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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I Europa väljer en del länder att investera och utveckla solenergimarknaden mycket, 

medan en del länder väljer att inte göra det i samma omfattning. Solenergiutvecklingen 

startade i liten skala under 1970-talet men det är under de senaste tio åren som 

utvecklingen har ökat ordentligt. Tyskland har en av de högsta installerade kapaciteten i 

världen, tillsammans med Japan och USA. Österrike i sin tur har den högsta installerade 

kapaciteten per capita. Dessa bägge länder, samt Sverige har alla satt nationella mål för 

utvecklingen av solenergi. I länder som Danmark och Storbritannien har också nationella 

mål satts, men där ingår solenergiutvecklingen i betydligt mindre omfattning eftersom 

dessa bägge länder prioriterar andra förnybara energikällor istället. Syftet med uppsatsen 

är att analysera olika faktorers inverkan på solenergiutvecklingen i Tyskland, Österrike, 

Danmark, Sverige, och Storbritannien. Faktorerna som undersöks är ländernas miljö-

policy, geografiska förutsättningar samt solenergiproduktionens lönsamhet. Studien 

gäller under de senaste tio åren. Den teori som uppsatsen behandlar är neoklassisk 

mikroteori med fokus på vad det är som påverkar utbudet på solenergimarknaden. I 

uppsatsen framgår att de undersökta faktorerna har haft olika stor betydelse för 

solenergiutvecklingen i de länder som undersökningen gäller och att en mix av de olika 

faktorerna har haft betydelse när dessa länder valde att satsa på solenergi som en framtida 

förnybar energikälla. Uppsatsens resultat tyder i alla fall på att landets inhemska 

subventionssystem har haft störst betydelse för hur långt solenergiutvecklingen gått i 

landet och att de övriga faktorerna; sol- och geografiska förutsättningar och 

befolkningens attityder till miljön, kan ses som mindre betydelsefulla. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In Europe some countries choose to invest and develop the solar power market a lot, 

while some countries choose not to do it in same extent. The solar power energy market 

started in the 1970’s but it is in the latest ten years the development really increased. 

Germany is one of the countries that have the highest installed capacity in the world, 

together with Japan and United States. Austria is the country that has the highest installed 

capacity per capita. These countries plus Sweden have all set national goals for the future 

solar power development. Great Britain and Denmark also have national targets regarding 

solar power development but on a smaller scale. Both this countries give priority to other 

types of renewable energy sources. The purpose of this thesis is to analyze how, and to 

what extent, different factors affect the solar power development in Germany, Austria, 

Denmark, Sweden and Great Britain. The analyzed factors are: the countries 

environmental policy; the sun- and geographical conditions; and the profitability of the 

industry. The period of the study is the last ten years. The method employed is 

neoclassical economic theory with focus on what affects the supply on the solar power 

market. The conclusion of the study is that most of these factors have played a role in the 

development of solar power and that a mixture of factors has played a role when these 

countries decide whether to invest in solar power as one of the new renewable energy 

sources. Moreover, the result suggests that the countries domestic subventions system has 

had the largest affect when it comes to solar power development in the country and that 

the other factors; sun- and geographical conditions and the peoples attitudes about the 

environment, is of less importance.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

Risken för klimatförändringar har gjort att incitament i många länder för att utveckla 

förnybara energikällor däribland solenergi, har ökat (Menanteau m.fl, 2003). I Europeiska 

gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram för åren 2001–2010, ingår bekämpning av 

klimatförändringen som en av nyckelprioriteringarna. I programmet sägs bland annat att 

förändringen utgör en av de svåraste utmaningarna under de närmaste tio åren och därefter. 

Åtgärder för att minska de utsläpp som har farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet måste 

ses i ett större sammanhang av breda insatser som görs för att bekämpa klimatförändringen, 

som anses vara ett av de största ekonomiska och miljömässiga hot mänskligheten står inför 

(European Commission, 2004). 

 

En förnybar energiförsörjning är ett villkor för en ekologisk och ekonomisk hållbar 

utveckling, och därför menar European Commission (2004) att samhället genom att utveckla 

detta produktionssätt på sikt ska kunna minska utsläppen av växthusgaser och att samtidigt 

uppnå sina uppsatta miljömål. Genom att säkra energitillförseln från förnybara energikällor 

kan europas för närvarande ökande beroende av fossila bränslen reduceras. Förnybara 

energikällor väntas inom en snar framtid kunna konkurrera ekonomiskt med de mer 

konventionella energikällorna som kol och olja. (European Commission, 2004)  

 

En av de förnybara energikällor som de olika europeiska regeringarna kommer att satsa på 

under de närmaste åren för att kunna uppnå EU; s mål för hur mycket energi som ska 

produceras från förnybara energikällor är solenergi (SEAS, 2004). Produktionen av energi 

med hjälp av solen är väldigt varierande i de olika europeiska länderna varför det skulle vara 

intressant att undersöka vad detta kan bero på. Att öka andelen förnybar energi, såsom 

solenergin är en av de miljöförbättrande åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling för 

miljön.  För enligt (Tsoutsos m.fl. 2003) är solenergin, i relation till övriga energikällor som 

inte avger någon form av utsläpp i sin produktion, ett betydligt renare energislag genom dess 

totala frånvaro av avfalls produkter och i och med detta skulle solenergin bidrar till betydande 

miljövinster i förhållande till de mer konventionella energikällorna.  
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Solenergin som är en av de förnybara energikällor som europiska kommissionen har som 

centralt mål att utveckla, har under det senaste decenniet ökat mycket i Europa de senaste 

åren, från cirka 0,5 till nära 1,5 miljoner kvadrat meter installerade solpaneler per år. Att 

denna typ av energikälla har ökat så avsevärd kan nog enligt European Commission, (2004) 

till viss del bero på det program som EU startade upp år 1997 och som fick namnet “Vitt 

papper - Energi i framtiden: Förnyelsebar energi”, där de uttalade att ett tydligt mål i Europa 

skulle vara att uppnå 100 miljoner kvadratmeter installerad solfångaryta i slutet av år 2010. 

Uppskattningsvis finns det nu, år 2004, någonstans mellan 12-14 miljoner kvadratmeter 

solfångare inom EU (European Solar Thermal Industry Federation, ESTIF, 2004).  

 

Forskningen och utvecklingen inom solenergin började under 1970-talet men det var först på 

1980 och framför allt 1990- talet som industrin inom solenergi kom igång ordentligt i Europa. 

Under det senaste decenniet så har utvecklingen gått väldigt fort i Europa, USA och Japan. I 

Europa finns det avsevärda skillnader på hur mycket de olika länderna väljer att investera i 

solenergi som energikälla. De största länderna i Europa när det gäller utvecklingen och 

användningen av solenergi är Tyskland och på senare år Österrike. Tyskland är inte bara en 

stor nation i Europa när det gäller utvecklingen inom solenergi utan även ur ett globalt 

perspektiv (STEM, 2004).  

 

De två länderna Tyskland och Österrike ligger till skillnad från de tre övriga länder som 

uppsatsen behandlar, Sverige, Danmark och Storbritannien, väldigt långt före när det gäller 

den installerade solenergin som kraftkälla. Dessa fem länder har alla olika mål för hur 

respektive lands solenergi utveckling ska fortlöpa. Hur framgångsrika dessa olika mål har 

varit skiljer sig mellan de olika länderna. Tyskland har till exempel genom att stödja olika 

informationskampanjer och investeringsbidrag fått fart på sin inhemska industriella 

utveckling. I Österrike har en konsekvent energipolitik resulterat i en kraftig ökning av antalet 

solfångare i landet. Sverige har genom olika solenergi projekt och tillämpningen av bland 

annat el-certifikat försökt främja den förnybara energiutvecklingen. Liknande system 

tillämpas också i Danmark och Storbritannien för de förnybara energikällorna. (ESTIF, 2004) 

Eftersom de olika solenergi-producerande länder skiljer sig åt skulle det vara intressant att 

undersöka några av de olika förhållanden och faktorer som kan ha inverkan på hur länder 

väljer, eller har möjlighet, att satsa på solenergin som framtida konkurrerande energikälla i 

förhållande till de mer konventionella energikällorna.  
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera olika faktorers inverkan på solenergiutvecklingen. Hur 

väljer dessa länder att investera i solenergi som en framtida energikälla och hur skiljer sig 

dessa faktorer mellan länderna. 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla fem olika Europeiska länder: Tyskland, Österrike, Sverige, 

Danmark och Storbritannien. Anledningen till att uppsatsen behandlar just dess länder är att 

Tyskland och Österrike är de länder som har den mest utvecklade solenergi marknaden, 

medan marknaden för Sverige, Danmark och Storbritannien inte hunnit utveckla sig i samma 

takt än. Uppsatsen kommer att undersöka följande faktorer; attityder till miljön, sol- och 

geografiförutsättningar och lönsamheten i att producera med hjälp av solenergi. Studien 

kommer att avgränsas till att undersöka de tio senaste årens utveckling inom solenergin i de 

fem länderna, det vill säga mellan åren 1993-2003. 

