping 1 & 6). Den ena respondenten 

menar dock att om det hade varit en dubbel så hög investeringskostnad, då anser han att det 

hade varit för dyrt för att installera. Den andra respondenten uttrycker sig om kostnader enligt 

följande:  
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“De är mycket pengar men som sagt vi räknade på det och såg det som en bra investering. Så 

dyrt, nej men jag tror mycket pengar är ett bättre ord.” (Linköping 6) 

 

Svaren varierade mellan respondenterna på frågan om en installation hade ägt rum trots en 

dubbelt så hög investeringskostnad. Flertalet är tveksamma till om de hade genomfört det, då 

ekonomin ändå spelat en avgörande roll (Västerås 1 & Linköping 1, 3, 4 & 6). Även om det 

finns ett miljöintresse så betyder det inte att kostnaderna inte spelar någon roll. Det finns en 

gräns för vad respondenterna är beredda att betala. Palm (2018) lyfter fram att, bara för att 

individer vill göra något för miljön betyder det inte att de vill betala extra för det. Att ekonomin 

är en viktig aspekt vid installering av solceller är inte något nytt. Det framgår även i Palm och 

Tengvards (2009) studie där de menar att investeringen måste gå att räkna hem. Samtidigt 

uttrycker Linköping 2 och Linköping 5 motsatsen då de ekonomiska aspekterna inte varit 

avgörande i deras fall. Enligt Braito m.fl (2017) är det inte bara ekonomi som spelar roll för 

etablering av solceller. Linköping 2 ville lägga pengar på investeringen då det ur miljösynpunkt 

var viktigt för henne, och även Linköping 5 uttrycker att han inte har investerat i solceller för 

ekonomisk vinning. 

 

“Jag är inte ute efter att tjäna pengar utan jag vill göra en riktig lösning för mitt liv.” 

(Linköping 5) 

 

Att tjäna pengar på solceller är möjligt menar Linköping 3 som nämner att det går att maxa 

inkomsten från solcellerna genom att hoppa mellan olika elbolag som ny kund. Det är inget 

som intresserar deras hushåll men de vet att det finns andra som gör det. För Linköping 3 och 

4 är det viktiga att gå runt och gynna deras lokala förnyelsebara elbolag.  

 

Vid diskussion om avskrivningstider för respondenterna anläggningar gick en stor variation att 

urskilja. Det beror bland annat på när solcellerna installerades, vilken verkningsgrad de har och 

respondenternas syn på hur lönsamheten för anläggningen räknas ut. De avskrivningstider som 

lyfts fram varierar mellan 9,2 till 25 år. Även om en avskrivningstid på 25 år kan upplevas som 

lång räknar Västerås 1 med att han kommer få tillbaka delar av kapitalet när försäljning av huset 

blir aktuellt. Han räknar också med en räntesats på 4% för insatt kapital vilket gör investeringen 

lönsam redan nu. Att räkna på räntesats för investerat kapital har även Linköping 6 gjort. För 

honom ligger den faktiska avkastningen på 7%, vilket han menar är en säker och bra investering. 

Han lyfter också att det inte finns något bankkonto som ger en årlig avkastning på 7%. Vad som 

anses vara en rimlig avskrivningstid finns det delade meningar om. Linköping 3 och 4 som 

tillhör samma hushåll tycker att om avskrivningstiden går upp emot 17 år är det för lång tid. 

Avskrivningstiden för deras anläggning är 9,2 år. Linköping 6, vars avskrivningstid är 12 år, 

anser att en rimlig tidshorisont för anläggningen inte bör uppgå mot 20 år. Han menar att vid 

20 år närmar det sig solcellernas livslängd och lönsamheten blir därmed betydligt mindre. 

Linköping 1 menar att avskrivningstiden generellt är för lång och att det hindrar äldre personer 

att installera solceller. 

 

“ [...] en avbetalningstid på 16 år, det gör att det inte är så många som gör det. [...] har man 

kommit upp i ålder 60-70 år, inte installerar man solceller då som man inte får tillbaka 

pengarna på utan det finns kanske andra sätt att investera sina pengar i då.” (Linköping 1) 

 

Linköping 2, 71-75 år (se tabell 1), installerade solceller 2017, vilket visar på motsatsen. 
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“Och jag måste säga att det är en investeringskostnad och jag kommer inte få tillbaka det under 

min livstid förmodligen. Men det har alltså inte varit avgörande utan det är för klimatet som 

jag har gjort.” (Linköping 2) 

 

Vid solcellsetablering är avskrivningstid något som de flesta tänker på vilket även betonas i 

tidigare studier (Faiers & Neame, 2006; Palm & Tengvard, 2009). Precis som respondenterna i 

uppsatsen visar, finns det olika sätt att räkna på när en investering kan tänkas bli lönsam. Enligt 

Palm och Tengvard (2009) har förhöjning av elpriset med x antal procent inkluderats i 

beräkningarna och då ser bilden annorlunda ut. I uppsatsen har några respondenter valt att ta 

hänsyn till både avskrivningstiden och ränta på investerat kapital. 

 

Majoriteten av respondenterna tror att andra påverkas av kostnader när de ska fatta beslut om 

att installera solceller. Västerås 1 framhäver att bostadspriserna som råder gör det svårt för 

nyinflyttade att samtidigt investera i solceller. Även om de ekonomiska faktorerna inte varit 

viktiga för Linköping 2 i sitt beslut tror hon ändå att andra påverkas av det. Frågor som dykt 

upp från respondenternas omgivning är bland annat hur lång tid det tar innan pengarna är 

intjänade och hur lönsamheten ser ut. Att ovanstående frågor dyker upp är inte konstigt enligt 

Linköping 3 som menar att en viss summa pengar behöver gå att tjäna för att fler ska installera.  

 

“Jag tror att alla vill att det ska vara någorlunda ekonomiskt hållbart, det är få som är beredda 

att slänga mycket pengar bara på en övertygelse. Man måste känna att det ger något ekonomiskt 

med. [...] Ska man få med breda massan då måste det finnas en peng att tjäna tror jag.” 

(Linköping 3) 

6.1.2 Drivkrafter 

Ekonomi går att urskilja som en drivkraft från respondenterna i uppsatsen. Möjligheten att söka 

bidrag för etableringen av solceller har påverkat Linköping 1 och Västerås 1 i deras beslut. Att 

priserna på solceller har sänkts de senaste åren har varit en sporre för några av respondenterna 

(Linköping 3, 4 & 6). Det har förstärkts av en förbättrad verkningsgrad som numera kan uppnå 

17-19%. Linköping 4 beskriver hur hon och Linköping 3 resonerade vid beslut om solceller.  

 

“[...] vi stod och funderade på, vi kanske ska vänta för att få priserna att gå ner ännu mer och 

att då verkningsgraden kanske blir ännu bättre men det var då som vi sa att, ja men även om vi 

skulle få tag på solceller som hade bättre verkningsgrad så skulle de vara mycket mycket 

dyrare. [...] vi kände att, ja men nu är det tillräckligt bra, nu tar vi det. Nu kör vi.” (Linköping 

4) 

6.1.3 Barriärer 

I Linköping krävs bygglov men ansökan är gratis (Linköping 1, 2, 3, 4, 5 & 6) medan i Västerås 

krävs inget bygglov så länge solcellerna följer takets lutning och inte avviker i färg (Västerås 

1). Så är det däremot inte i hela Sverige. Linköping 2 berättar om sin syster som bor i Stockholm 

där ansökan om bygglov kostar 6 000 kr. Bygglovskostnaden kan minska intresset för etablering 

av solceller i Stockholmsområdet tror Linköping 2.  

