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Denna rapport är resultatet av en förstudie som syftat till att undersöka
förutsättningarna kring kooperativa energilösningar inom solelsbranschen. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATET

Solel har ju de senaste åren blivit en lysande bransch med många nya företag som installerar 
och en marknadsandel som ständigt ökar, även om nivåerna fortfarande håller sig på en blygsam 
nivå. Solelen står i dagsläget för ca 0,3 % av den totala elproduktionen i Sverige. Privatpersoner, 
organisationer och företag kan söka stöd till investeringar och det finns skattelättnader för att 
göra det extra intressant att byta till ett mer miljövänligt alternativ. Det finns uttalade ambitioner 
om att 100% av elen år 2040 ska vara förnyelsebar och att ca 10 % ska komma från solen. 

Men hur ser det ut med andelsägd solel idag? Hur ser förutsättningarna ut att gå tillsammans 
kring en gemensam anläggning? Påverkas andelsägda sol-anläggningar negativt av skatter och 
regelverk jämfört med andra ägarformer? Vilka olika affärsmodeller och finansieringslösningar 
finns? Hur är det med jämställdheten i solel-branschen och kan digitala lösningar underlätta ad-
ministration och andra uppgifter runt en andelsägd solel-anläggning? Finns intresse från andra 
organisationer att delta i projekt kring andelsägd sol?

Dessa frågor och många andra har studerats och undersökts i förstudien som skickades till Tillväxt-
verket precis före årsskiftet 2019/2020. Resultatet av förstudien bekräftar att det är stor skillnad mellan 
privatpersoner som vill installera solceller på eget tak och nyttja produktionen i det egna hemmet 
jämfört med om en saknar lämpligt tak eller mark och vill göra denna investering tillsammans med 
andra. Det handlar framförallt om skillnader i hur gynnsam investeringen är och vilka skatter och re-
gelverk som ligger till grund för detta. Att gå samma i olika kooperativa organisationer och hitta sam-
verkansvinster har vi en lång tradition av i Sverige, allt från bonde-kooperativa och konsumentkoope-
rativa lösningar till dagens fiberföreningar, bensinmackar på landsbygden eller andra servicetjänster. 
Men när det gäller att gå samman för att producera solel så saknas förutsättningar eftersom regelverk 
och skatter gör att det nästintill inte finns någon lönsamhet att göra det tillsammans. De som gjort det 
hittills har snarare stort hjärta och stor plånbok än drivkraften i att få nyttja sin egenproducerade el 
eller på annat sätt få avkastning på sin investering i en miljömässigt hållbar lösning.
Förstudien visar förslag på beslut och andra åtgärder som kan ändra dessa förutsättningar så att 
andelsägd solel blir mer jämförbar med anläggning på eget tak. Det finns dock undantag där det 
redan idag är intressant med gemensamt ägd anläggning och det är som även redovisas i rapporten 
bostadsrättsföreningar med en gemensam elmätare. För dem kan en anläggning på gemensamt tak 
innebära att behovet av köpt el minskar med ca 50% till bostadsrättsföreningen och dess hushåll. 
När det gäller jämställdhet så kan vi konstatera att solelsektorn har en sned könsfördelning 
bland intressenterna men att det även finns olika insatser man kan göra för att utjämna mellan 
könen, vilka som är aktiva och engagerade i dessa frågor. 

Avseende digitala lösningar så visar förstudien att olika tekniska lösningar kan användas för att 
underlätta driften och administrationen av andelsägda solel-kooperativ. 
På frågan om affärsmodeller som är gångbara och förslag på finansieringslösningar så har vi i 
förstudien intervjuat några olika exempel som delar med sig av sina erfarenheter i rapporten. 
Man kan konstatera att förbättringar avseende regelverk och skatter skulle öka viljan att stödja 
dessa initiativ och har med andra ord stor påverkan på finansieringen.  
Sist men inte minst har vi upplevt ett stort intresse från olika organisationer vi varit i kontakt 
med. Vi har väckt en tanke hos dem som tidigare inte varit aktuell, vilket har lett till att de efter 
våra frågor visat stort intresse för att fortsätta dialogen. 
Vi har även upplevt positiva reaktioner på att just Coompanion drivit förstudien då vi är en neu-
tral part i sammanhanget som snarare drivs av den kooperativa tanken än egna branschintressen.  
    