 

1.3 Metod 

Den teori som jag valt att behandla i uppsatsen är neoklassisk mikroteori med fokus på vad 

det är som påverkar utbudet på solenergimarknaden  

 

1.4 Disposition  

Kapitel två beskriver hur de olika länderna Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och 

Storbritanniens utveckling av solenergin ser ut. Sedan kommer teorikapitlet där olika faktorer 

som kan påverka efterfrågan och investeringar i solenergi kommer att belysas och förklaras. I 

kapitel fyra, resultat och analys kommer de olika faktorerna att diskuteras och jämföras med 

varandra för att se om och hur de haft effekter på respektive lands utveckling. Det slutliga 

femte kapitlet kommer sedan att binda ihop alla olika faktorer och förklara de slutsatser som 

framkommit under analysen. 
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Kapitel 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

Den totala installerade solenergikapaciteten varierar mycket mellan de fem undersökta 

länderna. I figur 1 så visas uppsatsens fem olika ländernas totala installerade solenergi, mätt i 

kw. På grund av stora skillnader i de olika ländernas utveckling så visar figuren ländernas 

totala installerade solenergi i ett logaritmiskt mått. 
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Figur 1: Totalt installerad solenergikapacitet i logaritmiskt mått, mätt i kW mellan åren 1994-2003 

Källa;IEA (2004). 

 

2.1 Tyskland 

Tyskland är Europas marknadsledande land när det gäller producerad energi med hjälp av 

solen. Den totala installerade solenergikapaciteten i Tyskland var i slutet av år 2003, 400 

MW. Detta var en ökning från det föregående året med 194 MW. Av hela världens 

solenergiproducerande länder är det bara Japan som har mer producerad el med hjälp av 

solenergi än vad Tyskland har. Tyskland har visat en mycket hög tillväxttakt sedan 1992 när 

det gäller utvecklingen och investeringar i solenergin och en av anledningarna till ökningen 

beror till stor del av den lag, Eltillförsellagen, (EFL), som tillkom 1991. (ESTIF, 2004) 
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Målet med denna lag var att garantera de producenter som producerade energi med hjälp av 

förnyelsebara energikällor upp till 90 % utöver det inhemska försäljningspriset på elektricitet 

för varje kilowatt som de genererade. Under perioden 1995 till 2001 utvecklades den tyska 

användningen av solenergi med i genomsnitt 30 procent per år. Mellan dessa år var det 

framför allt tre anledningar som bidrog till detta: (1) den allmänna miljömedvetenheten som 

bidrog till att fler hushåll valde att installera solenergi i sina bostäder; (2) regeringens 

generösa subventioner till de hushåll som valde att installera solenergi som en alternativ 

kraftkälla i sitt hushåll samt; (3) att det inom branschen för solenergi redan fanns etablerade 

företag som kommit en bit i forskning och utveckling inom solceller (ESTIF, 2004). 

Ytterligare ett program som Tyskland införde 1999 fick till uppgift att stimulera en ökad 

användning av solenergin. Programmet som döptes till 100 000-tak programmet innebar att de 

tyska hushållen fick en möjlighet att installera solenergi i sina bostäder, till en av staten 

subventionerad låg ränta. Detta program gällde till slutet av år 2003. Under det sista året 

beviljade Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW), stöd för 19 882 stycken ansökningar om 

solenergi med en total kapacitet av 146  MW, vilket också var en av de bidragande 

anledningarna till den ökade installationen av solenergi i Tyskland under år 2003 (IEA, 2004). 

Figur 2: Tysklands totala installerade solenergi i MW mellan åren 1994-2003 

     450 
     400 
     350 
     300 
     250 

MW
     200 
     150 
     100 
     50 

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Källa: IEN (2004). 

 

År 2000 utvecklade Tyskland EFL, till en ny lag Renewable Energy Law, ”REL”. Lagen 

tillkom som en följd av att en ökad konkurrens på marknaden minskade utbetalningarna till 

producenter av förnyelsebar energi. REL i kombination med 100 000 - taks programmet har 

också det varit starkt bidragande till den tyska ökningen av solenergi-producerad el under de 

senaste åren. (IEA, 2004)  
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Den solenergiproduktion som däremot har minskat är den energi som är installerad i egna hus 

eller andra offentliga lokaler och som inte når ut till det allmänna elnätet. Anledningen till 

ökningen av allmänproducerad solenergi och minskningen av den privata installationen av 

solenergi är ett program som den tyska regeringen antagit och som har till uppgift att gynnar 

den storskaliga produktionen i landet. (IEA, 2004) 
  
År 2002 sjönk marknaden för antalet sålda solenergisystem med ungefär 40 procent och enligt 

ESTIF (2004) fanns det flera anledningar till detta. Till exempel att konsumtionen i allmänhet 

sjönk i samband med att euron som betalningsmedel infördes, terrordåden i USA den 11: e 

september, det tyska valet som hölls det året och en ökning av de tyska ekonomiska 

problemen. Efter denna tillfälliga nedgång har den tyska solenergimarknaden återigen ökat 

kraftigt under det senaste året, 2003. Men trots denna marknadsökning importerar Tyskland 

fortfarande mycket av sina solenergi-moduler (ESTIF, 2004). 

 

2.2 Österrike 

I Österrike var den totala installerade solenergin i slutet av år 2003, 168 MW. Detta var en 

ökning med 65 MW, eller 63 procent från föregående år. Den största ökningen har skett i 

större anläggningar där den producerade energin når ut i det allmänna nätet. Den storskaliga 

solenergi produktionen står nu för 87 procent av den totala Österrikiska solenergi 

produktionen. Av den installerade solenergin som inte når ut till det allmänna nätet, det vill 

säga solenergi som nyttjas i egna bostäder för privat bruk, var den totala installerade 

kapaciteten ungefär 2,2 MW. Mellan åren 1995 och slutet av 2003 var den genomsnittliga 

ökningen i landets solenergi produktion 37 procent per år och räknat per capita har Österrike i 

dagsläget den högsta installerade solenergi-kapaciteten i världen (ESTIF, 2004) 
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Figur 3: Österrikes totala installerade solenergi i MW mellan åren 1994-2003 
 

Källa: IEN (2004). 

 

År 2003 ökade den totala installerade solenergin som mest. Detta berodde till stor del av att 

the Ökostromgesetz/Green Electricity Act:s flesta paragrafer, som hade till uppgift att gynna 

produktion med förnybara energikällor, kom att trädda ikraft 1:a januari 2003. För första 

gången skulle en riksomfattande investering i förnybara energikällor ge incitament till en 

längre tids garanterad inkomst. Denna inkomst skulle komma från en miljöbonus som innebär 

att elkonsumenterna är skyldiga att köpa el som tillverkas med hjälp av förnybara energikällor 

som solenergi, till en tariff som statsmakterna har bestämt och garanterar under en bestämd 

tidsperiod. (ESTIF, 2004) Miljöbonus fungerar enligt Menanteau m.fl. (2003) som en 

subvention som allokeras till de elproducenter som nyttjar förnybara energikällor såsom 

solenergin som kraftkälla. Detta beräknas ge de solenergi-producerande anläggningarna ett 

stöd på 60 Eurocent/kWh för system upp till 20 kW and 47 Eurocent/för större anläggningar. 

Den totala summan som utgick i form av miljöbonus uppgick i Österrike år 2003 till 6,7 

miljoner Euro. Med introduktionen av miljöbonusen så har nästan alla andra stödsystem 

upphört. Det är bara i två Österrikiska stater som det regionala stödet i form av subventioner 

för fortsatt utveckling och forskning fortfarande används. I dessa två stater investerades 7,6 

miljoner Euro i stöd för uppbyggnad av solenergiproduktionen. Stödet som solenergi-

producenterna kunde få var begränsat till att täcka en total installation på 15 MW. Detta kom 

att skapa problem eftersom 10 MW redan installerats under år 2002 och 6,5 MW installerats 

mellan det att programmet börjat gälla och fram till februari 2003. Budgeten var använd före 

programmet kom att träda ikraft, vilket var en faktor som hade en negativ inverkan på 

investeringar i solenergi. (ESTIF, 2004) 
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Det finns inget direkt målmedvetet program för forskning och utveckling för solceller i 

Österrike. Den allmänna finansieringen av forskningen och utvecklingen till detta har varit 

relativt konstant under de senaste åren och under år 2003 var den 1,5 miljoner Euro. Den 

forskning som bedrivs är i form av ett program vid namn ”Energi system i framtiden” som 

bedrivs av transportministeriet där solenergin är en liten fråga vid sidan om och ett projekt vid 

Wiens universitet där man försöker att kommersialisera en ny teknologi för framtida typ av 

solenergiceller. (ESTIF, 2004) 

 

2.3 Sverige 

Utvecklingen av solenergi påbörjades i Sverige på 1970-talet i samband med 

oljeprishöjningarna. Då inriktades arbetet främst mot stora solfångarfält direktinkopplade på 

fjärrvärmenät. Syftet var att ersätta den dyra oljan som dominerande energikällan i 

fjärrvärmesammanhang. Intresset nådde sin kulmen i samband med kärnkraftomröstningen på 

1980-talet. I Sverige investerades stora summor på att uppföra demonstrationsanläggningar, 

men under andra hälften av 80-talet minskade intresset och satsningarna avtog. I slutet på 

1980-talet hade solvärmens kostnader i stora system reducerats så att de kunde börja 

konkurrera med kostnaderna för olja (SEAS, 2004). Under de senaste 10 åren har den svenska 

utvecklingen av solceller genomgått en stark utveckling och tekniken har mognat till 

industriella produkter. Verkningsgraderna för solcellerna har förbättrats och utbudet av 

solcellsystemens andra komponenter har breddats (STEM, 2004). 

