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När man första gången kommer i kontakt med solpaneler är det lä� a� bli överväldigad av alla komponenter och siffror. Den här 
introduk�onen är �ll för a� ge dig lite bakgrundsinforma�on om solceller och vad som är vik�gt a� tänka på när man ska installera 
dessa. Längst bak i denna skri� finns en referenslista där du kan få ännu mer detaljerad informa�on.

Vad är en solcell och vad är en solpanel
Solceller omvandlar energi i solinstrålningen �ll 
elektricitet �ll skillnad från solfångare som omvandlar 
energin i solinstrålningen �ll värme, t ex för a� värma 
va�en. En solcell består av en tunn skiva av kisel - e� 
sk halvledarmaterial - med kontakter på fram- och 
baksidan. När solcellen utsä�s för ljus polariseras den 
så a� framsidan blir nega�vt och baksidan posi�vt 
laddad. Metallkontakterna på fram- och baksidan tar 
upp laddningen i form av elektrisk ström. Se principen 
för en solcell på bilden �ll höger. 

Det finns olika typer av solceller: kristallina 
(monokristallina och polykristallina) samt amorfa, eller sk 
tunnfilmspaneler. I de monokristallina är kiselatomerna 
ordnade i e� närmaste perfekt mönster. Dessa känns 
igen på a� färgen är i det närmaste svart och hörnen 
avrundade. I de polykristallina är kiselatomerna mera 
oordnade, vilket ger dem en något sämre verkningsgrad 
än de monokristallina, men en billigare �llverkningsprocess. Dessa solceller är o�ast blåak�ga och i det närmaste spräckliga. I 
tunnfilmspanelerna är solcellsskikten mycket tunna, vilket gör a� man  förutom nätanslutna även kan �llverka flexibla paneler.

En kiselkristallin solpanel, även kallad solcellspanel, består av e� antal mindre solceller. Varje enskild solcell ger en låg spänning 
på ca 0,5 volt. Man seriekopplar därför celler för a� få prak�skt användbara spänningar. De seriekopplade cellerna är känsliga 
och skyddas mot fukt, mekaniska belastningar och beröring genom a� de inkapslas i e� laminat som får en ram och då blir en 
solcellspanel. Framsidan av panelen är av e� transparent material, vanligen specialhärdat glas. För baksidan varierar materialet i 
större utsträckning. Glas och teflonduk (Tedlar) är vanligt förekommande. 36 solceller är e� vanligt antal för en solpanel. Vid färre 
än 36 solceller når solpanelen inte upp �ll �llräckligt hög spänning för a� kunna ladda t ex e� ba�eri eller ge något större bidrag 
�ll bostadens elnät under lika många �mmar per dygn. Större solcellspaneler brukar ha 60 eller 72 solceller.
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Solpaneler producerar en likström, som kan användas för a� ladda e� ba�eri för a� driva utrustning avpassad för 12V/24V, t ex 
lampor, dator, etc. eller så kan likströmmen omvandlas �ll växelström med hjälp av en växelriktare och ledas in på det befintliga 
elnätet i den egna bostaden och även vidare ut i elnätet utanför bostaden när behovet är mindre än produk�onen. Nedan visas 
olika principer a� koppla in si� solpanelsystem:

    För laddning av ba�eri Enbart �ll egna bostadens förbrukning             För eget bruk och översko� �ll elnät 

Är det lönsamt med solceller i Sverige
Priserna på solceller har sjunkit dras�skt de senaste åren, vilket gjort a� installa�onerna och produk�onen av solceller har ökat 
kra�igt och i sin tur y�erligare påverkat priserna i posi�v riktning. De�a gör a� det numera även är lönsamt för privatpersoner 
a� investera i solcellsanläggningar. Förutom de rent prismässiga aspekterna har �digare o�a angivits a� solen inte är �llräckligt 
närvarande på våra breddgrader i Sverige för a� göra en solcellsinvestering ekonomiskt försvarbar. Det stämmer visserligen a� 
solinstrålningen inte är så stark under de mörkaste vintermånaderna. Dock har södra Sverige nästan samma förutsä�ningar som 
Tyskland där produk�onen från de solceller som hi�lls installerats där en solig sommardag kan komma upp i nästan 50 % av 
behovet. Generellt se� förbrukar en normalstor villa ca 5 000 kWh per år i hushållsel. För a� täcka de�a behov krävs ca 40 kvm 
solceller på taket. Det går dessutom a� sälja överko�sel från solcellerna �ll många av elleveratörerna. Tala med din elleverantör 
för a� höra vad som gäller för just denna.

Vilka faktorer påverkar solpanelens effekt
Olika faktorer påverkar solpanelens effekt och därmed den energi den kan leverera. Effekt mäts i Wa� (W) och energin som 
produceras brukar man ange i kWh. För a� panelen ska ge maximal effekt (Wmp), krävs förutom en instrålning på 1000 W/m², a� 
panelen är riktad rakt mot solen. Full effekt ger den bara under en kortare �d under e� dygn. Övrig �d ger den mindre beroende 
på solens infallsvinkel mot panelen. Solpanelens effekt varierar alltså över dagen beroende på solens rörelse över himlen och var 
i landet man bor. För a� förenkla beräkningarna av den energi en solpanel ger under e� helt dygn brukar man säga a� solpanelen 
ger maximal effekt under fyra �mmar och inget den övriga �den. Solpanelen laddar förstås även vid molnigt väder och under en 
större del av dagen, men med lägre verkningsgrad.