 

Förutom skillnader i bygglovsansökan nämner hälften av respondenterna priset på batterier som 

en möjlig barriär för användning av solel (Linköping 1, 3, 4 & 6). Linköping 3 och 4 har 

funderat på att skaffa batteri av olika anledningar, bland annat för att kunna använda sin egen 

el dygnet runt och på så sätt bli något självförsörjande. I vintras hade Linköping ett längre 

strömavbrott där familjen trodde att solcellerna och elen därifrån skulle fortsätta trots avbrottet. 
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Så var inte fallet utan familjen blev utan el som alla andra. Det blev ännu en anledning för dem 

att fundera över batterilagring. Enligt Linköping 3 ligger kostnaden för ett batteri mellan 60-70 

000 kr, vilket familjen upplever som för dyrt. Bidrag från energimyndigheten för batteriköp går 

att söka men enligt honom är avskrivningstiden trots det för lång. Däremot tror han att det kan 

komma att förbättras inom några år.  

6.2 Miljöaspekter 

6.2.1 Hur respondenterna ser på miljöaspekter 

Samtliga respondenter nämner på ett eller annat sätt miljön som en del i deras beslut. Miljön 

som en viktig aspekt betonas i flertalet andra studier, där både äldre och nyare undersökningar 

lyfter upp det (Palm & Tengvard, 2009; Braito m.fl, 2017). Hur stort utrymme miljön har fått 

från respondenterna i uppsatsen och på vilket sätt varierar från att vara helt avgörande till att 

vara något positivt som kommer på köpet vid solcellsinstallation. Miljön lyfts fram i olika 

skalor där flertalet respondenter menar att användningen av solceller kan bidra till ett minskat 

behov av fossila bränslen (Linköping 1, 2, 3, 4 & 6). I det lokala och individuella perspektivet 

lyfts uppladdning av fordon, källsortering och investering i förnyelsebara projekt. Att investera 

i förnyelsebara projekt är något som Linköping 5 har gjort. Förutom sin solcellsanläggning 

berättar han att han även investerat i vindkraftverk. Att investera och planera för framtiden 

genom att exempelvis kombinera solceller med investering av elbil framgår också från Rai, 

Reeves och Margolis (2016) och Palm (2018). Det är något som även Linköping 3 och 4 

planerar för. De har redan börjat byta ut hushållets fossildrivna maskiner till eldrivna. 

 

“Jag är helt övertygad om att det sätt som vi har industrialiserat och skapat vårt välstånd inte 

varit så bra för naturen [...]. Och jag har sagt att vi vill göra någon form av grön omställning, 

så att vi har stått i kö för elbil här nu på den billigare Teslan som ska komma [...] så det har 

varit en tanke med de här också, att kunna tanka den på el. Vi har bytt ut gräsklippare mot 

elgräsklippare och vi köpte en snöslunga i vinter och det blev en elsnöslunga förstås. Vi vill bli 

fossilfria då.” (Linköping 3) 

 

Linköping 3 är övertygad om att människor, oavsett hur stort miljöintresse de har, vill känna 

att de bidrar till en bättre värld på något sätt. Enligt honom finns det människor som investerar 

i solceller och så finns det de som väljer att istället lägga fokus på konsumtionsval som att köpa 

ekologiskt och miljömärkt. Linköping 3 och 4 som bor i samma hushåll har båda ett intresse 

för miljö men betonar det på olika sätt. Som citatet ovan visar har Linköping 3 ett teknikintresse 

som blivit en inkluderad del i hans miljöintresse, där tekniken ses som en möjlig lösning på 

miljöproblem. Linköping 4 håller med honom om teknikens möjligheter men har själv ett 

miljöintresse som är fristående andra aspekter. Hon pratar om miljö som ett eget perspektiv.  

 
Att andra påverkas av miljöaspekter vid beslut om solcellsinstallation är något som flertalet av 

respondenterna tror (Linköping 1, 2, 3, 4 & 6). Både Linköping 1 och Linköping 6 menar att de 

som installerar idag har ett miljöintresse och att det är det drivande eftersom lönsamheten är för 

låg.  

 

“Bryr man sig inte om miljö speciellt mycket så gör man inte de, då spenderar man eller 

investerar sina pengar i något annat istället.” (Linköping 1) 

 

Linköping 1 har bekanta som inte har något miljöintresse och därför är de inte villiga att göra 

den investeringen då det ekonomiska perspektivet är starkare. Linköping 6 trycker på att det är 
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möjligt att tjäna pengar men att vinsten kan vara för otydlig för att det ska ske enbart utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Miljönyttan är enklare att se (Linköping 6). 

6.2.2 Drivkrafter 

För alla respondenter i Linköping har miljöaspekter varit avgörande i beslut om att installera 

solceller. Hade inte Linköping 1 haft ett miljöintresse hade installationen enligt honom inte 

blivit av. Han menar att det är för mycket administrativt arbete och för lite pengar att tjäna. För 

Linköping 6 har viljan att minska familjens koldioxidavtryck varit en drivkraft, men upplever 

samtidigt att utvecklingen i samhället generellt går för långsamt. De försöker vara optimistiska 

och vill själva bidra för att utvecklingen ska gå snabbare. Inställningen “Om inte andra gör det 

då får väl vi göra det” (Linköping 6) framgår också av Linköping 3. Enligt Palm och Tengvard 

(2009) kan trögheten i samhället upplevas som en barriär för många men det kan samtidigt 

skapat ett intresse för att förändra och visa vägen för andra.  

 

Några respondenter uttrycker att det är en härlig känsla att bidra till en bättre miljö genom att 

producera sin egen el med hjälp av solceller (Linköping 2 & 4). Linköping 2 beskriver hur idén 

till att installera solceller uppkom i hennes fall. 

 

“Ja det är klimatfrågan. Absolut avgörande! [...] Nej men vi har blivit mer och mer medvetna 

om klimatförändringarna och för några år sen då tänkte jag att jag måste göra något konkret 

för att bidra. Bidra med något positivt.” (Linköping 2) 

 
Miljöaspekter som en stark drivkraft kan också identifierats i tidigare studier (Braito m.fl, 2017; 

Palm, 2018). I Palm (2018) har två olika tidsperioder studerats, 2008-2009 och 2014-2016, där 

det framgår från båda perioder att miljön är ett brinnande intresse, men att den senare 

tidsperioden även fått inslag av ekonomiska intressen.  