Våren 1991 beslutade den Svenska riksdagen om riktlinjer för energipolitiken. Enligt 

riktlinjerna ska energisystemet förnyas, genom att renare och miljövänligare teknik för 

tillförsel, omvandling, distribution och användning etableras och underhålls. Riktlinjerna för 

energipolitiken från 1991 stod fast vid 1997 års energipolitiska beslut. Det innehöll en 

kortsiktig del där ett investeringsstödsprogram för småskalig elproduktion med förnybara 

energikällor ingick. Riksdagen beslutade i november 2000 att ett system baserat på el-

certifikat skulle införas den 1 januari 2003. Systemet skulle enligt riksdagens beslut baseras 

på kvoter för användningen av el från förnybara energikällor. I juni 2002 beslutade riksdagen 

om energipolitikens inriktning under de närmaste åren. Målet var att få till en ökning av den 

årliga användningen av el som produceras med förnybara energikällor som solenergi med 10 

TWh beräknat från 2002 års nivå på 6 miljoner TWh, fram till år 2010. (STEM, 2004) 
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År 2003 producerades 3, 5 MW med hjälp av solenergi i Sverige. Detta gör Sverige till ett av 

de mindre produktionsländerna i Europa. Mellan åren 1992-2003 har den svenska ökningen 

av installerad solenergi ökat i en jämn takt. Även om den installerade 

elproduktionskapaciteten i nätanslutna system är försumbar i Sverige har medvetenheten om 

möjligheten att använda solceller i byggnader börjat slå igenom. Under senare år har ett flertal 

solcellsanläggningar byggts, men då främst i profileringssyfte. (IEA, 2004) 
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Figur 4: Sveriges totala installerade solenergi i MW mellan åren 1994-2003 
Källa: IEA (2004).  

 

I Sverige finns det förutom el-certifikatsystemet ett investeringsbidrag som småskaliga 

producenter kan ansöka om till installationer av solvärmeanläggningar i sina privata småhus, 

flerbostadshus och lokaler. Detta bidrag ges till projekt som påbörjats efter 1 juni, 2000 och är 

främst tänkt att stimulera till uppvärmning av det egna boendet eller lokalen samt för 

uppvärmning av tappvatten. Bidraget som kan betalas ut är dessutom rambegränsat till 50 

miljoner kronor, vilket innebär att det gäller så länge som de avsatta pengarna räcker till. 

Fram till slutet av september 2004 var antalet utbetalningar 4 417 stycken och den totala 

summan uppgick till 33 miljoner kronor. (Boverket, 2004) Dessutom utreds förutsättningarna 

för en generell subvention för att stödja framväxten av solcellsmarknaden av 

Energimyndigheten (STEM, 2004). 
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2.4 Danmark 

Ett av miljömålen som är uppsatta av den danska regeringen går ut på att sänka 

koldioxidutsläppen med 20 procent från 1988 års nivå, och med 50 procent vid år 2030. För 

att detta ska lyckas så bör enligt Svenska naturskyddsföreningen (2003) mer än en tredjedel 

av den producerade energin komma från förnyelsebara energikällor. Den danska 

energimyndigheten (EA) har i sitt energiprogram från 1992 haft solenergin som en av deras 

framtida energikälla att utveckla. Sedan 1992 har EA, stöttat 125 stycken mindre solenergi-

projekt, och i slutet av år 2003 hade ungefär 1,9 MW installerats runt om i Danmark, de mesta 

i demonstrations sammanhang. Den danska energimyndigheten har i samarbete med olika 

parter inom energisektorn och delar av den danska industrin utarbetat en plan för hur 

utvecklingen av dansk solenergi ska skötas. Den danska regeringen har också det senaste året 

lovat att över en 3-5 års period skjuta till ytterligare 150 miljoner DKK för att utveckla och 

forska kring de förnybara energikällorna. Men hur mycket av detta som går till utvecklingen 

av solenergin är osäkert då den danska bioenergin och vindkraften prioriteras i betydligt högre 

grad. Danmark har som mål att vid slutet av år 2003 ska 25 procent av den danska energin 

genereras från förnyelsebara energikällor. (IEA, 2004) 

 

I Danmark stöttade energistyrelsen sedan år 1992 ett projekt som kallades för SOL-300. SOL-

300 projektet gick ut på att med nyckelfärdiga solcellsanläggningar, stödja en större 

solenergianvändning på hus som var placerade på Jylland och Fyn. Detta projekt visade sig 

vara väl fungerande och ett nytt större projekt, kallat SOL-1000, som hade till uppgift att 

placera ut 1 000 solcellsanläggningar, var tänkt att installeras på privata hus med en samlad 

effekt på 1 MW. Detta projekt har på grund av en statlig budgetreduktion nu fått reduceras ner 

till att försöka uppnå en total installerad effekt på 650 kW och för närvarande så finns ingen 

större nationell plan för att stötta utvecklingen av solenergi i Danmark. Den danska 

regeringen har för närvarande bromsat alla tidigare subventioner som gällt för installering av 

solenergi i hushåll. Den tidigare energipolitiken som bedrevs, främjade i första hand solenergi 

som installerades i hushåll framför stora parker som hade till uppgift att distribuera energi ut 

till det allmänna nätet. (IEA, 2004) 
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I slutet av 2003 hade Danmark, med Grönland inkluderat, 1,9 MW installerad solenergi. Detta 

var en ökning från år 2002 med ungefär 0,3 MW. I Danmark går 88 procent av den totalt 

producerade solenergin ut i det allmänna nätet. (IEA, 2004) 
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Figur 5: Danmarks totala installerade solenergi i MW mellan åren 1994-2003 

Källa: IEA (2004). 

 

2.5 Storbritannien 

Den brittiska regeringen räknar med att minska sina växthusgasutsläpp med ungefär 22 

procent fram till år 2010 jämfört med 1990 års utsläpp. Det brittiska klimatprogrammet 

innehåller delvis redan tidigare kända insatser, som kravet att energibolagen skall ha minst 

fem procent av sin elproduktion från förnyelsebara energikällor från och med år 2003 och 

minst tio procent från år 2010. (IEA, 2004) I Storbritannien ska det också bli tydligare regler 

för utsläppshandel och krav på att elleverantörerna hjälper sina kunder att bli mer effektiva i 

sitt energianvändande (Svenska naturskyddsföreningen, 2003).  

 

Enligt ESTIF (2004) är de förnybara energikällor som prioriteras i det brittiska klimat 

programmet vindenergi, biomassa, solenergi och till en liten del vågenergi. Av dessa fyra 

energislag har solenergi och vågenergi lägst prioritering. Förnybara energikällor står för 

närvarande för 4 procent av den totala energi produktionen i Storbritannien. Marknaden för 

solenergi som energikälla har inte utvecklats så mycket under de senaste åren i Storbritannien, 

i jämförelse med många andra europeiska länder. Detta beror till stor del på att de har billiga 

fossila bränslen och ett litet stöd från den brittiska regeringen. 
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 Industrin för solenergi i Storbritannien är underutvecklad och dåligt finansierad och till viss 

del ignorerad av den brittiska regeringen trots att det enligt SEAS (2004) finns en stor 

potential för solenergi i landet. År 2003 blev det trots dåliga resurser en signifikant ökning av 

den installerade solenergin i Storbritannien. Ökningen av producerad solenergi under 2003 

var 1,7 MW. Den totala installerade solenergi effekten ökade med 43 procent, och är nu uppe 

i 5,9 MW, detta kan jämföras med Tysklands tidigare nämnda totala installation på 400 MW. 

Av den totala ökningen i Storbritannien har den största delen skett genom att det tillkommit 

anläggningar som genererar energi till det allmänna nätet, närmare 92 procent av den årliga 

ökningen i landets solenergi-produktion genereras från denna kategori av energikälla. 