Anders Johansson, projektsamordnare
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BAKGRUND 

Andelsägd infrastruktur har funnits sedan början av 1900-talet i Sverige. Då landsbygden skulle 
elektrifieras bildades lokala ”distributionsföreningar” som byggde elnäten ut till gårdar och hus 
utanför städerna. I nutid har fibernätsföreningar spelat en avgörande roll för bredbandsutbyggnaden 
på landsbygden. Inför de samhällsutmaningar vi nu står inför där klimathotet är påtagligt och 
där ett fossilfritt Sverige står högt på agendan kommer olika lösningar att behövas. Coompanions 
uppdrag är att verka för och stimulera till kooperativa lösningar inom olika områden. Vi har 
sedan vindkraftsutbyggnaden på allvar kom igång på 90-talet gett råd till andelsägda kooperativa 
föreningar inom området. Idag svarar kommersiella intressen för den övervägande delen av 
vindkraftsutbyggnaden mest beroende på de mycket stora investeringar som krävs då vindkraftverken 
blivit större och dyrare för varje år. När det gäller solceller har dessa blivit allt billigare och effektivare 
de senaste åren. Utbyggnaden har främst skett på tak där t.ex. lantbrukets ekonomibyggnader är 
särskilt lämpade. För lantbruksföretagen är också den stora fördelen att det under vissa perioder 
under året går att förbruka stora delar av elproduktionen i det egna företaget.

I denna förstudie har vi fokuserat på dem som inte har lämpliga tak eller som av andra skäl inte 
vill lägga solpaneler på villataket eller på sin näringsfastighet. Solcellsparker kan med fördel placeras 
på marken och idag är det egentligen bara kapaciteten i det lokala nätet som begränsar anlägg-
ningens storlek. Den största markbyggda anläggningen i Sverige idag finns vid Säve flygfält 
norr om Göteborg. Anläggningen täcker ett markområde på 11 hektar och beräknas producera 
5,5 MW/år. Det ska räcka till hushållselen på 5000 kWh per år till 1 100 villor. Anläggningen ägs 
av Göteborg Energi. Idag finns ett antal andelsägda kooperativa solcellsanläggningar i Sverige. 
Det finns anledning och stor potential att bygga betydligt fler dels för att uppnå högt ställda miljömål 
men också för att gynna såväl företags som privatpersoners ekonomiska intressen. Genom denna 
förstudie har Coompanion försökt kartlägga vad som hindrar och vad som ska till, för att utbyggnad 
av andelsägda solcellsanläggningar ska ta fart på allvar.
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SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING 

Denna förstudie har syftat till att kartlägga förutsättningarna för en utbyggnad av andelsägda 
kooperativa energilösningar med särskild inriktning solenergi (solceller). Förstudien har huvud-
sakligen utgått från det geografiska området Östra Mellansverige i samband med att kontakt 
tagits med olika aktörer, vilka förstudien bedömt som relevanta för att kunna undersöka frågan.
Genomsnittspriserna för solcellsanläggningar har sjunkit betydligt de senaste åren och detta 
har bidragit till ett ökande intresse för solenergi. Dessutom är kostnaderna för underhåll och 
reparationer låga för solcellsanläggningar, eftersom dessa inte innehåller rörliga delar. Hittills 
har större fastighetsägare med stora tak och villaägare med lämpliga tak uppmuntrats mest 
till att investera i solcellsanläggningar. I denna förstudie har vi undersökt vilka incitament och 
förutsättningar som idag finns för de som saknar egna tak eller vars tak och tomtmark inte är 
lämpliga för solenergi.

Förstudien har inte haft ambitionen att gå in på tekniska detaljer då detta ligger utanför Coompanions 
kompetensområde. Dessutom går den tekniska utvecklingen gällande solcellernas effektivitet 
så snabbt att det redan under förstudiens fyra månader kommer att utvecklas effektivare 
anläggningar. Däremot har digitaliseringens möjligheter beaktats när det gäller att administrera 
mindre och lokala anläggningar. Affärsmodellen som förstudien inriktat sig på, bygger på att ett 
antal fysiska och eller juridiska personer uppför en solcellsanläggning på lämplig plats. När det 
gäller de horisontella målen har stort fokus lagts på jämställdhet i en sektor som vi generellt sett 
upplever vara mansdominerad.

