
 
 

    

Solcellsmarknaden tar fart – 
sammanfattning 
 180131 Karlskrona 
Enligt riksdagens beslut ska Sveriges elproduktion vara 100 % förnybar år 2040. För att solel ska 
kunna bidra till detta mål så måste solelproduktionen öka. För att målet ska nås bör vartannat 
småhus som byggs fram till 2040 installera solceller *. Det finns en stor potential för 
solelproduktion bland villaägare som skulle kunna installera solceller på sina egna tak. Här spelar 
småhustillverkare en betydande roll genom att kunna erbjuda solceller på ett enkelt sätt.  

Idag erbjuder de flesta småhustillverkare solcellspaket som tillval när de säljer nya villor. Av de 
småhussäljare som Energikontor Sydost har intervjuat, upplever dock många att de saknar 
tillräcklig kunskap om solceller, regelverk och om de ekonomiska och administrativa aspekterna 
(låneansökningar osv) runtikring, för att kunna besvara alla frågor som deras kunder ställer.  
Med anledning av detta bjöd Energikontor Sydost in ett antal småhustillverkare till en workshop 
i Karlskrona för att diskutera hur de skulle få fler att välja att installera solceller och på så sätt 
bidra till mer förnybar el.  

* Enligt Energimyndighetens beräkningar bör ca 10 TWh el komma från solel för att Sverige ska 
klara sitt mål 100% förnybar el 2040 (Förslag till strategi för ökad användning av solel, 2016).  
Om våra bostäder bidrar proportionerligt till vad de förbrukar och var 1/6e befintligt småhus 
installerar solceller, bör vartannat småhus som byggs fram till 2040 levereras med solceller. 

 

Föreläsare 
Johan Nyqvist från Energikontoret Skåne (som hoppade in för Johan Lindahl från Svensk 
Solenergi) presenterade hur den globala och svenska solcellsmarknaden har utvecklats under de 
senaste åren och vilka regeländringar som är på gång. Priserna fortsätter att minska om än i 
lägre takt. Idag kostar en takmonterad anläggning på 5kW ca 100tkr före bidrag. 
Investeringsstödet har dessutom ökat till 30% för alla från och med 1 januari.  
Idag finns i princip ingen tillverkning i Sverige och de importtullar som finns mot Kina kommer 
troligen att tas bort.  
Nya bygglovsregler kommer att förenkla vid montage på befintlig byggnad. 

Jenny Palm, Professor på Lunds Universitet presenterade de observationer hon har gjort under 
sin forskning kring vad huskunder vill ha, deras inställningar till solenergi, samt vilka hinder som 
kan stå i vägen för en affär och vilka problem som säljaren/hustillverkaren bör lösa.  
Hon kunde konstatera att det som motiverar privatpersoner idag att installera solceller (både på 
nya och äldre hus) är teknikintresse, möjligheten att tjäna pengar på egenproducerad el, säker 
eltillförsel, miljötänk och även den sociala statusaspekten av att visa upp för andra (grannar m.fl) 
att man har solceller på sitt tak.  

Det som hindrar villaägare från att installera solceller är framför allt investeringskostnaden och 
att det är svårt att få fram ett konkret svar på hur lång pay off-tiden är. För detta finns idag 
många beräkningsmodeller som alla ger olika svar, vilket kan skapa frustration och osäkerhet. 



 
 

    

Många saknar en neutral informationskälla på internet om solenergi. Osäkerheten kring hur 
tekniken fungerar, vilka regler som gäller för installationer, samt den estetiska aspekten (att 
solceller anses fula/inte passar in på fasaden) är också anledningar till att husköpare eller 
villaägare väljer att inte köpa solceller. Även administrationen runt inköp, installation och bidrag 
avskräcker. 

Sara Borgström, WSP & BEsmå presenterade resultat från BeSmås arbete kring nya 
energieffektiva småhus på marknaden; säljorganisationers roll, kartläggning av ”energisparlån” 
och vilka krav unga köpare ställer inom energieffektivitet när de ska bygga hus. Hon förklarade 
att många kunder idag redan upplever standardhus utan solceller som energieffektiva och att 
både kunder och säljare har låg kunskap om energi. Vid en husaffär är det många saker som 
kräver kunskap och det är svårt att vara energiexpert. 

Anders Rosenkilde, TMF & Besmå talade om möjligheter för småhustillverkare som profilerar 
sig inom hållbarhet och energieffektivitet kopplat till nya krav på nära noll-energibyggnader. Han 
påpekade att det är viktigt att ta hänsyn till LCA. Tuffare byggregler med energikrav på 35 
kWh/m2 kommer att göra det svårare för mindre enplanshus att klara kraven, i jämförelse med 
större 1,5 och 2-planshus.  