Myndigheternas stöd av större demonstrations anläggningar som lanserades 2002 och olika 

försök med större fält avsedda för solenergianläggningar har också till stor del bidragit till 

ökningen. (IEA, 2004) 
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Figur 6: Storbritanniens totala installerade solenergi i MW mellan åren 1994-2003 

Källa: IEA (2004). 

 

Det brittiska departementet ”Department of trade and Industri”, (DTI) avsatte ungefär 8 

miljoner GBP år 2002 och nästan 9 miljoner GBP år 2003 för ett treårigt solenergi program 

som hade till uppgift att fortsätta driva forskningen och utvecklingen framåt inom solenergin. 

En stor del av dessa avsatta pengar har gått till tre stora separata demonstrationsanläggningar 

och även till olika program som DTI står för. Ytterligare 5 miljoner GBP var tänkt att avsättas 

till dessa projekt år 2004 för att uppskattningsvis 3 000 hushåll och 140 stycken större 

byggnader skulle kunna installeras med solenergi. Dessa mål har de under år 2004 varit 

tvungna att omarbeta då de inte ansetts kunna uppnås inom en rimlig tid. Det långsiktiga 
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målet med denna satsning är att försöka få större bolag och organisationer att investera i 

solenergi som ett energialternativ inom dess produktion. Den brittiska regeringen har trots 

revideringen av de tidigare uppsatta målen en förhoppning om att kunna nå en ökning av 

solenergins utveckling fram till år 2005 som är tio gånger större än dagens produktion. (IEA, 

2004) 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Policy 

Om inte konsumenter och investerare tror att teknologin för utvecklingen av solenergi är 

möjlig och tillförlitlig, kommer enligt SEAS (2004) inte ens de mest generösa statliga 

ingripanden att lyckas få solenergin accepterad i samhället. En negativ attityd till utvecklingen 

av solenergi hos ett lands befolkning kan till stor del bidra till att marknaden för utveckling 

och forskning inom solenergin avtar och att solenergin som energikälla inte uppnår de 

politiska mål som är uppsatta (Kåberg m.fl., 2003). 

 

Kan de olika europeiska ländernas miljömedvetenhet och attityder ha bidragit till de olika 

satsningar som skett inom solenergiutvecklingen i respektive land och hur skiljer sig de fem 

länderna; Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Storbritanniens olika attityder om 

miljön från varandra? Enligt Reiche m.fl, (2003) så kan den positiva utvecklingen inom 

förnybara energikällor, däribland solenergin förklaras till stor del av allmänhetens mer ökande 

medvetenhet om de positiva effekter förnyelsebar energi genererar. 

 

Om det istället är så att befolkningen i allmänhet har en negativ attityd till de högre 

kostnaderna och de eventuella externa effekter som förnybara energikällor som solenergin kan 

medföra, finns det risk att marknaden och utvecklingen för solenergin stagnerar. Den 

förändrade naturen och landskapsbilden som de stora solenergiparkerna skulle kunna medföra 

innebär att många av de områden som markägare värnar om nu skulle gå förlorad ( Reiche 

m,fl 2003). Därför kan det vara intressant att jämföra de olika ländernas attityder till miljön, i 

förhållande till varandra, och se om ett lands befolkning som har en benägenhet att anstränga 

sig mer för miljön än ett annat, satsar mer resurser på att utveckla förnybara energikällor som 

solenergi. Uppsatsen har för avsikt att försöka reda ut om ett samhälle som är mer positivt till 

att värna om miljön och dess framtid också kommer att vara mer villig att satsa på solenergi 

som alternativ framtida förnybar energikälla. 
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3.2 Geografiska förutsättningar 

Solenergin som varje år når jordytan är ca 800 miljoner TWh vilket enligt Kåberger m.fl. 

(2004) är cirka 10 000 gånger större än energin i världens årliga förbrukning av fossila 

bränslen. En del länder har det lättare sett ur en geografisk synvinkel än andra att satsa på och 

producera solenergi (SEAS, 2004). Enligt STEM (2004) så är verkningsgraden på dagens 

solceller ungefär 15 procent. Det innebär att 15 procent av den solenergi, i form av 

solinstrålningen som når solcellen omvandlas till el vilket innebär att det krävs mycket sol för 

att kunna producera en betydande del av den totala energin i ett samhälle. Kan då ett lands 

geografi påverka hur de väljer att investera i utvecklingen av solenergi? Enligt STEM (2004) 

har ett nordiskt land som Sverige sämre förutsättningar när det gäller den totala, för landet, 

årliga instrålningen av sol än till exempel länder som är belägna på mer sydligare 

breddgrader, vilket visar att det finns stora geografiska skillnader mellan länderna i studien 

och dess förutsättning att generera energi producerad av solenergi.  

 

3.2.1 Geografisk placering 

Ett stort inflöde av solens strålar bidrar till en ökad utvinning av energiproduktionen med 

solenergi vilket leder till en lägre energikostnad (STEM, 2004). Detta är en av anledningarna 

till varför uppsatsen har för avsikt att undersöka om den geografiska placeringen kan vara en 

av de faktorer som är betydande för den fortsatta investeringen för de olika ländernas 

utveckling och forskning inom solenergin som förnybar energikälla. 

 

3.2.2 Landarealer 

Det finns stora skillnader länderna emellan när det gäller deras respektive landareal. En stor 

landareal kan bidra till att fler och större solenergiparker kan installeras och byggas vilket kan 

leda till lägre kostnader. Enligt STEM (2004) så krävs det ungefär en markyta på 16 km² för 

att kunna producera 1 TW. En annan betydande orsak när det gäller den inhemska landarealen 

kan vara befolkningstätheten i landet och hur man ser på om större solenergiparker börjar 

utveckla sig så att det tar större värdefulla landarealer i anspråk. Därför kan det vara viktigt att 

undersöka de olika ländernas storlek och deras befolkningstäthet för att se om de har 

betydelse för solenergi-utvecklingen. 

 

 

 

 

 15



3.3 Solenergiproduktionens lönsamhet 

El producerad av solceller är idag fortfarande dyrare i jämförelse med andra mer 

konventionella kraftkällor som kol och olja även om den i vissa tillämpningar, där 

nätanslutningen till det allmänna nätet är svårt eller kostsamt, kan vara den billigaste 

lösningen. Det går därför inte att motivera hela kostnaden för solcellen med elens 

marknadsvärde. Efterfrågan på solceller på världsmarknaden är inte så pass hög att den kan 

stimulera kommersiell utveckling av effektiva produktionsmetoder och som snabbt kan pressa 

priserna för solceller till en konkurrenskraftig nivå (Kåberger m.fl., 2003).  

 

3.3.1 Lönsamhet inom solenergin 

Menanteau m.fl. (2003) anser att förnybara energikällorna såsom solenergin inte ännu kan 

konkurrera kostnadsmässigt med de mer traditionella, redan existerande energikällorna som 

kol och olja, eftersom de har fördelar av massproduktion samtidigt som de redan drar nytta av 

de inlärningseffekter som teknikens användning medför. Därför är det enligt STEM (2004) 

väldigt viktigt att lönsamheten är god för solenergiproducenterna, för dess fortsatta 

utveckling. Faktorer som eventuellt kan påverka lönsamheten för solenergiproducenter kan 

brytas ner till; (1) vilka kostnader industrin för framställandet av solceller har i sin 

produktion; (2) intäkterna som producenterna genererar från försäljningen av elen; och (3) 

vilka subventionssystem som går att erhålla för producenterna och även vilken möjlighet som 

finns för att göra vinster på marknaden. Om solenergiproducenter har möjligheten att 

producera energi och samtidigt göra höga vinster på det, kommer sannolikt nya aktörer att 

söka sig in på marknaden i hopp om att göra detsamma. I figur 7 på sidan 17, visas att ett 

vinstmaximerande företag som agerar under fullständig konkurrens kommer att producera upp 

till där P=MC, vinsten utgörs av den vertikalt streckade linjen i figuren mellan MR och AC 

vid produktionen q.  
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Figur 7: Kortsiktig jämvikt för marknaden och företaget under fullständig konkurrens 

Företaget Marknaden 

 

Utbudet av den producerade elen kan på lång sikt öka och priserna sjunka eftersom den 

vinstgenererade marknaden lockar till sig nya marknadsaktörer. Detta kommer att fortgå tills 

aktörerna på marknaden återgår till att uppnå mer normala vinster, det vill säga ända till 

priserna har fallit så att efterfrågekurvan tangerar företagets långsiktiga AC-kurva i den lägsta 

punkten. I figur 8 visas hur marknaden för solenergiproducenter kommer att agera om de 

solenergiproducerande företagen genererar höga vinster. 
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Figur 8: Långsiktig jämvikt för marknaden och företaget 

 