SAMVERKANSPARTER
COOMPANION ÖREBRO LÄN (PROJEKTÄGARE)

Organisationsnummer 769628-2545
Rudbecksgatan 26, 702 23 Örebro 
Kontakt: Anders Johansson 
Telefon: 070-2359498
E-post: anders@coompanion.se

COOMPANION SÖRMLAND 
Organisationsnummer 769627-5580
Portgatan 3, 633 42, Eskilstuna
Kontakt: Marcus Bergh
Telefon: 070-4409818
E-post: marcus.bergh@coompanion.se 

COOMPANION VÄSTMANLAND 
Organisationsnummer 769600-5763
Stora Gatan 16, 722 12, Västerås
Kontakt: Anders Westin 
Telefon: 070-5511411
E-post: anders.westin@coompanion.se

COOMPANION ÖSTERGÖTLAND
Organisationsnummer 716426-2813
Fleminggatan 26-30, 602 42 Norrköping
Kontakt: Camilla Carlsson /Jonas Lagander
Telefon: 073-3643740 /073-3107433
E-post:  camilla.carlsson@coompanion.se 
E-post:  jonas.lagander@coompanion.se

COOMPANION UPPSALA LÄN
Organisationsnummer 817603-5445
Kungsgatan 71 1tr, 753 21 Uppsala
Kontakt: Anna Olsson/Louise Ramberg
Telefon: 070-7928080 /072-5578090
E-post:  anna.olsson@coompanion.se
E-post:  louise.ramberg@coompanion.se
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OMVÄRLD OCH SAMVERKAN
Före och under förstudien har vi haft kontakt med regionala företrädare i Östra Mellansverige. 
Då det regionala ansvaret för Miljö o Klimat ligger just på dessa regioner ser vi stora vinster i 
samverkan med dem. Projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige har vi etablerat goda 
kontakter med, i syfte att undvika dubbelarbete. Markägare är en annan viktig målgrupp och 
här har vi först och främst sett LRF och kommunerna som de viktigaste. Även Svenska kyrkan, 
bygdegårdar och andra föreningsdrivna samlingslokaler har varit intressanta parter att diskutera 
dessa frågor med. De befintliga solcellsanläggningarna i Östra Mellansverige har varit viktiga 
för att få del av erfarenheter gällande finansiering och affärsmodeller samt upplevda hinder som 
behöver undanröjas. Energibolag förväntas köpa den el som andelsägarna inte själva förbrukar 
och deras inställning till småskaliga producenter kan vara avgörande. Andelsägda energian-
läggningar finansieras vanligtvis av medlemmarna via insatser. Förstudien försöker ge svar på 
vilken annan extern finansiering som finns att tillgå och då har bl.a. ALMI, mikrofonder och banker 
setts som viktiga parter att konsultera. Det går inte att gå bortse från frågan kring skatter och 
övriga regelverk. Det finns flera statliga utredningar som vi tagit del av, som på olika sätt har 
beröring till ämnet. Fler nationella och inflytelserika aktörer arbetar idag med påverkan kring 
dessa frågor och i förstudien har vi på kort tid försökt skapa oss en bild över framkomliga vägar 
och behov av nödvändiga åtgärder för att göra andelsägda solelanläggningar mer intressanta. 

Koppling till det regionala näringslivet
Primärt har vi sett att näringslivets intresse främst ligger på möjligheten att vara med och äga 
produktion av förnyelsebar energi. Detta förutspås bli en viktig del i konkurrensen inom näringslivet 
och bidrar på så sätt till företagens tillväxt i Östra Mellansverige. Den del av näringslivet vi först 
och främst inriktat oss på i förstudien är markägare via LRF. Sekundärt ger utbyggnad av 
solcellsanläggningar företag som idag säljer och monterar dessa anläggningar en ökad kundkrets 
samt möjlighet för nya företag att etablera sig i våra regioner.

