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Abstract 
This study examines which drivers have the potential to motivate households to procure photovoltaic 

systems. Solar panels connected into a system is referred to as PV-system and enables households to 

decrease the electricity bill or possibly gain some compensation for excess produced electricity. The 

decision of how to compensate household haven’t been made yet in Sweden, the issue have been 

debated during the work process and is probably of significant importance for which drivers are 

dominant. In countries with a mature PV-market financial support in form of economical 

compensation have been identified as a prime driver, the question is if Swedish households expect 

similar terms or if alternative motives can be identified.   

The development of PV-prices in Sweden differs to that of other European countries. Some European 

countries have a mature market for PV-systems which have resulted in lower installations costs for 

the system. The prices seems to stagnate somewhat recently but there is still room for lower costs in 

Sweden due to the lesser developed market for PV-systems. Because of that there is potential for a 

reduced initial investment cost which may increase the incentive for PV technologies in Sweden. 

In order to examine the drivers for PV-systems in Swedish households a survey have been 

constructed. The inquiry was sent to 600 households all customers to Karlstads Elnät AB, the answer 

frequency was above expectations and 254 answers was received. From the returned answers the 

data was analysed to create an overview of the opinion about the technology and try to categorise 

the households into different groups’ dependent of level of probability to assimilate PV-systems. 

Results from the survey shows a positive attitude towards PV technology, even though few systems 

are installed in the area of the study many households’ indicates an interest to learn more about it. 

Knowledge of a system being installed by a person in the acquaintance seems to reach far, but this 

does not translate to a transference of knowledge from those who have an acquaintance with an 

installed PV-system. 

The dominant driver regarding PV technology for households in the study was based on economic 

incentives. Few respondents claimed that they had good knowledge about PV, many of them saw 

their deficit of knowledge both for the technology but also for which subsidies where available as a 

barrier that prevented them from adopting PV. A large interest of learning more about the 

technology and subsidies for PV could be seen from the respondents, preferred communication 

channels were from a brochure and the ability to gain information from trusted websites. According 

to the categorization of the households the drivers didn’t seem to differ much, the potential for a 

developed PV-market in Sweden will need more clear incitements to be realised.      
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker vilka drivkrafter som kan motivera hushåll att införskaffa 

solcellsanläggningar på hustaken för att producera egen el. Solcellspaneler ihopkopplade till ett 

system benämns ofta som PV-system(Photovoltaic system) och ger hushåll en möjlighet att minska 

elräkningen och möjligtvis få en ersättning för den el som inte konsumeras. Hur ersättningen för 

överskottselen ska utformas är inte beslutat i Sverige, frågan har debatterats under arbetets gång 

och har förmodligen stor påverkan till vilken drivkraft som kan bli dominerande. I andra länder med 

en mer mogen solcellsutbyggnad så har ekonomiska stöd i form av ersättningar identifierats som en 

drivande faktor, frågan är om svenska hushåll förväntar sig liknande styrmedel eller om alternativa 

motiv för tekniken finns.  

Sett till hur priserna för PV-system har utvecklats i Sverige men även Europa så kan en skillnad ses. 

Många Europeiska länder har uppnått en mer mogen marknad där installationskostnaden och priset 

för systemen är lägre än för Sverige. Priserna verkar stagnera mer men det finns fortfarande 

utrymme för att de svenska systemen kan minska i kostnad då marknaden fortfarande är relativt 

liten. Därmed finns en möjlighet att grundinvesteringen kan minska mer och ge incitament för 

tekniken. 

För att undersöka drivkrafterna för PV-system hos svenska hushåll så har en enkätundersökning 

konstruerats. Postenkäten skickades ut till 600 hushåll som alla var kunder till Karlstads Elnät AB, 

svarsfrekvensen var över förväntan och 254 enkäter blev besvarade. Från enkätsvaren så 

analyserades uppgifterna för att ge en överblick om åsikter för teknologin samt för att försöka se om 

en kategorisering av hushållen kunde utföras. 

Från resultaten så kan en positiv inställning till PV-system ses, trots de få installerade systemen i 

området så har många förtroende för teknologin och vill veta mer. Kännedom om att någon i 

bekantskapen har ett installerat system verkar nå ut långt, men en kunskapsöverföring kan inte ses 

hos de som känner någon med ett installerat system.  

Den dominerande drivkraften för att ta till sig PV-system var i undersökningen ekonomisk motiv. Få 

av respondenterna upplevde att de hade god kunskap, många såg bristande kunskap om tekniken 

och vilka ersättningar som gäller som tydliga barriärer för att installera ett PV-system. Ett stort 

intresse fanns hos respondenterna i undersökningen för att få mer information om systemet och 

dess villkor, av kommunikationskanalerna så föredrogs broschyrer och möjligheten att läsa om 

teknologin via hemsidor. Enligt kategoriseringarna av hushållen som genomfördes så sågs att 

drivkrafterna sällan ändrade sig, den potentiella marknad som finns för PV-system kräver ett 

tydligare incitament för att realiseras.  
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1 Introduktion 
 

Solcellsanläggningar för hushåll (som genom studien benämns som PV-system från engelska namnet 

Photovoltaic system) blir allt mer vanliga och omtalas alltmer i takt med att klimatmedvetenheten 

ökar. Denna studie om drivkrafterna bakom PV-system (Figur 1 visar hur ett PV-system är uppbyggt) 

hoppas belysa vilka effekter som kan väntas i Sverige gällande etableringen av solcellsanläggningar 

för hushåll, se om en dominerande drivkraft kan identifieras och hur utvecklingen för drivkrafter och 

hinder ser ut för PV-systemen.  

 

Figur 1. Illustration av ett PV-system (SolEl-Programmet, 2014) 

1.1 Bakgrund 
Solceller är ett koncept som har börjat slå rot i samhället som ett klimatvänligt sätt att producera sin 

egen elektricitet. I Sverige har solcellsteknologin inte fått lika stor utbredning som i många andra 

länder inom Europa, mellan städer verkar också skillnaden vara stor. En intressant frågeställning är 

vad som hindrar utbredningen i Sverige, är det en kombination av dåligt väder och god tillgång av 

vattenkraft som minskar behovet eller andra faktorer? Subventioner som har använts inom andra 

länder för att sprida utbyggnaden av PV-system hos hushåll har förkastats här till förmån för 

alternativa åtgärder, Sverige verkar ha valt sin egen väg i denna fråga. Är detta ett tidigt stadium som 

senare förändras, kan tekniken slå rot här eller är den mer av en nischprodukt som de mest 

intresserade tar till sig? Subventioner verkar vara en tydlig koppling till PV-system i dagens läge, 

tekniken ses som en möjlighet att uppnå länders klimatmål och ge enskilda hushåll förmågan att 

aktivt agera. Förnyelsebart är ett koncept som har blivit förankrat som något eftersträvansvärt i 

samhället och kan fungera som ett sätt att visa sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Är detta 

anledningen till att PV spridits i Europa, väger sociala faktorer tyngre än ekonomiska, eller är det de 

finansiella stöden som gett incitamenten för hela utbyggnaden?  

Vilken kunskap om solcellsteknologin finns hos hushållen idag, kan man tänka sig att aktivt 

genomföra förändringar av sitt energisystem? Förväntar sig hushållen att tekniken kan ge samma 

effekt som energibesparingar, eller har man förhoppningen om direkta intäkter? Genom att bättre 

förstå vilka förväntningar som finns kan man lättare se vilken sorts incitament som kan driva på 

spridningen av solceller till hushåll. 
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1.2 Syfte 
Undersökningen syftar till att utreda vilka förväntningar som hushåll har på solcellsteknik och vilka 

drivkrafter som kan påverka dess diffusion i svenska städer. Från undersökningen så skapas en 

rekommendation om vilket incitament som kan tänkas ha genomslag för att PV-system ska installeras 

hos fler hushåll. 

1.3 Avgränsningar 
En utgångspunkt för studien är att inte ta ställning till om PV-teknologin är bättre lämpad att 

subventionera jämfört med andra former av förnyelsebar elproduktion. Därför görs ingen analys på 

samhällsekonomisk lönsamhet och till vilken grad den kan eller ska ersätta andra sorters 

elproduktion. Lönsamheten för hushåll att införskaffa ett PV-system kan variera beroende på många 

faktorer och kräva modellering för att ge relevanta siffor, detta kommer inte göras i denna rapport 

då målet inte är att utröna lönsamheten med teknologin utan drivkrafterna för dess införande. 

Därmed så tas ingen ställning till vilken mängd installerade system som är eftersträvansvärt från en 

balanseringssynpunkt av elnätet, rekommendationerna som ges baseras på att uppdragsgivaren vill 

expandera antalet installerade anläggningar i området. Prisutvecklingar och kostnader kan 

förekomma i rapporten då investeringen kan vara en drivkraft, ingen modellering av 

återbetalningstiden genomförs dock. Undersökningen begränsas även till en stad, vilket kan påverka 

generaliserbarheten av arbetet. Litteraturstudien behandlar främst Europeiska förhållanden, 

skillnader av solinstrålning råder såklart mellan Sverige och länder närmare ekvatorn men teknik och 

vilka incitament som ger effekt kan vara liknande. 

1.4 Studiens upplägg 
Studien om drivkrafterna för PV-system börjar med att sätta upp det teoretiska ramverket för 

studien. Efter den teoretiska bakgrunden så behandlas olika faktorer kring PV-system i 

litteraturstudiens delar och forskarfrågor stolpas upp utifrån relevanta faktorer som berörts. När 

litteraturstudien är avklarad och forskarfrågorna ställda så tar metodologikapitlet upp hur de ämnas 

besvaras i studien, kapitlet beskriver hur undersökningen kommer utföras och vilka verktyg som 

används. Med metoderna beskrivna så redovisas sedan resultaten som fås från den genomförda 

undersökningen i ett eget kapitel. Efter resultatdelen så behandlas den primärdata som inhämtats i 

analyskapitlet där data prövas mot teorin och litteraturen i ämnet. Avslutningsvis så nämns svagheter 

och brister i diskussionsdelen och forskarfrågorna besvaras i kapitlet slutsats där även 

rekommendationerna ges.  

  



12 
 

 

2 Teoretisk bakgrund 
Studien om solcellers installation hos hushåll för att bli prosument (egenproducerad el som används 

själv men även säljer vidare överskottsproduktion) baserar sig på kommunikationsprofessorn Everett 

Rogers idé om hur innovationer sprids baserat på olika drivkrafter under olika stadier. Rogers kallar 

detta teknisk innovationsdiffusion (Rogers E. M., 1976).  

Begreppet teknisk diffusion relaterar till hur en teknik fått fotfäste i samhället och sprids allt mer 

efterhand. Diffusionen är enligt Rogers en process där en tekniks upplevda fördelar ska förmedlas till 

användare. Processen är inte linjär utan det är interaktivt med kommunikation och argumentation 

(Tsoutsos & Stamboulis, 2005). Diffusionsteorin beskriver hur en teknik går från småskalig 

användning till att bli utbredd i samhället. Hur snabbt som tekniken sprids beror på hur väl olika 

grupper tar till sig den (Egmond, Jonkers, & Kok, Target group segmentation makes sense: If one 

sheep leaps over the ditch, all the rest will follow, 2006). Spridningen av teknologin sker genom 

kommunikationskanaler (se Figur 2) över tid och baseras på fem beslutssteg (Orr, 2014) där (1) 

individen först får kännedom om innovationen för att sedan aktivt söka (2) information och skapa sig 

en åsikt om dess användbarhet. I (3) beslutssteget så engagerar sig individen aktivt i att avgöra om 

innovationen ska accepteras eller rejekteras. Implementationssteget (4) är den fas då individen tar 

innovationen till bruk. Det slutliga steget är (5) bekräftelsesteget då individen utvärderar om det 

fattade beslutet var riktigt. Innovationsbeslutet är i stort en kostnad-nytta analys som individen gör 

där osäkerhet är den stora tröskeln. Upplevs det som att den nya innovationen ger förbättrad nytta 

så tas tekniken i bruk. Då osäkerheten för innovationen är en tröskel så kommer individer ta till sig 

innovationen olika tidigt när den införs, de individer som är mer riskbenägna investerar innan 

teknologin har blivit helt beprövad.  

 

Figur 2. Rogers fem beslutssteg 

2.1 Kategorisering 
Rogers kategoriserade individer som antingen innovatörer eller imitatörer vilka drivs av olika 

anledningar för att ta till sig den nya tekniken. Mer specifikt så delas marknaden in i fem segment 

som tar till sig nya koncept olika fort. Dessa nämns som: innovatörer, ”early adopters”, ”early 

majority”, ”late majority” och ”laggards” (Egmond, Jonkers, & Kok, 2006). Kategoriseringen syns 

grafiskt i ”S-kurvan” (Figur 3) där tekniken sprids mellan aktörerna allt mer accelererande fram tills 

avstannandet nås. ”S-kurvan” visar hur förtrogenhet och användning av tekniken utvecklas över tid.  

Kunskap Övertygelse Beslut Implementering Bekräftelse
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Figur 3. Rogers S-kurva om innovationers spridning (Egmond, Jonkers, & Kok, 2006) 

 

 Innovatörerna är företagsamma av sig och letar aktivt efter nya sätt, de drivs ofta av 

entusiasm för teknologi. Denna grupp är de som tar till sig innovationen först. 

 ”Early adopters” söker självständigt efter information om tekniker och utför egna 

nyttoanalyser (Dieperink, Brand, & Vermeulen, 2004). Denna kategori är mer driven av 

visioner och strategiskt tänkande för att se nyttan med nya innovationer. Individerna här har 

ofta tillit från andra för att ta välinformerade beslut och därför är det i kategorin ”early 

adopters” som opinionsbildarna (se 2.2 Hinder och drivkrafter) främst finns (Orr, 2014).   

 ”Early majority” handlar pragmatiskt och tar till sig innovationer för att lösa ett problem. 

Denna grupp är mer utbredd och ser till de faktiska fördelarna som teknologin erbjuder 

(Egmond, Jonkers, & Kok, 2006). 

 ”Late majority” är mera skeptiska av sin natur och tar till sig innovationer först när de har 

visat sig fungera väl.  

 ”Laggards” agerar mer av tvång och tar till sig nya innovationer motvilligt. Denna grupp drivs 

inte av logiska skäl utan är konservativ, marknadsföring mot dem är inte skälig utan de tar till 

sig teknologin när alternativen inte längre är rimliga. Detta är det sista segmentet av S-

kurvan och här avtar innovationens spridning och planar ut.  

 

2.2 Hinder och drivkrafter 
Enligt Rogers diffusionsteori så beror adaptionshastigheten för en innovation på fem kluster av 

variabler (Dieperink, Brand, & Vermeulen, 2004): de upplevda attributen med innovationen (fördelar, 

komplexitet), vilken typ av beslut som ska tas (antal berörda personer för att implementera 

innovationen), förekomsten av kommunikationskanaler, normer och värderingar samt slutligen 

vidden av ansträngningar för att driva förändringar. De innovationer som sprids fort i samhället visar 

ofta upp ett antal faktorer, de upplevs ha tydligare fördelar och bra kompabilitet med hur individen 
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agerar idag. Innovationerna ger även utrymme för att prova innovationen och direkt observera 

fördelarna med den samtidigt som komplexiteten ska vara låg. Uppfylls dessa faktorer så har 

innovationen potential att spridas fort i samhället (Rogers M. , 2001). En nyckelfaktor för att 

spridningen av innovationen ska ta fart har identifierats som kunskapsöverföring bland heterogena 

grupper av potentiella användare (Dieperink, Brand, & Vermeulen, 2004). 

Opinionsbildare är en benämning av individer som har stort inflytande över andra och kännetecknar 

om en innovation har uppnått tillräckligt hög spridning. När opinionsbildarna tar till sig teknologin så 

stiger adaptionshastigheten av innovationen markant (Orr, 2014), når innovationen denna 

gruppering så ses det som att den uppnått den tändande gnistan för spridning. För att öka 

spridningen av en innovation blir det därför eftersträvansvärt att påverka opinionsbildarnas attityd 

till innovationen. Hur detta sker och vilka som opinionsbildarna är beror enligt Rogers först på om 

innovationen existerar inom ett homogent eller heterogent socialt system. För ett heterogent socialt 

system så ska påverkan fokuseras på en ”elit och de mest innovativa” av opinionsbildarna, i detta 

system så kommer innovationen sedan spridas utifrån att dessa tar den till sig. I homogena sociala 

system är det svårare att uppmuntra förändringar och att övertyga opinionsbildare att ta till sig 

innovationer. Då krävs att resurser sätts i för en bredare grupp av opinionsbildare eftersom att 

innovationen är mindre benägen att spridas i ett homogent system.  

”Lyckade ansträngningar för att sprida en innovation beror på karaktärsdragen av situationen. 

För att minska bristande kännedom av en innovation så är massmediala kanaler bäst lämpade. 

För att förändra rådande attityder om en innovation är det effektivast att övertyga 

opinionsbildare. Vi ser även att i homogena sociala system så existerar ett motstånd mot 

innovationer vilket försvårar förändringsmedel. Det är endast för heterogena sociala system 

som det är relativt lätt att trycka fram en innovation till den gäckande tändande gnistan. ” 

(Orr, 2014) 

Sett till de barriärer som existerar så framträder några speciellt för ett förnyelsebart energisystem. 

Denna kategori är inte direkt kopplad till Rogers och behandlas mer djupgående i litteraturstudien för 

att visa hur området skiljer sig (se 3.4.6 Eko-diffusion). För att ge en kort inblick så kan ett antal 

områden hindra diffusionen av förnyelsebar energiproduktion av vilka några är: tekniska faktorer, 

kulturella och psykologiska, regeringspolicys och regleringar, efterfrågan och produktion, 

infrastruktur och sociala faktorer (Dieperink, Brand, & Vermeulen, 2004). Beslutsprocessen verkar 

påverkas av ekonomiska faktorer (grundinvestering och återbetalningstid), men teoretiska 

förklaringar för hur individer agerar kan inte endast baseras på ekonomiska faktorer med hänsyn till 

potentiella användare. Diffusionsprocessen verkar även ske i ett relativt långsamt tempo för 

teknologier inom energiområdet, där 5-10 år kan skilja mellan att en innovation blir känd till att den 

används (Dieperink, Brand, & Vermeulen, 2004). 

En viktig skiljelinje är dessutom att se på skillnaden mellan marknaden och individen. Där många 

studier angående Rogers innovationsdiffusion fokuserar på hur företag som aktörer skaffar sig 

fördelar genom att ta till sig ny teknologi (Egmond, Jonkers, & Kok, 2006) och diskuterar deras 

drivkrafter så drivs förmodligen inte individer av samma faktorer. Konkurrens (och därmed 

konkurrensfördelar) är exempelvis inte en aktuell fråga för ett hushåll. Återigen så ämnar 

litteraturstudiens del 3.4.6 att mer specifikt försöka skapa en bild av hur denna teori relaterar till 

individnivå/hushåll samt förnyelsebar elproduktion. 
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3 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien kommer delas upp i fem delar som behandlar olika aspekter kring hur PV-system 

fungerar. Inledningsvis så ses i den generella delen några exempel på rapporter som behandlat 

införandet av PV-system. Efter den generella delen så betraktas hur tekniken fungerar och vilka 

alternativ som finns idag. Sociala faktorer undersöker litteratur som ser hur PV-system kan fungera 

på andra plan än ekonomiska. De två sista delarna av litteraturstudien, regleringar och ekonomiska 

aspekter, är mer länkade till varandra och gränsen kan vara mindre tydlig.  

3.1 Generell kunskap 
I denna del av litteraturstudien så inkluderas arbeten och koncept som behandlar solceller mer 

generellt.  Några exempel på rapporter från svenska organisationer och institut som används som 

utgångsmaterial och ett exempel på en lyckad (i form av att driva etableringen av PV-system i sitt 

egenområde) ersättningsmodell för överskottsel beskrivs.  

3.1.1 SolEl-programmet 
 

SolEl-programmet är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Elforsk och har som 

syfte att underlätta för en ökad etablering av solceller. Kompentensutveckling och 

kompetensöverföring är en viktig del här för att informera alla aktörer. Projektet löper mellan juli 

2013 till juli 2017 och totalt så har 21 MSEK avsatts under förloppet (Energimyndigheten, 2013). Det 

bedöms att antalet solelanläggningar kommer öka kraftigt i framtiden, vilket kräver utökad forskning 

inom området samt samhällsvetenskapliga/beteendevetenskapliga studier för att underlätta denna 

expansion. En ökad utbyggnad av PV-system kommer skapa ett behov av att förstå hur 

”Prosumenter” resonerar och agerar. Prosumenter är konsumenter som även har egen produktion 

(här produktion av el) men konsumtionsdelen är högre. Här nämner man även begreppet 

”energiåterbetalningstid” där det uppskattas att den energi som krävts för produktion av 

solcellsmodulen är kompenserad mellan ca 9 månader och två år för dagens teknik. Stora satsningar 

på produktionskapacitet hos länder, däribland Kina, har lett till att modulpriserna har minskat kraftigt 

till följd av att modulsäljarna fått minska sina marginaler. 

I större skala så är nollenergi en drivkraft på EU direktiv nivå, 2020 ska nybyggnationer hamna nära 

nollenergibyggnader. För år 2012 var ca 590 st mindre solcellsanläggningar installerade i Sverige (att 

jämföra med Danmarks 3000). Drivkrafter är enligt dem förutom ekonomiska incitament även 

miljömässiga fördelar samt mer självständighet jämtemot elproducenter.  

 

3.1.2 Vinnova 
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beskriver i sin rapport ”Företag i energibranschen i Sverige”  

(Strömgren, 2013) om att de drivkrafter som globalt leder till ökad implementering av 

solcellsteknologin baseras på 1) det ökande behovet av energi globalt 2) Ökad klimatmedvetenhet 

vilket stärker opinionen för att åtgärder ska utföras och därmed skapar grunden för politiska 

handlingar och styrmedel 3) Relativa priser där sänkningar av produktionskostnad samt andra 

bränslens priser spelar roll för i vilken grad man tar till sig teknologin. Här spelar specifik teknisk 

utveckling roll (effektiviseringar, konstruktion).  

En spekulativ drivkraft som vinnovarapporten nämner är att solenergi ger utrymme för 

privatpersoner och företag att minska den egna klimatpåverkan och att öka sin självförsörjning och 
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därmed minska sitt beroende av marknadspriserna (Vinnova, 2009). Globalt så har politikers åtgärder 

varit den största drivkraften på senare år (ex Tyskland, Japan, Kalifornien). Sveriges satsning på gröna 

elcertifikat ger incitament för stora volymer av kraftvärme och vindkraft, tidigare brist av 

marknadsstöd har även lätt till att marknaden för solceller i Sverige har växt långsamt. Den svenska 

strategin har varit att stödja forskning och utveckling, erfarenheter från Europa har däremot visat att 

de länder som lyckats få en stor solcellsetablering har använt marknadsstöd som exempelvis 

inmatningstariffer. Som ses i framtidsscenarion för solceller (Figur 4) så förutspås en markant 

utbyggnad inom EU. 

 

Figur 4. Framtidsscenarion om solcellskapacitet (Vinnova, 2009) 

3.1.3 Elforsk Rapport 
Projektet ” Konkurrenskraft hos nätansluten solel i Sverige – sett ur kraftföretagens och nätägarnas 

perspektiv” hade som mål att utvärdera effekten som utökad solelproduktion kan ha ur kraftbolags 

och nätägares perspektiv. Solel bedöms ha potentialen att täcka stora delar av Sveriges elbehov 

under delar av året, däremot är det inte troligt att solceller blir ett konkurrenskraftigt alternativ för 

svenska kraftföretag. En teoretisk mängd solel som kan produceras med en verkningsgrad på 15 % 

uppgår till 60 TWh, en mängd el som näten förväntas klara med befintlig reglerkraft är 5 TWh. 