För solenergiproducenter som vill beträda energimarknaden kan det krävas höga 

investeringskostnader, framförallt de första grundinvesteringarna, då tekniken inom solenergi 

fortfarande är dyr att framställa. Höga kostnader för att etablera sig på en marknad kan leda 

till att marknaden blir mindre lockande för nya aktörer att ge sig in på och därför är de olika 

statliga stöden av en stor betydelse för solenergiproducenterna. 
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3.3.2 Statliga stöd 

Solenergiproducenterna har tillgång till ett antal olika subventionssystem beroende på vilket 

duktionen sker i. En subvention är någon form av finansiell hjälp från 

 olika länderna kan eventuellt ha effekt 

å hur hög utvecklingen har varit och är i respektive land. Olika subventionssystem kan ha 

europeiskt land pro

myndigheterna som till skillnad från skatter, som har uppgiften att minska konsumenternas 

eller producenternas budgetrestriktioner, har till uppgift att öka detsamma ( Henley m.fl., 

1997). De olika system som finns att tillgå för solenergiproducenterna är bland annat ett 

investeringsstöd som har till främsta uppgift att sänka de fasta kostnaderna i 

uppbyggnadsskedet av investeringen (Boverket, 2004). Det finns även ett antal andra statliga 

subventionssystem som de europeiska solenergiproducenterna har att tillgå. Den tänkta 

effekten av de olika systemen är dock densamma, varan antas bli billigare att producera och 

detta får kvantiteten att öka. När utbudskurvan för marknaden skiftar utåt, se figur 9, så kan 

det innebära att solenergin blir billigare att producera och kvantiteten av solenergiproducerad 

energi ökar. 
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Figur 9: Subventionens effekt på företaget och marknaden 

 

Hur mycket solenergimarknaden subventioneras i de

p

den effekten att producenterna inom solenergimarknaden finner det förmånligt att producera 

solenergi. Då kan också marknaden för solenergi bli än mer intressant för nya aktörer att ge 

sig in på.  
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Miljöbonus 

iljöbonusen som används framför allt i Österrike, innebär att elkonsumenterna är skyldiga 

som är tillverkat med hjälp av de olika förnybara energikällorna, däribland 

en betalas antingen genom att alla elkonsumenter får bekosta den 

olenergi-producerade energin eller också betalas detta av de konsumenter som köper 

et andra systemet som tillämpas för solenergiproducenterna är el-certifikat som innebär att 

elning av den totala elförsäljningen måste genereras med hjälp av förnybara 

 

M

att köpa el 

solenergi, till ett pris som statsmakterna har bestämt och garanterar ska gälla under en 

bestämd tidsperiod. Miljöbonus fungerar som en subvention som fördelas till de elproducenter 

som använder solenergin. (Menanteau m.fl. 2003) I figur 10 visar Menanteau m.fl. (2003) att 

energiproducenterna kan väljer att producera fram tills att marginalkostnaden för 

produktionen är lika med den föreslagna miljöbonusen P in, det vill säga, där den producerade 

el-kvantiteten motsvaras av värdet K ut. Eftersom marginalkostnadskurvan för elproduktion 

med solenergi i regel inte är känd så är inte K ut känd i förväg.  

 

P 

Q

M

 
Figur 10: Miljöbonus 

Källa: Menantau, m.fl. (2003). 

0 K ut

P in
X 

 

Avgifterna för miljöbonus

s

miljövänlig el. Det kan också bekostas via skattebetalarna eller en kombination av de olika 

metoderna (Menanteau m.fl. 2003).  

 

Elcertifikat 

D

en fast tilld

energikällor. På fria marknader så berör el-certifikaten i huvudsak producenter och 

återförsäljare, men enskilda konsumenter kan också innefattas i handelssystemet. (Menanteau 

m.fl. 2003)  
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Ansvariga aktörer har möjlighet att själva generera den mängd elektricitet som krävs, eller så 

kan de genom långtidskontrakt köpa in el som är producerat med förnybara energikällor från  

pecialiserade producenter. Dessutom kan de köpa in el-certifikat för en viss mängd 

kommer att ha 

ögre marginalproduktionskostnad än producent sol-b som har en bättre utvecklad teknik kan 

 för att 

ppnå det gemensamma målet (K = KA + KB = 2q) sänks, detta visas av den förmörkade delen 

d el-certifikat så kan särskilda mål tilldelas de olika aktörerna samtidigt 

för att uppnå produktionsmålet blir mindre genom att aktörernas 

arginalproduktionskostnader likställs (Menanteau m.fl. 2003). 

 

s

miljövänlig el från andra aktörer (Berry och Jaccard, 2001; Voogt m.fl. 2000).  

 

Om vi har två olika framställare av solenergi, sol-a och sol-b, som har samma produktionsmål 

q, vilket visas i figur 11, men producent sol-a har sämre produktionsteknik och 

h

kvantiteten för producent sol-a begränsas till KA tack vare möjligheten att handla med gröna 

certifikat till priset p, och därmed uppnå det uppsatta målet q. (Menanteau m.fl. 2003) 

 

Producent sol-b kan öka sin produktion till KB och sälja sitt överskott av el-certifikat till 

marknadspriset p. Introduceringen av certifikat leder till att elproducenternas kostnader

u

(Menanteau m.fl. 2003).  

 

 
 
Figur 11: Elcertifikat 

Källa: Menantau, m.fl.(2003). 
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Både miljöbonusen och elcertifikatssystemet har liknande effekter på marknaden. Eftersom 

utbudskurvan grafiskt förskjuts utåt så innebär det att solenergin skulle bli billigare att 

producera och kvantiteten av densamma öka. Utbudet av solenergi kan vara stora mellan 

nderna beroende på vilket subventioneringssystem de har använt sig av och även om lä

lönsamheten är stor nog för att nya aktörer skall söka sig in på marknaden. Ett stort problem 

för de redan etablerade solenergiproducenterna och de intressenter som eventuellt vill komma 

in på marknaden är den osäkerheten som råder kring dessa båda subventionssystem då de är 

tidsbegränsade. Osäkerheten kan vara så stor att det hämmar utvecklingen av de förnybara 

energikällorna snarare än stöttar dem. Av denna anledning är det intressant att studera hur de 

olika systemen har påverkat ländernas utveckling.  
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Kapitel 4 

Resultat och analys 

 

 

4.1 Policy 

Allmänhetens attityder till miljön i allmänhet de fem olika länder som uppsatsen behandlar 

kommer här att analyseras och jämföras med hur utvecklingen inom solenergin i de olika 

länderna tenderat till att utveckla sig. Uppsats n utgår ifrån att de länder som har en positiv 

till en framtida bra miljö, också har en positivare inställning till förnybara 

 
 

i 

e

inställning 

energikällor som solenergi. Under de senare åren har enligt Reiche m.fl. (2003) en betydande 

miljömedvetenhet vuxit upp bland befolkningen i många europeiska länder vilket lett till en 

positiv utveckling för förnybara energikällor. I en undersökning som är gjord av European 

Opinion Research Group (EORG) i december år 2002, framgick den allmänna uppfattningen 

som européer hade till miljön. Undersökningen visar hur Europas befolkning såg på frågor 

som är relaterade till både miljön i hemlandet och andra europeiska länder. Svaren de angav 

sammanställdes sedan och rangordnades för att ange den procentuella fördelningen inom 

respektive fråga hos de olika länderna. På frågan om vad de olika ländernas befolkning ansåg 

vara viktigast för miljön, så svarade Tyskarna och Danskarna att det var framför allt 

skyddandet av naturen som de ansåg vara viktigast för miljön, utan någon närmare förklaring. 

Österrikarna ansåg att bevarandet av de gröna och behagliga landskapen var av högsta 

prioritering för dem. Svenskarna tänkte i första hand på miljön som någonting att bevara för 

deras barn att växa upp i medan britterna främst tänkte på miljöföroreningarna och 

nedsmutsningen inne i städerna. När det gällde hur allmänhetens agerande kunde påverka ett 

lands miljösatsningar så ansåg fyra av de fem undersökta länderna att deras agerande kunde 

påverka miljön avsevärt. Det var bara i Storbritannien som majoriteten av befolkningen ansåg 

att det ligger utanför deras kontroll att göra något för att påverka miljön. Alla fem ländernas 

befolkning ansåg dock att de agerar utifrån det som är miljömässigt bäst för det egna landet, 

men att deras agerande bara har betydelse om andra länders befolkning agerar på ett liknande 

sätt. För att lösa de miljöproblem som finns ansåg Tyskarna att det bästa angreppssättet var att 

införa hårdare regler, medan befolkningen i de övriga länderna ansåg att den bästa lösningen 

att reducera miljöskador var att försöka öka allmänhetens kunnande inom området. 