    

MÅL OCH RESULTAT
Övergripande har förstudien undersökt förutsättningarna för att utbyggnaden av andelsägda 
solcellsanläggningar samt därmed en produktionsökning av förnyelsebar energi kan komma till 
stånd. Vi kan i förstudien konstatera att det finns belägg för de som påvisat att det finns olika 
slags hinder, främst avseende regelverk och skatter, som motverkar investeringar i andelsägda 
solcellsanläggningar, även om det finns undantag där det redan idag finns ekonomiska incitament 
för investering. Förstudien pekar på hinder och nödvändiga åtgärder som ska göra det möjligt att 
stärka förutsättningarna för andelsägda solcellsanläggningar. Specifika frågor som förstudien har 
undersökt (obs alla frågeställningar gäller andelsägda solcellsanläggningar):
- Möjliga affärsmodeller
- Finansieringslösningar
- Digitalisering för effektivisering
- Behov av regelförändringar
- Jämställdheten i solel-sektorn
- Vilka intressenter finns inom privata näringslivet, civilsamhället och offentliga sektor?

8
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Vid ett ev. kommande genomförandeprojekt vill vi medverka till minst en nyetablering av andelsägd 
solcellsanläggning i varje län (Östra Mellansverige)

Målgrupp(er)
Mottagare av förstudien är:
- Regioner inom ÖMS (Östra Mellansverige)
- Länsstyrelser inom ÖMS
- Kommuner inom ÖMS
- Innovationssystemen i ÖMS
- Landsbygdsbutiker inkl. servicepunkter (samverkan med Coompanions projekt ServiceLyftet)
- Potentiella andelsägare inom ÖMS (företag inkl. lantbruk, privatpersoner och organisationer 
 som t.ex. Hela Sverige ska leva, bygdegårdar och andra föreningsdrivna samlingslokaler)
- Företag, nätverk och organisationer som arbetar med solel eller som verkar för att främja 
 solel, t.ex. Solelkommissionen och Solkompaniet. 

Tänkt målgrupp för ett genomförandeprojekt:
- Företag inkl. lantbruk, villaägare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner, 
 byalag, idrottsföreningar, landsbygdsbutiker, Svenska kyrkan, bygdegårdar och andra 
 föreningsdrivna samlingslokaler mfl.......
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ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE 

Projektorganisation:
Förstudien har genomförts av befintlig personal på de i ÖMS ingående Coompanion-kontoren 
(samverkansparter). Anders Johansson på Coompanion Örebro har haft huvudansvaret för 
kontakter med LRF och övrigt näringsliv samt kartlagt nuvarande och kommande möjligheter 
inom Landsbygdsprogrammet på nationell-, regional-, och Leadernivå. Coompanion Sörmland 
med Marcus Berg som ansvarig har tittat på digitaliseringsmöjligheter. Marcus är drivande inom 
Coompanion när det gäller digitala plattformskooperativ där vi sett en potential för att underlätta 
medlemsvärvning och drift av andelsägd infrastruktur. Anna Olsson och Louise Ramberg på 
Coompanion Uppsala län har arbetat med att undersöka existerande och möjliga affärsmodeller 
och finansieringslösningar. Coompanion Västmanland har haft ansvar för att undersöka skatter 
och regelverk i förstudien och där har Anders Westin varit den drivande personen. Slutligen 
har Camilla Carlsson och Jonas Lagander på Coompanion Östergötland jobbat med frågan om 
jämställdhet inom solel- sektorn i förstudien. 
Inom ÖMS pågår projekt Framtidens solel i Östra Mellansverige. Denna förstudie ska ses som 
ett komplement till ovan nämnda projekt. Camilla har också samverkat med Coompanions 
nationella grupp ”kooperativa energilösningar”.