”Förutom höga produktionskostnader har solcellerna även en ofördelaktig produktionsprofil för 

kraftföretagen, dvs landets effekt- och energibehov är som störst på vintern när solelsproduktionen är 

som lägst och vice versa”. Citatet kan ses som att solceller främst är en produkt för användning inom 

hushåll. Företag som satsar på elproduktion får effekten att när de tjänar mest på försäljning av elen 

så har de minst produktion från solceller.  

 Nätägarna kan dra fördel av utökad produktion av solel då detta har en positiv inverkan på förluster 

och spänningen i nätet (Carlstedt, Karlsson, Kjellsson, Neij, & Samuelsson, 2006). Produktionen av el 

sammanfaller även väl med hur behovet under dygnet ser ut, vilket bidrar till att hålla balansen i 

nätet. Intresset för att koppla in solceller bedöms som högst hos hushållen.  

3.1.4 Utbyggnad 
Den svenska utbyggnaden har tagit fart de senaste åren, med en utbyggnad av 8,4 MW år 2012 

(motsvarande var 4,4 MW år 2011), men är fortfarande låg jämfört med andra europeiska länder. 

Utbyggnaden av solcellsanläggningar globalt har ökat kraftigt under de senaste åren vilket ses i Figur 

5. 
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Figur 5 Utveckling av sammanräknad PV kapacitet(MW) (IEA, 2013). 

Solcellsteknologin är i dagsläget inte konkurrenskraftig utan bidrag/subventioner vilket kan ses i 

Norge, där höga andelen vattenkraft minskar subventionsviljan och därmed minskar marknaden 

markant (IEA, 2013). Det är främst två kategorier av subventioner och styrmedel som råder inom 

denna sektor, direkta subventioner av installationen och olika former för ersättning av den 

producerade elen för en mikroproducent (Watanabe & Shum, 2009).  

Ser man till de senaste åren så har flera europeiska länder förändrat sina regleringar/policys då en 

kombination av stor effekt av regleringar samt minskade installationskostnader fått ett allt för stort 

genomslag (IEA, 2011). Olika former av regleringar och styrmedel diskuteras i senare kapitel men det 

konstanternas att om policymakare ska undvika problem inom kort- medellång sikt så är det i deras 

intresse att uttrycka konkreta belopp för de olika formerna av stöd för perioden. Detta för att 

undvika att utbyggnaden skenar med allt för påfrestande utgifter där avtalen sedan måste förändras 

(IEA, 2011). Subventioner för att underlätta de stora kapitalkostnader som installationen av solceller 

medför ses fortfarande som en nödvändighet för att göra teknologin intressant inom längre sikt.  

Utbyggnaden inom länder med mer etablerad solel verkar ha följt ett mönster där olika former av 

incitament driver utbyggnaden beroende på i vilken mognadsgrad den är. För att tekniken ska få 

uppmärksamhet verkar policys ha störst effekt för att driva utvecklingen i ett tidigt stadium, 

marknadspriseffekter fick större effekt när marknaden hade mognat (Zhaoxi, 2013). Det verkar alltså 

ske en växling mellan vilka drivkrafter som har en initial effekt samt vilka som får tekniken bli mer 

etablerad, där statens intresse för frågan är viktig initialt.  

Sett till utvecklingen av solel inom EU så har länder med högre implementering haft gemensamt att 

villkoren för mikroproducenterna ska vara stabila. Utvecklingen har skett i de länder som har haft en 

rimlig återbetalningstid i kombination med tillräckliga subventioner i form av ersättning för den 

producerade elen (Dusonchet & Telaretti, 2010). Figur 6 visar på hur stödsystemen är fördelade i 

Europa.  
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Figur 6. Fördelning av stödsystem i Europa (Hultquist & Machirant, 2012) 

3.1.5 Linköping tekniska verk 
Avslutningsvis för litteraturstudiens generella del så nämns ett exempel på ett elnätsföretag som 

genom att erbjuda en form av nettodebitering har motiverat flera hushåll att införskaffa PV-system. 

Tekniska verken i Linköping Nät AB som är nätägare inom Linköping, är positiva till möjligheten för 

sina kunder att producera egen el och har som mål att underlätta för alla som vill bli småskaliga 

elproducenter (Tekniska Verken, 2014). Mikroproduktion ses som en möjlighet att avlasta en del av 

nätet. De anser att kvittning av mikroproducerad el ska tillåtas och testar i dagsläget en form av 

kvittning där kunden har nettodebitering och endast betalar för skillnaden mellan elen som matats in 

och ut.  

 De är kritiska till hur villkoren för mikroproducenter fungerar idag (Tekniska Verken, 2014). Den 

metod som företaget prövar idag är att kringgå elmarknadens regelverk genom att betrakta 

mikroproducering som energieffektivisering. Kvittningen genomförs på lokal nivå och den inmatade 

elen nyttjas för att täcka förluster som uppstått vid överföring i nätet. På månadsbasis så avräknas 

mikroproducentens produktion från konsumtion och nettot rapporteras till elhandlaren vilken 

fakturerar kunden från detta värde, om produktionen överstiger konsumtionen rapporteras noll i 

konsumtion men uppgifter om hur mycket som matats in i nätet lagras. På årsbasis räknas månadsvis 

nettoproduktion ihop och mikroproducenten ersätts motsvarande kostnaderna för 

överföringsförluster och nätnytta. Genom att räkna på årsbasis så ges utrymme för att ett hushåll 

som producerar mer än det konsumerar under sommaren ändå kan ses som en prosument och inte 

främst en producent, detta ger mer flexibilitet än att se till månadsvis produktion.  

Den enligt dem enda påverkan för elmarknaden med denna form av mikroproduktionsavtal är att 

Tekniska Verken behöver köpa in mindre el för att täcka upp överföringsförluster. Så länge som 
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mikroproducenten är nettokonsument under året så kan denna tillgodoräkna sig för varje 

producerad kWh elpris, nätavgift samt skatt så den egenproducerade kWh blir lika mycket värd som 

en insparad (Tekniska Verken, 2014). Under 2012 så hade Tekniska verken i Linköping 31 

mikroproducenter anslutna till nätet (Tekniska verken i Linköping AB, 2013), för att under början av 

2014 ha 81 anslutningar (Abrahamsson, 2014). Under 2013 så fanns det 1,6 MW ansluten effekt från 

PV-system (Tekniska verken i Linköping AB, 2014). Modellen verkar locka till sig hushåll men är också 

beroende på att det inte kommer tydliga markeringar från regeringen om att detta inte längre ska 

tillåtas. 

3.2 Teknik 
 

I denna del av litteraturstudien så granskas hur solceller fungerar och vilka typer som finns 

tillgängliga idag. Även hur utvecklingen har sett ut tills idag och vilken kapacitet som det finns 

utrymme för i elnätet behandlas. Figur 7 visar hur solljuset omvandlas till el för hushållet. 

 

Figur 7. Illustration av hur solceller levererar el till hushållet (Vattenfall, 2014) 

Solcellsteknologin bygger på att solljuset träffar en halvledare som frigör elektroner vilket skapar en 

elektrisk ström. Belysningen får en spänning att uppstå mellan framsidan av solcellen och baksidan 

(SolEl-Programmet, 2014). Solcellerna sitter sedan seriekopplade och kallas då en modul. Grovt 

räknat så har solcellerna omkring 15 % verkningsgrad, något som skiljer sig mellan olika typer vilket 

diskuteras nedan. En anläggning placerad rakt i söder på 1 kW installerade solpaneler tar upp 8 

kvadratmeter yta och producerar runt 950 kWh solel under ett år (Energimyndigheten, 2014). 

3.2.1 Utveckling 
Europa har varit ledande av utveckling av solceller under ett decennium och stod för 50 % av den 

globala marknaden för solceller 2012 (IEA, 2013).  

Marknaden för solceller verkar ha mättats vid 2012, vilket minskade den globala installationen under 

perioden. Avtagandet innebar att aktörer inom marknaden fick överkapacitet och många konkurser 



21 
 

följde. De minskande priserna för solceller verkar hålla i sig och leder till ytterligare påfrestningar för 

tillverkarna då marginalerna minskar. De minskande priserna på PV teknologin stärker dock dess 

konkurrensförmåga vilket kan leda till ytterligare utbyggnad och tillämpningar av teknologin.   

Sett till hur priserna utvecklats för att installera PV-system så indikerar de en fortsatt trend om lägre 

installationskostnader. Jämför man kostnaderna mellan länder visar dock Sverige en något högre 

kostnad för att installera solceller för hushåll än vad de länder som har fått tekniken mer utbredd 

visar. Exempelvis så visar både Tyskland och Danmark, två länder där solcellsutbyggnaden blivit mer 

utbredd, på lägre installationskostnader för PV-system. Detta ses i Appendix II där exempelvis 

Tyskland och Danmark visar lägre kostnad per installerad watt.  

Sverige har inte uppnått en mogen marknad än vilket möjliggör ytterligare sänkningar av 

installationskostnaderna för solpaneler. Minskningen av kostnader kan dock komma att utgöras av 

ökad konkurrens och kunskap bland installatörerna, då marknadspriserna för solceller verkar ha 

planat ut globalt (Energimyndigheten, 2014). Med ungefär hälften av solcellssystemets kostnader 

bundna inom BOS (balance of system, vilket är alla delar utom själva solpanelen) så finns utrymme 

för att minska kostnaderna ytterligare inom industrin (Watanabe & Shum, 2009).  

3.2.2 Typer av solceller 
Det finns några olika typer av solpaneler där solpaneler bestående av kristallina solceller (Vanligast, 

högre verkningsgrad) och solpaneler bestående av tunnfilmssolceller är de främst utarbetade idag 

(Reci & Baftijaj, 2011). Appendix III visar en projekterad utveckling hos olika typer av solcellsteknikers 

effektivitet, varav några som är närmare nutid behandlas nedan.  

Kristallina solceller utgör runt 80 % av produktionen inom IEA rapportområden (IEA, 2013), det finns 

olika varianter av denna typ med väldigt effektiva sc-Si PV med effektivitet på 16-24 % men de som 

fått mer uppmärksamhet är mc-Si som fastän de uppnår mellan 14-17 % blir allt billigare att tillverka. 

Vanligt finns 25 års garanti från tillverkaren på kvalitetssolceller.  

CIGS Tunnfilmssolceller består av en mikrometertunn film av en ljusabsorberande blandning av 

Koppar, Indium, Gallium och Selen som sitter på glas eller stålyta. Det finns även några andra 

kombinationer av ljusabsorberande skikt vilket CZTS (koppar, zink, tenn, sulfid) exempelvis tar bort 

kravet på att använda den sällsynta metallen indium. Fördelen med tunnfilmssolceller är att de 

kräver mindre material jämfört med en kristallin solcell. Effektiviseringar av solcellen forskas fram i 

dagsläget, tester i laboratorium har tagit fram celler med 20 % effektivitet. Tunnfilmer innehar en 

världsmarknadsdel på 10-15% (Energimyndigheten, 2014).  

Grätzel-solceller består av en tunn film av nanopartiklar med titandioxid som färgas med ett ämne 

för att uppnå en fotosyntesliknande funktion. Denna typ av solcell har genom att kunna skapas 

halvgenomskinlig/färgad potential att byggas in i exempelvis glasrutor (Energimyndigheten, 2014). 

Denna typ av cell är inte heller lika känslig för infallsvinkel hos ljuset och kan därmed utnyttja mer 

diffust solljus.  Cellen kan tillverkas kostnadseffektivt, men högre verkningsgrad och studier om 

hållbarhet krävs innan den blir konkurrenskraftig.  

Nanotrådssolceller bygger på att man istället för att stapla halvledare ovan på varandra 

(flerövergångssolceller) för att omvandla solens ljus till elektrisk energi så ska en nanotråd agera som 

flerövergångssolcell och kunna absorbera olika delar av ljusets spektrum. Förhoppningen är att 

materialkostnaderna kommer kunna sänkas med hjälp av nanotråds teknik, vilket kan ge potential för 

högeffektiva solceller med låg tillverkningskostnad och därmed hög konkurrensförmåga 

(Energimyndigheten, 2014).  
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Organiska solceller (OPV) består av tunna polymerer. Solcellerna är böjliga och kan tillverkas av 

billiga, miljövänliga material. Cellerna kan tillverkas snabbt genom att utnyttja liknande teknik som 

används för att trycka tidningar, tillverkningshastigheten samt de låga materialkostnaderna är OPV-

teknikens främsta konkurrensfördelar. Verkningsgraden för dessa celler är låg och hållbarheten 

begränsad jämfört med traditionella solceller, så de används främst inom nischprodukter där 

flexibiliteten kan utnyttjas (Energimyndigheten, 2014). 

För att någon av teknikerna ska ha potential att bli konkurrenskraftiga med åtanke på kostnader så 

bör forskningsbidrag ges inom alla tekniker. De som har mognat har tagit sig igenom flertalet 

barriärer och kan/har etablerat sig på marknaden, framtida tekniker kan få ett genomslag men 

riskerar att bli hindrad av flaskhalsar (Bosetti, Catenacci, Fiorese, & Verdolini, 2012). 

3.2.3 Priser för solceller 
Tillverkningskostnaderna för solceller baserat på kisel verkar minska årligen vilket ses i Figur 8, 

kostnaden har fallit 80 % från 2008 till dagens pris sett till dollar per watt (Shahan, 2014).  

 

Figur 8. Solcellers prisutveckling($/W) mellan 1977 och 2013 (Shahan, 2014) 

Det finns en tro på fortsatt prisminskning inom tillverkningen av solceller då det är i industrins 

intresse att få ned priset så att PV-system kan konkurrera mot andra former av elproduktion, den 

största kostnadsdrivaren för systemen väntas vara ökningar i cellernas effektivitet (Ejder & Carlsen, 

2011). En topp av solcellsexporten uppnåddes år 2008, där Tyskland har störst installerad kapacitet 

(10 000 MW ,SC artikel solar panel trade). 

Stora satsningar på produktionskapacitet hos länder, däribland Kina, har lett till att modulpriserna 

har minskat kraftigt till följd av att modulsäljarna fått minska sina marginaler (Energimyndigheten, 

2013). 

Sett till hur priserna för solcellsmoduler har förändrats inom Sverige så minskar de, för system 

monterade på hustak med en kapacitet < 5 kW har priset minskat till en tredjedel jämfört med år 

2010 (Lindahl, 2013). Priserna påverkas av den globala marknaden av solceller, men även av den 
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inhemska efterfrågan på teknologin vilket har fått en större utbredning och därmed minskat 

kostnaderna.  

Mellan 1980 och 2001 så minskade priserna på solcellspaneler till följd av tre huvudsakliga ”drivers” 

(IEA, 2011) vilka identifierades som: moduleffektivitet, tillverkningsanläggningens storlek och 

kostnaden för rening av kisel. En trend som har uppkommit är att för varje fördubbling av den globala 

kapaciteten så minskar kostnaderna med 20% (IEA, 2011). En prognos på tillverkningskostnaderna för 

solceller ses nedan i Figur 9.   

 

Figur 9. Modulprisets olika delar och förväntad utveckling (IEA, 2011) 

3.2.4 Systemets kapacitet 
En utredning utförd av KTH professorn Lennart Söder konstaterar att det finns utrymme/möjlighet 

att integrera 60 TWh sol- och vindkraft i Sverige vilket motsvarar 40 % av den totala elproduktionen 

(KTH, 2014). Det finns alltså potential för att tillföra mer förnyelsebar elproduktion utan att 

överbelasta elnätet (Söder, På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige, 

2013).  

3.3 Regleringar 
Regleringar är ett område klart kopplat till politiska åtaganden och därför påverkbar för hur 

opinionen i samhället ser på tekniken. Det finns ett antal olika delar relevanta för PV-system, 

regleringar kan påverka investeringen men också ersättningen för överskottsproduktion, och i 

dagsläget är den stora frågan hur PV-ägare ska kompenseras för att gynna förnyelsebar elproduktion. 

3.3.1 Bidrag 
Direkt investeringsstöd för inköpet av solpaneler har en viktig roll för att göra dem mer intressanta 

för hushåll att investera i, då solcellssystemet fortfarande har en hög kostnad. Bidrag för installation 

och hårdvara på 35 % av kostnaden kan ges till hushållet t.o.m. 2016 så länge de avsatta medlen 

räcker. Det är länsstyrelsens ansvar att fördela ut investeringsstödet till solpanelerna 

(Energimyndigheten, 2014). Sett till hur bidraget har fördelats fram till idag så ses stora skillnader 

mellan olika län med hänsyn till hur mycket som spenderats per invånare, vilket visas i Tabell 1 

nedan.  
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Tabell 1. Stöd för installerade solceller(kr/inv) (Boverkets statistiksystem, 2014) 

 

Förändring har skett från 2012 då stödet uppgick till 45 %, 2011 var det uppe i hela 60 % (Lindahl, 

2013). De stödberättigade kostnaderna för högst uppgå till 37 000 SEK plus moms/ installerad kW 

toppeffekt och det totala taket är på 1,2 MSEK för ett solcellssystem (Regeringskansliet, 2013). På 

energimyndighetens hemsida finns statistik om ansökningar om bidrag till solceller från start till 

dagens läge. Dock verkar det finnas fler ansökningar än resurser, fördelas mellan län enligt vissa 

kvoter. Detta kan bromsa upp utvecklingen.  

I IEAs rapport (IEA, 2013) så konstateras att utvecklingen som skett i Sverige beror mycket på det 

direkta bidraget till utbyggnad av solceller som hushåll har kunnat ta ut. Lägre modulpriser och ett 

ökat intresse för teknologin ses även som bidragande faktorer. Prövoperioden för att få beslutat om 

bidrag är runt 1-2 år, vilket kan förklara varför glappen mellan beviljade subventioner och andelen 

uttagna ses (som nämnts tidigare) då de som planerat möjligtvis tappat intresse.  

December 2012 så beslutades att bidraget skulle fortsätta till 2016 vilket gav installatörer av solceller 

möjligheten att planera framåt. Resurserna är fixt bestämda till 210 MSEK för 2013-2016 och andelen 

ansökningar har ökat under 2013, vilket har fått risken att detta bidrag inte bara fungerar som 

incitament men också som ett tak på hur mycket solel som installeras i Sverige (Lindahl, 2013). 

Budgeten för bidraget bedöms inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan som kommer uppstå 

under perioden.  

3.3.2 ROT 
Med minskande utbetalningar av bidraget för installation av solpaneler så har flera installatörer 

informerat om möjligheten att avvända ROT-avdraget istället. Installationen av solpaneler är möjligt 

att använda ROT-bidraget till om inte det direkta bidraget för solpaneler används, vilket ger 

minskade kostnader för arbetsavgiften vid installationen. Avdraget ger möjligheten till att dra av 

halva arbetskostnaden upp till 50 000 kr (Energimyndigheten, 2014). Installationskostnaden för PV-
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system beror på företag och vilken storlek som anläggningen ska ha, men ROT-bidraget täcker 

omkring 10 % av de totala kostnaderna för ett PV-system (Vattenfall, 2014). 

3.3.3 El-certifikat 
Elcertifikatet är ett ekonomiskt stöd som ska främja förnyelsebar elproduktion genom att kräva att 

främst elleverantörer har en viss del av den el som säljs från förnyelsebar elproduktion. Producenter 

av el från förnyelsebara källor får certifikat för den el som produceras vilket säljs på en gemensam 

marknad, vilket innebär att de får ut det vanliga priset av elen samt den intäkt som elcertifikatet ger 

(Nilsson, 2012). Elcertifikatet har funnits i Sverige sedan 2003 och är den form av ekonomiska 

incitament som främst ska driva förnyelsebar elproduktion (Energimyndigheten, 2014). Under januari 

2012 så ingick Sverige och Norge ett samarbete så elcertifikatmarknaden är numera gemensam 

(Energimyndigheten, 2014). En gång om året (under april) så räknas den kvotpliktiga mängden 

certifikat in av de som är skyldiga att ha sådan och nollställs, vilket skapar ny efterfrågan av 

Elcertifikat som måste uppfyllas inför nästa år. Förhoppningen är att en gemensam marknad ska få 

systemet att fungera bättre med fler aktörer och högre konkurrens (IEA, 2013). En illustration för hur 

Elcertifikatsystemet fungerar ges nedan i Figur 10.  I första steget så får elproducenter ett certifikat 

för varje MWh el producerad från förnyelsebara källor. Dessa certifikat säljs sedan i det andra steget 

vilket genererar mer pengar från deras elproduktion. Säljpriset för elcertifikaten bestäms genom 

tillgång och efterfrågan för en gemensam samling av de svenska och norska elcertifikaten som 

erbjuds. Steg fyra visar vilka som köper elcertifikaten, detta är aktörer som är skyldiga att ha en viss 

del av elförsäljningen alternativt elanvändningen från förnyelsebar produktion. Det är kvotplikten 

som skapar efterfrågan för elcertifikaten och därmed får systemet att fungera. Om köparen av 

elcertifikatet är en elleverantör så fördelas kostnaden för elcertifikatet vidare till dess kunder enligt 

steg fem. Det är alltså elkunderna som driver utvecklingen av förnyelsebar elproduktion, högre 

elanvändning skapar ett behov av mer förnyelsebar el. En gång varje år räknas sedan kvotplikten för 

företagen i steg fyra in och det säkerställs att de har uppfyllt sin kvotplikt av elcertifikat. Elcertifikaten 

nollställs sedan och nya certifikat behöver införskaffas för nästa period, varje period varar ett år och 

nollställs första april.       

 

Figur 10. Hur elcertifikatet fungerar inom Sverige och Norge (Nilsson, 2012). 

Energimarknadsinspektionen anser att det är främst elcertifikat systemet som ska bidra med 

subventioneringar om förnyelsebar produktion, elnätstariffen ska inte vara drivande. Om något 

annat än elcertifikatet bedöms behövas så måste först denna omvandlas (Ek & Hallgren, 2012).  
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För att som mikroproducent få tillgång till elcertifikat så krävs en produktion av 1 MWh, då tilldelas 

ett elcertifikat. När det finns flera registrerade ägare för en anläggning så krävs att tillräckligt många 

certifikat kan delas ut för att alla ägare ska få hela certifikat (ett system med tre ägare kräver 3 MWh 

producerad el innan något certifikat delas ut) (Energimyndigheten, 2014). För att tilldelas elcertifikat 

så krävs timmätning av elproduktionen (Svensk Solenergi, 2014).  

Elcertifikaten verkar i dagsläget inte utgöra skälet för att hushåll installerar solceller, år 2012 uppgick 

andelen PV-system berättigade elcertifikat till omkring 10 % (IEA, 2013). Figur 11 visar hur stor del av 

de elcertifikat som använts inom Sverige baserades på elproduktion från solen. Som ses så var det en 

obetydlig mängd mellan 2003-2012 av elcertifikaten som gavs till el från solceller jämfört med 

alternativa bränslen.  

 

Figur 11. Elproduktion mellan 2003-2012 som varit berättigat elcertifikat (Energimyndigheten, 2014). 

Av de 6 länder som använder elcertifikat så har 3 av dessa även FiT system implementerat vilket 

gynnar hushållen med småskalig elproduktion (IEA, 2011). Ser man till Europas implementering av 

solel så verkar inte elcertifikat ha varit en primär drivkraft inom länder med mer mogen marknad för 

solcellstekniken (Dusonchet & Telaretti, 2010). 

Elcertifikatet ger inte samma trygghet till systemet som andra former av betalningssätt eftersom 

kompensationen upplevs som mer osäker, generellt så har Elcertifikatet medfört lägre 

kompensationsnivå än exempelvis FiT (Lòpez & Ackermann, 2008). 