Räkneexempel 200 W solpanel: 
Energin man kan få ut beräknas som 200 W x 4 h = 800 Wh/dygn = 0.8 kWh/dygn, vilket gäller under sommarmånaderna när 
solinstrålningen är som starkast. Om man avser installera sin panel i t ex sommarstugan kan de�a beräkningssä� användas. För 
beräkning av e� helt års energiproduk�on mul�plicerar man panelens effekt med 0,9 vilket blir ca 200 W x 0,9 = 180 kWh/år. 

Omgivningens temperatur har också betydelse för vilken effekt solpanelen ger och en solpanel har e� temperaturop�mum där den 
ger som mest effekt. För hög såväl som för låg temperatur minskar effekten och vid fast montering ska man därför se �ll a� lu� kan 
cirkulera fri� på solpanelens baksida. En solpanels arbetstemperaturområde brukar ligga i intervallet -40 �ll 85°C med op�mum 
runt 45°C

Hur beräknas solpanelens verkningsgrad
Från solen kommer varje sekund en viss mängd energi och solcellen kan endast omvandla en viss del av denna �ll elektrisk ström. 
Solpanelens verkningsgrad definieras som kvoten mellan den energi i form av el som man får ut och den energi som �llförs genom 
solinstrålningen �ll panelens yta. O�a förekommer det a� solpaneler med samma area har olika effekt och det har med 
solcellernas verkningsgrad a� göra, som för monokristallina celler idag ligger på 16-17 procent, de polykristallina något lägre på 
13-16 % och 15-16 % för tunnfilmspaneler anpassade för takmontering. Dock är priset all�d sa� e�er panelens effekt, man 
betalar alltså u�från hur många Wa� panelen maximalt levererar. 
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Hur stor spänning ger solpanelen
Vid full effekt ger varje solcell ca 0,5 volt och 36 seriekopplade solceller i en solpanel ger �llsammans ca 18 volt (0,5 V x 36 st) och 
för 72 seriekopplade celler 36 volt (0,5 x 72 st). Obelastad ger en solcell ca: 0,6 volt och för hela panelen blir det 21,5 volt respek�ve 
43,2 volt. E�ersom solcellerna är seriekopplade blir den totala strömmen lika med strömmen från en solcell. 36 seriekopplade 
solceller ger alltså inte mer ström än en enda solcell. 

Kopplar man två 36 solcellspaneler parallellt får man e� system som maximalt ger 18 V och därmed lämpligt för 12 volt applika�oner, 
men med dubbelt så hög ström jämfört med endast en panel med 36 celler. Seriekopplar man däremot två 36 solcellpaneler får 
man e� system som ger 36 volt lämpligt för 24 volt applika�oner men med samma strömstyrka som en 36 solcellpanel. Enligt Ohms 
lag (P = U x I) blir effekten densamma för båda systemen. 

Räkneexempel jämförelse parallellkoppling mot seriekoppling
2 st parallellkopplade 36 solcellpaneler: (18 V+18 V) x 4 A = 144 W
2 st seriekopplade 36 solcellpaneler: 18 V x (4+4 A) = 144 W

2 st parallellkopplade 72 solcellpaneler: (36 V+36 V) x 8 A = 576 W
2 st seriekopplade 72 solcellpaneler: 36 V x (8+8 A) = 576 W

Hur ska jag placera solcellerna
Det är vik�gt a� tänka igenom placeringen av solpanelerna noggrant. Dels 
för a� få op�mal teknisk ny�a av anläggningen och dels för a� få e� snyggt 
utseende. Tänk också på a� planera för eventuell y�erligare utbyggnad. 

Paneler som placeras i rakt söderläge får op�mal verkan, men riktningen 
sydväst �ll sydöst fungerar också bra. Den op�mala lutningen är ca 40 grader 
mot e� horisontellt underlag men det fungerar även bra med mellan 20-80 
graders lutning. Inga träd, flaggstänger eller huskroppar ska skugga någon 
del av panelerna. Har man möjlighet a� ändra lutningen på sina solpaneler 
kan man öka effek�viteten genom a� ha mindre lutning på sommaren då 
solen står högre på himlen och större lutning på vinterhalvåret då solen står 
lägre. Det finns också system för automa�sk vridning, sk solföljare, vilket ger 
en ökad effekt men också en högre investeringskostnad.

Vad betyder Wmp, Isc och andra förkortningar
Wmp (mp = max peak) Maximal effekt som solpanelen kan ge vid en solinstrålning på 1000 W/m², 25°C, panelen i 90° vinkel mot solinstrålningen.

Vmp Spänningen som panelen levererar vid maximal effekt/max peak

Imp Strömmen som panelen levererar vid maximal effekt/max peak

Voc Öppenkretsspänning, spänningen som panelen levererar om den är obelastad, dvs när strömmen är noll.