Arbetssätt
Inom samtliga områden har förstudien arbetat genom:
- intervjuer med representanter från andelsägda solelanläggningar inom och utanför ÖMS
- omvärldsbevakning genom rapporter av genomförda projekt inom området
- studier av skatteregler, bygg- och anläggningsregler samt elhandelsavtal
- intervjuer med kontaktpersoner för olika organisationer, företag och intresseorganisationer

10
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AFFÄRSMODELLER (RESULTAT)

Affärsmodeller:
I förstudien har vi kommit i kontakt med fyra affärsmodeller av andelsägda solenergianläggningar. 
Ytterligare affärsmodeller kan finnas men dessa har vi inte undersökt närmare i vår förstudie. 
Som utgångsmodell används solenergianläggning på privat villatak, vilket används i jämförande 
syfte för att belysa villkoren för andelsägda lösningar och betydelsen av denna förstudie.
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De fyra affärsmodeller av andelsägda solenergianläggningar vi kommit i kontakt med är:

Affärsmodell 1: 
En solelanläggning som ägs av en bostadsrättsförening och som sitter på taket på bostadsrätts-
föreningens fastighet. Lägenheterna i fastigheten är andelsägare i anläggningen genom sitt 
medlemskap i bostadsrättsföreningen. Elen som anläggningen producerar, nyttjas av de boende 
i lägenheterna och i gemensamma utrymmen som trappuppgångar och tvättstuga. Anläggningen 
har ett gemensamt abonnemang för hela bostadsrättsföreningen ut mot nätet och för varje lägenhet 
finns en undermätare som mäter elkonsumtionen för varje lägenhet. Det innebär att bostads-
rättsföreningen internt mäter av hur mycket el varje lägenhet konsumerar och hur mycket el 
lägenhetens andel producerar och matchar detta. Utefter detta kan överskottsel sedan säljas ut 
på nätet genom det gemensamma abonnemanget alt. underskott av el köpas in och fördelas till 
lägenheterna. Inkomsten från såld överskottsel går till föreningen. Bostadsrättsföreningen och 
andelsägarna behöver genom denna modell inte betala energiskatt för elen de producerar eftersom 
den nyttjas inom samma fastighet, och elen de producerar och nyttjar själva ersätter elpriset de 
hade behövt betala för att köpa samma mängd el. Eftersom bostadsrättsföreningen genom sin 
anslutningspunkt är kopplad till nätet och säljer resp. ev. köper överskotts- och undeskottsel 
så betalar bostadsrättsföreningen den fasta abonnemangsavgiften, d.v.s. nätbolagets avgift för 
drift och underhåll av elledningar. Andelsägarna själva slipper betala den fasta abonnemangs-
kostnaden, vilket är ungefär en tredjedel av den totala elräkningen från nätägaren i vanliga fall. 
Nätbolaget betalar en nätnyttoavgift till föreningen för den el som föreningen inte skickar ut på 
nätet, d.v.s. den el som produceras och nyttjas av föreningen själv. 

Affärsmodell 2: 
En solelanläggning som, likt modellen ovan, ägs av en bostadsrättsförening och som sitter på taket 
på bostadsrättsföreningens fastighet. Lägenheterna i fastigheten är andelsägare i anläggningen. 
Här nyttjas den producerade elen däremot bara till gemensamma utrymmen som t ex trappupp-
gångar och tvättstuga. Varje lägenhet har sina egna abonnemang med elhandelsleverantörer 
och bostadsrättsföreningen har ett abonnemang för gemensamhetsutrymmen som tvättstuga 
och trapphus. Då elen som produceras i solelanläggningen bara används till gemensamma 
utrymmen, och då produktionen och konsumtionen inte alltid stämmer överens (störst produktion 
på dagen, störst konsumtion på morgonen och kvällen), skickas en del av elen som produceras 
dagtid ut på nätet genom elhandelsleverantören. Föreningen och leverantören har ett avtal som 
gör att överskottselen som produceras dagtid kan “kvittas” mot el som kan användas morgon 
och kväll. På elen som produceras och nyttjas i gemensamhetsutrymmena behöver föreningen och 
andelsägarna inte betala någon energiskatt. För elen som varje lägenhet genom sina enskilda 
abonnemang köper av sin elhandelsleverantör behöver lägenheterna betala elpriset, energiskatt 
och abonnemangsavgift i form av nätavgift. Denna modell bygger på att de boende i bostads-
rättsföreningen i sann demokratisk anda tagit beslut om att man ska ha enskilda abonnemang 
till respektive lägenhet för större valfrihet på elmarknaden. 
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Affärsmodell 3:
Solelanläggning som ägs av en s.k. solelförening, en ekonomisk förening, där anläggningen är 
monterad på ett skoltak. Föreningen som vi kommit i kontakt med heter Solel i Bergslagen ekonomisk 
förening. Det kommunala fastighetsbolaget (här kallat skolan) är medlem i solelföreningen, 
tillsammans med privatpersoner, föreningar och andra. Solelföreningen leasar ut anläggningen 
till skolan och skolan nyttjar elen som anläggningen producerar. Skolan betalar en leasingavgift 
till föreningen som motsvarar värdet på den producerade solelen, vilket gör att skolan får lokal el 
till ett ungefärligt marknadspris och föreningen får intäkter för avskrivning på investering och i 
ett senare skede en ekonomisk vinst. Skolan betalar ingen energiskatt på elen då den produceras 
och nyttjas i samma fastighet och betalar heller inte nätavgift för den egenproducerade elen. Övriga 
medlemmar/andelsägare utöver skolan kan inte nyttja elen men värdet på deras andelar ökar blygsamt 
eftersom solelföreningen tillämpar andelsemission, vilket betyder att den dagen de går ur föreningen 
och får tillbaka sin insats så har värdet av insatsen ökat. 