6.2.3 Miljörelaterade beteenden i samband med solcellsinstallation 

Flera respondenter lyfter att installation av solceller har ökat miljöintresset ytterligare 

(Linköping 2, 3 & 4). Linköping 2 har efter installationen investerat i en elcykel som hon 

planerar att ladda med den el som hon producerar från sin anläggning. Hon nämner också att 

hon effektiviserat energianvändningen genom att utföra hushållssysslor när solen skiner. Det 

gör även Linköping 4 som berättar att hon förprogrammerat disk- och tvättmaskin så att de går 

igång på dagtid när elproduktionen är som störst och de själva är på jobbet. Rai, Reeves och 

Margolis (2016) menar på att det inte är ovanligt bland solcellsägare att vilja energieffektivisera 

och även investera i elektriska produkter som kan nyttjas med hjälp av solcellerna. Vidare 

menar Faiers och Neame (2006) att installation av solceller kan öka hushållens medvetenhet 

kring energiproduktion och konsumtion. Linköping 3 tror också att uppkomsten av 

miljöintresset kan ske omvänt, att ett bilintresse kan bli en ingång till att vilja producera sin 

egen el via solceller. 

 

“Jag tror det här är en väg in för många, för det är många som är intresserade av bilar. [...] 

Att de dessutom bygger jättespännande fräcka bilar, ja då är det klart, då får man in människor 

i det här ´men det vill jag tanka på solel förstås´. [...] Han jag träffade på lunchen idag han 

hade köpt sin Tesla för två månader sen och nu har han börjat fundera på solceller. Så att jag 

tror det hänger ihop lite sådär.” (Linköping 3) 
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6.3 Omgivningens påverkan 

6.3.1 Hur respondenterna ser på omgivningens påverkan 

De flesta respondenter har uppvisat en entusiasm och stolthet för sina solceller och pratar mer 

än gärna om dem. Samtliga respondenter uppger att deras solceller skapat frågor från 

omgivningen och att det finns en nyfikenhet. Några respondenter tycker sig däremot inte ha sett 

någon förändring i deras område trots intresset (Västerås 1, Linköping 2 & 6). Samtidigt har 

Linköping 2 och 6 knappt haft solcellerna i ett år och hoppas på mer respons framöver. 

Förhoppning om att påverka andra att vilja installera tas även upp i andra studier (Palm, 2018). 

Några grannar till Västerås 1 har visat intresse för hans solceller och ställt frågor. En av dem 

reagerade på att det krävdes momsdeklarering och upplevde det som krångligt. Respondenten 

uppger att än så länge har ingen av grannarna installerat efter deras samtal. Han tror att 

ekonomin är en avgörande faktor för att det inte har blivit någon installation. Även om han har 

fått frågor tror han inte att omgivningen påverkar i beslut om att installera solceller. I motsats 

till det som Västerås 1 nämnt berättar Linköping 1 att två hushåll i närområdet har installerat 

solceller efter honom. Han tror att anläggningen kan ha varit en bidragande faktor till 

grannarnas beslut om installation. Att andra påverkas av sin omgivning kan bekräftas av Rai, 

Reeves och Margolis (2016). I deras studie uppvisar flera som installerat att deras beslut har 

påverkats av grannar som installerat före dem. Även Linköping 2 tror att andra påverkas av 

omgivningen när det kommer till att fatta beslut om solcellsinstallation. Hon berättar att hennes 

syster har köpt solceller och tror att hon själv kan ha påverkat systern i det beslutet. Att påverkas 

av sin omgivning beskriver hon enligt följande:   

 

“Ja det tror jag. [...] Ibland är det så som jag bor att om det är någon som bygger ett uterum 

så smittar det och då tänker jag att solceller, det kanske också smittar. Jag hoppas det  [...] Ja 

det kan vara någon grej som man inte har tänkt på, som man får upp ögonen för, som solceller 

[...].” (Linköping 2) 

 

Liknande resonemang framgår av Braito m.fl (2017) där ett exempel lyfts fram gällande 

bilmärken. Om någon har köpt ett visst bilmärke så vill fler i området köpa samma. Palm och 

Tengvard (2009) menar att solceller har blivit lite av en statussymbol i delar av länder som USA 

och Tyskland. Att solceller kan ses som en statussymbol håller inte Linköping 1 med om, men 

påtalar att utseendet var viktigt för hans fru och därför la de några tusenlappar extra för att få 

mer tilltalande paneler. Linköping 3 och 4 berättar att de va oroliga för att de skulle bli fult med 

solceller på taket men skämtar nu om att det främst är grannen som ser dem. För Linköping 6 

har utseendet inte spelat någon roll för den egna installationen men tror att andra kan påverkas 

av etiska aspekter. 

 

“Sen är det många som har snöat in på de här med och ska vänta på att det kommer snygga 

tegelpanneliknande solcellerna.” (Linköping 6) 

 

Linköping 6 slår ett slag för att göra reklam för solceller bland grannar och bekanta. Både han 

och Linköping 5 har fått frågor som berör ekonomiska aspekter som “Hur mycket tjänar du på 

ett år?” och administrativa frågor som exempelvis “Är det krångligt?”. Utifrån de frågor som 

dykt upp verkar det som att folk generellt har en uppfattning om att det är komplicerat 

(Linköping 6). Att folk har fått den uppfattningen märker även Linköping 3 och 4. Hushållet 

har fått en del mediabevakning på solcellsanläggningen och vill gärna vara ambassadörer och 

påverka andra till att etablera solceller. Att andra påverkas av sin omgivning när de ska fatta 

beslut om solceller är något som Linköping 3 tror påverkar. Det kan vara jobbigt att vara först 
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och därför menar han att det kan underlätta att ha någon att fråga och få hjälp av som redan 

genomgått processen. Enligt Palm (2017) är det allmänt känt att påverkan från omgivningen 

sker. Det förekommer på två olika sätt, antingen aktivt genom att kommunicera, eller passivt 

genom observation. Det är enklare att påverka en anhörig eller nära vän, än en granne eftersom 

det förekommer mer aktiv påverkan med dem. Palm (2017) menar också att kontakten med 

personer som redan etablerat solceller kan hjälpa andra i beslut om installation. Resonemanget 

kommer från att nästan alla deltagare i studien haft kontakt med personer som installerat 

solceller tidigare. Enligt Linköping 3 är etableringen av solceller fortfarande i ett tidigt skede 

och menar att utvecklingen kommer gå från småskaligt till storskaligt. Han berättar om en 

utvecklingskurva han läst om.  

 

“Många människor tar till sig ny teknik följer etablerade mönster. [...] en viss procent som ska 

anamma en ny teknik och när vi kommer över de här 15-18%, det är då det slår igenom stort 

[...] då tippar vågskålen över, då vill alla ha det här. Så jag misstänker att detta följer något 

likartat symtom så att det börjar närma sig den här gränsen nu när det är på väg att tippa över 

för den stora majoriteten.”  (Linköping 3) 

 

Utvecklingskurvan som Linköping 3 lyfter bygger på resonemanget att det krävs att en viss 

procent av befolkningen börjar använda tekniken för att den ska bli allmänt accepterad. De 

första personerna som anammar en ny teknisk innovation kallas för “early adopters”. Var i 

kurvan utvecklingen av solceller är varierar mellan olika studier. Enligt Palm (2018) 

kategoriserade individer i tidsperioden 2008-2009 sig som pionjärer, vilket även förekommer i 

Palm (2017). Trots skillnaden på 8 år så finns det fortfarande en uppfattning om att de som 

installerar är pionjärer, alltså “early adopters”. Linköping 3 tror att de tillhör “early majority”, 

vilket är steget efter “early adopters” men innan den breda massan accepterar tekniken.   