Även om systemet inte verkar ge effekt för PV teknologin (då dagens system är mindre och 

investeringen för ett system med elcertifikatskapacitet blir hög) så har elcertifikaten potentiellt 

påverkat utbyggnaden av förnyelsebar el. År 2013 så blev priset för elkonsumenterna 2,7 öre/kWh 

för utbyggnaden vilket är en av de lägsta i Europa (Energimyndigheten, 2014). En utredning 

genomförd för att se över om Sverige och Norge tillsammans kommer uppnå sina mål för år 2020 

anser dock att kvotplikten kommer behöva höjas, vilket beräknas ge en ökad kostnad med 1,8–3,5 

öre/kWh för elkunder (Energimyndigheten, 2014). 

3.3.4 Ellagen 
En annan skiljelinje gäller tariffer. En i huvudsak konsumerande anläggning, med 

säkringsabonnemang upp till 63A, ska inte betala någon avgift för inmatningen. Se Ellagen3 kap. 15 

§, 4 kap. 10 § samt 10 kap. 2-3 §§ för mer ingående information (Svensk Energi, 2011).  

Ellagen är relevant för all verksamhet inom elsystemet och sätter upp ramar även för förhållningsätt 

till solcellsteknologin. Kap 3 paragraf 6 innebär att nätkoncessionsägaren är skyldig att ansluta en 
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elektrisk anläggning till ledningen, man har alltså inte rätt att utan rimliga skäl avvisa ett hushåll som 

vill producera egen el (Sveriges Riksdag, 2014). Skillnader finns också beroende på om anläggningen 

huvudsakligen är menad att producera el för egen räkning eller sälja, ansvaret för skada orsakad av 

anläggningen är mindre om mikroproducenten är främst konsument (Svensk Energi, 2011). Ellagen 

medför också att en huvudsakligen konsumerande anläggning inte hellre ska betala någon nätavgift 

för den el som matas in på nätet och har rätt till ersättning av koncessionshavaren. Ersättningen ska 

motsvara värdet av minskningen av förlusterna som inmatningen leder till samt värdet av 

reduktionen koncessionshavarens betalar för sina anslutningar till en annan ledning. Därmed så ger 

ellagen incitament för att koncessionshavaren ska arbeta aktivt med att utarbeta villkor för småskalig 

produktion av el från hushåll eftersom att de är skyldiga att ta emot och ge ersättning för den.  

 

3.3.5 Skattereduktion 
Regeringen föreslår i en remiss möjligheten för en mikroproducent av förnybar el att få en 

skattereduktion. Intentionen är att öka andelen förnyelsebar el samt att stärka ställningen för 

konsumenter på elmarknaden. Denna skattereduktion ska möjliggöra för mikroproducenter att för 

varje inmatad kWh få en reduktion av skatten på 60 öre (Regeringen, 2014), vilket är tänkt att 

motsvara det belopp ett hushåll kunde få av nettodebitering.  

Förslag på upp till 6000 kr rabatt i deklarationen (von Schultz, Nyteknik, 2014), men utredningen 

bedömer att kompensationsnivån för ett hushåll med 5kW installerad solpaneler blir kring 1450 kr/år 

vilket de inte anser ger hushåll något ekonomiskt incitament för att installera solpaneler (Bohlin, 

2013). De villkor som sattes för nuvärdeanalysen för solceller inom utredningen har dock kritiserats 

för räknefel, för hög diskonteringsränta samt låg återbetalningstid (Stridh, Bengts villablogg, 2014) så 

skattereduktionen kan ge bättre incitament än vad utredningen konstaterat.  

Brister inom förslaget med skattereduktion har även påpekats inom att det inte ger utrymme för att 

bygga ut solcellerna inom lägenhetshus då de inte kan ta del av reduktionen (Axelsson & Öhnell, 

2014). Frågan är om skattereduktionen ger en tydlig förankring till den elräkning som 

mikroproducenten betalar om kompensationen sker i deklarationen. Detta kan minska den 

uppfattade nyttan då man inte ser effekten av sin producerade el under användningsperioden.  

Taket för skattereduktionen ska ligga på 30 000 kWh och med en säkring på höst 100 Ampere, de 

kWh som matas in från anslutningspunkten ger underlaget för en reduktion på 60 öre/kWh enligt 

förslaget (Regeringen, 2014). Förslaget är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2014. Detta 

förslag aviserades i budgetpropositionen för 2014 och lämnades fram av regeringen som en 

proposition till riksdagen 6 mars 2014 (Regeringen, 2014) . En sen uppdatering är att beslutet är 

uppskjutet till 2015. 

Som nämnts är denna punkt högaktuell idag och tveksamheter på utformningen råder. Riksdagens 

skatte- och näringsutskott har sammankallat skattemyndigheten för en hearing angående om de som 

kan utnyttja skattereduktionen även blir skyldiga att betala energiskatt på den egenproducerade elen 

(Karlsson, 2014). I en uträkning som DI utfört blir det då en förlustaffär med skattereduktionen, 

något som inte främjar utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion vilket var syftet. 

3.3.6 Feed in tariffs 
Feed in tariffs (FiT) är ett koncept där producenten av solel får betalt av alla elkonsumenter (genom 

skatt) till ett fixt belopp. Solelen påverkas därför inte av elpriset och är inte konkurrensutsatt, utan 

nätoperatörer/statliga bolag har en skyldighet att köpa elen som matas ut till nätet 
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(Energimyndigheten, 2011). Detta skapar stabila förhållanden för hushåll som installerar solceller då 

återbetalningstider enklare kan uppskattas med de fasta priserna.  

Problemet med att mikroproducenten inte får ut det fulla värdet på den el som matas in i nätet 

behöver åtgärdas med statliga styrmedel (Bosetti, Catenacci, Fiorese, & Verdolini, 2012), här ger FiT 

möjligheten att ge mikroproducenten bättre villkor. 

Kritik mot FiT har framfört för att det inte klarar av att anpassa sig till den kraftiga ökning av 

solcellsutbyggnad som skapats delvis av dess implementering hos några länder. I kombination med 

de lägre installationskostnaderna så blev tariffen för hög vilket gav påfrestningar för systemet, 

generellt hinner inte policyförändringar ske i samma takt (IEA, 2011). 

Tyskland använde sig av feed- in tariffer med ett ”korridor koncept” för att vara flexibla mot 

förändringar av hur systemet fick genomslag. Detta koncept gav utrymme att förändra FiT i takt med 

att marknaden utvecklades och därmed minska de priser som den egenproducerade elen såldes för. 

FiT gav ett tydligt incitament för utbyggnad av solmoduler i Tyskland.  

Tysklands FiT ses som ett av de mer sofistikerade (IEA, 2011) men även detta FiT system fick utföra 

tre sänkningar som inte var planerade. Solcellstekniken verkar vara svår att kostnadskontrollerna till 

följd av att installationen enkelt sker i moduler, kostnaderna minskar och att hushåll har tillgång till 

teknologin.  

FiT har potentialen att ”kick-starta” implementeringen av solceller, vilket har använts i de länder som 

har utbredd solel kapacitet (IEA, 2011). Något generösa villkor tidigt under marknaden utveckling kan 

få stor respons, men det är viktigt att hantera utvecklingen i ett senare skede där minskningar av 

stödet måste ske.  

Med hänsyn till vad som har drivit utvecklingen av solceller inom europeiska länder så ger FiT 

betydligt högre incitament än vad Elcertifikatet gör. Den längre säkra inkomsten för elen i 

kombination med att länderna som använder FiT har anpassat den efter hand har medfört att 

konceptet fått genomslag (Lòpez & Ackermann, 2008) En stor del av installationerna inom Europa har 

skett efter införandet av FiT, utbyggnaden har även skett i sådan takt att minskningar fått ske för att 

kunna hantera mängden av PV-system (Stewart & et.al, 2012). 

Energimyndigheten ser FiT som ett subventionssystem som innebär att dagens system där varje kund 

bär sina egna kostnader byts ut mot ett där kraftiga subventioner fördelar inmatningskundernas 

kostnader på uttagskundernas bekostnad (Ek & Hallgren, 2012). Det kan enligt dem ifrågasättas om 

det är rimligt att andra nätkunder ska subventionera mindre produktionsanläggningar. Direkt stöd för 

förnyelsebar elproduktion saknar behov då Sverige har valt att använda elcertifikatsystemet (se 

3.3.3).  

3.4 Sociala faktorer 
I litteraturstudien för sociala faktorer behandlas inte endast PV-system utan även 

klimatmedvetenhet och gruppeffekter ses över. I denna del så undersöks hur PV-system kan uppfylla 

andra krav än de ekonomiska som användare ställer, här ses litteratur som ser inköpet kan drivas av 

andra intressen. Ett stycke som får mycket utrymme här handlar om eko-diffusion som försöker se 

om den klassiska diffusionsteorin inte gäller för innovationer inom klimatteknik. 

3.4.1 Klimatåtgärder 
Global uppvärmning skapad av människan är ett problem som blir allt mer diskuterat i dagens 

samhälle och kan få fler att vilja göra något för att minska sin egen påverkan. Förnyelsebar el är då 

ett koncept som kan locka till sig fler kunder, vilket har gett utrymme för svenska elhandlare att 
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fokusera på denna form av el (Telge Energi, 2014). Det finns också potential att klimatmedvetenhet 

kan driva hushåll att installera solpaneler på sina tak, i en studie om utbyggnaden i 

Australien/Tyskland uppgavs detta som det främsta skälet för att installera solceller (Zhaoxi, 2013). 

Ökad oro för klimatet ansågs av dem som installerade solcellerna vara viktigare än prisincitament 

eller ökat oberoende av elnätet.  

Uppfattningen om att man vill genomföra effektiviseringar och minska sin klimatpåverkan 

sammanfaller väl med studier från andra länder. Klimatpåverkan rakades även högt som skäl i 

England (Sherriff, 2013) men även social påverkan ansågs viktigt. Ett samspel sågs till viss grad mellan 

dessa två drivkrafter, en möjlighet är att de som uppger att de aktivt vill förbättra miljön även vill visa 

det för andra för social bekräftelse. Därmed finns en risk för att många uppger klimatet som 

huvudsakligt skäl då det förväntas utifrån sociala normer.  

3.4.2 Lyx 
Lyxkonsumtion syftar på konsumtion för att uppnå en statushöjning och social bekräftelse, där är en 

förutsättning att lyxprodukten syns för att uppnå önskad effekt. Lyxkonsumtion kan också triggas 

som en försvarsmekanism där man vill undvika förlorad status genom att lyxkonsumera då någon i 

närheten gör det (Kidd & Birck, 2005). Solpaneler på taket erbjuder möjligheten för ett hushåll att 

visa på värden som man anser att andra eftersträvar. Hög inkomst har setts sammanfalla med 

trolighet att implementera solceller, vilket kan förklaras med att grundinvesteringen inte blir lika 

påfrestande (Kwan, 2012). Få studier finns dock tillgängliga som har utvärderat om det finns något 

samband mellan införskaffandet av PV-system och lyxkonsumtion.  

En form av lyxkonsumtion relaterad till PV-system är integrationen med hållbar byggnation 

(engelskans ”sustainable building”) av nya fastigheter där fler faktorer än endast ekonomiska 

inkluderas i kalkylerna. Det handlar inte direkt om lyx men konceptet innebär att företag ämnar höja 

mervärdet för fastigheten genom att ta ansvar för produktionen och ge den en image av 

klimatmedvetenhet. Även om ”sustainable buildning” inte direkt är kopplat till dagens hushåll är det 

en trend som kan bli aktuell i framtidens byggnationer och öppna upp integreringsmöjligheter med 

PV-system (Tae & Woo, 2010). Nedan ses i Figur 12 tre aspekter av ”sustainable buildning” där 

byggandets råvarukonsumtion, livskvalitén för de boende samt integrationen med närmiljön 

inkluderas i byggnationsplanen. 

 

Figur 12. Koncept av hållbar byggnation (Tae & Woo, 2010). 

Reduktion av miljöbelastning

• Återanvändning av material

• Energieffektivitet

• Förlängning av byggnadens livscykel

Livskvalitet

• Säker och sund levnadsyta

• Respekt för lokal tradition

• Boendes deltagande

Hög symbios

• Respekterande av naturområden

• Harmoni mellan inomhus och 
utomhus miljö



30 
 

3.4.3 Kunskap 
Inköpet av ett solcellssystem är en stor investering och återbetalningstiden är inte självklar. 

Kunskapen inom området blir då en barriär där det ofta krävs att hushållet sätter sig in i tekniken för 

att avgöra dess förtjänst. Hur tillgänglig kunskapen inom tekniken är påverkar om hushåll kan tänkas 

installera solceller (Jager, 2005). Kunskapsområdet för att installera solpaneler sträcker sig från 

grundinvestering, val av teknik och ersättningar vilket innebär att en tänkbar mikroproducent får 

mycket att läsa på. Kunskapshöjande insatser som reklambroschyrer och informationsmöten har 

visat sig ge ökad installation av tekniken i specifika studier (Jager, 2005).  

Kunskapsöverföring väntas ske när antalet hushåll med PV-system ökar. Kännedom om att en i 

bekantskapskretsen har ett PV-system ska kunna leda till att den andra individen tar till sig 

information om hur systemet har fungerat och ökar sin egen kunskap, desto fler utbyggda system 

som finns ger högre kunskapsspridning (Jager, 2005). 

3.4.4 Peer effect 
Med peer effect menas spridningen som en teknik kan få genom att tidiga implementerar diskuterar 

konceptet med grannar/släkt/arbetskamrater vilket därmed får mer legitimitet. Bristande kunskap 

inom ämnet är en stor barriär som minskar då fler tar till sig teknologin och sprider information om 

hur det fungerar i praktiken. Denna kunskapshöjande drivkraft fick störst effekt inom tidiga stadium 

(Zhaoxi, 2013). Bristande kunskap inom ämnet blir en koppling mellan tekniska och sociala barriärer, 

där hushåll kan uppleva osäkerhet i hur installationen sker vilka tekniker/installatörer som finns att 

tillgå (Sherriff, 2013).  

Skilda meningar råder gällande om det finns en imitationseffekt till följd av att ökad kunskap fås. 

Tanken är att den ökade kunskapen får fler att vilja installera solceller, de ”imiterar sina grannar” och 

tekniken får då potential att öka i popularitet. En peer effect har identifierats för PV-system genom 

att ägare förmedlar kunskapen de har fått vidare och skapar ett intresse för tekniken (Zhaoxi, 2013). 

Anledningen till att imitera verkar vara mer styrd av att man får kunskap snarare än att man känner 

ett tvång. Denna imitation är däremot inte ett huvudskäl till att en användare installerar PV-system 

idag då andra drivkrafter verkar vara mer utpräglade som anledning (Jager, 2005).  

En möjlighet är att ett visst antal måste uppkomma inom ett område innan denna effekt kan 

urskiljas, enstaka anläggningar erbjuder inte en tillräcklig kunskapsspridning. När tillräckligt många 

använder solpaneler kan istället en imitationseffekt ta vid, därmed fungerar den inte som en initial 

drivkraft utan har istället potential att driva etableringen vid ett senare skede (Islam & Meade, 2013). 

En skillnad mellan tidiga implementatörer och de hushåll som tar till sig tekniken när den är mer 

mogen kan tänkas finnas, där de senare blir mer påverkade av sociala kontakter och 

rekommendationer (Jager, 2005). Därför verkar inte imitation vara en drivkraft att räkna med för den 

implementation som ses i Sverige idag, men en potentiell ökning kan ske om villkoren gynnar fler 

tidiga implementatörer.  

3.4.5 Sociotekniska barriärer  
Det är inte alltid en tydlig skillnad mellan tekniska, ekonomiska och sociala barriärer när man ser hur 

en teknik får utbredning. Sociotekniska barriärer (Shove, 1998) kan existera där individer som ska 

fatta beslut gör detta mycket efter sin tidigare erfarenhet, vilket kan påverka vilket val av 

lösning/teknik som tas. Individer kan inte antas agera helt rationellt, ett glapp har setts med att alla 

former av energieffektiviseringar inte för det genomslag som tekniskt/ekonomiskt är motiverat 

(Shove, 1998). När man förutspår utvecklingen av solceller gäller det därför att betänka att det är 

individer som fattar sina egna val och agerar utifrån olika premisser, vilket ger utrymme för att vad 

man ser i ett område kanske inte kommer hända i ett annat. 
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En risk är att om inte barriärerna ses som sammanlänkade utan endast hanteras styckvis så kan 

teknikens utbredning hindras, barriärerna inom andra områden förblir (Sherriff, 2013) och 

argumentation i stil med ”inte tillräcklig verkningsgrad”, ”för låg kompensation” fortsätter. Därmed 

bör inte subventioner heller fokusera på ett område utan täcka fler (som idag då installation och 

inmatad el på olika sätt kompenseras samtidigt som forskningsbidrag ges för vidare utveckling). Det 

relevanta här är att om man avbryter incitamenten i ett område kan detta åter skapa barriärer för 

utvecklingen (vilket nämns i kapitel 3.3.1 Bidrag).  

PV-system berör även ett flertal områden samtidigt när man ser till anledningar att ta till sig 

teknologin, investeringen i systemet kan skilja sig individuellt och baseras kring helt olika 

anledningar. Beslutet om investeringen kan baseras på att individen vill skapa tillhörighet till en 

grupp (genom imitation eller gemensam investering), förbättring av hushållet (kan ses i fastigheter 

som får en ”grön image” eller rena effektiviseringar), identitetsfrämjande genom att visa att 

individen värderar frågan, rent ekonomiska drivkrafter eller att individen vill frikoppla sig mer från 

behovet av inköpt el (Jager, 2005). Beroende på drivkraft och skäl finns därför helt olika grupperingar 

av hushåll som motiveras av helt skilda anledningar till att installera PV-system. 

3.4.6 Eko-diffusion 
 

Spridningen av nya innovationer/teknologier sker som nämnts tidigare ofta genom olika drivkrafter 

beroende på vilken utbredning som innovationen har fått. Konceptet Eco-diffusion (Ecological 

diffusion, Ekologisk diffusion/spridning på svenska vilket förkortas till Eko-diffusion i resten av 

arbetet) har blivit mer populärt och är relevant för när man ska se till solcellers utbredning. Idén med 

Eko-diffusion är att förutom de vanliga kriterierna så vägs även fler sociala faktorer in där kunder 

värderar klimat och miljöengagemang olika. Ekologiska produkter är något som ofta ges ett 

premiumpris vilket motiveras med att kunden får en nyttigare/hållbart producerad produkt. Kunder 

verkar allmänt värdera konsumtionsvaror som livsmedel högre än energiåtgärder när man ser till 

premiumpris på ekologiska varor, känslan av mervärde är tydligare hos en produkt som direkt 

används av en själv (Horbach, Rammer, & Rennings, 2012). Eko-innovation ett annat ord som 

används i sammanhanget, något som kan definieras som innovationer som gynnar miljön inkluderat 

teknik, process och företagsamhet (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 2013). En Eko-innovation som anses 

ha uppnått en mogen marknad är PV-system i Tyskland (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 2013). 

Sett till hur Eko-diffusion fungerar så skiljer sig den även om man jämför spridningen mellan företag 

och konsumenter. Sett till hur företag resonerar kring Eko-innovationer så värderas ofta faktorer som 

materialsubstitution och allmän besparing av materialet för att producera varor högt (Horbach, 

Rammer, & Rennings, 2012). Därmed drevs Eko-innovationer från företagsbasis generellt mer mot att 

minska kostnader hellre än att erbjuda mer ekologiska varor åt kunden. Hushåll verkar inte värdera 

ekologiska alternativ tillräckligt högt för att diffusionen av ekologiska varor ska ske helt från 

”consumer pull”, omställningen drivs mer av ett ”push koncept” från regleringar samt besparingar.  

Eko-innovationer har uppnått en mogen marknad som koncept och därmed ökar betydelsen av att 

förstå hur dessa innovationer skiljer sig när man ser till hur de sprids. Sett till barriärer som verkar 

gälla specifikt för detta område så framställs osäkerheten av efterfrågan för eko-produkter samt 

återbetalning vara betydelsefulla. Innovationer inom miljöområdet (alternativt klimat) verkar överlag 

ta en lång tid att slå igenom, denna utveckling verkar även vara starkt beroende på lokala och globala 

politiska åtaganden (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 2013). Därför kan man inte direkt jämföra Eko-

innovationer med andra områden som kan vara mer kopplade till push/pull effekter inom 

marknaden. En intressant observation är att den litteratur som behandlar Eko-diffusion på senare år 
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verkar ta mer avstånd från Rogers teori. Endast omkring 14-25 % av artiklarna i ämnet citerade 

Rogers under de senare åren (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 2013), något som indikerar att konceptet 

inte passar helt in (Figur 13).  

 

Figur 13. Graf över antalet publikationer inom Eko-diffusion (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 2013). 

Social acceptans verkar vara signifikant för hur Eko-diffusion kan skilja sig från tekniker av andra slag. 

Syftet här är att det krävs mer intresse/arbete för att sätta sig in i tekniken för att se potentiella 

fördelar jämfört med mer traditionellt ”besparande teknikutvecklingar” (Mallett, 2007). En väldigt 

lång period för att investeringen ska återbetala sig hindrar också spridningen av tekniken, det ger en 

känsla om osäkerhet för installationen. Faktorer som verkar vara mest länkade till den sociala 

acceptansen av Eko-diffusion är ”medvetenhet”, relativa fördelar, komplexitet och möjligheten till att 

”prova på” innan beslut (Mallett, 2007). En tolkning av detta blir därför att om Eko-produkten ska bli 

accepterad så måste kunskapen om den ökas och osäkerheten hos produkten minskas.  

 ”Sustainable transition” är en faktor som kan påverka hur Eko-innovationer sprids. Termen rymmer 

in samarbete inte enbart mellan ekonomiska, tekniska och politiska faktorer utan även kulturella och 

allmänhetens intresse. Eko-produkter kan därför inte antas följa samma utbredningsmönster mellan 

olika länder då dessa faktorer spelar in och påverkan genomslaget. Frågan verkar inte vara utredd 

nog för att kunna dra slutsatser om vilken vikt de olika aspekterna har (Karakaya, Hidalgo, & Nuur, 

2013). 

Solar thermal heat (solvärmeteknik, STH) är ett koncept som har många likheter med PV-system både 

estetisk och praktiskt. Teknologierna tar upp yta från taket, är synliga, kräver solljus och ämnar att 

bidra med energibesparingar (där PV genererar el så skapar STH värme eller kyla istället). Därmed 
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uppfyller teknologierna liknande roller och anses vara jämförbara med hänsyn till anledningen att 

hushåll installerar systemet.  

Relevant för denna studie är en rapport från Max Planck institutet där Tyska hushålls anledning för 

att installera STH undersöktes. Här delades hushållen in i grupper baserat på om de var potentiella 

tidiga användare eller förväntades ansluta sig senare om ens alls, artikeln anspelar på begreppet 

”innovators” och ”bandwagon” effekt som används för att placera individer i S-kurvan för 

teknikdiffusion (Rogers E. M., 1976). Här förutsätts att individer i olika kategorier drivs av skilda 

anledningar, vilket för diffusionen av teknologin att skifta i acceleration vilket ses i S-kurvan. Faktorer 

som delar upp hushållen kan baseras på inkomst, social status, tekniskt kunnande och intresse för 

nymodigheter för att nämna några aspekter. Innovatörerna är troligt karaktäriserade av tillräckliga 

ekonomiska resurser för att kunna investera eller försedda med stor teknisk kunskap inom området. 

Social inlärning får teknologin att implementeras allt mer desto fler som tar till sig konceptet, därmed 

så accelererar kurvan till följd av att fler vet om tekniken samtidigt som andra ändar sin uppfattning 

till följd av större utbredning. De tidiga etablerarna drivs förmodligen av egna motiv, exempelvis stort 

intresse för teknologin eller miljöengagemang vilket sedan triggar teknikens utbredning till följd av 

att de senare skaffar det för ”social approval”. 