Affärsmodell 4:
Markbaserad solelanläggning som ägs av en s.k. solelförening, en ekonomisk förening, där medlem-
marna/andelsägarna nödvändigtvis inte bor i direkt anslutning till anläggningen utan även på andra 
orter. Föreningen vi kommit i kontakt med heter Solel i Sala & Heby ekonomiska förening. Solelen 
som anläggningen producerar säljs till nätet och medlemmarna får köpa el till sitt privata hushåll 
genom vanligt abonnemang utan vinning från sin andelsägda anläggning.
Det finns andra exempel där andelsägarna kan tillgodoräkna sig den mängd el som deras andelar 
producerar, men det krävs då att solelföreningen har avtal med en elhandelsleverantör som tillämpar 
sig av kvittningsrätt och att andelsägarna har avtal med samma leverantör. Solelföreningen säljer 
elen till elhandelsleverantören och rapporterar elproduktionen för de olika andelarna per andelsägare, 
och leverantören drar av värdet av andelarnas elproduktion från andelsägarnas elräkning. 
Andelsägarna behöver alltså inte betala elpriset för elen de konsumerar, så länge konsumtionen inte 
överstiger vad deras andelar producerar. Andelsägarna behöver däremot betala både energiskatt på 
sin kvittade el och nätavgift. I jämförelse med anläggningar på tak där produktion och konsumtion 
sker inom samma fastighet, t.ex. på privata villor eller bostadsrättsföreningar som i affärsmodell 1, 
är denna affärsmodell med avtal med en elhandelsleverantör inte lika ekonomiskt gynnsam för an-
delsägaren. Energiskatten som andelsägaren tvingas betala då produktion och konsumtion inte sker 
inom samma fastighet skapar ojämlikhet och orättvisa villkor för andelsägande av denna modell.
I de fall (t.ex. solel Sala Heby) där inget avtal för kvittningsrätt finns med en elhandelsleverantör så 
säljer solelföreningen elen som produceras genom anläggningen till en elhandelsleverantör, men 
andelsägarna kan inte tillgodoräkna sig den mängd el som deras andelar producerar. De får köpa 
el från sin respektive elhandelsleverantör och då betala elpriset, energiskatt samt nätavgift. P.g.a. 
skatt på vinsten som den sålda elen genererar blir summan som föreningen kan dela ut till sina 
andelsägare dessutom mindre än värdet på den sålda elen. Inkomstskatt på andelsägarens utdelning 
bidrar ytterligare till att summan som andelsägaren får ut från sin andel är mindre värd än vad någon 
som producerar och konsumerar solel inom samma fastighet utan energiskatt får ut. Läget gör det 
ekonomiskt ogynnsamt att vara andelsägare i denna modell utan kvittningsavtal med elhandels-
leverantör. De ekonomiskt ogynnsamma villkoren för andelsägaren hindrar dock inte vissa från att 
bli andelsägare. Somliga vill bidra till att mer solel produceras och skickas ut på det svenska elnätet, 
vilket slår ut annan el från elnätet (läs dålig, icke förnybar energi). En del ser också fördelarna med att 
vinsten från den sålda elen kan stanna i solelföreningen eftersom fler anläggningar då kan byggas, 
vilket bidrar till ytterligare solelproduktion. Det är en fråga om att tänka på framtiden, miljön och 
klimatet snarare än den ekonomiska fördelen eller billigare elräkning för andelsägaren. Även om 
detta incitament lockar människor till att bli andelsägare, så tror vi och andra branschintressenter 
att ett ekonomiskt incitament för affärsmodell 4 skulle bidra till att fler blir andelsägare. Det skulle i 
sin tur bidra till ökad solelproduktion i Sverige genom etableringen av fler andelsägda anläggningar, 
vilket bidrar till det i Energiöverenskommelsen beslutade målet om 100% förnybar elproduktion år 
2040. Hur ett ekonomiskt gynnsamt incitament för andelsägaren skulle se ut är formulerat i avsnittet 
Skatter och Regelverk.
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Diskussion affärsmodeller:
Vilken/vilka affärsmodeller som i dagsläget lämpar sig bäst för andelsägda solenergianläggningar 
kan diskuteras utifrån de fyra affärsmodellerna ovan. Olika parametrar kan inkluderas i den frågeställ-
ningen, men i denna rapport ligger fokus på den ekonomiska gynnsamheten för andelsägaren efter-
som vi ser att det finns en ekonomisk snedfördelning och orättvisa mellan olika sätt att producera solel 
på. Den mest gynnsamma affärsmodellen är affärsmodell 1 ovan, som till viss del kan likställas med 
villor med egna anläggningar på tak. Affärsmodell 2 har potentialen att vara än mer gynnsam för 
andelsägarna, om elen som anläggningen producerar även gick till lägenheterna och inte enbart 
till gemensamma utrymmen. Affärsmodell 3 kan ses som ekonomiskt gynnsam för skolan som är 
andelsägare i anläggningen. Alla tre modeller går ut på att elen produceras och konsumeras inom 
samma fastighet. 
Det vi vill lyfta med denna förstudie är den problematik som finns kring affärsmodell 4, eftersom den 
står sig som mindre ekonomiskt gynnsam för andelsägarna jämfört med de andra affärsmodellerna 
och framförallt i jämförelse med utgångsscenariot - villa med egen anläggning på taket. Vi önskar 
se en utjämning av förutsättningarna så att alla ska kunna producera solel på jämlika ekonomiska 
villkor. 
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VILKA SKATTER OCH REGELVERK PÅVERKAR 
ANDELSÄGDA SOLENERGIANLÄGGNINGAR OCH 
GÅR DESSA ATT FÖRÄNDRA PÅ NÅGOT SÄTT? 