Befolkningarna trodde sig veta mer om miljöproblemen i sig, än lösningar på detsamma. 
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I tabellen längre ner på sidan konstateras att Storbritannien är det land som har den mest 

oroliga befolkningen för eventuella miljöskador, följt av Österrike på andra plats. Bägge dessa 

länder anser att kärnkraften är det som de känner minst tillit till. Tyskland på tredje plats har 

en befolkning som anser att naturkatastrofer skapar den största anledningen till oro, när det 

gäller miljön. Danmarks befolkning är inte lika oroliga som de två första ländernas 

befolkning, men danskarna anser också att kärnkraften är det som oroar dem mest. I Sverige, 

som visar minst oro för miljöskador, rankas skogens välbefinnande som en viktig del i miljön 

(EORG, 2002). En rangordning länderna emellan när det gäller vad befolkning i respektive 

land är mest orolig för och i vilken utsträckning skulle i tabellform se ut så här; 

 
Tabell 1: Ländernas oro för miljön i fallande ordning                        

Rangordning Land Mest oroliga för 

1:a Storbritannien Kärnkraft 

2:a Österrike Kärnkraft 

3:a Tyskland Naturkatastrofer 

4:a Danmark Kärnkraft 

5:a Sverige Skogen 

Källa: EORG (2

 

Av de undersökta länderna så är det bara Sveriges oro över miljöfrågor som t 

relaterat till giförbrukningen. Storbrita sterrike och Danmark ä der som 

n som energikälla är det som mest kan påverka miljön negativt. Av dessa 

e länder, som alla anser att kärnkraften bidrar till högst oro, är befolkningen i Storbritannien 

002). 

 inte är direk

ener nnien, Ö r de län

anser att kärnkrafte

tr

i högre grad mer orolig för kärnkraftskatastrofer, och därför placeras de före Österrike och 

Danmark. De olika miljöpåverkanden som ländernas befolkning anser vara oroande för miljön 

kan antas vara positivt för utvecklingen av solenergin som energikälla, Eftersom kärnkraften 

som energikälla verkar oroa befolkningen i de olika länderna till största del skulle alltså 

solenergi vara en alternativ framtida energikälla att utveckla i dessa länder. När det gäller den 

tyska befolkningens dominerande orosmoment, naturkatastrofer, så skulle detta också kunna 

vara en stark bidragande orsak till att utveckla de förnybara energikällorna som bland annat 

solenergi, eftersom användandet av de mer konventionella energiproduktionsslagen som olja 

och kol enligt Kåberger m.fl., (2003) i högre grad bidrar till att påskynda de 

klimatförändringar som hela världen kan få komma att ta del av på grund av växthuseffekten.  
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4.2 Geografiska förutsättningar 

 

4.2.1 Sol- och geografiförutsättningar 

v de fem undersökta länderna är Österrike det land med den högsta solenergi resursen 

er ett års beräkningar. Österrike har en medelinstrålning 

ellan 1,5-4,0 kWh/m²/dag, beroende på den geografiska placeringen i landet. Detta placerar 

nderna i uppsatsen när det gäller inflödet av solenergi. 

 arealer vara av stor 

etydelse för framtida utbyggnad och utveckling av solenergin som kraftkälla. Den inhemska 

det gäller hur och var mindre solceller kan placeras 

 

A

beräknat genom kWh/m²/dag und

m

landet främst av de fem undersökta lä

Storbritannien som har den näst största varierande solinstrålningen med mellan 0,5-1,0 

kWh/m²/dag, för den norra delen av landet och mellan 1,0-1,5 kWh/m²/dag, för den södra 

delen av landet, rankas på andra plats om man ska se till hur solenergiresurserna är fördelade. 

Länder som Tyskland, Danmark och Sverige har alla en instrålning från solen som motsvarar 

mellan 0,5 och 1,0 kWh/m²/dag. Av dessa tre sistnämnda länder så har Tyskland och 

Danmark till största delen av deras respektive landareal en instrålning på 1,0 kWh/m²/dag, 

vilket placerar dem före Sverige eftersom Sverige till största delen av landarealen har 0,5 

kWh/m²/dag. Det är bara kring kusterna i norra Sverige och delar av mellersta Sveriges 

östkust där instrålningen ligger omkring 1,0 kWh/m²/dag (AEG, 2003). 

 

4.2.2 Landareal och innevånareantal 

Eftersom det tidigare nämnts att det krävs en större areal för att kunna placera och utveckla 

större solenergi producerande parker så kan de olika ländernas totala

b

geografin har mindre betydelse då 

eftersom de förutom att placeras i större parker även kan anläggas på bostadshus, då ofta på 

taken men också placeringar på byggnadernas fasader är mer och mer vanligt förekommande. 

Om man ser till landets areal så är det Sverige med sina 449 964 km² som skulle ha de bästa 

landförutsättningarna att installera och utveckla större solenergiparker. Därefter följer 

Tyskland, Storbritannien, Österrike och sist Danmark med sina 43 094 km² (NE, 2003). När 

det gäller befolkningstätheten så skulle även här Sverige ha de bästa förutsättningarna 

eftersom det finns större ytor som skulle kunna exploateras utan att värdefulla arealer skulle 

komma att användas. Om man ska rangordna de efterföljande länderna så skulle det innebära 

att Österrike skulle ha bättre arealmässiga förutsättningar än Danmark att satsa på solenergi. 
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Detta kan dock vara lite missvisande för enligt SEAS (2004) skulle Danmark ha bättre 

geografiska förutsättningar eftersom landet inte har lika mycket bergsterräng som Österrike 

ar utan ett mer flackt landskap. Efter dessa tre länder följer Tyskland på fjärde plats och sist 

ed den högsta befolkningstätheten av de undersökta länderna är Storbritannien.  

h

m

 
Tabell 2: Sveriges, Tysklands, Storbritanniens, Österrikes och Danmarks landareal och 

innevånareantal/km² 

Land: Areal (km²): Innevånareantal/km² 

Sverige 449 964  19.6  inv./ km² 

Tyskland 356 733 231,3 inv./km² 

Storbritannien 241 752 242,8 inv./km² 

Österrike   83 856  97,8 inv./km² 

Danmark   43 094 125,3 inv./km² 

Källa: NE, (2004). 

omiska förutsättnin

energiproducenternas er 

nätanslutna solcellssystem är fortfarande förhållandevis hög i de flesta länder 

m man jämför med de kostnader som elproducenter för andra energislag har även om det 

n till detta är många, och ett av dem är att solenergi ännu 

nvänds och utvecklats i väldigt liten skala. Andra orsaker som kan påverka de undersökta 

g och utveckling är energipriset, räntenivån och 

 

4.3 Ekon gar 

 

4.3.1 Sol  kostnad

Kostnaderna för 

o

sjunkit de senaste åren. Anledninge

a

ländernas kostnader för fortsatt forsknin

solfårhållandet i det egna landet. Kostnaderna för solel består ungefär till hälften av kostnaden 

för själva modulerna medan resten är övriga systemkostnader. Dessa systemkostnader kan 

delas upp i en ytberoende del och en effektberoende del. Den så kallade ytberoende delen 

består framförallt av kostnader för mark, stativ, ledningar, samt monteringsarbeten. De 

effektberoende systemkomponeneterna utgörs av transformatorer och övrig 

högspänningselektronisk teknik. (STEM, 2004)  
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Kostnaderna för de storskaliga solenergisystemen med solfångare varierar stort mellan de 

ndersökta länderna. Kostnaderna i de undersökta länderna ligger i intervallet 250 €/m² till 

 575 €/m² beroende på vilket land anläggningen är placerad i och anläggningens storlek och 

restanda. Framförallt har anläggningens storlek betydelse då större anläggningar har en 

u

1

p

mycket lägre produktionskostnad per kvadratmeter än vad de mindre anläggningarna har. 

Storbritannien har den högsta kostnaden per kvadratmeter med sina 1 575 €/m² men då ska 

beaktas att beräkningarna är gjorda utifrån den småskaliga produktionen med anläggningar 

mellan 2-3 m², då uppgifter saknas från den storskaliga och där den småskaliga uträknade 

genomsnitt ytan för solfångare är tre kvadratmeter. (ESTIF, 2004). 

 

Tabell 3: Ländernas pris per installerad solfångaryta i m² 
Land: Pris i €/m²: 

Sverige 250¹ 

Tyskland 400¹ 

Danmark 500¹ 

Österrike 720¹ 

Storbritannien 1575² 

Källa: ESTIF (2004). 

ngar med storleken 4-200 m

ngar med storleken 1-3 m² 

stöd som solenergiproducenterna har möjlighet att kunna 

h dessa kan skilja sig lite från varandra. I de fem länder som 

ndersökningen baserar sig på så finns det förutom ett investeringsstöd, vars huvudsyfte är att 

esteringskostnaden, också olika subventionssystem som har till uppgift att 

¹Anläggni ² 

²Anläggni

 

4.3.2 Statliga stöd 

Det finns ett antal olika statliga 

tillgå i sina respektive länder oc

u

sänka den fasta inv

under produktionens gång underlätta för producenterna till fortsatt produktion då solenergi 

anses vara ett dyrt produktionsslag men som dessutom bidrar till en renare energiförsörjning. 