6.3.2 Drivkrafter  

Hur omgivningen har påverkat respondenterna varierar också då vissa anser att de inte har blivit 

påverkade medan hälften menar att det kan ha varit avgörande. När Linköping 1 åkte genom 

Tyskland en sommar blev han inspirerad av att det var så många hus som hade installerat 

solceller och tanken att det borde fungera även i Sverige skapades. Att en av hans kunder i 

Stockholm hade installerat bekräftade möjligheterna för installation på hemmaplan. Snart 

därefter fattade Linköping 1 beslutet om att installera solceller. Viljan att få bekräftelse på att 

tekniken fungerar menar Palm (2017) är vanligt förekommande. Genom att prata med andra 

som har installerat minskar uppfattningar som kan finnas om att solcellsinstallation är krångligt. 

Även Rai, Reeves och Margolis (2016) hävdar att information från tidigare solcellsägare är en 

viktig källa till kunskap i beslutsprocessen. För Linköping 5 spelade omgivningens påverkan 

in, då han kände andra med miljöintresse. Genom sina bekanta fick han kontakt med en 

leverantör som han senare valde att anlita. Att istället påverkas av media är något som Västerås 

1 nämnde som en faktor. Tanken om att installera solceller väcktes bland annat efter att han läst 

i tidningar om utvecklingen som sker i samhället. Respondenten uppger också att han har märkt 

av satsningar på solceller från kommunen och företag i Västerås men berättar samtidigt att 

etablering bland privatpersoner är mindre framträdande.  

6.4 Regler och administration  

6.4.1 Vad respondenterna behövt göra i samband med installation 

Som nämnts innan var samtliga respondenter i Linköping tvungna att söka bygglov för deras 

solcellsinstallationer. Västerås 1 behövde inte söka bygglov eftersom solpanelerna följde takets 
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lutning och var i samma färg som takpannorna. Ansökan om bygglov har mötts av olika 

reaktioner. Linköping 1 upplevde den som löjlig eftersom panelerna bara skulle sitta på taket, 

medan Linköping 2 tyckte det var bra att det krävdes bygglov. Även om hon inte hade något 

emot bygglovsansökan tyckte hon att det var en del att sätta sig in i. Hon betonar dock att, 

eftersom hon är pensionär, så hade hon tid att förstå processen men menar att alla inte har 

samma förutsättningar.  

 

Då respondenterna i uppsatsen installerade solceller under olika tidsperioder varierade regler 

och det administrativa arbetet. Att deklarera moms var något som hälften av hushållen behövde 

göra (Linköping 1, 3, 4, 5 & Västerås 1). Linköping 1 tycker att det har skett många 

regelförändringar genom åren, vilket han upplever som rörigt. När han installerade solcellerna 

var det ingen momsplikt för att få sälja överskottet på el. Det ändrades efter installationen och 

den förändringen bidrog till att han fick en straffavgift på grund av missad momsdeklaration. 

Avgiften låg på 1000 kr medan momsen som skulle betalats in endast var 300 kr. Respondenten 

lyckades dock få straffavgiften tillbakadragen. Krångel med momsregler har också upplevts i 

studien från Palm (2018). Där lyfts svårigheterna med att fylla i blanketter till skatteverket som 

en barriär. En annan respondent i uppsatsen som råkat ut för krångel vid ansökningsprocessen 

är Linköping 6. Han berättar att han råkade skicka in fel blankett vid ansökan om bygglov, 

samtidigt så blev inte det något problem i slutändan då kommunen förstod på ritningen att det 

var solceller ansökan handlade om. Palm och Tengvard (2009) betonar i likhet med uppsatsen 

att det krävs enklare och effektiva lösningar för att locka fler till att producera sin egen el. Trots 

att studien gjordes för nio år sedan kvarstår barriären. Generellt så anser Linköping 6 inte att 

processen varit krånglig men betonar samtidigt att ju mindre administration det är, desto bättre.  

 

“Ju krångligare desto högre är tröskeln. Det är inte heller linjärt tror jag utan ökar du 

mängden blanketter från en till två så ökar tröskeleffekten kanske tio gånger. Jag tror det är 

säkerligen en exponentiell faktor. Så definitivt finns det saker man kan göra där. Och om inte 

annat upplysa folk att det inte är så krångligt. För har man en föreställning om att det är 

krångligt så spelar det ingen roll om det inte är det.” (Linköping 6) 

 

Västerås 1 ställer sig likgiltig till de förändringar som har skett under åren. Däremot poängterar 

han att summan som han fick betala i moms ett år, 100 kr, inte täcker upp kostnaderna för 

blanketterna som krävs vid momsdeklarering. I samband med momsredovisningen krävdes det 

att en firma öppnades för solcellsanläggningen vilket Linköping 3 tyckte var onödigt 

komplicerat. Han märkte dessutom att det fanns delar i processen som inte var anpassade för 

enskilda hushåll. Det betonar även Palm (2018), där det också varit tydligt att systemet inte 

passat för hushåll som producerar sin egen el. Den vanligaste barriären var att hushållen var 

tvungna att fylla i många blanketter under ansökningsprocessen samt att vissa var tvungna att 

ansöka om bygglov (Palm, 2018). Trots systemets utformning hade Linköping 3 gjort 

installationen med dubbelt så mycket administrativt arbete. Dock betonar han att processen går 

att förenkla och göra mindre krånglig. 

 

Att få hjälp av leverantören med det administrativa under processens gång är något som hälften 

av respondenterna fick (Västerås 1, Linköping 3, 4 & 5). När Västerås 1 skulle ansöka om 

bidrag fyllde leverantören i blanketterna åt honom och han behövde endast skriva under. I fallet 

för Linköping 3 och 4 hade leverantören genomgått processen så många gånger att offerten 

innehöll all information som behövdes till myndigheter och bidragsansökan. Linköping 5 valde 

att överlåta det administrativa arbetet till sitt elbolag. I början visste han inte att det krävdes 

bygglov men själva processen upplevde han däremot som enkel.  
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6.4.2 Barriärer 

Linköping 3 berättar att regelverket är uppbyggt så att solcellsägare i princip inte får något 

betalt för mer el än de själva konsumerar. Det innebär att det inte är lönsamt att bygga 

anläggningar som producerar mer än hushållets behov. Även Linköping 6 nämner att det finns 

potential för deras hushåll att expandera solcellsanläggningen men att det inte motiveras 

ekonomiskt. Att inte kunna producera mer än hushållens konsumtion tycker Linköping 4 är 

idiotiskt och menar att reglerna hämmar samhällets gröna omställning. 

 

De administrativa delarna för bidrag och ROT-avdrag upplevde Linköping 1 som krångliga. 

Respondenten sökte först ROT och fick sedan bidrag vilket resulterade i att en återbetalning 

behövde göras för att bidraget skulle kunna betalas ut. Enligt honom blev det mycket 

administration, vilket respondenten tror kan påverka andra personer som vill installera. 