Skatter som påverkar andelsägd solelproduktion är; Bolagsskatt, Skatt på kapital och avsaknad 
av möjligheten att få skattereduktion på energiskatten. Som andelsägare i en solelanläggning 
kan man idag inte tillgodoräkna sig någon skattereduktion på energiskatten på samma sätt som 
en privatperson med egen anläggning och det ser vi som en hämmande förutsättning. 

Bolagsskatten och Skatt på kapital påverkar på så sätt, att när den ekonomiska föreningen gör ett 
positivt ekonomiskt resultat och redovisar en vinst får de betala en skatt på vinsten om 21,4 %. Om de 
sedan betalar ut nettovinsten till sina andelsägare får resp andelsägare betala en skatt på utdelningen 
om ca 30 % beroende på var i landet man bor, då detta är skatt på kapital. Nettot för andelsägarna 
totalt sett är då endast ca 50 % av den ekonomiska föreningens vinst. Med andra ord har andel-
sägaren i en ekonomisk förening blivit beskattad två gånger. Här finns dock möjligheter till 
undantag om medlemmen kan ta del av den ekonomiska föreningens verksamhet, dvs nyttja den 
el som solelföreningen producerar. Det förutsätter i sin tur ett system där medlemmen kan tillgodo-
räkna sig “sin” andel av den gemensamma solelproduktionen. Förutsättningar kring återbäring 
eller gottgörelse för medlemmar i ekonomiska föreningar enligt skattelagstiftningen kopplat till 
solel behöver undersökas ytterligare. 
Skatteverket.se, om kooperativaekonomiskaforeningar.