Richard Carlholmer, NIBE, berättade om NIBES erfarenheter från uppstarten av 
värmepumpmarknaden i relation till hur småhustillverkare kan introducera solceller lättare för 
kunder. Enligt Richard gifter sig solceller bra med en värmepump (värmepumpar från NIBE är 
idag standard i de flesta nybyggda hus i Sverige). Han påpekade också att småhustillverkare ska 
ta hjälp av sina arkitekter för att rita hustak som är anpassade för solceller från början (inga 
takfönster eller ventiler i vägen). Viktigt att hålla det enkelt och snyggt.  Nibe har idag 
solcellspaket som standardlösning i ett antal olika varianter. De har även en kalkylmodell som 
ofta används i branschen. Det är viktigt att installationerna ser snygga ut då de som går före har 
en stor påverkan på andra som går i solcellstankar. 

Kjell-Arne Brännlund, Länsförsäkringar Bank Blekinge, berättade om hur banken ser på 
finansieringen av solceller för småhus, vad som styr vad och vilka lösningar banken har.  
En solcellsanläggning sänker driftskostnaden får kunden större amorteringsförmåga vilket 
hjälper till att klara nya tuffare amorteringskrav. Saknas kunskap om hur värdet på ett hus 
ändras med solceller. 

 

Workshop – vad kan vi göra för att fler ska installera solceller? 
Dagens huvudfokus var att reda ut hus småhustillverkare kan gå till väga för att fler av deras 
kunder ska kunna känna sig trygga med att investera i solceller. Slutsatsen är att många problem 
grundar sig i brist på kompetens och information hos säljare och köpare, vilket naturligt när 
intresset för en ny produkt ökar snabbt. Många bra förslag till lösningar framkom under 
workshopen, exempelvis att alla visningshus bör ha solceller och att kunden får med sig en kalkyl 
som visar på minskade driftkostnader när man går till banken. Mer detaljerad sammanställning 
nedan. 

 

 



 
 

    

 

Grupparbeten 
Dagens huvudfokus var att reda ut hus småhustillverkare ska gå till väga för att fler av deras 
kunder ska kunna känna sig trygga med att investera i solceller. Deltagarna delades in i fyra 
grupper för att diskutera frågorna: 

• Vilka hinder måste överbryggas? (Det småhustillverkare KAN påverka) 
• Vad bör göras/åtgärdas för att övervinna hindren? 
• Vem bör driva utvecklingen? 

Resultat grupp A 

Hinder: Säljare saknar kunskap om solel och det är för få kunder som efterfrågar solel när de ska 
köpa hus.  

Vad: Förslagsvis kunde solcellsföreningen eller branschorganisationen ta fram 
utbildningsmaterial till säljare. En tv-kampanj för allmänheten att ta del av (tänk på 
allmännyttan).  

Vem: Branschorganisationen eller solcellsföreningen skulle kunna ta fram utbildningsmaterial. 
Vad gäller information till allmänheten/kampanjer - skulle inte kommunen kunna bidra? 

Resultat grupp B 

Hinder:  Olika kommuner, räddningstjänster och elnätsägare ställer olika krav på 
solcellsinstallationer. Belåningsgraden behöver också bli större. Det saknas generellt neutral 
information på internet om solceller.  

Vad: Framtagna gemensamma minimikrav (standard) skulle bidra till mindre kostnader för de 
som väljer att installera solceller. En sida med samlad neutral information om solcellers alla 
aspekter behövs.  

Vem: Branschföreningen eller TMF skulle kunna vara lämpliga för att ta fram gemensamma 
minimikrav. Svensk Solenergis hemsida skulle kunna vara bra för samlad neutral information om 
solcellsinstallationer.  

Resultat grupp C 

Hinder: Okunskap bland säljare. Det tar lång tid att få besked om man får bidrag för sin 
installation. Designen på solcellerna styr för mycket – måste komma fler olika typer av solceller 
för att passa in på fler husfasader. 

Vad: Utbildning av säljare behövs. Ansökningsblanketter måste bli bättre utformade. Utforma 
statliga separata lån för solceller!  

Vem: Kommunernas EKRer (energi-och klimatrådgivare) skulle kunna utbilda säljare, förutsatt 
att de själva har solenergi-fokus. Solcellstillverkarna får arbeta med designen. 

Resultat grupp D 

Hinder: För många val att ta hänsyn till vid nybyggnation, ingen tid att tänka på solceller. 
Solceller kan påverka husvärdet både positivt och negativt.  



 
 

    

Vad: Gör solceller till standard, inte som tillval. Ha med en solcellskalkyl med från början som 
kunden kan ta med sig till banken. Visa upp visningshus med solceller på taket så att kunder ser 
det från början, då MÅSTE säljarna prata om det.  

Vem: Hustillverkares huvudkontor spelar stor roll och sätter ribban! 

 


	Solcellsmarknaden tar fart – sammanfattning
	180131 Karlskrona
	Föreläsare
	Workshop – vad kan vi göra för att fler ska installera solceller?
	Grupparbeten