Det vanligaste stödet som används för att stimulera till fortsatt utveckling av solenergin hos 

de fem undersökta länderna är investeringsstödet, som antingen kan fås som en procentuell 

del av den totala kostnaden eller en förbestämd summa för varje installerad kW. Av de fem 

undersökta länderna har Danmark i dagsläget inte någon form av statligt finansiellt stöd för att 

gynna solenergiproducenterna. Danmark hade nyligen ett system som innebar att 

producenterna erhöll 0,53 Euro per producerad kWh upp till 30 procent av den totala 

produktionskapaciteten men det har nu försvunnit helt. 
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Tabell 4: Stödpolitik för solenergi 

Land investeringsbidrag Subventioner 

 

Certifikat/ 

åtaganden 

 

Anbudsförfaranden 

 

Andra typer av 

stöd 

 

Österrike X X H  X 

Danmark  H    

T  yskland X X   X 

Sverige X  X  X 

Storbritannien X   H X 

An uell mekanis H = äldre strategi ndrad). 

Kä l, m.fl. (2003

 

Investeringsstödet är störst utbrett i Österrike och Tyskland som bägge har olika förm  

som är ett av de länder som satsat stort på 

 stater någon form av investeringsstöd antingen i form av ett bidrag 

om ligger omkring 30 procent av investeringskostnaden eller ett fastställt belopp per 

sterrike långt före de övriga undersökta 

nderna eftersom Danmark helt saknar detta stöd och Sverige och Storbritannien bara 

m. X = akt m,  (nu ä

lla: Stenze ). 

ånliga

program för nya solenergiproducenter. I österrike 

solenergi har alla landets

s

solenergiproducerad kvadratmeter som kan variera mellan staterna beroende på olika 

program. Tyskland har liksom Österrike också satsat mycket resurser på utvecklingen av 

solenergi genom att använda sig av många olika program som alla är anpassade till olika 

varianter av solenergiproduktioner, storskalig såväl som småskallig produktion. I alla dessa 

tyska program ingår dels ett investeringsbidrag men också en statlig subvention per 

producerad kW. I Sverige har hushåll som vill investera i en solenergianläggning möjlighet att 

ansöka om investeringsbidrag hos Boverket. Detta bidrag är rambegränsat och finns att 

ansöka om för de hushåll som är intresserade att installera solenergi som energikälla och när 

detta, av staten fastställda belopp är uppnått, så upphör bidraget att gälla. Storbritannien 

saknar i dagsläget någon form av investeringsbidrag.  

 

Ett annat stöd till solenergiproducenterna som är utbrett bland de undersökta länderna är det 

statliga stödet till FoU och demonstrationsprojekt. Storleken på dessa stöd varierar mycket i 

de olika länderna och även här ligger Tyskland och Ö

lä

avsätter en liten del i jämförelse med dessa två länder. I Storbritannien över lag så har det 

politiska stödet varit väldigt dåligt för solenergiproducenterna de senaste åren. De stöd som 

går att få är ett finansiellt stöd som innebär fördelaktigare lån för producenterna. Detta 

stödsystem finns också i Tyskland och Österrike och är där betydligt förmånligare än i 
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Storbritannien (Stenzel, m.fl. 2003). I Österrike och Sverige har solenergiproducenterna även 

olika former av stöd per producerad kW i form av miljöbonus i Österrike och ett 

elcertifikatssystem i Sverige. Dessa bägge system är tidsbegränsade och bygger på att 

producenterna erhåller en viss summa för varje producerad kW under ett antal år. 

 

Vid en rangordning länderna emellan så har Tyskland och Österrike det gynnsammaste 

statliga stödet för solenergiutvecklingen där de flesta bidragsformer går att få. Österrike har 

också en stark utveckling när det gäller det statliga stöd som producenterna i landet har att 

llgå men antalet solenergigynnande program är färre än i Tyskland. Sverige rankas på tredje 

h en femma (5) den sämsta. 

 på en skala från 1-5 

kostnader subventioner 

ti

plats med den fördelen gentemot Storbritannien som har sitt finansieringsstöd, att det finns 

både ett investeringsstöd och ett el-certifikatsystem att tillgå i Sverige som har till uppgift att 

främja och utveckla produktionen. Danmark har för närvarande inget statligt stöd till 

solenergiproducenterna i landet. 

 

4.4 Sammanfattning av analysen 

I tabellen nedan kommer de olika ländernas faktorer att rankas, där en etta (1) innebär den 

högsta placeringen av länderna oc

 
Tabell 5: Ländernas kategoriska ranking

Land policy Sol-och 

geografiska 

förutsättningar 

Landareal befolkningstäthet Lönsamhet; Lönsamhet; 

Danmark 4 4 5 3 3 5 

Tyskland 3 3 2 4 2 1 

Storbritannien 1 2 3 5 5 4 

Sverige 5 1 1 5 1 3 

Österrike 2 4 2 4 2 1 

 

När det gäller länders policy och dess attityder till miljön så skilde de ycket mellan de 

ändern Storbrita ien, Österr e, Tyskla  och Danm k som alla hade 

atera  farhågor om miljön i fr tiden. Men där Britterna över lag var st orolig 

r kärnkraften och dess utveckling vilket i undersökningen drar kopplingen att de också i 

t inte m

fyra l a nn ik nd ar

energirel de am me

fö

högsta grad är för en utbyggnad av förnybar energi som solenergi som alternativ kraftkälla. 

Detta har emellertid inte avspeglat sig i hur Storbritannien valt att satsa på solenergi som 

förnybar energikälla, eftersom utvecklingen i landet fortfarande är väldigt låg.  
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När det gäller den geografiska placeringen på landet och dess förutsättningar för en gynnsam 

solinstrålningen så var Österrike det land som hade klart bäst förutsättningar av länderna följt 

av Storbritannien. Här kan man tydligt se att Österrike tagit väl tillvara på denna solenergi 

resurs de senaste åren då utvecklingen av solenergi varit hög i landet. Att Tyskland här rankas 

mråden med låg befolkningstäthet. Här rankas Sverige högst eftersom det är 

ndet där befolkningstätheten är lägst av de undersökta länderna följt av Österrike och 

nen varför 

ndersökningen fick göras på den mindre produktionen. Men även här var Storbritanniens 

före Danmark beror på att den totala instrålningen per kvadratmeter är mycket högre i 

Tyskland än Danmark då landet till ytan är större. Sverige är det land som har de sämsta 

förutsättningarna när man ser hur solinstrålningen per kvadratmeter är under hela året. 

Däremot har Sverige de bästa geografiska förutsättningarna när det gäller storleken på landet. 

Eftersom undersökningen tog upp att utvecklingen av solenergi skulle kunna få stora 

landarealer att upptas så antogs också att en stor landyta var någonting positivt för 

utvecklingen.  

 

Då det gäller den höga befolkningstätheten ansågs det i undersökningen vara någonting som 

påverkade utvecklingen negativt då landområden med hög befolkningstäthet ansågs värderas 

högre än lando

la

Danmark. De två övriga länderna Storbritannien och Tyskland är de två länderna som har den 

högst befolkningstätheten av de fem undersökta, vilket gör att denna tolkning av 

befolkningstätheten kan bli lite vilseledande eftersom Storbritannien har den näst lägsta 

installerade kapaciteten av solenergi och Tyskland den högsta av de fem länderna. 

 

Kostnaderna för att installera solenergi som kraftkälla varierade mycket mellan de olika 

länderna då dessa kostnader baseras på större solenergiparker med varierande storlekar. I 

Storbritannien fanns det knapphändig information om den storskaliga produktio

u

kostnader högst av alla de undersökta länderna och det kan nog bero på att solenergin är 

underutvecklad och dåligt finansierad och till viss del ignorerad av den brittiska regeringen. 

När det gäller subventioner som respektive lands solenergiproducenter har att tillgå för att 

utveckla och göra sin produktion mer lönsam så har Tyskland och Österrike de flesta och 

generösaste subventionssystemen av de fem undersökta länderna. Detta kan nog bidra till att 

fler producenter och investerare kommer att söker sig in på marknaden, vilket kan understödja 

till en tryggad framtid för utvecklingen i dessa länder. 
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Genom att beräkna summan av alla länders rankingstal i tabell 3 kommer en sammanställning 

att göras när det gäller vilket av de undersökta länderna som totalt sett har de bästa 

rutsättningarna för utvecklingen av solenergi som en alternativ framtida energikälla. Vid 

nkingen kommer de siffror som använts att rangordna länderna i kategoritabellen att 

r 

kostnader subventioner 

fö

ra

användas och landet med den lägsta totala summan får då anses vara det mest gynnsamma 

landet att producera solenergi i.  