Linköping 6 ser bidragsprocessen som utdragen då han anser att handläggningstiden på två år 

är för lång. För deras hushåll var kravet på momsdeklarering och att behöva starta egen firma 

ett avgörande hinder, vilket gjorde att installation först blev verklig när det togs bort. Enligt 

Palm (2018) möttes momsdeklareringen av kritik, vilket resulterade i att det togs bort i januari 

2017. I likhet med uppsatsen lyfter även Palm (2018), att processen för ansökan om bidrag tog 

lång tid och att det saknades information om när svar kunde väntas. Vidare berättar Linköping 

6 om den kontakt han har haft med solcellsinstallatörer. Enligt dem skapar subventioner för 

solceller en osäker marknad som är beroende av statliga medel vilket kan förändras vid byte av 

regering. Installatörerna skulle hellre vilja att etableringen av solceller är mer marknadsstyrd, 

vilket Linköping 6 instämmer med.  

6.5 Självförsörjning  

 

Självförsörjning som en drivkraft har inte varit dominerande bland respondenterna men för 

Linköping 5 har det varit en viktig aspekt. Han ser sig själv som väldigt energimedveten och 

tänker mycket på sårbarhet i olika avseenden. Han beskriver sig också som en motståndare till 

storskaliga lösningar och strävar efter att vara oberoende samhället. Enligt honom handlar det 

inte bara om solel utan om en kombination av lösningar som skapar ett robust system. Det 

beskriver respondenten enligt följande:  

 

“Jag ser den totala lösningen, det är inte bara solenergi det handlar om utan om att kunna få 

nånting som klarar sig själv. Säkerhet är betydelsefullt för mig. [...] jag tänker sån här 

självhushållning att, så långt det är möjligt så ska man vara oberoende utan övriga samhället.” 

(Linköping 5) 

 

Andra studier tar också upp självförsörjning som en drivkraft för etablering av solceller (Palm, 

2018; Palm & Tengvard, 2009). I studien av Palm och Tengvard (2009) betonas att en egen 

elproduktion kan minska elbolagens makt och även skapa möjlighet att klara sig en längre tid 

ifall elsystemet skulle sluta fungera. Till skillnad från Linköping 5 tycker Linköping 6 att 

Sverige har ett stabilt elnät och ser därför inget behov av självförsörjning för sitt eget hushåll. 

Västerås 1 menar att det är intressant med byar som byggs isolerade från nätet och därmed kan 

klara krissituationer. Han tycker däremot att det enbart behövs i nödsituationer. 
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6.6 Framtidspotential  

 
För att det ska ske en förändring i samhället, där fler väljer att installera solceller anser Västerås 

1 att kostnaden för solceller behöver vara lägre. Linköping 2 betonar att de som inte har ett 

miljöintresse kan behöva lockas av en större ekonomisk vinst. Förutom det som nämns ovan 

lyfter Linköping 1 upp huruvida bidragsansökan kommer beviljas eller inte. Han menar att det 

är en osäkerhetsfaktor som kan göra det svårt ekonomiskt. Förslag på förändring från hans sida 

är att bidraget ska fungera likande som ROT, att ett avdrag sker direkt vid installation. Det har 

även uppmärksammats av Energimyndigheten (2016c), som lyfter fram ett kombinerat system 

för både bidrag och ROT, ett så kallat solROT.  

 
Att nätshoppa solceller är också något som dyker upp som ett förenklingsförslag. Linköping 6 

menar att etablering av solceller borde vara så pass enkel och smidig att kunden “bara behöver 

trycka på köpknappen”. 

 

“[...].att göra det enkelt för folk gör det sannolikare att faktiskt fler ta steget. Och så går de 

och handlar på IKEA [...] och sen bara få det hemlevererat, någon smackar upp det och så är 

det klart. Den typen av lösningar inte blanketter.” (Linköping 6) 

Vidare menar Linköping 6 att han föredrar när det finns tydliga anvisningar för hur processen 

ska gå till. Han tycker att det skulle kunna bli bättre framöver så det underlättar för fler att 

installera. Respondenten föreslår också att kommuner kan inkludera solceller i detaljplaner för 

att utveckla städer (Linköping 6). Även om Linköping 3 säger att han hade genomgått processen 

med dubbelt så mycket administrativt arbete menar han samtidigt att processen går att förenkla. 

Han föreslår en hemsida med samlad information istället för att privatpersoner själva ska 

behöva pussla ihop information från myndigheter och andra aktörer. Det synsätt som Linköping 

3 och 6 belyser har även Linköping 1, vilket han beskriver enligt följande:  

 

“[...] så måste det vara i framtiden att inte varenda person som ska sätta upp solceller måste 

dra det igenom 4-5 instanser innan han kan anlita någon firma och sätta upp det. [...] kunna 

ändra på så att man kan gå in i en affär och köpa solceller till sitt tak, istället för att driva det 

som ett eget projekt.” (Linköping 1) 

 

Linköping 2 tycker sig kunna se ett allmänt stort intresse för solceller utifrån vad media visar, 

samtidigt anser hon att det skulle behövas mer uppmärksamhet. För att fler privatpersoner ska 

installera solceller tror Linköping 6 att satsningar på information behövs. Informationen som 

finns om solceller är bristfällig och kan ses som en barriär (Rai, Reeves & Margolis, 2016). 

Enligt Palm och Tengvard (2009) är kunskap viktig för att kunna informera potentiella kunder. 

De menar också att hur informationen formas och tas emot avgör om kunden kommer acceptera 

informationen eller inte. Linköping 6 uttrycker att med informationsspridning kan myndigheter 

och leverantörer upplysa allmänheten om att det inte är krångligt att skaffa solceller. Som 

förslag lyfter han fram kampanjer på TV. Linköping 5 trycker också på vikten av information 

till allmänheten. Han drar en parallell och jämför med hur Sveriges television gjorde en 

utbildningsinsats inför kärnkraftsomröstningen på 70-talet och menar att liknande skulle kunna 

göras idag fast med information om solceller. En viktig faktor att lyfta enligt honom är 

enkelheten då han menar att det inte behöver vara svårt. För att väcka intresse ser han också att 

informationen kan läggas fram på ett underhållande sätt. Förutom information till 

privatpersoner från myndigheter och företag belyser Linköping 1 information från personer som 

redan etablerat solceller som ett viktigt verktyg. Om grannen har installerat finns det någon att 

fråga och ta hjälp av. För Västerås 1 fanns ingen granne att fråga. Innan installationen fanns en 
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osäkerhet kring om solcellerna skulle fungera i Sverige, vilket gjorde att han byggde sin 

anläggning i två omgångar för att säkerställa att tekniken fungerade. För respondenten blev 

teknikintresset en avgörande drivkraft för att överhuvudtaget testa, utan någon större kunskap 

kring hur bra det fungerar i Sverige. Hos de flesta respondenter går det att urskilja ett 

teknikintresse. För Linköping 3 har teknikintresset spelar roll för vilken typ av solceller som 

hushållet valt att installera. De solceller som valdes är anpassade för nordiskt klimat och tar 

därför blå våglängder i skymningsljus bättre än andra som finns på marknaden. En nyfikenhet 

kring att testa på tekniken kan ses som en drivkraft enligt Palm (2018).  

 

Tekniska barriärer som går att urskilja bland respondenterna är en låg verkningsgrad och 

batterier som än så länge är för dyra för att vara ekonomiskt lönsamma (Linköping 1, 3 och 6). 

Linköping 1 är en av respondenterna som hoppas på en förbättrad verkningsgrad i framtiden. 