Bland drivkrafterna inom STH ansågs ekonomiska spela in men även mer sociala drivkrafter som 

attityd till klimatet, kunskap om teknikens samt grupp påverkan undersöktes (Kaus & Woersdorfer, 

2011). STH som produkt bidrar inte direkt till välbefinnande eller uppenbar nytta, effekten syns 

främst vid utnyttjandet och därmed krävs mer kunskap inom ämnet för att direkt se om produkten 

bidrar till fördelar för hushållet. Finansiella intressen var inte stort bland ”innovators” utan fick större 

betydelse med tiden. Gruppeffekten sågs spela in bland de som planerade att skaffa STH, de 

rapporterade i högre frekvens att de redan kände ägare till STH. Äktenskapsstatus och kön verkade 

inte spela någon roll för intresset för STH, ålder hade dock en större effekt och visade på en 

inverterad U-kurva. Miljöskäl uppgavs som främsta skäl bland de som planerade att skaffa STH. Sett 

till dem som planerade att skaffa STH så verkade attityd till miljön, inkomst och teknisk kunnande 

påverka positivt men endast gruppeffekten triggade faktisk installation. 

Från detta drogs slutsatsen att en tydlig skillnad kan ses mellan pionjärer inom STH och potentiella 

imitatörer, där de senare påverkades mer av sociala faktorer än de första. Kunskap, 

miljöengagemang och inkomst påverkade intresset för STH positivt, men när intresset väckts var det 

främst gruppeffekten som drev på konkret installation. Kognitiv inlärning spelade roll för att se 

nyttan med STH, sociala faktorer gav utrymme för ökad kunskap bland d som var intresserade. 

Tekniken bedöms inte kunna få en utbred diffusion av sig själv, utan stöd och åtgärder 

rekommenderas för att detta ska kunna ske. Bland de rekommenderande åtgärderna uppgavs 

informationsspridning, miljöfokusering, synlighet av teknologin och ekonomiska stöd ha positiva 

effekter på dess diffusion.  

 

 

3.5 Ekonomiska aspekter 
Litteraturstudien om de ekonomiska aspekterna behandlar vilka former av kompensation som kan 

driva etableringen av PV-system i samhället. Olika delar av ersättning ses över och ett försök att 

blicka till en längre period för ekonomiska faktorer genomförs. Här undersöks om ekonomiska 

drivkrafter kan väntas utöka sin betydelse för etableringen av PV-system.  
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3.5.1 Nettodebitering 
Nettodebitering syftar till att elproducenten reducerar mängden el som kunden tagit ut från nätet 

varje månad med vad denna matat in, som nämns som kvittning.  Genom att kvitta sin 

överskottsproduktion av el mot den konsumtion som skett under månaden så ses effekten direkt i 

elräkningen där överskottselen för samma värde som den el som köpts. Därmed får 

mikroproducenten en tydlig koppling till hur installationen av solpaneler påverkar 

månadskostnaderna för el.   

En majoritet vill kunna kvitta sin el när man frågar de små elproducenterna i dag, Ny Teknik 

genomförde en kartläggning av 500 mikroproducenter där hälften rapporterade att de skulle bygga 

ut om denna form av betalningsmodell implementerades (von Schultz, NyTeknik, 2014). Ett 40-tal 

rapporterade att de redan använder denna form nu, då några bolag (se om exempelvis Tekniska 

verken i Linköping) redan utnyttjar denna form av ersättning i väntan på tydliga beslut från regering 

och riksdag om vad som ska gälla för överskottsersättning.   

För att solel ska få genomslag i Sverige så anses en skälig kompensation för den producerade elen 

behövas, möjligheten till nettodebitering skulle ge en enkel och tydlig ersättning vilket kan driva 

utbyggnaden (Molin, Widén, Stridh, & Karlsson, 2010). Nettodebiteringen ger samma effekt som en 

energibesparing, något som är relativt lätt att se det direkta värdet av.  

Regeringsutredning ger ”tummen ned” för nettodebitering, skatteexperten Rolf Bohlin som fick 

uppdraget konstaterar att det bryter mot Eus momsregler. Danmark använder nettodebitering 

genom att tolka det som att el lagras i nätet (von Schultz, NyTeknik, 2014). 

En omröstning tog plats 2010 där nettodebitering avslogs i riksdagen, vilket blev hårt kritiserat av 

Svensk Energi och Lennart Söder (regeringens egen utredare då) som ifrågasatte varför inte 

nettodebitering var inkluderat i propositionen (Hållén, 2014).  

I en utredning beställd av regeringen så konstaterar Lennart Söder att undantag från timvis mätning 

samt möjligheten till netto-mätning och debitering för små elproducenter kommer innebära 

kostnadsbesparingar samt förenklingar för dem. Införandet av nettodebitering tar bort ett avgörande 

hinder för solcellsproduktion (Söder, Bättre kontakt via nätet- om anslutning av förnybat 

elproduktion, 2008). Därmed så föreslogs att via månadsräkning av produktion och konsumtion så 

debiteras kunderna nettot, vilket säkerställer likabehandling av elproducenter.   

Nettodebiteringen gav enligt IEA (IEA, 2013) Danmark utrymme för att installera 310 MW i solceller 

år 2012. Detta blev en markant utbredning av solcellsteknologin vars installerade kapacitet endast 

uppgick till 17 MW år 2011. Den kraftiga ökningen mellan åren kan även ha påverkats stort av höga 

elpris och minskade solmodulskostnader.  Genomslaget var stort nog att få regeringen att vidta 

åtgärder för att bromsa upp installationen av solceller, mätning per timme för nya installationer och 

minskat tidsspann för nettodebiteringen för de som redan installerat. Åtgärderna har troligtvis 

negativa effekter på solcellernas konkurrensförmåga för 2013 i Danmark.  

Energimarknadsinspektionen utredde om nettodebitering var ett bra alternativ för Sverige, där 

konstaterades att nettomätning försvårar för skatteregler.  Nettomätningen redovisar endast 

överskottselen men skattebaser räknas på den totala konsumtionen och därmed uppstår konflikter 

(Energimarknadsinspektionen, 2010). Försvårande av balansräkning samt att hushållet förlorar 

förmågan att själv sälja sin överskottsproduktion var skäl till att Energimarknadsinspektionen inte 

rekommenderade nettodebitering i sin utredning.  
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Den senast utförda utredning om hur mikroproducenter ska kompenseras har konstaterat att 

nettodebitering skulle strida mot mervärdesskattedirektivet och bör därmed inte införas (Bohlin, 

2013). Denna utredning är under diskussion i skrivande stund och inom riksdagen så finns olika 

meningar gällande om det är möjligt med nettodebitering (Sveriges Riksdag, 2014), därmed kan inte 

någon tydlig riktlinje dras ännu för om detta system kan implementeras i Sverige. Andra länder inom 

EU har dock gjort andra tolkningar av hur nettodebitering används vilket innebär att de arbetar med 

metoden idag (IEA, 2013).  

3.5.2 Minska konsumtion/Effektivisering 
Den el som produceras är mer värd om en kund väljer att använda den själv hellre än att mata ut den 

på nätet då priserna skiljer sig markant (se 3.5.7). När mikroproducenten använder elen själv så blir 

effekten likvärdig som en minskning av den totala konsumtionen och därmed en energieffektivisering 

av hushållet. Eftersom att hushållet använder elen själv så tillkommer inga regleringar och hela 

nyttan med installationen kan tas tillvara på och avräknas till elkostnadsbesparingar. Detta koncept 

fungerar utmärkt när hushållets behov är högre än den mängd el som produceras, men perioder när 

produktionen överstiger hushållets konsumtion så blir andra former av regleringar dock nödvändiga 

när elen matas in i nätet (Reci & Baftijaj, 2011).  

Energimarknadsinspektionen har utrett om nätbolag har möjlighet att styra konsumtion med 

nättariffens som utgångspunkt för att jämna ut elanvändningen så att ”peak-loads” kan minskas. För 

att en kund ska överväga effektiviseringsåtgärder av sin elanvändning till följd av nätavgifter påverkar 

två faktorer, hur stor del av avgiften som går att påverka och hur stor del av den totala elkostnaden 

som nätavgiften utgör (Ek & Hallgren, 2012). Som avgifterna för elkostnader är utformade idag så 

motsvara nätavgiften omkring 20 % av kostnaden, där schablonmässigt hälften av den kan ses som 

fasta avgifter. Elnätsavgiften har därmed förmodligen en relativt låg styrförmåga för konsumtionen 

(Ek & Hallgren, 2012). 

Värt att notera här är att tanken på insparad elkonsumtion till följd av att kunna utnyttja 

mikroproducentens solel inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till stora besparingar. En risk är att 

man istället faller in på tankebanan om att elen trots allt är gratis vilket innebär att man kan tänka sig 

konsumera mer under soliga dagar. En tendens är att en individ maximerar sin nytta, vilket kan 

innebära att en inbesparad kWh utnyttjas till något annat (Herring, 2000).  

Fördelen med att se till aspekten av solel som energibesparing är att den trots allt kommer kunna 

vara oberoende av de politiska vägval som väljs. Det har diskuterats tidigare om kommande 

styrmedel baserat på den ersättning som ska ges på överskotts el, när ett hushåll kan dimensionera 

ett PV-system som inte ger allt för stora överskott så kan man skilja sig från dessa beslut. Därmed så 

skaps en större trygghet för PV-systemet om mikroproducenten från början räknar med att se 

systemet som en effektiviseringsåtgärd hellre än som en möjlig extra inkomst.  Som 

effektiviseringsåtgärd så kan ett hushåll ganska lätt bedöma dess påverkan jämfört med andra 

åtgärder då man kan jämföra besparade kWh. Ställer man olika investeringar för att minska 

hushållets förbrukning mot varandra så kan solceller kunna utgöra ett bra alternativ, helt klart 

erbjuder det en ytterligare möjlighet för att uppnå mer självförsörjning.  

För att optimalt kunna motivera en PV-installation som energieffektivisering så krävs att hushållet 

kan förändra sin egenkonsumtion av el till att sammanfalla med tiden som solelen främst produceras. 

Vid lunchtid så står solen som högst på himmelen och solinstrålningen är högst, problemet är att för 

ett hushåll så är inte toppbelastningen kring denna tid.  Frågan är om små 

prisförändringar/besparingsmöjligheter ger hushåll tillräckliga incitament för att förändra sitt 

beteende. I kapitel 3.5.3 utreds vilken effekt detta incitament kan ha.  
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3.5.3 Elanvändning 
Frågan om hushåll kan förändra sitt beteende till följd av att man kan spara in elkostnaden har 

utretts med hänsyn till den utökade möjligheten av timmätning av elkonsumtion. Studier som försökt 

få hushåll att skjuta på elkonsumtion har sett olika respons beroende på vilka påtryckningsmedel 

som används. Information och feedback där hushållet kunnat se effekten av sin nuvarande 

konsumtion har haft potential att minska konsumtionen med omkring 7 %, monetära incitament gav 

inte samma effekt här (Gottwald, Ketter, Block, Collins, & Weinhardt, 2011). Hushåll visade en 

tendens att kunna skjuta upp en viss del av sin elkonsumtion när tillfället gavs, en del av 

konsumtionen blev helt inbesparad till följd av att konsumtionen senarelagdes för att sedan 

prioriteras bort (Bartusch, Wallin, Odlare, Vasselieva, & Wester, 2010).  En priselasticitet på omkring 

10 % kunde ses av vissa studier, men hushåll reagerade olika på incitament vilket ger tveksamma 

resultat (Hopper, Goldman, Bharvirkar, & Neenan, 2005).  Överlag så verkar det finnas potential för 

hushåll att förskjuta en viss del av sin elanvändning till mer fördelaktiga stunder, men utan tillräckligt 

stora prisskillnader så blev inte effekten tillräcklig för att skjuta upp större delar av konsumtionen. 

Det är tveksamt om hushåll kommer kunna fördela väsentliga delar av elkonsumtionen till de tider på 

dygnet som PV-systemet ger högst utdelning, men med mer utbredda smart-nät så kan denna 

potential öka i framtiden.  

3.5.4 Nätnytta 
”Det finns idag särskilda regler för nätföretaget att utge ersättning till elproducenten för nätnytta. 

Detta regleras i 3 kap 15 § ellagen samt i 11 § elförordningen (1994:1250).” (Ek & Hallgren, 2012) 

Nätnytta syftar till att el som matas in i nätet leder till att nätoperatören inte behöver köpa den 

mängden för att kompensera överföringsförluster. Det är lagstadgat att ersättning ska ges till den 

som matar in el på nätet och baseras på den nätnytta som elen ger till systemet. Ersättningen ska 

motsvara minskningen av energiförluster som fås inom ledningsnätet samt värdet på reduktionen av 

avgifter mot överliggande nät (Svensk Energi, 2011). Detta fungerar som en reducering av 

prosumentens avgifter jämtemot nätoperatörer, samtidigt som ökad inmatningskapacitet ger 

nätoperatören möjlighet att abonnera på en lägre effekt från överliggande nät.  

Den inmatningstariff som ges av elnätsbolagen anses av Ei inte behöva mer reglering. Det 

konstanternas att det skiljer sig mellan bolag hur kompensation sker, men generellt så ses inte några 

brister och det är även möjligt för en kund att överklaga till Ei om man anser att inmatningsavgiften 

kan ifrågasättas (Ek & Hallgren, 2012).  

3.5.5 Gemensam försäljning 
I slutet av 2013 så skickade SERO(Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) ut en inbjudan om 

samtal för en förening av Sveriges mikroproducenter för att sälja överskottsel. Projektet ska ge 

möjligheten att erbjuda större mängder solel till elhandlare och nätbolag och på det sättet förmå 

dem att sälja ren solel till obetydlig prispåverkan (Svensk Solenergi, 2014).  

3.5.6 LCOE 
Levelised cost of electricity är ett koncept som används för att jämföra mellan olika sätt att 

producera elektricitet. Här inkluderas investeringskostnader och de rörliga kostnaderna för 

systemets livslängd, för att vara konkurrenskraftig så behöver denna kostnad vara likvärdig med 

andra alternativa investeringar. För ett solcellssystem så är investeringskostnaden den stora utgiften, 

med en lång inplanerad livslängd (omkring 25 års garanti) så påverkar därför räntan på investeringen 

mycket hur den får genomslag (IEA, 2011).  



37 
 

Figur 14 visar på LCOE för solceller i Sverige för olika investeringskostnader. Än är detta värde för 

högt för att motivera installationen av solpaneler rent ekonomiskt utan trygghet om bidrag. 

 

Figur 14. Produktionskostnad för solel i Sverige (Stridh, Mikroproduktion i ett kundperspektiv-Solceller på varje hus i 
framtiden! , 2014). 

Sett till LCOE uträkningar för flera länder inom Europa så finns det möjlighet för mer etablerade 

marknader att uppnå ”gridparity” (se Grid-Parity 3.5.7). Därmed produceras el från PV till en kostnad 

som blir försvarbar jämfört med elkostnaden som ett hushåll annars måste köpa. Södra Europa visar 

på bra LCOE värden där elpriser i kombination med bra utdelning av solljus bidrar till jämförbara 

kostnader mellan PV system och nätpriser (Mondol & Hillenbrand, 2013). Högt elpris gör att Danmark 

uppnår LCOE värden som kan motivera installation av PV, resten av norra Europa är förmodligen mer 

beroende på bidrag för att ekonomisk motivera PV-teknologin (Mondol & Hillenbrand, 2013).  

3.5.7 Grid-Parity 
Möjligheten att producera el till samma kostnad som elnätets avgifter ger incitament för att 

installera egna solpaneler, Grid-Parity är ett begrepp som behandlar just denna punkt då 

mikroproducenten kan producera el till samma kostnad som den köpta elen. Då kostnaderna för 

mikroproducenterna blir jämförliga med den el som köps menar många att solelen kommer få sitt 

stora genombrott (Yang, 2010). Bedömningar om när detta kan ske varierar mycket till följd av de 

kraftiga reduktioner i installationspris de senaste åren samtidigt som begreppet är tydligt kopplad till 

vilket pris på el som råder (Breyer & Gerlach, 2012). Tidsramen för att uppnå Grid-Parity kan vara 

inom några år för Europa, men som nämnts i 3.2.1 så verkar den globala marknaden mättats något 

och fortsatta prissänkningar globalt är inte lika troligt vilket kan förskjuta Grid-Parity. Förutsättningar 

som sätts upp för modelleringar av när systemet når Grid-Parity kan påverka mycket, andra studier 

visar på Grid-Parity först år 2028 - 2038 (Hernández-Moro & Martínez-Duart, 2012), här hade dock 

landpriser inkluderas i uträkningen, något som inte relaterar till mikroproduktion. Mindre mogna 

marknader för solpaneler kräver fortsatta stöd och regleringar samtidigt som priserna minskar till 

följd av fler användare (Ayompe, Duffy, McCormack, & Conlon, 2010).  
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Att producera el från solen till jämförelsebara kostnader med elnätet innebär inte direkt att alla 

kommer vilja bli mikroproducenter.  Sett till hur solvärme inte har implementerats i Hawaii så kan 

man se hur barriärer existerar även med gynnsamma värden. Grid-Parity har uppnåtts med råge där 

för solvärme men trots detta så har färre blivit mikroproducenter än förväntat (Yang, 2010). En ovilja 

mot höga grundinvesteringar samt att hushåll blir avskräckta till följd av bristande kunskap om 

teknologin ses som barriärer för att få genomslag.  

3.5.8 Återbetalningstid 
Återbetalningstiden för en investering är viktig när begränsade resurser sätter en barriär, kortsiktigt 

ekonomiskt tänkande är ofta drivande för beslut vilket försvårar investeringar med lång 

återbetalningstid (Sherriff, 2013). Återbetalningstiden relaterar till investeringskostnaden och vilken 

besparing som kan fås varje år, vilket innebär en stark koppling till vilka ersättningsmetoder som ges 

och vilket elpris som råder. Låga energikostnader är en barriär för att implementera solpaneler då 

detta förlänger återbetalningstiden, hushåll med hög inkomst är istället inte lika priskänsliga och kan 

vara opåverkade oavsett om elpriset är högt eller lågt (Sherriff, 2013). 

Med dagens villkor för investeringen av solpaneler samt vilka ersättning som ges för den el som 

används/matas in i nätet så verkar inte solcellstekniken ge gynnsamma återbetalningstider (Kamp, 

2013). Notera att nuvärdeskalkyler varierar baserat på de förutsättningar som tas samtidigt som 

förändringar av subventioner och priser har skett. Det framstår dock inte som ekonomiskt motiverat 

att införskaffa ett PV-system även med skattereduktionen inräknat.  

Sett till ROI (Return on investment, räntabilitet) värden för investeringar inom PV-system utanför 

Sverige så kan mer gynnsamma siffror fås, kopplingen mellan återbetalningstider och ersättning för 

överskotts el har stor vikt. Storbritannien har under de senaste åren förändrat sin FiT kompensation, 

där tidigare generösa villkor fått installationerna att överstiga målen och därmed minskades sedan 

nivån. Detta har lett till att återbetalningstiden gått från 8 till 13 år och den årliga ROI minskat med 5 

% (Stewart & et.al, 2012). Appendix IV visar på uträkningen för Storbritannien och en utökad version 

för andra Europeiska länder, där ROI värden på mellan 6-11 % uppvisas med en återbetalningstid 

omkring 10 år. Lån vid investeringen av PV-system bedöms leda till förluster av investeringen 

(Stewart & et.al, 2012), hushållet bör därför kunna införskaffa systemet direkt. Detta har redan 

resonerats kring tidigare i rapporten, hushåll med bättre ekonomi är redan mer benägna att 

investera i denna teknik. 

3.5.9 Elprisutveckling 
Det elpris som konsumenter betalar för uppvärmning och hushållsel är relevant för om PV-system 

blir lönsamma att installera. Studien handlar inte om PV-systemets lönsamhet utan om de drivkrafter 

som råder och därför läggs inte stor vikt på elprisutvecklingen, dock är det en förutsättning för att 

bedöma hur utvecklingen kan komma att bli. Elprisutvecklingen inkluderas därför här med en 

överblick av statistisk förändring (utan att hantera faktorer som nordisk elmarknad). Sett till hur 

elpriset har förändrats i Sverige så visar Figur 15 hur elpriset har varierat för de fyra elprisområdena 

under året. Elprisförändringar under året har gått nedåt med följd att priset för el är relativt låg. 
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Figur 15. Spotpriset(SEK/MWh) för Sveriges fyra områden (Nord Pool Spot, 2014). 

 För att se utvecklingen under en längre period så används elprisutvecklingen från SCB (SCB, 2014) 

där Tabell 2 visar hur priset har förändrats för perioden 2007-2013 för olika förbrukarkategorier.  

Tabell 2. Priser på el(öre/kWh) för hushållskunder 2007-2013 (SCB, 2014). 

 

 

Elpriset visar på en stabilitet som främst påverkas av tillgången på vattenkraft och ingen markant 

höjning ses för de närmaste åren (Svensk Energi, 2014). Figur 16 nedan visar på en framtida 

modellering av spotprisets utveckling där tidigare avvikelser i priset kommenteras.  
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Figur 16. Spotpriser från Nord Pool samt förväntad utveckling (Svensk Energi, 2014). 

3.6 Forskarfrågor 
Litteraturstudien har skapat en överblick över flertalet delar av energisystemet som kan vara 

relevanta för implementeringen av solcellsteknologin inom hushållssektorn. Mikroproducenter har 

fått speciella villkor som gynnar dem, men som setts så finns det fortfarande osäkerhet på vad som 

gäller i form av bidrag och ersättning för elen som matas ut på nätet.  Utifrån litteraturstudien så 

hämtas forskarfrågor som ska försöka besvaras/utredas med den enkätstudie som genomförs under 

arbetets gång.  

 Vilka sorts barriärer upplevs som störst av hushållen idag. 

 Vilket skäl kan tänkas vara drivande för att installera solceller för ett hushåll. 

 Vilken framtidstro har hushåll för att solceller kan vara ett giltigt komplement till sitt 

energisystem. 

 Kan hushåll kategoriseras enligt innovatörer och imitatörer för diffusionen av PV-system.  

När dessa frågor utreds så kan förhoppningsvis en mer fokuserad översyn skapas där möjligheterna 

till specifika rekommendationer kan ges.  
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4 Metodologi 
 

Metodologin för denna rapport bedrivs som en undersökning där primärdata inhämtas från 

populationen genom en enkät för att sedan analyseras kvantitativt. Genom att utföra en mer 

kvantitativ undersökning så kan resultaten bättre representera en population, syftet är att kunna 

identifiera drivkrafterna för installation av solcellsteknologin. En kvantitativ undersökning ger 

möjligheten att ge rekommendationer för en population istället för mer djupgående faktorer om en 

mindre grupp. 

4.1 Sample and population 
Denna studie syftar till att generalisera resultat för en medelstor svensk stad på ca 90 000 invånare.  

Enkätundersökningen kommer vara riktad mot hushåll som idag bedöms ha förutsättningar för att 

installera PV-system på sina tak, därmed så utesluts lägenheter från undersökningen. För att vara 

representativt så skapas ett urval på 600 hushåll och enkäten kommer skickas till Karlstads Elnäts 

kunder vilket ger en kundbas från endast Karlstad. Urvalet sker slumpmässigt utifrån kundlistan.  

Unit of analysis för undersökningen blir på hushållsnivå, något som motiveras med att detta är 

kundbasen för företaget.  

