
Utbyggnad av solel i Sverige 
- möjligheter, utmaningar och systemeff ekter

Lönsamheten för en given solcellsinstalla  on är avhängig av 
e   antal vik  ga parametrar såsom investeringskostnad, livs-
längd, kalkylränta, elpris, samt årlig produk  on av solel. Utöver 
dessa parametrar spelar naturligtvis stödsystemen en mycket 
stor roll. Stödsystemen och regelverket ser olika ut för olika 
kategorier av investerare som vi kunnat konstatera i  diga-
re resultatblad (Resultatblad 3: Stödsystem och regelverk för 
solceller). 

Olika investerarkategorier
För a   spegla den komplexa bilden av stödsystem och regel-
verk har vi valt a   undersöka lönsamheten för en solcells-
installa  on för de fyra typiska investerarkategorierna som 
iden  fi erades i resultatblad 3; småhus, fl erbostadshus, litet 
företag och elproducent. Nyckelfaktorer för respek  ve inves-
terarkategori sammanfa  as i tabellen  ll höger.

Småhuset antas vara en rela  vt liten anläggning i samman-
hanget på typiskt 4 kW. Vi antar också a   villan inte värms 
med el och a   elbehovet uppgår  ll ca 8000 kWh per år. 

Resultatblad 4: 

Är det lönsamt att investera i solceller?
Intresset för a   investera i solceller är stort hos såväl privatpersoner som större fas  ghetsägare. Skäl som 
anges är o  a omsorg om miljön, känslan av a   vara ”oberoende” och a   det är lönsamt. Men hur ser lön-
samheten ut? Och är det någon skillnad beroende på vem det är som gör investeringen? De  a är frågor 
som vi försöker besvara i de  a resultatblad. Det visar sig nämligen a   lönsamheten kan skilja sig avsevärt 
mellan olika investerare, inte minst beroende på a   regelverk och stödsystem ser olika ut för olika aktörer. 

Profu och Chalmers har få   medel 
från SolEl-programmet för a   
analysera möjligheter, utmaning-
ar och systemkonsekvenser rela-
terade  ll en storskalig expansion 
av solel i Sverige. SolEl är e    ll-
lämpat utvecklingsprogram som 
bidrar  ll a   den svenska mark-
naden för solceller expanderar 
från små nischmarknader  ll a   
på lång sikt kunna vara en del av 
en ekonomiskt hållbar elproduk-
 on. Programmet samfi nansieras 

av näringslivet (genom Energi- 
forsk) och Energimyndigheten.



Flerbostadshus utgörs av en samling fas  gheter (med en 
och samma ägare) vars samlade installerade soleleff ekt över-
s  ger 255 kW, vilket är gränsen för då man blir skyldig a   
betala elska   på egenförbrukningen. I kalkylen räknar vi 
endast med fas  ghetselen, i storleksordning 600 MWh. Det 
är alltså fas  ghetselanvändningen  llsammans med solelpro-
duk  onen som bestämmer parametrar som egenförbrukning, 
undersko   (el köps från nätet) och översko   (el säljs  ll nätet). 
Förutsä  ningarna i denna kategori illustrerar således e   fall 
med rela  vt ogynnsamma förutsä  ningar. 

Litet företag är däremot en kategori som illustrerar en rela-
 vt gynnsam investeringssitua  on. Man betalar inte elska   på 

egenförbrukningen (mindre än 255 kW samlad eff ekt), man åt-
njuter full ska  eraba   (begränsas inte av 30 000 kWh på grund 
av storleken) och man betalar heller ingen moms på investe-
ringen. Skalfördelar vid installa  on gör också a   investerings-
kostnaden är mindre än i exempelvis småhusfallet, sam  digt 
som man kan få 30 % investeringsstöd. 

Elproducent är en kategori som utgörs av renodlad elproduk-
 on i stor skala, exempelvis i e   kra  företags regi. Skalfördelar 

medför de lägsta specifi ka investeringskostnaderna av samtliga 
alterna  v men, å andra sidan, åtnjuter man intäkter i princip 
endast från två håll: försäljning av el och elcer  fi kat. Investe-
ringsstödet uppgår  ll maximalt 1,2 MSEK, vilket i det här fallet 
motsvarar 13 %. 