Trots en verkningsgrad på 17% hindrade det inte honom från att installera solceller.  

 

“Och om fem år så kommer de som jag har på mitt tak vara sämre än de som grannen sätter 

upp. Men so what, det är så det måste vara. Någon måste börja.”  (Linköping 1) 

 

Linköping 1 pratar också om den lagringskapacitet i samhället som kommer behövas framöver 

i takt med att fler och fler installerar solceller. I Sverige är det i sig inget problem med 

solcellernas elproduktion, utan problematiken ligger i att de producerar som mest när samhället 

konsumerar som minst.  

7. Avslutande diskussion   
 

I avsnittet diskuteras det empiriska materialet och fördjupas ytterligare. Upplägget följer samma 

struktur som i resultat- och analysavsnittet för att underlätta läsningen. Utöver det diskuteras de 

faktorer som varit viktigast för respondenternas installationer och vad som anses behöva 

förbättras för att etableringen av solceller i Sverige ska öka. 

 

De viktigaste drivkrafterna för respektive respondent presenteras i tabell 3. Där går det även att 

se i vilka kombinationer som drivkrafterna påverkat. Majoriteten av respondenterna har flera 

faktorer som spelat roll, medan för Linköping 2 har miljö varit den enda faktor som varit viktig. 

De flesta har miljö som en drivande faktor medan Västerås 1 menar att positiva följder för 

miljön kommer på köpet vid installation av solceller. Hälften av respondenterna har ett tekniskt 

intresse som påverkat i beslut om att installera solceller. Att se en ekonomisk lönsamhet i 

kombination med antingen miljö och/eller teknik är något som förekommer hos hälften av 

respondenterna. Ekonomi har också kunnat urskiljas som en barriär bland respondenterna men 

när faktorn hamnar i kombination med ett annat intresse tenderar barriären att vändas till en 

drivkraft. Jämförs faktorerna med Faiers & Neames (2006) studie går det att se ett samband. 

Där framhävs miljöaspekter också som en drivkraft medan ekonomiska aspekter som 

avskrivningstid istället framhävdes som barriärer för installation. Tolv år senare förekommer 

alltså liknande barriärer och drivkrafter för solcellsinstallation. 

 

  



27 

 

Tabell 3. Faktorer som varit viktigast för varje respondent och i vilken kombination. 

Kodnamn Drivkrafter 

Västerås 1 Ekonomi, Teknik 

Linköping 1 Teknik, Miljö 

Linköping 2 Miljö 

Linköping 3 Teknik, Ekonomi, Miljö 

Linköping 4 Miljö, Ekonomi 

Linköping 5 Miljö, Självförsörjning 

Linköping 6 Miljö, Ekonomi 

 

7.1 Ekonomiska aspekter 

 

Bidraget för investering av solceller, som alla respondenter ansökt om, betonas som en 

ekonomisk drivkraft för flera respondenter. I vissa fall kanske det inte hade blivit någon 

installation om inte möjligheten att söka bidrag fanns. För att fler ska ha möjlighet att installera 

solceller i framtiden kan det därför vara bra om bidraget kvarstår som ett ekonomiskt 

incitament. Bidrag kan samtidigt skapa svårigheter vilket Linköping 6 lyfter fram. I ett samtal 

med solcellsinstallatörer framkom att de upplever att bidragen skapar en osäker marknad. Om 

marknaden styrs av politiska medel kan utvecklingen av solceller i samhället förändras utifrån 

politiska beslut. Italien är ett exempel där svårigheter inträffat då landet gjorde en stor satsning 

på solceller genom höga subventioner och skattelättnader, vilket resulterade till att systemet 

fallerade när de politiska incitamenten dog ut (Braito m.fl, 2017). I Sverige har storleken på 

bidraget varierat mellan 60% till 20% mellan åren 2009 till 2015 (Palm, 2018) för att sedan i 

december 2017 beslutas om en höjning till 30% igen (Regeringen, 2017).  

 

Ekonomi som en viktig faktor är inte något som är nytt utan lyfts ofta fram även i andra studier. 

Palm och Tengvard (2009) menar att investeringen måste gå att räkna hem medan Braito m.fl. 

(2017) istället betonar att ekonomin inte är det viktigaste. Hur respondenterna resonerar kring 

investeringen av solceller beror till stor del på vad de har för andra intressen och vad som varit 

deras starkaste drivkraft för att installera. Några respondenter betonar det som avgörande att 

installationen av solceller går att se som en investering medan för andra har installationen 

istället genomförts på grund av ett brinnande miljöintresse eller för att få en säkerhet i sin 

energiförsörjning.  

 

För att fler ska installera solceller i framtiden kan det vara fördelaktigt att undersöka när 

solceller kan ses som en ekonomiskt lönsam investering. Hur det går att räkna ut den 

ekonomiska lönsamheten finns det olika uppfattningar om. För några respondenter har 
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avskrivningstiden inte varit relevant medan för andra har längden på avskrivningstiden varit en 

avgörande faktor för om installationen ska ske eller inte. I andra studier ligger också en hel del 

fokus på avskrivningstider (Faiers & Neame, 2006; Palm & Tengvard, 2009). Ibland tas också 

en potentiell framtida höjning av elpriset i beräkning (Palm & Tengvard, 2009). Förutom 

avskrivningstid har några respondenter också räknat på ränta på investerat kapital. Med tanke 

på de skillnader i beräkningar som förekommer kan det diskuteras huruvida det är möjligt att 

finna ett enhetligt sätt att räkna på när solceller kan ses som en ekonomiskt lönsam investering. 

7.2 Miljöaspekter 

 
Flertalet respondenter framhäver miljö som en viktig faktor som påverkat deras beslut om 

installation av solceller, se tabell 3. Att det är en viktig aspekt visar också andra studier (Palm 

& Tengvard, 2009; Braito m.fl, 2017). Precis som för ekonomi varierar det bland 

respondenterna i uppsatsen hur mycket utrymme faktorn har fått. Några av respondenterna 

betonar att det krävs någon form av miljöintresse för att individer ska installera då de menar att 

den ekonomiska lönsamheten är för låg för att enbart genomföras utifrån ekonomisk vinning. 

En aspekt som lyfts fram av en respondent är vilka privatpersoner som installerar. Linköping 1 

menar att ålder spelar roll och nämner att personer som kommit upp i 60-70 år inte investerar 

eftersom det tar för lång tid att uppnå lönsamhet. Samtidigt visar Linköping 2 på motsatsen då 

hon, 71-75 år (se tabell 1), valt att investera tack vare hennes starka miljöintresse. Med ett 

dominerande miljöintresse behöver det inte alltid vara ekonomiskt lönsamt för att en installation 

ändå ska äga rum.  