Urvalet baseras endast på den mängd invånare som har ”befogenhet över sitt eget tak” vilket 

begränsar Karlstad Elnäts kunder från 34 000 ned till 6 800 hushåll. Från denna ram så tas urvalet för 

enkätutskicket. Urvalet sker genom stratifierad sampling för att alla stadsdelar ska vara 

representerade samt för att få med kunder som har direktverkande eluppvärmning och de med 

andra värmesystem. Anledningen till detta är för att undvika skeva fördelningar till följd av att vissa 

inkomstgrupper blir överrepresenterade (något som enkäten inte hanterar) och för att få med två 

potentiellt skilda urvalsgrupper (teoretiska kopplingen mellan innovatörer och imitatörer). Genom 

den stratifierade samplingen kan man då även få ett spann av hur elförbrukningen kan variera, något 

som kan påverka genom att vissa kundgrupper har högre elräkningar. Fördelningen av urvalet ses 

nedan.  
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4.2 Enkätundersökning 
Då kundgruppen som undersöks, hushåll som inte installerat PV-system i dagsläget, är betydligt 

större än de som har gjort detta så genomförs en kvantitativ enkätundersökning. Denna metod ger 

möjligheten att få ett mer statistisk relevant urval och därmed ge representativa resultat jämfört 

med kvalitativa intervjuer, samtidigt som det är mer rimligt baserat på den stora mängden kunder.  

Med hjälp av Karlstad Elnäts kundlista så skickas postundersökningar till ett urval av hushåll som 

sedan analyseras kvantitativt. 

Anledningen till att utskicket sker med brev är att detta förmodligen kan nå en mycket större 

målgrupp av kundbasen eftersom alla inte har en registrerad en mailadress. Förhoppningsvis så 

minskar skevheten i undersökningen på detta vis jämfört med en mailenkät.  

 Utformningen av enkäten kommer baseras på stängda frågor där respondenterna rankar alternativ 

efter rimlighet och prioritet. Kontrollvariabler inkluderas för att utreda potentiella samband, 

däribland för att kunna utreda de sociala aspekterna bättre.  
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4.3 Begränsningar 
Baserat på det låga antal PV-system som är installerat inom området för undersökningen så kan 

förmodligen inte faktorer som social imitation ge någon relevant effekt. Den delen av enkäten kan 

tänkas vara mer relevant för ett område där osäkerhet om vilken diffusionsfas som tekniken har 

råder, eller att testa vid ett senare tillfälle då tekniken fått större utbredning. Enkätundersökningen 

kan snarare ge en bild av de förväntningar som en potentiell kund kan ha i dagsläget.  

Resursfrågan är även den en begränsande faktor när man ser till brevenkäter. Att använda postade 

enkäter leder till att fördröjningar kan uppstå och att man möjligtvis tvingas begränsa andelen utskick 

till rimliga nivåer. Att inte använda ett web-program för att samla in och analysera given data kan 

medföra problem med extra arbete och missläsningar, men denna metod bedömdes som den 

effektivaste för att få relevanta uppgifter. Utskicket sker även endast en gång (inga påminnelsebrev 

skickas) vilket potentiellt minskar svarsfrekvensen. Detta sker till följd av tids- och resursbesparingar. 

Enkäten tar inte upp frågor som total konsumtion, hushållsinkomst och utbildningsnivå. Dessa frågor 

har relevans för ämnet, men total konsumtion anses vara delvis behandlad genom att fråga efter 

värmesystemets utformning. De andra frågorna verkar redan vara utredda så de togs inte med för att 

minska frågemängden och delar av analyseringen och korrelationer.    

4.4 Potentiella svarskategorier 
Utifrån enkäten skapas profiler där samband mellan oberoende- och kontrollvariabler utförs. Ett 

utförande som genomförs här är att se om man kan se några samband mellan Rogers uppdelning av 

individer med inspiration tagen av de avhandlingar som behandlats i litteraturstudien angående hur 

ekologiskt nischade produkter kan skilja sig.  

Profileringen kommer ske utefter Rogers teori om innovatörer och imitatörer. Läsaren uppmanas att 

återkoppla till kapitel Teoretisk bakgrund och Eko-diffusion för att se de karaktärsdrag dessa grupper 

uppvisar. 

Relevanta frågor för profileringen av innovatörerna är att de förväntas drivas av andra motiv än 

ekonomiska. Fråga 9 förväntas vara helt korrelerad med fråga 11. Frågorna 6, 7 och 9 kan tänkas vara 

utmärkande för om den svarande räknas in till en form av innovatör, dessa frågor visar på tydliga 

preferenser av energibesparingsåtgärder och fördelaktig syn av solcellsteknologin. Denna grupp 

förväntas även påvisa ett annat resultat än ekonomiska skäl på fråga 10. Fråga 16 kan vara kopplad 

till denna grupp då de kan tänkas premiera ekologiska nischer. Fråga 18, 19 och 20 kommer ha 

betydelse här med, men här finns ingen uppfattning om annat en att de förmodligen kommer visa 

andra resultat än gruppen imitatörer. 

Imitatörerna förväntas överlag ha mindre kunskap i ämnet och därmed svara annorlunda jämfört 

med innovatörerna. Frågorna 13, 14 och 15 är väldigt relevanta för denna grupp då den hoppas 

indikera ett visst grupptryck. Fråga 8 vore relevant om det redan fanns ett tillräckligt etablerad PV-

systems installation inom populationsramen, något som inte är fallet här.  Frågorna 17, 18 och 19 

antas väga tungt för medlemmarna inom imitatörsgruppen då de är tydligt förankrade till 

ekonomiska förväntningar.   

Frågorna 20-23 anses vara av allmänt intresse oavsett grupp. Frågorna 1-6 fungerar som 

kontrollvariabler för att se om någon speciell indelning sker till följd av dessa frågor. Några av 

frågorna ger direkt illustrativa indikationer på ämnet, andra behöver sammankopplas med fler frågor 

för att ge någon väsentlig information. 
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4.5 Kodning av svar 
Enkäten innehåller en blandning av nominella- ordinal- dikotoma och ranking- och ratingvariabler 

som ska kunna tolkas för vidare analys. Kodningsmetoden utförs efter Business Research 

rekommendationer (Collis & Hussey, 2009). 

De dikotoma är binära av sin natur och kodas som Ja = 1 och Nej = 0. Frågorna 6 och 8 är direkt 

kopplade till denna typ av kodning, fråga 1 är en diktom variabel men inte av Ja/Nej karaktär men 

kodas som Man = 0 och Kvinna = 1.  

Till de nominella variablerna hör frågorna 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20 och 21. De kodas med 

siffrorna 1-X baserat på antal svarsalternativ som frågan innehåller med 1 som första alternativ.  

Frågorna 22 och 23 innehåller flervalsalternativ utan inbördes ranking. De kodas med sifforna 1-X 

men varje svar innehåller alla alternativ som valdes (exempelvis respondent 56 kryssade första tredje 

och femte rutan av fråga 23 vilket kodas till 56 = 1,3,5) 

Frågorna 11-16 är av Likertskala där en graderingsskala används för att avgöra om respondenterna 

anser att frågan överensstämmer med deras åsikt. Kodningen sker helt enligt svaren, där 

respondenterna har svarat mellan 1-5 där 1 = Stämmer ej och 5 = Stämmer helt. Dessa frågor kodas 

alltså som 1-5.  

Fråga 7 är en ordinal rankingsvariabel där tre alternativ ska rangordnas efter preferens, där 1 är det 

alternativ som respondenten tror främst på. Kodningen sker i form av X, Y, Z (där X = Vindkraft, Y = 

Solceller, Z = Biobränslen). En respondent som rangordnar Solceller = 1 Biobränslen = 2 Vindkraft = 3 

blir därmed kodad som respondent fråga 6 = 312.  

4.6 Analyseringsmetoder 
För att analysera insamlade data från enkätundersökningen så kommer deskriptiva och analytiska 

metoder användas. Den deskriptiva delen tillåter att visualisera upptäckta mönster på ett tydligt sätt 

(i diagram/tabeller), trendanalyserna ger möjlighet att koppla samman olika frågor för att se 

statistiska samband. De två följande kapitlen (Deskriptiva beräkningsformler och Formler för 

Trendanalys) behandlar de formler som används i resultatdelen av studien.  

4.7 Deskriptiva beräkningsformler 
 

Här beskrivs kortfattat de formler som används för den deskriptiva delen av analysen.  

Frekvensen = 
𝑓

∑𝑓
 

Frekvensdistribution används för att mäta antal förekomster av ett element, mängden kan sedan 

förmedlas för att illustrera hur olika element skiljer sig från varandra. 

Medelvärdet= 
∑𝑥

𝑛
  

Används för att hitta det aritmetiska medelvärdet hos ratio- och intervallvariabler och kan användas 

för vidare statistisk analys.  

Standardavvikelse =√
∑(𝑥−𝑥)̅̅ ̅2

𝑛
  

Används för att beskriva hur väl medelvärdet representerar observationerna av ratio- och 

intervallvariabler.  
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4.8 Formler för Trendanalys 
En korrelation undersöker om det finns något samband mellan två variabler i ett urval. En 

korrelationskoefficient fås som visar om de två variablerna har ett linjärt samband eller ej, 

koefficienten är mellan -1 och 1. Det är dock viktigt att tänka på att två variabler som visar ett 

samband inte nödvändigtvis behöver relatera till varandra, en tredje gemensam variabel kan påverka 

resultaten av båda (försäljning av glass och asfaltsmältning relaterar ej till varandra men till hög 

värme).  
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5 Resultat 
Denna del av rapporten sammanställer de resultat som kan ses från enkätundersökningen och provar 

om kategoriseringar av respondenter är möjlig.  

För att vara en postenkätundersökning så var svarsfrekvensen oväntat hög, generellt kan man räkna 

med en svarsfrekvens på 10 % eller mindre för denna typ av enkätutskick. I denna undersökning så 

skickades 600 st enkäter ut och efter en bortgallring av svar med för stora databrister så kunde 254 st 

användas för undersökningen, vilket är en svarsfrekvens på 42 % (fler svar sändes in men allt för sent 

för att inkluderas så runt 10-15 st användes inte).  

5.1 Deskriptiva resultat 
Här redovisas de generella resultat som kan ses från enkätundersökningen, kontrollfrågorna 1 – 3 

redovisas inte utan resultaten börjar med fråga 4.   

Först så hanteras frekvensmätningen av studien, här visas respondenternas energisystem/ 

preferenser av grön energi/ förväntningar av solceller med mera. Denna del skapar en bild av hur 

förutsättningarna ser ut idag för hushåll. Frågorna behandlas i kronologisk ordning.  

Fråga 4 undersöker vilket värmesystem som hushåll använder (Figur 17). En klar majoritet av 

hushållen har fjärrvärme som sitt värmesystem, mer än hälften (134 av 254 vilket är 53 % an de 

svarande), vilket är en effektiv form av uppvärmning. Bergvärme förekommer också frekvent då 53 

respondenter har svarat att det är deras värmesystem (21 %), luftvärmepumpar och direktverkande 

el är däremot mer nära i antal med 22 som svarade direktverkande el och 29 för luftvärmepumpar (9 

% respektive 11 % ). Endast en respondent använde sig av oljepanna, bio-pannor användes av 3 

svarande och 12 uppgav att de använde någon annan form av värmesystem (5 %).  

 

Figur 17. Hushållets värmesystem 

Fråga 6 ser om hushållen utfört energieffektiviseringar under de senaste fem åren för att bedöma 

vilket intresse det finns om att investera för att spara energi. Som ses i Figur 18 så svarade 135 att de 

inte utfört energieffektiviseringar (56 %), antalet respondenter som utfört energieffektiviseringar var 

104 (44 %).   
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Figur 18. Hushåll i studien som utfört energieffektiviseringar under de senaste fem åren. 

Fråga 7 ger respondenterna av enkäten möjligheten att ranka tre alternativ av grön energi.  För att 

förbättra översikten av svaren på fråga 7 så redovisas svaren i Figur 19 som preferens baserat på vad 

respondenterna rankade högst (flera fall gavs bara ett svar på denna fråga).  Bioenergi har flest 

topprankingar med 89 respondenter (38 %) och solenergi hamnar på andra plats med 80 svarande 

(34 %). Dessa två är mer jämna jämfört med vind som fått 64 svarande (27 %) och visar på mindre 

stöd.  

 

Figur 19. Hushållens preferens av "grön energiteknik". 

Fråga 8 ger respondenterna möjligheten att svara på om de känner någon som redan har installerat 

solceller. På frågan om respondenterna kände någon med installerade solceller (Figur 20) svarade 

relativt många ja, 50 (21 %) kände någon med ett installerat solcellssystem. Antalet som inte kände 

någon med solceller på sitt tak var 189 (79 %).   
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Figur 20. Andelen hushåll som känner individer med PV-system 

Fråga 9 (Figur 21) undersökte om hushållen som svarade på enkäten har planerat att införskaffa 

solceller. Här var svaren tydliga med en klar majoritet som svarade att de inte planerat att installera 

solceller, 216 av 238 (91 %) som svarade på frågan valde det alternativet. Ingen respondent uppgav 

att de planerat att installera solceller detta år, 22 (9 %) har planerat att installera solceller inom ett 

par år. 

 

Figur 21. Har hushållet planerat att installera ett PV-system 

I fråga 10 får respondenterna svara på av vilken anledning de kan tänka sig installera solceller (Figur 

22). Elkostnad var det tydliga skälet som respondenterna uppgav som anledning för att installera 

solceller. Antalet som valde detta alternativ var 98 av 237 (41 %), att jämföra med de två 

nästföljande alternativ som 50 valde respektive (21 % var). Lika många uppgav alltså att de inte var 

villiga alls att installera solceller som de som valde att installera solceller för att göra något för 

klimatet.  Att installera solceller till följd att ett tekniskt intresse valde endast 27 (11 %). Installera 

solceller av något annat skäl svarade 11 personer (5 %). 
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Figur 22. Hushållens drivkrafter för att installera ett PV-system i studien. 

Fråga 17 undersöker till vilken grad som de svarande av enkäten förväntar sig att solceller kan täcka 

upp deras elbehov (Figur 23). De två första alternativen som kunde väljas för fråga 17 har klar 

majoritet, 97 svarade 25 % och 104 valde 25-50 % (39 respektive 42 % av de svarande). Antalet som 

svarade att de förväntade sig att solceller skulle täcka upp mellan 50- 75% av elbehovet var 34 (14 

%), 11 förväntade sig 75-100 % (4 % av respondenterna).  

 

Figur 23. Solceller kan leverera denna mängd el av hushållets behov. 

För fråga 18 får respondenterna svara på vilket investeringsutrymme som de kan tänka sig ha 

gällande solceller (Figur 24). Respondenternas svar för fråga 18 är tydligt för alternativ 1 som är en 

investering på upp till 40 000 SEK, 150 valde detta alternativ (66 % av de som svarade på denna 

fråga). 53 kunde tänka sig att betala mellan 40 och 60 000 SEK för ett solcellssystem (23 %), dessa två 

alternativ har tillsammans den stora delen av respondenterna. 18 respondenter (8 %) svarade att de 

kan tänka sig investera mellan 60- 75 000 SEK, de två sista alternativen fick 3 och 4 svar vardera (1 % 

respektive 2 %).  
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Figur 24. Hur mycket kan hushållet betala för ett PV-system 

Fråga 19 undersöker vilken återbetalningstid som hushåll förväntar sig av solceller. Här finns en klar 

majoritet bland de tre första alternativen (Figur 25). De som förväntar sig att solcellerna ska betala 

igen sig på upp till 5 år är 57 (25 %), 82 svarar att de förväntar sig en återbetalningstid på mellan 5- 

10 år (36 %). En återbetalningstid på mellan 10-15 år har 44 respondenter (19 %) svarat, tillsammans 

utgör dessa alternativ 80 % av svaren. Lika många förväntar sig en återbetalningstid mellan 15-20 år 

som de som anser att återbetalningstiden är oväsentlig för solcellsinstallationen (19 respondenter 

vardera med 8 % var av svaren). Alternativen 20-25 och > 25 år valdes av 3 (1 %) respektive 5 (2 %) 

respondenter.  

 

Figur 25. Vilken återbetalningstid som hushållet förväntar sig. 

Fråga 20 visar på om hushållen har några preferenser gällande vilken aktör som ska hantera 

försäljningen av överskottsel (Figur 26). Vill de själva ha kontroll över detta eller överlåta det till 

någon annan? Alternativ 1, sälja överskottet till elhandelsbolaget, ansåg 14 vara det bästa valet (6 %). 

Låta nätoperatören (här Karlstads Elnät) valde 99 av respondenterna (43 %). Att själv välja en aktör 

som köper överskottet ville 12 respondenter (5 %). Alternativet ”Det spelar ingen roll” valde 104 

respondenter (45 %).  
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Figur 26. Vilken aktör vill hushållet sälja sin överskottsel till. 

Fråga 21 relaterar till vilken aktör som hushåll har störst förtroende för, förhoppningen var att se om 

vissa aktörer väger tyngre för beslut och därmed har större potentiell påverkan för teknikspridning 

(Figur 27). Av de tillfrågade så har 34 respondenter (16 %) störst förtroende för släkten, grannskap 

fick 15 svar (7 %), arbetsbekanta har fler av respondenterna förtroende för vilket 41 svarade (19 %).  

Fler av de svarande hade störst förtroende för företag när det gällde investeringar och 55 (25 %) 

angav denna aktör. Den aktör som flest kände förtroende för var lokala myndigheter vilket 74 

respondenter (34 %) svarade. 

 

Figur 27. Vilken aktör har hushållet störst förtroende för. 

Fråga 22 kan motiveras med hur man bäst kan anpassa kundkontakt generellt, respondenterna 

uppger hur de föredrar att ta till sig information. Detta är en flervalsfråga och här kan man inte mäta 

skillnaden på de som inte var intresserade av ett alternativ respektive inte svarade alls, därför 

representerar de procentuella siffrorna den totala mängden enkäter som skickades in och inte 

andelen som svarade på denna fråga. Som ses i Figur 28 så är de två föredragna 

informeringsmetoderna att skicka informationsblad och förmedla information via hemsidor. Det var 

127 (50 %) som uppgav att de var intresserade av en broschyr angående solcellsteknik. 

Informationsmöten uppgav 56 (22 %) respondenter att de var intresserade av, några fler uppgav att 

de inte alls var intresserade av information angående solceller vilket uppgick till 62 (24 %). Söka upp 

information via hemsidor var det 99 (39 %) respondenter som var intresserade av.  
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Figur 28. Metoder som hushåll vill ta till sig information. 

På fråga 23 så får respondenterna uppge vilka hinder de upplever finns med att installera solceller 

(Figur 29), samma resonemang angående svarsfrekvens gäller för fråga 23 som för fråga 22. 

Alternativ 1, Inga i området använder solceller, ansåg 23 (9 %) respondenter vara ett hinder för att 

installera solceller. Att det är dyrt att skaffa solceller svarade 89 (35 %) var ett hinder. Solceller har 

för lång återbetalningstid svarade 82 (32 %) respondenter. 72 av de svarande (28 %) upplevde 

regleringarna som svåröverskådliga gällande bidrag och ersättning. Brist på solljus i Sverige för att 

solceller ska löna sig ansåg 32 av de svarande (13 %). För lite kunskap om solceller upplevde 108 av 

de som svarade (43 %) på enkäten vara ett hinder för att installera solceller. Andra skäl svarade 55 av 

respondenterna (22 %), här uppgavs för hög ålder och estetiska preferenser ofta.  

 

Figur 29. De hinder som hushållen i undersökningen upplever angående PV-system 

Här följer nu en redogörelse av medelvärden och standardavvikelser för frågorna 11 - 16. Tabell 3 

visar utförligt beskrivande statistik för frågorna, vilka var av Likertskala. Svar i denna form kan 

statistiskt förmedla populationens åsikt om frågorna.  
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Tabell 3 Beskrivande statistik för frågorna 11 till 16 

 

Fråga 11 bad respondenterna att ranka hur väl påståendet ”Jag har god kunskap om solceller” 

stämde.  Medelvärdet för frågan var 2,1 (med 239 svarande på frågan) med en standardavvikelse på 

1,0.  

För fråga 12 ombads respondenterna svara på om solceller kunde täcka upp stora delar av elbehovet 

under sommaren. Här var medelvärdet 3,5 (250 svarande) och standardavvikelsen 1,2.  

På fråga 13 ska man värdera om det är troligare att skaffa solceller om det finns installerade system i 

grannskapet. Medelvärdet för fråga 13 blev 2,1 (253 som svarade) och standardavvikelsen 1,2.  

Fråga 14 handlar om att se om respondenterna känner en förväntan från sin omgivning att agera 

miljömedvetet. För fråga 14 blev medelvärdet 2,2 (med 253 svarande) och en standardavvikelse på 

1,2. 

Fråga 15 är en följdfråga till föregående fråga där respondenten svarar på om denne kan installera 

solcellssystem till följd av en förväntan från omgivningen. Här blev medelvärdet 1,8 (för 253 

svarande) och standardavvikelsen 1,1.  

För fråga 16 fick respondenterna svara på om de kunde tänka sig att betala mer för att gynna 

klimatvänlig el. Fråga 16 hade ett medelvärde på 2,7 (251 som svarade) och en standardavvikelse på 

1,2.  

5.2 Analytiska resultat 
Här följer resultaten som undersöker samband mellan olika svar och om kategoriseringar av de 

svarande är möjligt.  

Korrelation är ett sätt att se om två variabler har en koppling genom att se om en trend kan ses 

mellan dem bland de svarande. I tidigare delar så har det förutspåtts några potentiella korrelationer 

som enligt teorin kan finnas, nedan följer nu vilka värden som erhölls från enkätstudien. Tabell 4 visar 

värdena för korrelationsberäkningen. 

Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16

Medelvärde 2,13 Medelvärde 3,45 Medelvärde 2,134 Medelvärde 2,166 Medelvärde 1,787 Medelvärde 2,725

Standardfel 0,07 Standardfel 0,073 Standardfel 0,074 Standardfel 0,074 Standardfel 0,066 Standardfel 0,078

Medianvärde 2 Medianvärde 3 Medianvärde 2 Medianvärde 2 Medianvärde 1 Medianvärde 3

Typvärde 1 Typvärde 3 Typvärde 1 Typvärde 1 Typvärde 1 Typvärde 3

Standardavvikelse 1,05 Standardavvikelse 1,155 Standardavvikelse 1,178 Standardavvikelse 1,170 Standardavvikelse 1,051 Standardavvikelse 1,230

Varians 1,09 Varians 1,33 Varians 1,387 Varians 1,369 Varians 1,105 Varians 1,512

Toppighet -0,20 Toppighet -0,718 Toppighet -0,797 Toppighet -0,715 Toppighet 0,371 Toppighet -0,994

Snedhet 0,66 Snedhet -0,285 Snedhet 0,604 Snedhet 0,602 Snedhet 1,139 Snedhet 0,030

Variationsvidd 4 Variationsvidd 4 Variationsvidd 4 Variationsvidd 4 Variationsvidd 4 Variationsvidd 4

Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1

Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5

Summa 508 Summa 863 Summa 540 Summa 548 Summa 452 Summa 684

Antal 239 Antal 250 Antal 253 Antal 253 Antal 253 Antal 251
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Tabell 4. Korrelation för frågorna i enkätundersökningen. 

 

Få av variablerna från enkäten visar på en potentiell korrelation mellan sig. Överlag så är värdena 

nära 0 för korrelationerna men några undantag finns som visar på en potentiell korrelation. 

Mellanstor positiv korrelation kan ses mellan frågorna 13/15 och 14/15.  

Frågorna 13 och 15 är inte direkt hopkopplade men frågorna berör imitationsmönster som kan 

existera. Korrelationen mellan dessa två variabler var 0,42 vilket hamnar inom ramen för medelstor 

positiv korrelation (Collis & Hussey, 2009) vilket är i intervallet 0,40 - 0,69.  

Frågorna 14 och 15 är mer direkt relaterade till varandra och visar även på den starkaste 

korrelationen i undersökningen. Variablerna har ett korrelationsvärde på 0,65 vilket även detta är en 

medelstor positiv korrelation. 
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6 Analys 
Föregående kapitel redovisade de resultat som fåtts från enkätstudien för att nu analyseras i detta 

kapitel. Fösta delen här kommer vara att se om en kategorisering av de svarande är möjlig, för att 

sedan behandla om det finns potentiella preferenser och anknytningar mellan variabler.  