 
Tabell 6: Slutlig ranking av de undersökta länderna i fallande ordning 

Land policy Sol-och 

geografiska 

förutsättninga

Landareal befolkningstäthet Lönsamhet; Lönsamhet; Totalt 

Tyskland 3 3 2 4 2 1 15 

Österrike 2 1 4 2 4 2 15 

Sverige 5 5 1 1 1 3 16 

Storbritannien 1 3 5 20 2 5 4 

Danmark 4 4 5 3 3 5 24 

 

Genom att studera denna sammanfattande tabell kan man utläsa att Tyskland och Österrike 

e å bä  länderna fö fortsatt an utgår f de 

om undersökningen är baserad på. Detta stämmer bra ed den verkliga utvecklingen 

om skett i de bägge länderna under de senaste tio åren. På tredje plats kommer Sverige, inte 

skulle vara d  tv sta r utveckling av solenergin om m rån 

faktorer s  m

s

så långt efter de bägge stor länderna, och till Sveriges fördel är den stora landarealen som är 

gynnsam för en större solenergiutveckling men också de låga kostnaderna som landet har 

inom solenergiproduktionen, i förhållande till de andra länderna. Storbritannien och Danmark 

ligger i den undersökningen långt efter de övriga. I Storbritanniens fall så beror det till stor del 

av att kostnaderna för solenergin fortfarande är mycket dyr och att den statliga hjälp som kan 

vara betydande för denna typ av energiframställning är väldigt dålig. I Danmark är det statliga 

stödet obefintligt för tillfället vilket till stor del inneburit att solenergiutvecklingen gått väldigt 

trögt i landet. En annan orsak till att utvecklingen går trögt i Danmark kan vara att landet 

istället valt att satsa mycket resurser på vind kraft som den dominerande framtida förnybara 

energikällan. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

 

 

Denna uppsats har till syfte att studera de fem länderna Danmark, Tyskland, Sverige, 

Storbritannien, och Österrikes olika faktorer som kan påverka solenergiutvecklingen i dessa 

länder. Studien omfattar ländernas utveckling de senaste tio åren och de faktorer som 

studerades var ländernas policy, de olika geografiska förutsättningarna för att kunna 

de senaste åren har varit högst av de fem undersökta länderna. 

torbritannien har trots dålig uppbackning från myndigheterna högre installerad 

 

 

 

producera energi med hjälp av solen såsom landarealen och solinstrålningen per kvadratmeter 

i landet men också faktorer som påverkar lönsamheten inom solenergiproduktionen har 

undersökts. När det gäller lönsamheten har framför allt de olika ländernas kostnader och 

intäkter belysts och jämförts men också de olika ländernas statliga stöd till producenterna har 

jämförts med varandra. 

 

Tyskland var det land som hade den högsta installerade solenergi-kapaciteten med god 

marginal till Österrike som är det land som innehar den näst högsta kapaciteten, men där den 

procentuella ökningen 

S

solenergikapacitet än vad både Danmark och Sverige har tillsammans. När det gäller farhågor 

om den framtida miljön var bara Sveriges befolkning, som enligt EORG`s undersökning i 

december år 2002 inte hade energirelaterade betänkligheter om detta. Tre av länderna, 

Storbritannien, Österrike och Danmarks befolkning visade alla stor oro för kärnkraften och 

dess eventuella framtida konsekvenser vilket i uppsatsen kopplades samman med att de också 

var mer positiv till en ökning av förnybara energikällor som solenergi som ett alternativ till 

kärnkraften. Av dessa tre länder var den brittiska befolkningen mest orolig för eventuella 

kärnkraftsolyckor eller andra kärnkraftsrelaterade miljöolyckor följt av Österrike och 

Danmark. Den tyska befolkningen ansåg att naturkatastrofer av olika slag var det miljöhot 

som de oroades mest av. Även här kan man anta att befolkningen är för en utveckling av 

solenergi eftersom solenergin inte genererar några utsläpp som kan bidra till ökade 

växthusgaser och påskynda den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har till 

stor del inneburit att de alltmer extrema naturkatastroferna som översvämningar drabbat 

befolkningen i många länder i Europa, däribland Tyskland. 
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Av de olika geografiska förutsättningarna som uppsatsen behandlar, antalet kWh per 

kvadratmeter som landet har i solinstrålning på ett år och beräkningen av landarealer och 

befolkningstätheten så hade Österrike de bästa förutsättningarna när det gällde 

solinstrålningen i landet och Sverige den sämsta. Detta kan vara en av anledningarna till att 

ställning är alla baserade utifrån den senaste installerade storskaliga 

roduktionen och eftersom att det inte fanns några exakta siffror över den brittiska storskaliga 

Österrike under de senaste åren utvecklat solenergin i den stora utsträckning som de gjort 

medan det i Sverige gått lite trögare i utvecklingen. Södra delarna av Storbritannien har också 

gynnsamma förutsättningar för solenergiproduktion om man ser till landets solinstrålning per 

år, vilket inte har visat sig i deras utveckling. De två länderna Tyskland och Danmark har 

båda liknande förutsättningar men där det finns avsevärda skillnader i hur man har utvecklat 

solenergin i respektive land eftersom Tyskland är landet med den högsta installerade 

solenergikapaciteten och Danmark den lägsta installerade kapaciteten. Vid en storskalig 

produktion av vissa förnybara energikällor som vindkraft och solenergi har det i tidigare 

undersökningar som gjorts antagits att landarealen har stor betydelse eftersom denna typ av 

energiproduktion är arealkrävande, vilket i detta fall skulle innebära att Sverige har de bästa 

förutsättningarna följt av Tyskland. De två länderna Österrike och Danmark skulle genom 

detta geografiska antagande ha de sämsta förutsättningarna då de är de två minsta länderna i 

undersökningen.  

 

De ekonomiska förutsättningarna är viktiga för respektive lands förutsättning att fortsatta sin 

satsning på solenergi då den fortfarande är relativt kostsam. Kostnaderna som länderna har för 

sin solenergi-fram

p

produktionen så jämfördes också den småskaliga. Detta visade att Storbritannien hade det 

högsta kostnaderna och Sverige hade de lägsta kostnaderna. I Sveriges fall kan detta förklaras 

med att en större nationell satsning på solenergin de senaste åren vilket  inneburit att fler 

aktörer sökt sig till marknaden för modultillverkningen för solenergi. Andra länders nationella 

satsningar i form av statliga stöd visar att Tyskland och Österrike innehar, de för 

solenergiproducenterna, mest gynnsamma stöden för produktion och utveckling av de 

undersökta länderna. Storbritannien ligger en bit efter dessa länder då det enda statliga stöd 

som går att få där idag är en subventionerad ränta som innebär fördelaktigare lån till 

producenterna. Det är bara i Danmark som det för tillfället helt saknas stöd till 

solenergiproducenterna, då landet valt att satsa mer på vindkraften som den dominerande 

framtida förnybara energikällan.  
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Genom att studera analysen som gjorts av de olika faktorerna som uppsatsen behandlar kan 

det vara svårt att dra några specifika slutsatser för vad som har påverkat ländernas olika 

investeringar i solenergi. En enda av de olika faktorerna kan inte ha varit avgörande för hur de 

alt att satsa på utvecklingen, utan en blandning av olika faktorer måste ha varit avgörande för 

 på att 

rnybara energikällor i större utsträckning ska vara ett alternativ till de mer konventionella 

v

hur länderna satsat på solenergi. En av faktorerna som kan bidra till solenergiutvecklingen på 

ett positivt sätt är ländernas innevånares olika syn på miljöfrågor. En annan faktor som är 

viktig är att det statliga stödet som ländernas producenter har att tillgå, som är en väldigt stor 

anledning till att länderna fortsätter att utveckla och producera solenergi men att däremot 

landarealen och befolkningstätheten i dagsläget har mindre betydelse. Även om vissa av de 

faktorer som uppsatsen belyst inte kan ses som relevanta för just dessa länder, kan de ha haft 

stor betydelse ändå. Likaså kan faktorerna ha olika stor betydelse i de olika länderna.  

 

Även om dessa fem länders installerade solenergikapacitet skiljer sig väldigt mycket åt, kan 

det antas att solenergiproduktionen kommer att öka i framtiden även i de, i dagsläget mindre 

producerande länderna då oron över den globala växthuseffekten skapar ett tryck

fö

energikällorna. Det som talar emot en fortsatt utveckling inom området kan vara de höga 

kostnaderna och att de olika länderna väljer att prioritera andra energislag i första hand på 

grund av detta. Är det till exempel klokt att ett land som Sverige ska satsa stora resurser på att 

utveckla solenergin som en av de dominerande förnybara energikällorna när de har det 

geografiska läget med klen solinstrålning emot sig, eller ska de i högre grad satsa mer på, för 

landet, anpassade energikällor? Detta är en intressant fråga att försöka få besvarad.  
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