 

För att privatpersoner ska installera solceller kan ett miljöintresse vara fördelaktigt. Några 

respondenter lyfter fram att människor i allmänhet vill bidra till en bättre värld. Generellt går 

utvecklingen av solceller långsamt i samhället, vilket flertalet respondenter betonar som en 

samhällsbarriär. Barriären har samtidigt skapat en drivkraft för de som vill att utvecklingen ska 

gå snabbare. För majoriteten av respondenterna har installationen av solceller ökat 

miljöintresset och medvetenheten kring elproduktion, vilket också Faiers och Neame (2006) 

betonar som en positiv följd vid installation. För respondenterna i uppsatsen finns en vilja att 

kombinera elen som solcellerna producerar, med andra elektriska produkter. Att få med 

privatpersoner som inte har ett miljöintresse från början kan upplevas som svårare. Linköping 

3 menar att ett miljöintresse kan skapas genom att exempelvis investera i en elbil. Han känner 

en person där ett intresse för solceller skapats på det sättet. Miljöintresset kan ses som en 

drivkraft men om det saknas kan produkter som drivs av solel bli en drivkraft som leder till 

installation av solceller.  

7.3 Omgivningens påverkan 

 

Fåtalet respondenter betonar att de har blivit påverkade av sin omgivning medan andra trycker 

på hur de själva har påverkat omgivningen efter installationen. Det finns en önskan om att deras 

anläggning ska påverka omgivningen mer än vad den gör idag. Enligt Palm (2017) är det lättare 

att påverka en nära anhörig eller vän snarare än en granne eftersom kommunikationen generellt 

sker mer aktivt än att bara innefatta en observation. Det innebär att det kan krävas lite större 

arbete om grannar ska inspireras. Att respondenterna gärna pratar om sin anläggning och 

uppvisar en entusiasm och stolthet visar ändå att det är möjligt. Det förutsätter att mottagaren 

är mottaglig för den information som respondenterna kan tänkas förmedla. Frågor som 

respondenterna fått indikerar att det finns en uppfattning om att det är krångligt. För att fler ska 
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installera solceller behöver det blir tydligare att en installation av solceller inte behöver vara 

krånglig och att mycket hjälp går att få från leverantörer och installatörer.  

 

Några av respondenterna i uppsatsen ser sig själva som ambassadörer och pionjärer för 

solceller. Som nämns av Linköping 3 så är de första som anammar en ny teknik “early 

adopters”. Han tror själv att han och Linköping 4 antingen tillhör “early adopters” eller “early 

majority”. Var i utvecklingskurvan tekniken för solceller befinner sig, är svårt att bedöma 

eftersom det förekommer delade meningar i olika studier. Redan i Palm och Tengvards (2009) 

studie anser sig solcellsägarna vara “early adoptes” vilket även framgår från respondenter i den 

här uppsatsen. Det kan tolkas som att utvecklingen av solceller är i ett tidigt stadie och att den 

breda massan ännu inte accepterat tekniken.  

7.4 Regler och Administration 

 
Respondenterna i uppsatsen har inte tyckt att regler och administration varit speciellt krångligt, 

utan snarare att det varit många olika steg de varit tvungna att gå igenom för att kunna 

genomföra installationerna. De flesta respondenter rabblar upp flertalet blanketter, kontakt med 

myndigheter, elbolag och brist på information. Linköping 1 ansåg exempelvis att bygglovet han 

var tvungen att söka var löjligt om än inte någonting svårt. Linköping 6 har sett regler och 

administration som ett hinder då det inte var förrän kravet på momsdeklarering togs bort som 

han valde att installera solceller. I Palm och Tengvard (2009) lyfts de administrativa aspekterna 

i Sverige upp som en barriär. Från deras studie framkommer en avsaknad av kontinuitet inom 

politiken. Linköping 6 påpekar också att processen för att installera solceller måste bli enklare 

och menar att mängden blanketter troligtvis är avskräckande. Palm (2018) lyfter administration 

som ett tydligt hinder. Mellan 2008-2009 ansågs problematiken kring det administrativa främst 

ligga i att ansökningsprocessen inte var anpassad för enskilda hushåll, vilket även Linköping 3 

reagerade på när hushållet installerade solceller 2016. 2014-2016 kvarstod hindren kring 

administration men istället betonades mängden blanketter och kontakter som problematiskt 

(Palm, 2018). Linköping 1 och 6 har en förhoppning om att det ska bli så pass enkelt att skaffa 

solceller att personer bara kan gå in en affär eller trycka på köpknappen på en hemsida. 

Problematiken kring att informationen är spridd och att privatpersoner kan söka stöd på olika 

ställen och av olika myndigheter är någonting som uppmärksammats av Energimyndigheten 

(2016c) som menar att stödet behöver vara samlat för att underlätta för enskilda individer. 

Genom att förändra det, skapas bättre möjligheter för solcellsetablering i Sverige. 

7.5 Självförsörjning 
 

Självförsörjning lyfts inte fram som någon dominerande drivkraft bland respondenterna men 

har varit viktigt för Linköping 5. Faktorn förekommer även i tidigare studier (Palm och 

Tengvard, 2009; Palm, 2018). Utöver Linköping 5 så lyfter Linköping 3 och 4 upp 

självförsörjning under intervjun, men med betoning på de möjligheter som finns med batterier 

för energilagring. Trots tankar på att investera i batterier är det i dagsläget inte aktuellt på grund 

av kostnaden på batterier som ligger på 60-70 000 kr. Genom förbättrad batterikapacitet i 

kombination med pressade priser på solceller kan efterfrågan komma att öka. Att kunna lagra 

el från solcellsanläggningen möjliggör för hushåll att både bli mer självförsörjande på el och 

att klara sig under strömavbrott.  
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7.6 Framtidspotential 

 

En framtidspotential för att öka andelen enskilda hushåll som investerar i solceller är en 

förbättrad verkningsgrad. Verkningsgraden på 17-19% som förekommer idag var en drivkraft 

för flertalet respondenter i uppsatsen, då de ansåg att investeringen var värd att satsa på. Genom 

att förbättra tekniken för solceller går det att minska fokus på bidragsdelen och göra solceller 

mer attraktiva på marknaden. Det är möjligt att privatpersoner som ännu inte har installerat 

väntar på att tekniken ska förbättras ytterligare och att den rådande verkningsgraden inte uppnår 

deras förväntningar. För några respondenter har verkningsgraden varit en drivkraft, men för 

privatpersoner som ännu inte installerat kan det vara så att den istället uppfattas som en barriär. 

I tabell 1 framkommer att flertalet respondenter har en utbildning och/eller ett yrke med teknisk 

inriktning. Respondenternas bakgrund kan ha bidragit till intresset för att installera solceller. 

Med ett intresse för teknik kan benägenheten att testa ny teknik vara större jämfört med 

privatpersoner som inte är lika intresserade av teknik. Till skillnad från tidigare studier har 

uppsatsens resultat visat på att ett teknikintresse kan ses som en drivkraft för installation. 

 

Linköping 5 och 6 tror att det behövs mer information om solceller till allmänheten för att fler 

ska installera. Palm (2018) lyfter att det finns en efterfrågan av objektiv information angående 

solceller som riktar sig till enskilda hushåll. Dock råder det en oklarhet kring vem som ska 

tillhandahålla informationen och ifall företag som installerar solceller kan ge den objektiva bild 

som efterfrågas (Palm, 2018). Linköping 6 vet inte varifrån information ska komma för att få 

störst effekt men lyfter myndigheter och leverantörer som exempel. Han nämner att leverantörer 

bör göra mer reklam för installation av solceller, och till skillnad från det Palm (2018) lyfter 

kanske inte reklam är objektiv men det är inte heller någonting Linköping 6 själv lyfter som 

viktigt. TV-kampanjer är något Linköping 5 tror kan vara bra för att sprida information. Han 

menar att Sveriges television bör upplysa befolkningen om solceller och på så sätt skapa ett 

större intresse. Genom att fler människor får upp ögonen för solceller kan etableringen komma 

att öka i samhället.  