 

6.1 Kategorisering 
En kategorisering av hushållen kan ge möjlighet att bedöma hur stora grupperingar som finns och 

vilka aspekter som kan motivera dem att ta till sig PV-system. Teorin som beskrivits i delar innan 

bygger mycket på att en liten grupp tar till sig en teknologi för att sedan sprida den vidare allt efter 

som nyttan med teknologin förmedlas. 

6.1.1 Innovatörer 
Den första kategorisering blir av innovatörerna, här ses om några innovatörer kan klassificeras och 

vilka drivkrafter de kan änkas ha. En tydlig markering på om ett hushåll kan räknas som innovatör är 

om de tidigt planerar att ta till sig solceller, något som fråga 9 i enkätundersökningen gav utrymme 

för att svara på. En liten del av respondenterna (22 av 238) har planerat att installera solcellssystem 

inom ett par år, dessa kommer utgöra en första ansats till att se om de visar tecken på den profilering 

som innovatörer enligt teorin uppvisar.  

Sett till anledningen som denna första grupp uppger för att skaffa PV-system så visar den på några 

intressanta faktorer att jämföra med teorin. Som ses i Figur 30 nedan så är fortfarande ekonomiska 

skäl den anledning som uppges främst för att installera PV-system, något som skiljer sig mot 

meningen att innovatörer handlar utifrån andra drivkrafter än ekonomiska.  Här verkar det dock vara 

en av de viktigare aspekterna som hushåll som planerat att installera solceller har resonerat kring. 

Förändringar av de ekonomiska faktorerna gällande PV-system verkar därför ha potential att få effekt 

på utbyggnaden hos hushållen. Intressant är även att teknikintresset får nära samma mängd 

respondenter som klimatet när man ser till de andra anledningarna. Detta är en betydligt högre 

andel än för alla respondenter vilket kan visa på att teknikintresset är något högre bland de som 

planerar att installera PV-system, något som är mer relaterat till teorin. Endast en respondent av de 

som planerat att installera PV-system uppgav ett annat skäl som drivkraft, tydligt är att dessa tre 

tidigare drivkrafter verkar vara de som är dominerande. Om dessa respondenter som har svarat här 

utgör en potentiell innovatörsgrupp så uppvisar de inte förväntade drivkrafter utan mer generella 

motiv, dock med ett ökat teknikintresse. 

 

Figur 30. Anledning till installation för hushållen som planerar att installera PV-system 
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Teorin förutspår även att gruppen innovatörer är mer benägna att utföra energieffektiviseringar 

eftersom att de tidigare tar till sig nya tekniker. För gruppen som planerat att installera PV-system så 

var det 9 som utfört energieffektiviseringar de senaste fem åren, de som inte utfört detta var 13 till 

antal och därmed så var det en lägre andel (41 % vilket ses i Figur 31 mot 45 % bland alla 

respondenter) än bland alla som svarade på enkäten. Denna grupp visar alltså inte på någon högre 

grad av att utföra energieffektiviseringar.  

 

Figur 31. Har hushållet utfört energieffektiviseringar under de senaste fem åren. 

Imitationseffekten är inte något som teorin förutspådde skulle råda hos gruppen innovatörer, men 

ser man till andelen som planerat att installera solceller och hur de svarar på frågan om de känner 

någon med solceller så kan ett samband ses (Figur 32).  Här uppger 9 av 22 att de känner någon som 

installerat PV-system, jämför man med hur hushållen svarade på fråga 8 så är andelen dubbelt så hög 

bland dem som planerat att installera solceller (20 % för alla respondenter och 41 % här).  Att känna 

någon med solceller verkar helt klart påverka om man själv planerar att införskaffa dem, 

imitationseffekten verkar ha betydelse för teknikens spridning. Man verkar alltså vara mer benägen 

att införskaffa systemet när man har andra i bekantskapen som redan har gjort det, något som 

stämmer med teorin. Dock så tyder detta inte på någon innovation, här hamnar det inom imitation 

vilket är egendomligt med en teknik som bland hushållen inte har spridit sig än. Denna punkt är den 

tydligaste skillnaden jämfört med hela mängden respondenter, spridningen verkar vara kopplad till 

imitation.   

 

Figur 32. Om hushållen som planerar att införskaffa ett PV-system känner någon med ett system. 
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Gruppen som analyseras har alltså visat på en betydligt högre andel av hushåll som känner personer 

med installerade solcellssystem, något som visat på potentiell imitation. Teorin som följts är att även 

kunskapsspridning sker inom denna bekantskap, därför provas nu om deras syn på kunskap skiljer sig 

från genomsnittet.  Som ses i Figur 33 svarar många att de upplever sig ha medelhög kunskap.  

 

Figur 33. Hur god kunskap om solceller upplever sig hushållen ha. 

Snittet hamnar högre jämfört med alla respondenter, medelvärdet för dem är 2,8 mot 2,1. Det är 

även relativt fler som svarar ”3” än genomsnittet, men få av respondenter går så långt att de uppger 

att ha hög kunskap i ämnet. Det är tveksamt om en kunskapsspridning sker här, urvalet blir för litet 

för att direkt kunna peka på kunskapsspridning som anledning för skillnaderna. Ser man bort från 

kunskapsspridningen så var det även meningen att innovatörer tillägnar sig information i högre grad. 

Innovatörerna klassades som kunskapssökande och söker informationen självständigt, den 

marginella höjningen kan här lika gärna bero på denna faktor.  

Starkt kopplat till imitationseffekten är även fråga 13 från enkäten, vilket frågar om respondenterna 

är mer benägna att skaffa PV-system till följd av att en granne har det. Som innovatör ska det inte 

heller visas någon påverkan här, enligt teorin ska respondenterna som klassificeras som innovatörer 

inte vara lika påverkade av imitationseffekten. Medelvärdet hos alla respondenter för fråga 13 var 

2,1 (många ansåg sig därmed inte påverkas av hur sin granne agerade) och hos gruppen som planerar 

att installera PV-system var värdet nära identiskt (2,2 vilket inte är någon relevant skillnad med 

hänsyn till urvalet). Därmed visar denna grupp varken mer eller mindre påverkan av 

imitationseffekten till följd av vad som sker inom grannskapet, denna grupp och urvalet i stort visar 

låg påverkan från denna form av imitationseffekt.  

De som planerar att installera PV-system har redan visat på att drivkraften verkar vara ekonomisk, 

därför ses nu de andra ekonomiska faktorerna över för att jämföras med genomsnittet. Omvänt från 

den teoretiska bakgrunden att de tidiga implementatörena, innovatörerna, drivs av andra skäl än 

ekonomiska, har det redan visat sig skilja sig åt från enkätundersökningen. I denna grupp är 

förväntan på återbetalningstiden (Figur 34) främst fördelad mellan 5-10 och 10-15 år, med 11 av 22 

som räknar med att PV-systemet har betalat sig om 5- 10 års tid i drift. Detta är en högre andel en 

genomsnittet (50 % att jämföra med 36 %), men även andelen som svarar 10-15 år är högre än 

genomsnittet. Förväntningen av en rimlig återbetalningstid verkar dock finnas hos gruppen som 

planerar solcellssystemet, de ekonomiska drivkrafterna ses återigen.  
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Figur 34. Förväntad återbetalningstid hos de som planerar att införskaffa ett PV-system. 

För att ytterligare utreda de ekonomiska aspekterna hos denna grupp så kan man se att de har ett 

något högre medelvärde för om de kan tänka sig att betala mer för klimatvänlig el (3 mot 2,7 i 

genomsnitt). Detta blir något motsägande om ekonomiska faktorer styr, men samma tendens har 

visats för hela urvalet och handlar förmodligen om att man i stort håller sig neutral till rådande 

styrmedel. 

Av tidiga innovatörer säger teorin att de ska ha ett större utrymme för att investera inom nya 

teknologier. Därför undersöks nu hur de som säger att de planerar att installera solceller svarade på 

vilket investeringsutrymme de har. Inte heller för denna punkt skiljer den utvalda gruppen ut sig 

markant utan de svarar inom samma intervall som för hela urvalet. Nära hälften svarar att de kan 

investera upp till 40 000 SEK för ett PV-system, detta är i dagens läge ett lågt pris som inte 

representerar kostnaden för de flesta systemen. Nästan lika många svarar att de kan investera 

mellan 40- 60 000 SEK för ett PV-system, detta är mer i linje med vad ett litet solcellssystem kostar. 

Figur 35 och Figur 24 visar skillnaden mellan grupperna, så även om många i den här gruppen tänker 

sig en låg investering så är graferna något differentierade med förhållandevis fler som kan tänka sig 

en högre investering. Det som ses är alltså fler realistiska investeringar vilket också kunde antas när 

hushåll har funderat över investeringen, dock finns fortfarande många med låg investeringsvilja vilket 

inte följer mallen för en innovatör.  

 

Figur 35. Investeringsutrymme för hushåll som planerar att införskaffa ett PV-system 

En sista analys på denna grupp görs angående värmesystemet och förväntningarna på vad PV-system 

ska bidra med hos dem som planerar att införskaffa detta. Sett till värmesystem så har mer än 



62 
 

hälften av gruppen fjärrvärme, denna andel är klart liknande som för genomsnittet (55 % mot 

genomsnittets 53 %). Bergvärme är också liknande fördelat med 23 % jämfört med 21 % för hela 

urvalet, den tydliga skillnaden är för direktverkande el och värmepumpar som endast har en 

användare var bland denna grupp (vilket motsvarar runt 5 % att jämföra med omkring 10 % vardera 

hos genomsnittet). Inga direkta skillnader kan alltså ses hos majoriteten av respondenterna när 

värmesystemet granskas. Sett till hur mycket av elanvändningen som hushållen som planerar att 

införskaffa PV-system förväntar sig att de ska täcka upp (Figur 36) så svarar 13 av 22 att solcellerna 

ska leverera mellan 25- 50 %. Det är en klart högre andel än för genomsnittet (59 % att jämföra med 

42 % för genomsnittet). Det är 7 av 22 som svarar att de räknar med att solcellerna täcker upp till 25 

%, detta är mindre än för genomsnittet (med 32 % mot 39 % för genomsnittet). Hushållen som 

planerar att skaffa PV-system har alltså en mer jämn förväntan på hur mycket el som solcellerna ska 

leverera, de förväntar sig att solcellerna levererar mellan 25 upp till 50 % av elbehovet under året. 

Sett till värmesystem och förväntningar på hur mycket el som kan produceras så finns likheter mellan 

grupperna, det som är mer distinkt för de som planerar att installera solceller är att svaren är mer 

lika inom gruppen.  

 

Figur 36. Andelen av elbehovet som PV-systemet ska täcka. 

Sett till om denna gruppering kan motsvara teorins innovatörer så blir det motstridigt på vissa 

punkter. Eftersom att det är dessa hushåll som nu planerar (enligt egen utsago) att installera solceller 

så är det de som får representera de tidiga implementerarna. Denna grupp har som nämnts inte visat 

på de drivkrafter som antogs råda hos innovatörer inom Rogers S-kurva, ekonomiska drivkrafter 

verkar vara den drivande för gruppen fastän det i teorin är andra skäl som driver den initiala 

spridningen av tekniken. Kunskapsnivån för denna grupp var något högre men få angav att de 

upplevde sig ha god kunskap i ämnet, teorin säger att innovatörerna aktivt söker denna kunskap men 

det som ses från enkäterna kan troligare härledas till nästa punkt vilket är imitation och spridning 

(diffusionen av tekniken). Detta var en tydligt utmärkande faktor för denna gruppering, andelen 

svarande som kände någon med ett PV-system var mycket högre. Kunskapsspridning som diskuterats 

i delar av teorin (se Kunskap och Peer effect) vilket ökar desto fler anläggningar som finns och ger en 

självförstärkande effekt, verkar spela roll redan med ett så litet antal anläggningar som för denna 

population. Innovatörerna ska enligt teorin inte uppvisa detta mönster, men i teknikens diffusion i 

stort antogs denna faktor ha stor påverkan och detta är något som kan förekomma här. Att känna 

någon med PV-system verkar ha tydlig effekt för om hushållet funderar på att själv installera 

solceller. Grupperingen som genomfördes här visar alltså på utmärkande drag och mer genomtänkt 

planering (sett till investering och återbetalningstid) men drivs inte av samma skäl som en innovatör, 

det är en intressant skillnad som identifieras.  
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6.1.2 Imitatörer baserad på kända system 
För att identifiera potentiella imitatörer så delades först urvalet in i de som redan känner någon med 

ett installerat PV-system, enligt vad som respondenterna svarade på fråga 8. Denna initiala indelning 

ger utrymme för att se om deras preferenser redan har påverkats något jämfört med alla 

respondenter som svarade på enkätundersökningen. Som nämnts i del 5.1 Deskriptiva resultat så 

tillhör 21 % av respondenterna denna gruppering, detta ger en nära dubbelt så stor gruppering som 

för innovatörerna i förra delkapitlet.   

En första faktor för kategorin imitatörer som undersöks är om de själva upplever sig påverkbara. 

Därför undersöks fråga 13, ”troligare att installera om min granne har det”, för gruppen för att se om 

det skiljer sig något åt bland svaren. De 50 respondenter som tillhör denna kategori visar inte på 

avvikande värden för fråga 13, medelvärdet är 2,0 (1,98 att jämföra med 2,13 för hela urvalet) och 

medianen densamma. Kategoriseringen för att se om potentiella imitationsmönster kan ses visar 

alltså inte på några egna upplevda skillnader på påverkningsgrad.  

Sett till anledningar för att installera PV-system så svarar detta urval annorlunda från genomsnittet 

samt för innovatörerna (Figur 37). Det är 33 % som anser att minska elkostnaden är den drivkraft 

som får dem att vilja installera PV-system, för de generella resultaten var denna andel 41 %. Nära på 

lika många kan tänka sig att installera PV-system för att göra något för klimatet, vilket 31 % av de 

svarande i denna kategori uppgav som skäl jämfört med hela urvalets 21 %. Intresse för teknik och 

att inte alls vilja installera PV-system fick vardera 15 %, teknikintresset var då lite högre (15 % jämfört 

med 11 %) och viljan att inte installera lite lägre (15 % mot 21 %). Andra skäl uppgick till 6 % vilket är 

nära identiskt med hela urvalets 5 %. Gruppen visar alltså en lägre vilja att installera till följd av 

ekonomiska skäl än genomsnittet och även innovatörerna, detta är inte i linje med teorin där det 

väntas att ekonomiska intressen styr allt mer när tekniken blir mer spridd. Intresset för att göra något 

för klimatet var däremot högre, för denna gruppindelning så är det en lika stark drivkraft som de 

ekonomiska vilket är överraskande.  Något högre teknikintresse och lägre andel som inte alls vill ha 

PV-system kan härledas till en potentiell kunskapsöverföring där denna grupp fått se tekniken i bruk 

och därmed fått ett högre intresse, den minskade motviljan mot PV-system är en indikator på att en 

spridning kan underlättas och accelerera desto fler system som installeras. Det finns därmed 

indikationer på en självförstärkande effekt, något som stämmer bra med imitatörernas 

kategorisering. Eftersom att denna kategori uppvisade mindre andel ekonomiska drivkrafter så ses 

även deras investeringsutrymme upp för att se om det även reflekteras där. 

 

Figur 37. Drivkrafter för kategoriseringen av imitatörer baserat på fråga 8. 
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I detta stycke så undersöks om någon kunskapsöverföring kan ses för denna grupp som känner 

individer med installerade PV-system. Medelvärdet för fråga 11 var 2,2 för denna grupp (2,1 för hela 

urvalet av respondenter) med medianvärdet 2, det är alltså ingen signifikant skillnad i kunskap 

mellan de som känner individer med PV-system och hela urvalet. En kunskapsöverföring kan alltså 

inte ses för denna uppdelning av imitatörer, något som överraskar då främst sociala faktorer antas 

påverka gruppen imitatörer. Påverkan från sociala faktorer som bekantskap verkar alltså inte (från 

denna undersökning) öka kunskapen av tekniken vilket var förväntat. Dock är det viktigt att anknyta 

till 6.1.1 Innovatörer där det iakttogs att de som kände PV-systemägare var mer benägna att själva 

investera i tekniken. Imitationseffekten är alltså kopplad till den sociala faktorn bekantskap men visar 

sig inte som en kunskapsspridning utan som ett ökat intresse för att själv införskaffa tekniken. Därför 

kan inte sociala faktorer förkastas när man ser till imitatörerna, men som denna del visar kan inte 

kunskapsnivån gällande PV-system antas öka autonomt till följd av bekantskap.  

En intressant aspekt till imitatörskonceptet är om de som känner PV-systemägare är mer benägna att 

föredra denna form av klimatvänlig energiteknik. Därför jämförs fråga 7 för denna gruppindelning 

(Figur 38) med resultatet för alla respondenter.  Det är 16 av 49 som svarade på frågan som föredrar 

solenergi bland alternativen. Detta blir 33 % vilket är knappt lägre än de 34 % bland hela urvalet som 

föredrar solenergi, bekantskapen med ägare av PV-system verkar alltså inte påverka preferensen av 

klimatvänlig el. Som nämndes i stycket ovan verkar inte sociala faktorer ge ökad kunskap och här 

verkar den inte heller ge en ökad preferens för en viss teknik, dock var även andelen som planerar att 

skaffa PV-system kopplad till att ha bekantskap med systemet. Den sociala effekten på imitatörer 

(eller denna gruppering) verkar därmed vara svårbedömd.   

 

Figur 38. Vilken form av "grön energi" som hushållen indelade som imitatörer föredrar. 

Här granskas om denna indelning av imitatörer avviker från hela urvalet sett till 

investeringsutrymmet. Figur 39 visar att fördelningen är väldigt lika mellan investeringsutrymmet för 

hela urvalet och denna indelning. Imitatörsindelningen som utförts ger alltså inga skillnader sett till 

investeringsutrymme utan speglar de generella åsikterna, något som stämmer väl med teorins 

indelning där investeringen hos imitatörer motsvarar lägre summor och utgör större urvalsgrupper. 

Inte heller för viljan att betala mer för att gynna klimatvänlig el skiljer sig denna grupp från hela 

urvalet. Medelvärdet på fråga 16 är 2,7 för denna grupp vilket är samma som för hela urvalet, 

medianen är även 3 för varje grupp. 
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Figur 39. Investeringsutrymme för imitatörer kategoriserade efter fråga 8 

Sett till vilka hinder som denna gruppering upplever så visar Figur 40 att det är relativt jämnt fördelat 

mellan de olika valen. Ekonomiska hinder och avsaknad av kunskap anses av många vara hinder för 

inköp av PV-system, så även om grupperingen uppgav i högre grad än hela urvalet att klimatet var 

anledning att införskaffa PV-system så är de ekonomiska faktorerna begränsande. Nära lika många 

anser att regleringar är ett hinder som andra skäl, och en liten andel anser att solljuset inte är 

tillräckligt. Endast en respondent i denna grupp uppgav att tekniken inte fanns inom området vilket 

är ett hinder kopplad till imitation, men när man ser till att urvalet här är baserat på hushåll som 

känner PV-ägare så blir detta hinder irrelevant.  

 

Figur 40. Imitatörsindelningen upplever dessa hinder angående PV-system. 

De aktörer som denna indelning av imitatörer har tillit till gällande investeringar (Figur 41) fördelas 

liknande med resultatet för den generella svarskategorin, den skillnad som ses är att arbetsbekanta 

får mer förtroende än företag. Grupperingen med imitatörer utifrån att känna till individer med 

installerade system visar inte på skillnader i tillit som kan användas för att rikta information och 

budskap, ett tillägg till studien vore att se genom vilken kanal som denna grupp känner till andra PV-

system. Denna information samlades dock inte in i enkätstudien.    
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Figur 41. Aktörer som kategoriseringen av imitatörer har störst förtroende för. 

Det är tveksamt om denna gruppering visar på de värderingar som förväntas av imitatörer. 

Respondenterna i denna gruppering anser sig inte själva vara allt för påverkbara av förväntningar, 

och preferens för solenergi har inte fåtts hos dem trots bekantskap med PV-ägare. Ingen direkt 

kunskapsspridning har identifierats i denna grupp, något som annars var väntat. Drivkrafterna för 

denna gruppering skiljer sig däremot från hela urvalet, de som känner PV-ägare värderar åtgärder för 

klimatet i högre utsträckning och de ekonomiska drivkrafterna är något lägre. En minskad motvilja 

mot teknologin kan även ses, de som känner PV-ägare är i mindre grad avskräckta från solceller. 

Denna minskade motvilja samt mindre andel ekonomiska drivkrafter är de tydliga distinktionerna för 

denna gruppering, men det är inte helt förenligt med teorins imitatörer. Dock visar undersökningen 

att bekantskap med PV-ägare leder till att man är mer benägen att införskaffa PV-system själv, 

sociala faktorer med koppling till imitation kan alltså ses för gruppen.  

 

6.1.3 Imitatörer baserad på förväntan från omgivning 
En andra indelning görs för gruppen imitatörer, här är det fråga 14 som utgör urvalet. De 

respondenter som uppger att de känner en förväntan från omgivningen att vara miljömedvetna 

(svarar högre än 3 på fråga 14) väljs ut för vidare analys, denna faktor (att uppleva förväntningar) är 

ett tecken på vad som driver teorins imitatörer.  Grupperingen utgör 17 % av de svarande på fråga 14 

(15 % sett till hela urvalet). 

Som för den föregående indelningen av imitatörer så granskas här först om grupperingen visar några 

skillnader angående att vara mer påverkbara sina grannar. Medelvärdet för fråga 13 hos denna grupp 

är 2,6 med medianvärdet 3, detta är högre än för hela urvalet (2,1 med medianvärdet 2) och skiljer 

sig även från den tidigare indelningen av imitatörer. De som känner en förväntan från sin omgivning 

att vara miljömedvetna anser alltså att det är troligare att de installera PV-system till följd av 

imitationen av sin granne jämfört med för hela urvalet. Här kan en möjlig social imitation ses för en 

grupp, hushållen upplever sig påverkbara av omständigheter som inte aktivt är ett eget beslut. 

Sett till de drivkrafter som uppges i denna gruppering (Figur 42) så är det de ekonomiska som 41 % 

anser viktigast följt av 32 % för klimatet. Att installera PV-system till följd av teknikintresse var 18 % 

respondenterna i grupperingen drivna av, de som svarar att de inte alls är intresserade uppgår till 9 

%. De ekonomiska drivkrafterna är alltså i linje med det som setts i hela urvalet, men som även för 

förra indelningen av imitatörer så ses här en minskad motvilja mot att installera PV-system. Det är 

egendomligt att den ekonomiska drivkraften är så hög (relativt till föregående gruppering) eftersom 

att indelningen av gruppen var baserad på att agera efter förväntningar om miljöengagemang. 
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Respondenterna känner alltså förväntan att agera (och även mer benägna att införskaffa PV till följd 

av detta) men motiven är fortfarande främst ekonomiska istället för klimatmässiga drivkrafter. 

 

Figur 42. Drivkrafter hos imitatörer indelade från fråga 14. 

Relevant för denna indelning är om den ökade känslan för att agera miljömedvetet kan få denna 

gruppering att skaffa PV-system. Som setts från resultatdelen visar frågorna 14 och 15 en medelstor 

korrelation (med 0,65 vilket är den högsta som sågs i enkätstudien) och tydligt nog så har denna 

grupp ett högre värde för om de kan tänka sig installera solceller till följd av detta. Medelvärdet för 

gruppen är 3,1 med medianvärdet 3, för hela urvalet var medelvärdet 1,8 och medianvärdet 1. 

Känslan av förväntningar från omgivningen ger alltså mer benägenhet att vilja skaffa PV-system för 

att uppfylla normen, ett imitationsagerande baserat på tillhörighet. Denna form av imitation kan inte 

väntas ta konkret form innan teknologin har spridit sig i ett samhälle och blivit allt vanligare, därmed 

har nog denna grupp inte liknande drag som föregående imitatörsindelning. Troligare är att denna 

grupp tillhör ”late majority” där teknikens fördelar ska visa sig innan hushållen är villiga att prova på 

teknologin. 