Isc Kortslutningsström, den ström som panelen ger om man kortsluter den

Vad är en laddningsregulator
En laddningsregulator installeras då man avser ladda ba�erier, t ex i husvagnar eller sommarstugor, för sin strömförsörjning. 
Laddningsregulatorn kontrollerar ba�eriets status och laddar det i �d så a� djupurladdning av ba�eriet undviks samt stänger av 
laddningen när ba�eriet är fulladdat. Laddningsregulator väljs u�från den strömstyrka som di� solpanelsystem ger. Flera solpaneler 
kan parallellkopplas �ll en regulator, förutsa� a� den sammanlagda strömmen från alla solpaneler inte överskrider regulatorns 
riktvärde. Utsä�er man laddningsregulatorn för mera ström än riktvärdet förstörs regulatorn permanent. En regulator som är gjord 
för höga strömmar kan kopplas �ll en liten panel med mindre strömmar. 

Vad är en växelriktare
En växelriktare omvandlar likströmmen från solpanelerna �ll växelström. Då elen från solpanelerna skall ledas in i bostadens 
befintliga elnät (230 V) skall växelriktaren installeras av behörig elektriker. Det finns även växelriktare för lågspänning (12/24 V) 
som man får installera själv. Då kan man även driva vanliga 230 V elar�klar utan a� behöva koppla in sig på det befintliga elnätet.
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Får jag montera och koppla in solpanelanläggningen själv
Montering av solpaneler på tak eller ställning går utmärkt a� göra själv för en normalhändig person. Likaså a� ansluta panelerna �ll 
e� likströmssystem upp �ll 12/24 V, t ex för laddning av ba�erier för dri� av lampor, en liten TV osv. Tänk på a� stora solpaneler 
genererar stora spänningar/strömmar då solen skiner på dem oavse� om de är inkopplade eller ej. Solpaneler går alltså inte 
a� stänga av utan bör täckas då de monteras för a� undvika risk för personskador. En elinstalla�on av solpanelsystemet �ll 
det befintliga elnätet i bostaden via en växelriktare ska all�d u�öras av en behörig installatör och man har anmälningsplikt för 
installa�onen �ll respek�ve elnätsbolag. Se även följande punkt.

Behöver jag anmäla installa�on av solpaneler �ll mi� nätbolag
Innan du låter installera din solcellsanläggning �ll elnätet ska du anmäla de�a i god �d �ll di� nätbolag, vilket du kan få hjälp med 
av den elektriker som du anlitar för a� göra installa�onen. Nätägaren är då skyldig a� byta ut din mätare mot en �mmätare och 
ansvara för a� mäta och räkna av din inmatning av energi utan kostnad. 

Kan jag få bidrag för installa�on av solpaneler
Det är Svenska statens önskemål a� det produceras mer solel i Sverige. Alla som vill installera och ansluta e� solcellssystem �ll 
elnätet kan söka bidrag för installa�onen. Man bör vara ute i god �d för a� få möjlighet �ll stöd då handläggningsprocessen kan 
bli lång (i sämsta fall upp �ll två år). Från och med 1 januari 2018 är bidragsnivån för privatkunder 30 % och för företag är 30 % 
av investeringskostnaden. Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats �digast den 1 juli 2009 och slu�örts senast den 31 
december 2019 enligt förordning (2012:971). Maxbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 37 000 kronor plus 
moms per installerad kilowa� elektrisk toppeffekt. För solel/solvärmehybridsystem kan stödberä�gade kostnader uppgå �ll högst 
90 000 kronor plus moms per installerad kilowa� elektrisk toppeffekt (Källa: www.energimyndigheten.se). O�a kan ROT-avdrag 
göras på själva installa�onsarbetet om man väljer a� inte göra jobbet själv och anlitar en installatör. Om ROT-avdrag utny�jas kan 
inte bidrag enligt ovan beskrivet erhållas.

Momsregisterering
Sedan 1 januari 2017 behöver mikroproducenter, dvs solcellsanläggningar under 255 kWp, alterna�vt säkrade under 100 A ej vara 
momsregistrerade. 

Hur ansöker jag om bidrag för installa�on av solpaneler
Blanke�er och mer informa�on finns a� hämta på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se. Ansökan görs �ll 
an�ngen digitalt �ll Boverket eller �ll Länsstyrelsen som sedan fa�ar beslut om stödet. 

Vilka �llstånd behöver jag för a� sä�a upp solpaneler
Krav på bygglov kan variera från kommun �ll kommun. Från 1 augusti 2018 kommer nya regler om bygglovsbefrielse för 
solpaneler. I många kommuner behövs redan nu inte något bygglovs�llstånd för a� sä�a upp solpaneler i takfallet, dvs direkt i 
linje med takets plan. O�a kan man enkelt få svar om bygglov behövs genom a� kontakta kommunens miljö- och 
byggnadsnämnd där man bor, t ex via dess hemsida. 

Var kan jag hi�a mer informa�on om solpaneler, regler och installa�on

www.energimyndigheten.se

www.solelprogrammet.se

www.solarregion.se
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