 

För att fler ska installera solceller kan det vara fördelaktigt att undersöka när solceller kan ses 

som en ekonomiskt lönsam investering. Respondenterna uppvisar en skillnad kring vad som 

kan ses som ekonomiskt lönsamt beroende på vilka förväntningar som funnits för 

anläggningens kapacitet. Med förbättrade batterier, pressade priser och minskad mängd 

administrativt arbete kan efterfrågan på solceller komma att öka. Om andelen privatpersoner 

som installerar solceller i Sverige ökar, ökar också möjligheten att uppnå Sveriges mål för 100% 

förnyelsebar energi. Energimyndigheten (2016c) föreslår solROT som en förbättring av det 

ekonomiska stöd som finns idag. Tanken med solROT är att privatpersoner ska slippa söka 

olika stöd samt att göra processen snabbare och sänka kostnaderna ytterligare. Utvecklingen av 

förnyelsebar energi från solceller bör däremot inte enbart vara styrd av subventioner då det kan 

leda till ett för stort beroende av styrmedel. Samtidigt kan det vara ett incitament för 

privatpersoner som vill installera solceller.  
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8. Slutsatser  

 
De viktigaste drivkrafterna som identifierats i uppsatsen är ett starkt miljöintresse, möjligheten 

att söka ekonomiskt stöd samt att investeringen blir lönsam. Andra drivkrafter som lyfts upp är 

tekniskt intresse, påverkan från omgivningen och möjlighet till självförsörjning. Ekonomi 

urskiljs också som en barriär då de som installerar solceller investerat mycket pengar i 

anläggningen, samtidigt uttrycker alla respondenter att det varit värt det tack vare andra 

intressen som varit starkare. Andra barriärer som framhävs är mängden administrativt arbete, 

regelförändringar samt tekniska aspekter som verkningsgrad. Miljö och/eller teknik i 

kombination med ekonomisk lönsamhet är drivkrafter som förekommer bland hälften av 

respondenterna. Samtidigt tenderar ekonomi att urskiljas som både barriär och drivkraft. Om 

ett intresse för miljö saknas kan ett teknikintresse för bland annat elfordon skapa ett intresse för 

solceller. Eftersom samtliga respondenter har installerat solceller är det tydligt att drivkrafterna 

är starkare än barriärerna, vilket gör att drivkrafter har varit mer framträdande. Uppsatsens 

resultat har, till skillnad från tidigare studier, visat på att ett intresse för teknik kan vara en 

drivkraft för installation av solceller. För att fler ska installera solceller i framtiden kan det 

administrativa arbetet behöva förenklas och information samlas på ett ställe. Solceller som 

teknik behöver utvecklas och bland annat få högre verkningsgrad som i sin tur kan leda till 

kortare avskrivningstider och bättre batterikapacitet för lagring av solel.  
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10. Bilaga 

10.1 Intervjuguide 

 

● Bakgrundsfrågor 
o Vilket år är du född? 
o Vad har du gått för utbildning? 
o Vad jobbar ni med? 
o Vilka är ni som bor här? 
o Hur länge har ni bott här? 

 

● Solcellerna 
o När installerades solcellerna? 
o Hur mycket el producerar ni per år?  
o Tycker ni att anläggningen fungerar som ni trodde? 

▪ Bättre/sämre?  
▪ Livslängd/Underhåll? 
▪ Placering/Läge/Väderstreck? 

o Hur ser ni på att vara eller inte vara anslutna till elnätet? 
o Vad hade ni för elavtal innan? 

▪ Vilken typ av el hade ni? (Vind, kärnkraft, vatten, sol) 
o På vilket sätt uppkom tanken/idén om att skaffa just solceller?  
o Varför valde ni då tillslut att installera solceller, om man tänker från tanke till 

installation?  
 

● Regler och lagar 
o Hur skulle ni beskriva de lagar och regler som ni tagit hänsyn till för att kunna 

göra er installation? 
▪ Vilka lagar/regler? 
▪ Hur upplevde ni dessa? 
▪ Hur har det fungerat med erat elbolag? 

o Har ni sökt något bidrag för solcellerna?  
▪ Om ja, fick ni något bidrag? 
▪ Om inte, Har ni använt ROT-avdraget? 

o Har ni tagit hjälp av någon under processen? 
▪ Om ja, hur? 

o Har ni märkt av någon satsning på solceller i Sverige?  
▪ Om ja, på vilket sätt? 
▪ Varifrån kom satsningen? Kommun/Företag/Staten? 

o Hur tror du att andra påverkas av regler/administration, när de fattar beslut om 

att installera solceller? 
 

● Ekonomi 
o Har ni någon uppfattning om vad det har kostat från start till färdig 

installation? 
o Vet ni ungefär hur lång tid det tar innan installationen blir lönsam?  
o Tycker ni att det var dyrt eller billigt att installera solceller? 

▪  Var det någon särskild kostnad som ni reagerade på? 
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o Har dom ekonomiska aspekterna påverkat er någon gång under processen från 

tanke till färdig installation? 
▪ Vilka ekonomiska aspekter? 
▪ På vilket sätt? 

o Om det hade varit 50% dyrare, hade ni gjort det ändå? 
o Tror du att andra påverkas av kostnaderna när de fattar beslut om att installera 

solceller? 

 
● Miljömedvetenhet 

o Skulle du beskriva dig/er som miljömedvetna? 
▪ På vilket sätt? Kan du utveckla? 

o Skulle du säga att er miljömedvetenhet har påverkat ert beslut att installera 

solceller?  
▪ Om ja, på vilket sätt?  
▪ Om ja, under något särskilt skede i processen från tanke till färdig 

installation? 
▪ Har ni funderat på solcellerna ur ett klimatperspektiv? 
▪ Om ja, på vilket sätt? Kan du utveckla? 

o Tror ni att andra påverkas av miljöaspekter när de fattar beslut om att installera 

solceller? 
 

● Sociala aspekter 
o Känner ni till någon som installerat solceller innan er? 

▪ Om ja, vem då? Berätta om hur ni fick reda på det. 
▪ Tror ni att det har påverkat er på något sätt?  

o Har ni berättat för någon om era solceller? (grannar, kollegor och andra 

personer) 
o Har ni fått någon reaktion i samband med processen - berätta?  
o Känner ni till någon som installerat solceller efter er?  

▪ Om ja, vem då? 
▪ Tror ni att ni eller er installation kan ha påverkat dom?  

o Tror ni att andra påverkas av sin omgivning (ex. grannar, kollegor, kommun), 

när de fattar beslut om att installera solceller? 
 

● Övrigt 
o Finns det något som skulle kunna förbättras så att fler skaffar solceller? 
o Är det något annat som var viktigt när ni bestämde er för att skaffa solceller 

som vi inte har frågat om? 
o Känner du till någon annan som du tror skulle vilja ställa upp på en intervju? 
o Är det okej om vi hör av oss igen ifall vi kommer på något mer att fråga? 
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