Över en tredjedel av denna grupp (Figur 43) uppger att de känner störst förtroende för lokala 

myndigheter, det är något mer än för hela urvalet (38 % för denna grupp mot 34 %). Företag och 

släkt har i stort sätt samma förtroende (22 och 25 %), vilket även det är nära de värden som ses i 

resultatdelen för hela urvalet. Ett fåtal kände att de litade främst på sina grannar (6 %) eller 

arbetsbekanta (9 %), i hela urvalet var arbetsbekanta 18 % vilket är en märkbar skillnad i förtroende. 

Denna gruppering visar alltså inte på några relevanta avvikelser för förtroende förutom för en punkt, 

gruppen är mindre benägen att främst lita på arbetsbekanta.   
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Figur 43. De aktörer som imitatörer indelade från fråga 14 har förtroende för. 

Denna gruppering av imitatörer visar en något högre vilja att betala mer för att gynna klimatvänlig el. 

Medelvärdet för gruppen blir 3,2 vilket är 2,7 för hela urvalet, medianerna är 3 för båda fallen. Ser 

man till vad som nämnts tidigare angående drivkrafter och påverkan så verkar det inte vara någon 

direkt skillnad för gruppen ekonomiskt, förmodligen är det ett mindre urval som påverkar.   

De hinder som upplevs av denna grupp sett till att införskaffa PV-system verkar vara fördelade som 

för den andra grupperingen av imitatörer, Figur 44 visar att hindren som denna grupp uppger är 

väldigt likt Figur 40. Här är dock bristande kunskap tydligare som främsta hinder, jämfört med den 

andra indelningen av imitatörer så är inköpspriset mindre relevant här. Som för den tidigare 

indelningen av imitatörer uppger inte heller denna gruppering att bristande spridning av PV-system i 

grannskapet är ett hinder, denna form av imitatörsfaktor verkar inte påverka denna gruppering 

heller. 

 

Figur 44. Hinder som denna indelning av imitatörer upplever för PV-system. 

Indelningen av imitatörer baserat på fråga 14 var för att täcka upp om en gruppering av hushåll som 

är mer påverkningsbara från omgivningen kan identifieras. Grupperingen visar på många likheter 

med urvalet i stort, även med teorin sett till ekonomiska drivkrafter och att agera från en förväntan. 

Denna grupp visar på en möjlig påverkan av sociala imitationsmönster genom att de anser sig kunna 

agerar utifrån vad omgivningen gör, något som följer synen av att imitatörer agerar utifrån vad som 

ses som det accepterade och normen hellre än nyskapande. Det är dock inte troligt att denna grupp 
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utgör en imitatörsgrupp som är möjlig att fokusera med information eller marknadsföring, inte heller 

kan man anta att denna grupp tar till sig PV-system någorlunda tidigt. 

6.1.4 Imitatörer baserad på direkt imitation  
Fråga 13 har behandlats i de två tidigare indelningarna av imitatörer och för att undvika för mycket 

återupprepande och överlappande analys blir denna kategorisering mindre omfattande, den 

uppfyller dock möjligheten att se om alternativa hinder och drivkrafter finns hos en grupp som anser 

sig vara påverkbara av sin omgivning. Av hela urvalets 254 respondenter så tillhör 38 svarande denna 

indelning (15 %).  

Drivkrafterna för denna gruppering (Figur 45) är främst fördelade mellan ekonomiska och klimatet. 

Att installera PV-system för att minska elkostnaden uppgav 44 % som skäl, något över hela urvalets 

41 %. Installera PV-system för att göra något för klimatet uppgav 38 % som anledning, jämfört med 

för hela urvalets 21 % är detta en klart högre preferens för denna drivkraft hos grupperingen. 

Teknikintresse som drivkraft uppgav 15 % i gruppen, ingen av respondenterna uppgav ”annat skäl” 

som drivkraft och att inte alls vilja installera PV-system valdes endast av 1 respondent i gruppen. 

Utmärkande för denna indelning av hushåll som anser sig vara påverkbara av sin omgivning är alltså 

en minskad motvilja mot PV-system och en högre preferens för klimatrelaterade drivkrafter. 

 

Figur 45. Drivkrafter för installation av PV-system hos imitatörsindelningen baserad på fråga 13. 

Relevant för denna indelning är att se om förtroendet för olika aktörer är annorlunda då 

respondenterna uppgav att de var påverkbara av sin omgivning. Sett till vilken aktör som 

grupperingen främst litar (Figur 46) på så utmärker sig arbetsbekanta och lokala myndigheter, 

arbetsbekanta litar 32 % på och 29 % för lokala myndigheter. Släkt och grannskap uppgav 8 % 

vardera som den aktör som har mest tillit inför, 21 % har störst förtroende för företag. Grupperingen 

av imitatörer här visar inte på någon stor benägenhet att lita mer på sina grannar fastän de uppger 

att de är mer benägna att installera PV-system till följd av dem.  Högt förtroende för arbetsbekanta 

och ett lågt förtroende för släkten är skillnader som ses för grupperingen. 
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Figur 46. De aktörer som hushållen indelade i gruppen imitatörer baserat på fråga 13 litar på. 

Intressant för indelningen är även att se om de som upplever sig påverkbara ser andra hinder med 

PV-system. Som ses i Figur 47 så skiljer sig hindren jämfört med vad som setts i analysen av andra 

grupper, där de tidigare imitatörsindelningarna som genomförts har visat på liknande hinder så 

utmärker sig denna gruppering på två punkter. Imitatörsgruppen som anser sig påverkbara verkar 

uppleva hindren inom dem som enkäten tog upp, få uppger andra hinder som skäl för att inte 

installera PV-system. Tydligt är också en högre benägenhet att se till vad som används inom sitt 

område, jämfört med de andra indelningarna av imitatörer anser fler att bristande installation inom 

närområdet är ett hinder för att själv installera PV-system. Här ses en social imitationsbenägenhet 

där man använder lättare tar till sig tekniker som andra runt om redan använder sig av, något som 

teorin om teknisk diffusion hos imitatörer väntar sig ska ske.  

 

Figur 47. Hinder vid införskaffande av PV-system för imitatörer kategoriserade av fråga 13. 

Denna indelning av imitatörer har visat några drag av social imitation. Gruppen har överlag en 

minskad motvilja mot tekniken vilket är ett tecken på att man tillhör den del i S-kurvan som är mer 

trolig att ta till sig teknologin när den sprids, klimatet väger även mer som skäl för att införskaffa PV-

system. Arbetsbekanta och lokala myndigheter verkar ha störst inflytande för gruppen, något som 

kan vara användbart att veta för hur gruppen tar till sig information och influenser. Denna grupp av 

imitatörer uppgav även i högre utsträckning bristande utbredning av PV-system inom närområdet 

som hinder, något som indikerar en social imitationsbenägenhet. Gruppen indelat efter om man själv 

anser sig påverkbar från omgivningen visar alltså på drag av att tillhöra gruppen imitatörer där 

sociala faktorer som tillhörighet kan driva PV-systems diffusion.  
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6.2 Hinder och drivkrafter 
Till att börja med så nämns specifika alternativa barriärer som nämnts för PV-systemen som inte 

fanns som alternativ att välja bland hos enkätens hinder. Respondenterna som uppgav alternativa 

hinder för solcellssystem uppgav ofta främst två olika skäl för att de inte vill/kan använda solceller.  

De två skälen är svåra att åtgärda, hindren är av sådan typ att de inte kan motverkas av åtgärder vare 

sig politiska eller marknadsmässiga. För hög ålder uppgavs frekvent som hinder, många respondenter 

ansåg sig vara för gamla för att motivera förändringar inom sitt hushåll. Som nämnts under 

litteraturstudien är energieffektiviseringsåtgärder ofta utförda med en lång återbetalningsperiod i 

åtanke, något som inte motiverar denna grupp. Det andra hinder som många respondenter nämnde 

var att de inte gillande solpanelerna från ett estetiskt perspektiv. Installera ”fula paneler” på sitt tak 

var ett hinder för dem. Integrerade solceller är en lösning för dem, men denna metod är inte ännu 

anpassad för hushållskonsumtion och kan påverka andra faktorer negativt (social imitation kan 

tänkas minska om det inte syns att hushåll använder PV-system). Hindren faller in i en kategorisering 

av hushåll där tekniker helt enkelt inte kan passa alla, åtgärder för att ”riva dessa barriärer” är inte 

rimliga att spendera resurser på.  

Drivkrafterna som råder för hela urvalet är tydligt till fördel för att skaffa PV-system till följd av 

ekonomiska drivkrafter. Respondenterna vill använda sig av ny teknologi för att minska sin elkostnad, 

detta kan ses som en uppföljning av energieffektiviseringar men från enkätstudien så framgår att 

detta inte är helt tydligt. Från analysen av innovatörer i del 6.1.1 så ses att de som planerar att 

införskaffa PV-system inte är mer benägna att ha utfört energieffektiviseringar, PV-systemet fungerar 

inte alltså som ett ytterligare steg enligt dem för att optimera sitt hushålls energianvändning. PV-

systemet är då möjligtvis inte det sista steget utan en lockande möjlighet för några hushåll, sett till 

värmesystem är det redan effektivt uppvärmda hushåll och energieffektiviseringar prioriteras kanske 

inte. Hos hela urvalet från enkätstudien ses att fjärrvärme och bergvärme är utbredda värmesystem 

samtidigt som direktverkande el används av mindre än 10 % av urvalet. Hushållens värmesystem är 

därmed redan effektiva och PV-systemen behövs ej för att minska denna kostnad, att införskaffa PV-

system för att minska elkostnad är då inte förknippat med höga kostnader för uppvärmning utan för 

hushållselsanvändningen.  

Att ekonomiska drivkrafter är det dominerande stämmer väl med klassisk teknisk diffusionsteori där 

det är först när ekonomiska fördelar ses som tekniken blir väl utnyttjad. Förändringar av villkor för 

hur PV-systemen genererar intäkter kan alltså väntas ha störst effekt på hur utbrett PV-systemen blir 

bland hushållen. Detta är något som även iakttagits från olika håll inom europeiska länder men även 

från andra svenska städer vilket sågs från litteraturstudiens 3.1.5 Linköping tekniska verk 

nettodebiteringsmodell. 

Sett till de ekonomiska faktorer som undersökts för att förstå de ekonomiska drivkrafterna så visar 

undersökningen att investering och återbetalningstid väger tungt för PV-system. Gällande 

grundinvestering är det tydligt att majoriteten inte vill spendera för mycket pengar, av hela urvalet 

uppgav 66 % att de kunde tänka sig en investering på högst 40 000 SEK. Dagens system på 

marknaden är ofta dyrare än så vilket innebär att många kan bli avskräckta, den högre investeringen 

som krävs gör då hushållen mindre benägna att installera PV-system. Marknaden i Europa för PV-

systemen har som nämnts börjat stagnera, men kostnaden för att installera ett PV-system fortsätter 

förmodligen att sjunka i Sverige. Priserna för nyckelfärdiga system är trots detta fortfarande 

förhållandevis höga i Sverige vilket kan hindra en spridning av PV-system på den svenska marknaden 

till följd av en för hög initialkostnad. Förutom grundinvesteringen spelar även återbetalningstiden en 

stor roll när man ser till investeringar av PV-system, detta är starkt kopplat till framtida elpris och 
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vilka ersättningar som kan fås. Respondenterna som svarat på enkätstudien visar på större variation 

gällande återbetalningstiden de räknar med än för grundinvesteringen, detta är rimligt med tanke på 

den osäkerhet som just nu råder över vilken kompensation som kommer fås. En fjärdedel av 

respondenterna väntar sig en återbetalningstid på 5 år för sin investering, något som inte ofta 

förknippas med investeringar inom energi (effektiviseringar) och inte är troligt att uppnå ännu. En 

mer realistisk förväntan på återbetalningstid har 36 % av de svarande, de uppger att installerade PV-

system ska betala igen sig på mellan 5- 10 år. En sista stor grupp av respondenterna förväntar sig en 

återbetalningstid på 10- 15 år, det är 19 % som uppger detta i enkäten och den perioden är mer trolig 

att uppnås för sin investering. Det är tydligt att majoriteten inte vill ha en allt för lång 

återbetalningstid och förändringar av elpris och ersättningar kan här ge stor påverkan för hur väl 

hushållen tar till sig PV-system. 

Kopplat till investeringen är även hur stor del av elkonsumtionen som hushållen förväntar sig att de 

installerade PV-systemen ska täcka upp. För sommaren ansåg många att solceller kan täcka upp stora 

delar av elbehovet, genomsnittet för respondenternas svar på fråga 12 är 3,5 (håller delvis med). 

Under hela året så förväntar sig hushållen som svarade att PV-system ska kunna leverera upp till 

hälften av elbehovet. De två första alternativen för fråga 17 ansåg 81 % vara rimliga för ett system de 

installerat (alternativen är upp till 25 % och mellan 25-50 %). Hushållen har alltså inte helt orealistiska 

förväntningar på hur mycket el som systemen kan leverera, problemet kan vara i att kunna utnyttja 

den till följd av att största delen el produceras under kontorstid då många inte är hemma och kan 

använda elen.    

De aktörer som hushållen vill använda för att sälja sin överskottsel till är fördelat mellan 

elnätsbolaget och att de inte har någon åsikt i frågan. Många känner nog att de gärna har kontakt 

med den aktör som ansvarar för deras koppling mot elnätet, flertalet andra har nog inte funderat 

vidare på konceptet att själva producera något som kan säljas.  

Sett till de hinder som hushållen upplever gällande införskaffandet av PV-system så är det flera olika 

hinder som uppges. Det hinder som förekommer frekvent bland respondenternas svar är att de 

känner ett kunskapsglapp, PV-system är något som inte exponerats lika mycket som andra former av 

elproduktion och 43 % svarar att detta skapar ett hinder för att införskaffa systemet. En så stor andel 

som upplever detta som ett hinder är talande för hur spridd tekniken är idag, där hushåll vet vad 

solceller handlar om (solljus ger el) så har nog få en uppfattning om till vilken grad som PV-system 

kan leverera el åt hushållet. Andra hinder som ofta nämns är baserade på ekonomiska faktorer där 

35 % av respondenterna anser att det är för dyrt att införskaffa ett PV-system och 32 % svarar att det 

tar för lång tid för systemet att betala igen sig. Att det är svårt att avgöra vad som gäller för bidrag 

och ersättningar anser 28 % vara ett hinder för PV-systemen. Kombinerat utgör dessa områden de 

hinder som framstår som störst, åtgärder för att minska dessa barriärer kan väntas ha effekt på 

etableringen av PV-system. Ekonomiska faktorer verkar fungera som drivkraft och hinder, prisnivån 

och ersättning för producerad el hindrar utbyggnaden och förändringar av faktorerna kan troligare 

driva installationstakten än exempelvis ökade intressen för klimatförändringar.  

Hindren som setts kan inte alla hanteras på en nivå av samhället, några av hindren för PV-system kan 

lokalt förändras men andra kan kräva en tydligare vilja från politiken. Installationskostnader för PV-

system är något som har ändrats i takt med att tekniken blivit mer beprövad och industrialiserad 

vilket lett till minskade kostnader och globalt lägre priser. Priserna för systemen som finns att köpa i 

Sverige skiljer sig mellan företag men kostnaderna lär inte drastiskt minska till följd av konkurrens (då 

många aktörer endast agerar lokalt idag), subventioner kan däremot ge incitament att införskaffa PV-

system. Hinder för investeringen är alltså kopplad till regeringspolicys och sker på nationell nivå, även 

om enskilda län idag hanterar subventionsförfråganingarna. Återbetalningstiden som hinder är delat 
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på en lokal och nationell nivå, lokala aktörer erbjuder idag möjligheten för PV-system ägare att 

utnyttja nettodebitering vilket ger den producerade elen marknadsvärde. På lokal nivå har denna 

form av erbjudande kunnat ge goda incitament för PV-system vilket har setts i 3.1.5. På nationell nivå 

blir frågan mer problematisk och det är ännu inte avgjort hur ersättningen skall utformas i framtiden, 

förändringar kan tvinga lokala operatörer att uppgöra med modellen. Kunskapsöverföring är något 

som bäst lämpar sig för lokala aktörer, kontakt finns redan med hushållen och minskningen av detta 

hinder är troligast att uppnå.  

Bristande kunskap om solceller var en barriär som tydligt visades i enkätstudien. Sett till den 

kunskapsnivå om PV-system som respondenterna anser sig ha så blev medelvärdet 2,1 på 

Likertskalan för fråga 11, hushållen anser sig inte överlag ha goda kunskaper om PV-system. Kunskap 

om systemet handlar inte endast om hur tekniken fungerar och hur mycket el som kan levereras men 

även om ekonomiska faktorer som ersättning och bidrag. Förståeligt är då att brist på kunskap är den 

barriär som många direkt uppger. En faktor som nämnts i litteraturen om spridning är den sociala 

faktorn om kunskapsspridning som sker till följd av att de med installerade system förmedlar 

fördelarna till närstående. Denna form av kunskapsspridning kräver dock att ett antal installationer 

redan finns så att exponeringen blir tillräcklig. I enkätstudiens urvalsområde finns få system idag men 

överraskande nog så svarar många av respondenterna att de känner personer med installerade 

system. Hela 21 % av enkätstudiens respondenter uppger att de känner någon med ett installerat PV-

system, den sociala exponeringen av teknik verkar alltså vara klart märkbar. Som diskuterats i 6.1.1 

är det dock oklart till vilken grad som kunskapsspridning existerar här.  

Hur når man då effektivast hushållen med information för att öka kunskapen om PV-system, från 

enkätstudien så uppger respondenterna hur de föredrar att ta del om information. Tydligt är att det 

finns ett stort intresse om att få veta mer om PV-system genom ett broschyrutskick, hälften av 

respondenterna svarade att de var intresserade av att få en sådan skickad hem till sig. Många var 

även intresserade av att läsa sig till mer om tekniken via elnätsbolagets hemsida, detta ansåg 39 % av 

alla svarande vara önskvärt. Dessa två kommunikationskanaler verkar vara de som når ut till 

hushållen, att kombinera dessa ger förmodligen ett bra resultat i kunskapshöjning men att 

exempelvis utöka sin hemsida med länkar och extramaterial når redan det en stor grupp hushåll.  

Bland respondenterna så finns en grupp hushåll som uppger att de planerar att installera PV-system 

inom ett par år, 22 hushåll i enkätstudien svarar detta och om de alla införskaffar systemen inom ett 

par år så blir det en väsentlig ökning av existerande system. Även om inte en direkt 

kunskapsöverföring sker från dessa användare eller en ökad preferens för PV-teknologi jämfört med 

andra former av ”grön energiteknik” kan ses hos imitatörer så verkar det finnas en självförstärkande 

effekt av att fler system installeras. Bland dem som planerar att installera var andelen som kände 

någon med ett PV-system högre (se 6.1.1), så ett intresse verkar väckas av detta. Motverkande av 

hindren som dessa hushåll upplever kan alltså ha en förstärkande effekt på hur många PV-system 

som installeras. 

Hushållens syn på olika former av ”grön energi” ger oväntade resultat i studien. Väntat är att de 

tekniker som är väl använda idag har stor tillit hor hushållen, därmed har bioenergi och vindkraft ett 

försprång jämfört med PV-system som inte är lika etablerade i samhället. Bioenergi har även i 

studien det största förtroendet, tekniken är väl använd med hushåll som källsorterar matrester, ser 

etanoltankning vid bensinmacken och utnyttjar fjärrvärme. Bioenergi i olika former är så väletablerat 

så respondenterna har fått ett förtroende för tekniken jämfört med de två alternativen, den höga 

exponeringen skapar ett igenkännande. Överraskande är att solceller, som inte alls är lika etablerat i 

samhället, är nära bioenergin i förtroende och även mer betrodd än vindkraften som har en klart 

större utbyggnad i samhället. Det finns en förväntan på att nyttja energi direkt från solen, tekniken 
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har en målgrupp som väntar på att system ska bli mer utvecklande och etablerade. Mot varandra har 

alltså en teknik som fått ett klart fotfäste i samhället och en andra form av teknik med klart mindre 

användning nära på likartat stöd hos hushållen.  

När stödet för olika former av ”grön elproduktion” ses över är det även relevant att se om hushållen 

kan tänka sig att betala mer för att utnyttja klimatvänlig elproduktion. Det har redan nämnts att 

många såg PV-system som ett sätt att minska sin elkostnad, att då även vilja betala mer för sin 

elkonsumtion går inte i linje och detta syns i fråga 16 från enkäten. Hushållen har ett genomsnitt på 

2,7 och är då inte allt för benägna att vilja betala mer för klimatvänlig el, stödet som setts ovan 

räcker inte för att motivera hushåll att införskaffa systemen som en åtgärd för klimatet.  

Den enda korrelation som sågs i enkätstudien var hur respondenterna svarade på fråga 14 och 15, 

där de som kände en förväntan på att vara miljömedvetna i högre grad kunde se sig införskaffa PV-

system till följd av det. En avvikelse från det som var väntat är hur frågorna 9 och 11 inte visade på 

ett samband. Från 6.1.1 så ses att de som planerar att installera solceller inte anser att de har så hög 

kunskap om tekniken, detta var överraskande då de som planerar att införskaffa systemet väntades 

skaffa information. För hela urvalet så sågs inte många andra tydliga kopplingar mellan frågorna från 

enkäten. 

Vilka aktörer litar då hushållen på vad gäller investeringar som ska genomföras. Lokala myndigheter 

har störst förtroende hos hushållen vilket 34 % av de tillfrågade svarade, här har alltså lokala 

åtaganden stor potential att påverka spridningen av solceller. Närmast i förtroende var de företag 

som erbjuder tjänsten ifråga, en fjärdedel av de tillfrågade svarade att de har störst förtroende för 

dem. Även släkt och arbetsbekanta har förtroende hos respondenterna, det tydliga är att få är 

benägna att främst lite på sin granne vid investeringar. Det kan ha betydelse för hur PV-system kan 

etablera sig som accepterad teknik, istället för att införskaffa systemet som svar på att flera inom 

närområdet har det så kan hushållen förväntas ta efter andra i kontaktnätet. Det var även vad 

respondenterna ansåg själva, för frågan om de ansåg sig kunna bli påverkade att införskaffa PV-

system om sin granne har ett så blev medelvärdet 2,1. Respondenterna ansåg alltså inte själva att det 

skulle få en effekt på dem. 

6.2.1 Kan Eko-diffusion tillämpas 
Från litteraturstudien så nämndes begreppet Eko-diffusion(se 3.4.6) vilket handlar om att 

innovationer inom energieffektivisering och ”grön energi” ofta har andra drivkrafter och barriärer 

jämfört med andra innovationer. Enkätstudien har berört områden som diskuterats inom ramen för 

Eko-diffusion för att se om termen kan relatera till PV-system. Därför prövas slutligen om Eko-

diffusion kan användas för att förklara motiven med PV-system.  

 Kunskap om tekniken väntades vara svårare att ta till sig för denna typ av teknologi, något som även 

sågs hos respondenterna. Ett större intresse och mer aktiv inläsning om tekniken och dess 

fördelar/användningsområden krävs för att få en uppfattning, därmed så sker kunskapsöverföringen 

långsammare vilket verkar stämma väl då många uppger att de har dålig kunskap om PV-system. Att 

detta kommer minska till följd av ökad exponering verkar inte självklart, kunskapsöverföring via 

sociala kontakter ses inte tydligt i studien. Rekommendationen angående att ökad 

informationsspridning ska genomföras för att driva innovationer inom Eko-diffusion är något som 

stämmer bra in på vad som har framgått från enkätstudien. 