Återbetalningstid som ett mått på lönsamhet
Vi har valt a   redovisa lönsamheten i återbetalnings  d både 
med och utan hänsyn  ll kalkylränta (3 % realt), se fi gur 1. 
Det förstnämnda bör betraktas som det mer korrekta alterna-
 vet, då de fl esta normalt ansä  er någon kalkylränta vid en 

investering. E  ersom anläggningens livslängd antas uppgå  ll 
30 år betyder det a   investeringen är lönsam så snart åter-
betalnings  den (inklusive ränta) unders  ger denna gräns. Ju 
kortare återbetalnings  d desto lönsammare investering. Vi 
kan se a   skillnaderna mellan de olika alterna  ven är stora. 
Kategorin ”Flerbostadshus” och ”Elproducent” uppvisar en 
kalkyl med en mycket begränsad lönsamhet. I den förra kate-
gorin utgör elska   på egenförbrukning, den övre gränsen för 
ska  ereduk  on samt moms på investeringen hinder för lön-
samhet. Intäkterna för ”Elproducent” uppgår  ll i genomsni   
ca 45-50 öre/kWh (el- och elcer  fi ka  örsäljning) i vårt räkne-
exempel och ligger mycket nära den totala produk  onskostna-
den givet investeringsstöd, 3 % kalkylränta och 30 års livslängd. 
Därmed blir lönsamheten följaktligen mycket begränsad, sär-
skilt om högre avkastning än 3 % önskas. ”Litet företag” däre-
mot åtnjuter rela  vt se   e   antal fördelar (se ovan), vilket gör 

a   lönsamheten är god. ”Småhuset” hamnar någonstans mi   
emellan. Man har de högsta specifi ka investeringskostnaderna 
sam  digt som vi antagit a   investeringsbidraget begränsas  ll 
ROT-avdrag på ca 9 % på hela investeringen. Dock är villaäga-
ren undantagen från elska   på egenförbrukningen.

Kalkylen beror på förutsättningarna
Vi har se   a   de existerande stödsystemen har stor påverkan 
på lönsamheten. Sam  digt är resultaten mycket känsliga för 
olika antaganden. Osäkerheter avseende exempelvis livsläng-
den för de befi ntliga stödsystemen, inte minst ska  ereduk  o-
nen, är stora och försvårar kalkylen. Tas exempelvis ska  ere-
duk  onen bort får fl ertalet av de analyserade investeringarna 
uppenbara problem med lönsamheten. Nyckeln ligger då i e   
väsentligt högre fram  da kundpris på el och/eller a   maximera 
egenförbrukningen. Det förstnämnda kan ske an  ngen i form 
av s  gande marknadspriser och/eller ökade elnätspriser och/
eller rejält ökade ska  er på el. Maximera egenförbrukningen 
kan ske genom a   välja mindre installa  oner och därmed, allt 
annat lika, e   mindre produk  onsbidrag från solel. Även bat-
terilösningar ökar egenförbrukningens andel. Elska   på egen-
förbrukning är y  erligare en parameter som visat sig ha stor 
betydelse för berörda investeringar. Tar vi bort elska   på egen-
förbrukning sjunker återbetalnings  den för exempelvis fl erbo-
stadshuset med i storleksordning 10 år. Oavse   stödsystem, 
kommer dock den fortsa  a tekniska utvecklingen för solceller 
(och ba  eritekniker) a   minska kostnaderna y  erligare, vilket 
därmed förbä  rar kalkylen för fram  da investeringar.

FÖR MER INFORMATION:

Kontakta Thomas Unger
thomas.unger@profu.se 

MER INFORMATION OM PROJEKTET:

Mer om Solel-projektet fi nns a   läsa på 
Profus och Energiforsks hemsidor: www.
profu.se och www.energiforsk.se/program/
solel/. 

Figur 1: Återbetalningstid för de olika kategorierna av investerare. 