Resonemanget kring social acceptans hos Eko-diffusion ses delvis för PV-systemen. Kunskapsnivån 

för tekniken upplevs låg hos hushållen och kunskapsspridningen verkar inte ske i stor grad, däremot 

så är intresset för tekniken inte direkt kopplad till detta. PV-systemen har trots ett fåtal installerade 
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system uppnått en social acceptans. Den sociala acceptansen idag verkar inte vara en barriär för PV-

system, tekniken har redan högt stöd och en opinionsförändring väntas inte ha någon påverkan för 

utbyggnaden av PV-system. 

Drivkrafterna för tekniker inom Eko-diffusion väntas vara mer baserade på miljömedvetenhet och 

energieffektiviseringar, för denna studie så ser respondenterna dock potentiella ekonomiska fördelar 

som drivkraft för PV-system. Ekonomiska incitament värderas högre än möjligheten att göra något 

för klimatet, idén om att innovatörerna inom området drivs av andra motiv ses ej i undersökningen.  

  Långa återbetalningstider är ett problem som nämnts under enkätundersökningen vilket även 

stämmer in på vad som förväntas av innovationer inom Eko-diffusion. Respondenterna i studien 

uppgav ofta att återbetalningstiden var ett hinder, osäkerheten vad gäller ersättningar påverkar 

direkt detta och denna ekonomiska faktor är något som ofta innebär att Eko-diffusion är beroende av 

politiska åtgärder för att slå igenom.  

Ett koncept som blivit vanligare i flera områden gällande ”ekologiska produkter” är att betala mer för 

ett upplevt mervärde. Elhandelsbolag erbjuder kunder att köpa el från förnyelsebar produktion, men 

detta blir förstås indirekt och kan ge kunderna en tveksamhet över om de får vad de betalar för. 

Teorin om Eko-diffusion tar upp att det handlar om ett mervärde för energitekniker baserat på 

förnyelsebar elproduktion och att detta mervärde är svårare för hushållen att ta till sig jämfört med 

att köpa ekologiska matvaror. Från enkätstudien så upplevdes detta som riktigt, respondenterna var 

neutrala till om de kunde tänka sig att betala mer för klimatvänlig el. Att själv äga en anläggning för 

förnyelsebar elproduktion garanterar att hushållet vet ursprunget och kan värdera elen mer, detta 

ger utrymme att få större mervärde jämfört med att köpa förnyelsebar el från en elhandlare. Det är 

troligare att hushållet upplever mervärdet från en egen anläggning, det är inte lika säkert att de 

upplever att mervärdet motiverar ett högre pris. 

 Synen på vilka som är de initiala användarna av PV-system stämmer inte helt mellan teorin och 

enkätstudiens respondenter, drivkrafterna är mer ekonomiska än vad som väntats och kategorisering 

av innovatörer visar inte då på samband här mellan Eko-diffusion och enkätresultaten. Från 

konceptet ”bandwagon effect” (se 3.4.6) vilket motsvarar Rogers imitatörer så kan en form av social 

inlärning dock ses. Som nämnts i litteraturstudien så skapar några initiala system en ökad exponering 

för tekniken, vilket ska driva installationstakten. Trots få installerade system så uppger många redan 

att de känner individer som har PV-system, exponeringen verkar nå långt från varje installation. Den 

direkta effekten från att känna till en ägare av ett PV-system verkar från studien vara blandad, som 

föredragen miljöteknik så ökar inte solceller hos dem och dessa visar inte på någon markant 

kunskapshöjning. Däremot blir fler intresserade av att själv skaffa systemet, den sociala inlärningen 

verkar nå till några nya potentiella användare.  

För att sammanfatta resonemangen för Eko-diffusion så stämmer några av koncepten väl in med vad 

som ses men andra områden visar på ett glapp. Den trögt gående kunskapsöverföringen för denna 

form av innovation är något som tydligt framgår, hushållen har svårt att ta till sig tillräcklig 

information om vad PV-system har att erbjuda dem. Social acceptans för tekniken är något som inte 

är en barriär idag och därmed behöver inte en faktor som ”medvetenhet” ha en större vikt för 

etableringen av PV-system, tillit från hushållen är inte något som behöver skapas. Att andra 

drivkrafter än ekonomiska råder för de som väljer att installera PV-system är något som inte framgår 

från studien, respondenterna väntar sig att PV-systemet ska sänka deras elkostnader. Ekonomiska 

incitament verkar väga tungt och alternativa drivkrafter som att agera klimatvänligt är inte lika högt 

värderat som Eko-diffusions idé om att betala premium för ett mervärde väntar sig. Detta är dock 

något som nämnts angående Eko-diffusion, det är svårare för ett hushåll att uppleva ett mervärde för 
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en produkt som inte kan ses jämfört med exempelvis ekologiska matvaror. Respondenterna i studien 

är också neutrala till om de kan tänka sig att betala mer för klimatvänlig el. Men att själv äga (och då 

kunna följa produktionen) ett system kan ge denna direkta insyn i mervärdet, mervärdet kan tänkas 

ge ett incitament för utbyggnad av PV-system. Återbetalningstiden har som väntat en påverkan för 

att installera PV-system, hushållen vill att investeringen ska betala igen sig inom rimlig tid.  

De rekommenderade åtgärderna för att driva spridningen inom Eko-diffusion har alla sina fördelar 

här. Mer informationsspridning för att öka kunskapen om tekniken minskar direkt en av barriärerna. 

Synlighet av tekniken kan öka på intresset men detta är något som sker autonomt då det framgår var 

PV-system är installerade. En allt större miljöfokusering i samhället kan öka känslan av mervärde för 

egenproducerade el, detta kan tänkas driva utbyggnaden men ekonomiska faktorer är fortfarande en 

stor barriär. Ekonomiska stöd och regleringar för ersättningar av producerad överskottsel har drivit 

utvecklingen i länder med högre andel PV-system, detta tar bort den största barriären men måste ske 

på regeringsnivå.  

  

6.3 Summering av analys 
Från analysen kan alltså ett antal faktorer urskiljas som mer relevanta för etableringen av PV-system. 

Försöket till kategorisering av hushåll enligt Rogers teori blev tveksamt i form av att identifiera en 

grupp av innovatörer. Drivkrafterna för denna grupp var av allt mer ekonomiskt natur än vad som 

förväntats. Imitatörerna visade på mer liknande drag och flera sorts kategoriseringar gav möjligheten 

att se olika faser av imitatörer, där några är mer benägna att agera tidigare. Åtgärder för att minska 

barriärerna som existerar sker förmodligen effektivast genom att inte rikta sig mot en specifik 

gruppering utan att se till hel urvalet av hushåll då de ofta har liknande preferenser. Marknadsföring 

av PV-system sker troligtvis lämpligast genom att underlätta insynen i ekonomin runt systemet, att 

trycka på klimatåtgärder eller spännande teknik väntas få ett svalare bemötande. 

De ekonomiska faktorerna övertrumfade andra sorters drivkrafter bland kategoriseringarna och för 

hela urvalet när anledning för införskaffande av PV-systemet undersöktes. Ekonomiska aspekter var 

dominerande bland de som planerar att installera PV-system samt de som ännu inte kan tänka sig att 

installera. Förändringar av de ekonomiska villkoren som subventioner och ersättningar har då störst 

potential att driva etableringen av PV-system. Liknande händelser har redan setts i exempelvis 

Linköping där modellen med en form av nettodebitering har bidragit till en högre andel installerade 

system. Ökat elpris kan ge mervärde för den egenproducerade elen även om inte nettodebitering blir 

tillåten, men att en markant höjning av elpriset kommer ske inom den närmsta perioden är inte 

självklart (3.5.9 Elprisutveckling) och därför kan det inte ses som en drivkraft. 

Utifrån att kategoriseringen av hushållen visade sig vara otydlig och att drivkrafterna inte verkade 

skilja förändra sig utan vara drivande av ekonomiska faktorer så blir S-kurvan inte framgångsrik. 

Åtgärder specifika för ett stadium av spridningen blir svåra att motivera, det är förmodligen 

effektivast att från början driva två linjer vilket är information och ekonomiska ersättningar. 

Kunskapshöjning kan med fördel ske lokalt då tilliten från hushållen är hög för lokala aktörer, 

ersättningar finns möjlighet att agera lokalt på (vilket skett) men nationella regleringar kommer på 

ett eller annat sätt att styra denna inriktning.  

Tydligt är att kunskapsnivån för denna typ av teknologi upplevs som låg hos hushållen. Till skillnad 

från energibesparingsåtgärder så innebär införskaffandet av ett PV-system även att hushållet måste 

hantera en ytterligare aspekt, detta är att de själva blir en producent och inte endast ser till 

hushållets minskade inköp av el utan även försäljning av producerad el. Kunskapsområdet för PV-
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system sträcker sig då till att kunna bedöma hur mycket el som en anläggning kan producera på ett 

år, till vilken grad kan detta utnyttjas till egen elanvändning och hur ska överskottsproduktionen tas 

om hand. Det blir då svårt för ett hushåll att skapa sig en bild över återbetalningstiden för ett PV-

system, något som hushållen uppger som ett viktigt skäl till att installera ett PV-system. Åtgärder för 

kunskapsförmedling av PV-system kan alltså ge möjligheter för hushållen att enklare bedöma om 

tekniken kan erbjuda det de söker.   

Det är intressant att trots de få PV-system som är installerade idag så känner många hushåll till 

någon som äger ett, kännedomen verkar nå ut till många hushåll. Tekniken verkar exponeras av de få 

system som är installerade, men effekten av dem är däremot inte helt tydlig. Att känna till systemen 

ger inte en högre preferens för att föredra solel framför andra former av ”grön energi” och inte heller 

ses en markant kunskapsspridning. Däremot verkar det finnas en intressehöjning då många av de 

som planerar att installera systemet om ett par år redan känner någon med ett installerat PV-system. 
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7 Diskussion 
Opinionen angående vindkraft (och därmed för alternativen) kan ha påverkats under studien genom 

att kommunen har investerat i en vindkraftspark som har krånglat med följd att allt mer pengar fått 

pumpas in för reparationer, detta kan ha gett en lokal påverkan för vad hushåll anser om vindkraft. 

Under studien har några nya solcellsprojekt fått media exponering samtidigt som samhällsdebatten 

har ifrågasatt nyttan av vindkraft då den ”förstör estetiskt inom naturområden”. Detta finns däremot 

inget konkret tecken för att detta har skett och påverkat till vilken grad PV-system får mer stöd än 

vindkraftteknik, men det är en faktor som bör nämnas för att ge en bild av hur något kan ha gett 

skilda resultat.  

Frågeställningen om en respondent planerar att installera ett PV-system ger utrymme för att få med 

ett större urval än vad som faktisk existerar. Bland de som i enkäten har svarat att de planerar att 

installera ett PV-system inom ett par år så kan det finnas en grupp som mycket väl har läst på och 

funderat över investeringen, men det rymmer även en möjlighet att respondenter spontant uppger 

detta för att de har ett intresse av tekniken. Frågeställningen ger ingen möjlighet att sålla ut dessa 

två grupperingar och därmed kan det leda till spridda egenskaper inom de som har svarat lika på 

frågan. Extra alternativ till frågan kan tänkas ha löst detta problem, men som det är nu så finns det 

alltså en viss grad av tveksamhet över svaren här men man får ta respondenterna på deras ord när de 

svarar att de ”planerar att installera inom ett par år”. 

Den höga svarsfrekvensen på utskickade enkäter var överraskande i studien. Av de 600 enkäter som 

skickades ut till hushållen så lämnades 254 enkäter in som var tillräckligt besvarade för att kunna 

användas (ytterligare 20 enkäter sållades antingen bort eller lämnades in för sent för att kunna 

användas). Eftersom att svarsfrekvensen på postenkäter ofta är mindre än 10 % så ses 254 svarande 

som ett urval högre än väntat. Om detta indikerar ett intresse för frågan eller om man inte ofta 

utsätts för enkäter och därmed lättare kan ta sig tiden att fylla i och skicka in enkäten är svårt att 

avgöra.  

Som alltid så gäller det att inte övertolka statistiska siffror från enkätsvaren, små variationer indikerar 

inte alltid något och 254 svar är inte tillräckligt för att göra antaganden representativa till hela 

populationer. Antalet ger i alla fall en bild av vad hushåll inom ett samhälle anser gällande tekniken 

och skapar förutsättningarna för fortsatta studier i ämnet. Att utföra studien genom webenkäter 

vore ett sätt att möjligtvis ge fler svarande, däremot kan man anta att det blir en snävare urvalsgrupp 

om frågeställningen bedrivs på det sättet. I denna studie fanns inte heller mailadresser att tillgå för 

hushållen, därmed så blev postenkätstudien det alternativ med störst nytta.  

Från svaren av enkätstudien så dras några lärdomar i utformandet av enkäten som skulle förbättrat 

den och möjligtvis givit fler fullständiga svar. En tydligare markering av att enkäten var utskriven på 

båda sidorna av pappret vore önskvärt, detta då ett antal inte sett till sidnumreringen och därmed 

endast svarat på ungefär hälften av enkäten. Frågor där respondenten bads rangordna alternativ 

efter preferens har visat sig ge utrymme för många felaktiga svar, något som skapat extra arbete 

med kodningen. Några av frågorna kunde även ha förtydligats mer och betonats att det handlade om 

respondentens uppfattningar och inte om svar med ”rätt och fel”.  

 Teorin om innovationers diffusion i samhället baseras mycket från Rogers, däremot har inte Rogers 

gjort materialet tillgängligt via studiekanalerna som fanns att tillgå för studien. Materialet är därmed 

ofta baserat på vidare forskning och rapporter med lite andra resonemang kring Rogers 

diffusionsteori som han även uppdaterat kontinuerligt. Från litteraturstudien framkom även att 

innovationer inom området ”grön energi” och energibesparingsåtgärder kan visa på skillnader från 
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den klassiska tekniska diffusionen via Eko-diffusion. Detta har inkluderats i analysen för att se om 

teorin är tillämpningsbar, något som inte verkar vara fallet för denna studie.  

Från den teoretiska bakgrundens S-kurva indelning av innovatörer och flera kategorier av imitatörer 

så har en förenklad version med endast två kategorier använts för analysen. Respondenterna av 

enkätstudien har visat på ekonomiska drivkrafter genom flera av indelningarna, det verkar då inte 

vara effektivt att påverka drivkrafterna genom olika stadier och därmed minskar behovet av att 

bedöma var i kurvan som utvecklingen är för tillfället. För PV-system så står det klart att endast ett 

fåtal användare är aktiva, spridningen av teknologin är i sitt först stadium och börjar nå ut till fler 

hushåll.    

Under studiens gång så har det debatterats flitigt angående vilka ersättningar och subventioner som 

ska förekomma för PV-system. Frågan är politiskt förankrad och miljöfrågor överlag blir mer 

debatterade under valperioder. Nettodebitering är en fråga som debatterats kring mycket under 

våren och ansvariga instanser och politiker har haft olika åsikter om hur detta förhåller sig till 

lagstiftningar inom skatteregleringar och EU förordningar. Politiska partier har även tagit olika 

ställningstagande i frågan och eftersom att inget konkret besked angående ersättningar kom till 

innan sommaren så väntas inte något ske i frågan förens efter valet. De styrmedel som förekommer 

inom Sverige blir därför svåra att resonera kring med avseende för PV-system, den politiska 

laddningen av frågan medför att gynnsamma förändringar kan komma att ske men den linje som 

förts nu begränsar dess utbredning.  
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8 Slutsats 
 

I kapitlet slutsats så ska först forskarfrågorna från litteraturstudien besvaras. Efter forskarfrågorna så 

resoneras kring tidpunkten för studien och rekommendationer ges för hur några barriärer gällande 

PV-system kan åtgärdas. Slutligen ges förslag på fortsatta studier inom området.  

För att återkoppla till de forskarfrågor som ställdes i litteraturstudien så besvaras de nu efter att 

enkätstudien har genomförts.  

 Vilka sorts barriärer upplevs som störst av hushållen idag. 

De barriärer som upplevs för PV-system berör flera områden och är fördelade mellan ekonomiska 

aspekter och kunskap. Kunskapsglapp för PV-system var det dominerande hindret som uppgavs i 

enkätstudien, även de respondenter som planerar att införskaffa PV-system ansåg att de hade låg 

kunskap om tekniken. Bland de ekonomiska aspekterna så upplevs grundinvesteringen av många 

vara för hög, återbetalningstiden för lång och många anser att de bidrag och ersättningar som gäller 

är svåröverskådliga. Dessa barriärer är fördelande på lokal och nationell nivå (delvis global med 

hänsyn till grundinvesteringen), lokalt så är information och ersättningar för producerad el som går 

till elnätet de åtgärder som kan minska de barriärer som hushållen upplever. 

 Vilket skäl kan tänkas vara drivande för att installera solceller för ett hushåll. 

Enkätstudien om hushålls drivkrafter angående PV-system har visat på att speciellt ett område väger 

tungt när det gäller vad som driver etableringen av PV-system. Ekonomiska drivkrafter rankas som 

högst när det gäller PV-systemet, hushåll ser det som en potentiell investering som ska betala igen 

sig inom en rimlig tidsperiod. Tekniken erbjuder en energibesparingsåtgärd samtidigt som hushållet 

får möjligheten att fungera som en producent, vilket av skälen som är mest lockande framkommer 

inte av studien. Förändringar av de ekonomiska faktorerna får förmodligen störst effekt på hur PV-

system sprids, den största tröskeln som framkom från enkätstudien var att majoriteten av hushållen 

inte kan tänka sig en allt för hög grundinvestering samtidigt som det har observerats markant högre 

installationsmängder i orter där ersättningarna var mer förmånliga. Kostnaden för inköpet och 

ersättningarna samspelar alltså och där det är tveksamt till om investeringskostnaden minskar mer så 

är det troligare att ersättningarna för överskottsel blir den drivande faktorn. Faktorerna påverkar 

tillsammans återbetalningstiden för systemet och denna faktor har från studien visats kunna vara 

mer flexibel i vilken period hushållen förväntar sig att systemet ska ha betalat igen sig.    

Det finns fortfarande utrymme för att de svenska priserna för PV-system ska sjunka då de är högre än 

de europeiska kostnaderna för liknande system. Sett till Europa så drivs inte priserna ned i samma 

takt som förut så dramatiska kostnadsbesparingar verkar inte ske eftersom att länder vill skydda sin 

inhemska industri. Det krävs därför troligtvis att återbetalningstiden minskar för att ge ett starkare 

incitament om att installera PV-system, den barriär som grundinvesteringen utgör behöver 

kompenseras med att antingen ersättningen för producerad överskottsel blir bättre eller att elpriset 

blir högt nog för att motivera systemet. 

 Vilken framtidstro har hushåll för att solceller kan vara ett giltigt komplement till sitt 

energisystem. 

Med de få installerade system som finns idag så har PV-teknologin redan stort stöd hos hushåll. 

Enkätstudien visar att solceller har förmågan att mäta sig mot en så etablerade teknik som bioenergi i 

förtroende, trots att bioenergi har en klart högre exponering. PV-system har ett stöd av samhället 
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och framtidstron på solceller är stor, uppfylls förändringarna av barriärerna så väntas hushållen ta till 

sig teknologin.   

 Kan hushåll kategoriseras till innovatörer och imitatörer. 

Att indela hushåll i potentiella innovatörer och imitatörer visade sig inte vara en självklar process. 

Innovatörsindelningen gav inte stöd till den teorins innovatörer utan den indelning som genomfördes 

visade på mer ekonomiska motiv än vad som väntades. Indelningen av imitatörer var mer i linje med 

teorin och sociala drivkrafter för att ta till sig PV-system kunde ses. Baserat på de sociala 

drivkrafterna så uppkommer dock en skillnad från teorin även här, den sociala inlärningen och 

kunskapsöverföringen kan inte påvisas. Trots att endast ett fåtal PV-system är installerade så känner 

många hushåll till någon som äger ett PV-system, spridningen verkar nå långt när sociala kontakter 

som bekantskap beaktas. Denna sociala spridning har däremot inte visat på en kunskapsöverföring 

om PV-teknologin, hos de som kände någon med ett installerat PV-system kunde inte en högre 

kunskap ses.  

Som situationen ser ut nu för PV-system i Sverige så är det förmodligen klokt att avvakta med 

åtgärder tills frågan om vilka bidrag och ersättningar som gäller är utrett. Under arbetets gång med 

enkätstudien så har beskeden ändrats flera gånger för vilka regler som gäller och det visar på hur 

aktuell frågan är idag. Teknisk information om PV-system kan förmedlas redan nu eftersom att den 

inte förändras från politisk styrning, däremot är det tveksamt vilket intresse som hushållen har 

angående hur systemet fungerar. Ekonomiska faktorer anser hushållen vara mer relevanta för PV-

systemet och information om vad som gäller är förmodligen mer välkommet och behövt. De 

ekonomiska faktorerna är däremot mer påverkbara av politisk styrning och då det inte står helt klart i 

vilken riktning som bidragen och ersättningarna kommer gå så är det bättre att avvakta med denna 

information.  

Utifrån enkätstudien om drivkrafterna för PV-system hos hushåll så skapas två rekommendationer 

om hur frågan ska behandlas.  

 Rekommendation 1: Hushållen har visat på ett intresse av att få information inom ämnet PV-

system. Teknisk information kan ges redan idag men den ekonomiska bör inte förmedlas idag 

då frågan om ersättningar för överskottsproduktion av el inte är avgjord och kan förändras. 

Rekommendationen är alltså att avvakta tills det blir tydligt vad som gäller för ersättningarna 

av egenproducerad överskottsel och sedan förmedla information om detta genom 

broschyrer till hushållen men även på hemsidan.   

 

 Rekommendation 2: Om en förändring av ersättningarna sker(eller går tillbaks som innan 

diskussionen om skatteavdrag) så är nettomätning med möjlighet till kvittning något som kan 

ge stora incitament för hushållen att installera PV-system. Som ersättningsmodellen fungerar 

idag hos områden som använder sig av netto så rapporteras hushållets nettokonsumtion av 

el vidare till elhandlaren som debiterar hushållet baserat på denna mängd el. Är önskan att 

driva etableringen av PV-system framåt och ge hushållen möjligheten till marknadspris på 

producerad el så är detta alternativ rekommenderat.  

 

Fortsatta studier inom området som har relevans för PV-system är att genomföra djupare 

ekonomiska analyser för vilka effekter som olika ersättningar av överskottselen har för hushållet, 

företagen och samhället. Kan modeller för ekonomisk ersättning skapa förutsättningar för PV-system 

att visa på återbetalningstider korta nog för att ge ekonomiska incitament för teknologin, är det 
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samhällsekonomisk lönsamt att subventionera PV-system eller är det en nisch som kommer 

användas av ett fåtal hushåll. En utvärdering om drivkrafterna hos de som redan införskaffat PV-

system för att se om de kan ordnas efter kategorin innovatörer vore bra, detta för att ge möjligheten 

att avgöra om PV-system kan väntas följa den vanliga spridningen eller om Eko-diffusion är mer 

träffande. Kombinationer mellan PV-system och smarta tjänster inom hushållet är också en 

intressant aspekt, kan hushåll reglera sin användning av hushållsel för att sammanfalla med solcellers 

produktion under dygnet. Allt mer intresse av smarta elnät kan skapa förutsättningar för att få mer 

helhetslösningar med PV-system som en viktig faktor, denna typ av integrering kan vara värd att 

utreda mer.  
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Appendix II 

Tabell med genomsnittspris (räknat i nationell valuta, euro och dollar per watt) för solcellsmoduler 

under 2012 (IEA, 2013).  
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Appendix III 

 

 

 

Förväntad effektivitet hos olika typer av solceller (IEA, 2011). 
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Appendix IV 

Här redovisas två tabeller med återbetalningsperioder för solceller uträknade för Storbritannien och 

andra länder i Europa (Stewart & et.al, 2012).  

 

 