System för att kunna påvisa sin andels solelsproduktion, en så kallad kvittningsrätt, behöver 
utvecklas då detta skulle leda till att andelsägd solel blir jämförbar med egen produktion på eget 
tak, vilket inte är fallet idag. 
Om man jämför de som har möjlighet att installera solel på eget tak jämfört med de som inte har 
samma förutsättningar, kan man konstatera att det finns behov av flera åtgärder för att komma 
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tillrätta med problemet eller snarare de orättvisor som vi i dag kan se. Detta är kopplat till 
avsaknad av möjlighet att få skattereduktion som motsvarar energiskatten. Dessa åtgärder skulle, 
utöver att minska orättvisan, även bidra till ökad sol-el-produktion. Vår bedömning är att det 
finns stort intresse för andelsägd solel men att incitamenten idag saknas. Förvisso finns redan 
etablerade andelsägda sol-el-anläggningar som drivs efter olika affärsmodeller, (se kapitel om 
affärsmodeller) men då dessa i stort sett drivs av viljan att minska klimatpåverkan är det enligt 
vår bedömning en begränsad skara människor som är beredda att satsa privata, skattade medel 
på den typen av verksamhet eftersom de inte kan förvänta sig någon ekonomisk avkastning. 
Med andra ord är det vår och många andras bedömning, att den kategorin aldrig kommer att bli 
en betydande del av solelproduktionen i Sverige om inga förändringar görs.

Nedan anges två olika förslag till insatsområden för att öka andelen andelsägda/samfällt ägda 
sol-el-anläggningar, där båda är nödvändiga att genomföra för att få uppnå önskat resultat. De 
ska inte ses som två olika alternativ. 

Förslag 1 Möjlighet till skattereduktion för andelsägare i sol-el-förening.
Vi har under förstudien förstått att det finns olika utredningar kring just skattereduktion som 
berör andelsägda solelanläggningar, och vi har tagit del av en del av dem. I ett fall har man tolkat 
EU´s regelverk som att skattereduktionen ska göras hos den gemensamma nämnaren, t.ex. den 
ekonomiska föreningen som äger solcellsanläggningen. I ett sådant läge ser man begränsningar 
för större anläggningar då skattereduktionen ses som ett statsstöd och då faller under EU´s de 
minimis-regler. Här kan vi dock se att det finns ett utrymme för skattereduktion upp till 200 
000 euro på en 3-årsperiod eller ca 666 000 kr/år per andelsägd förening under förutsättning att 
denna skattereduktion blir godkänt som ett statsstöd av mindre betydelse. En sådan möjlighet 
skulle gagna relativt stora andelsägda solelanläggningar.
I en annan utredning som gjorts på uppdrag av Solelkommissionen har man kommit fram till att 
skattereduktionen i stället ska göras hos den enskilde andelsägaren, vilket i så fall innebär att 
de- minimis inte blir en begränsande faktor. Se bilaga 2, sid 58: Förslag till lösning för skatte-
reduktion för andelsägd förnybar el – juni 2019

Här anser vi att Finansdepartementet bör göra en prövning av var skattereduktionen ska göras 
med syfte att få andelsägd solelproduktion jämförbar med solelproduktion på eget tak. 

Förslag 2 Möjligheten att tillgodoräkna sig den faktiska produktionen i den andelsägda 
anläggningen och kvitta mot egen konsumtion i privata hushållet.
Även denna insats ser vi som nödvändig för att det inte ska vara skillnad på om man har möjlighet 
att montera solceller på eget tak eller inte.
I utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät, även kallad Nätkoncessionsutredningen 
– SOU2019:30 finns bland annat förslag om undantag från koncessionsplikt på s.k. Mindre 
Energigemenskaper som även kan ses som lokala elnät för ett mindre geografiskt område. Att 
följa ett sådant förslag skulle visserligen underlätta för andelsägda sol-el-anläggningar i de fall 
där andelsägarna bor nära solcellsparken. Dock skulle investeringskostnaderna för ett sådant 
lokalt nät med flera avnämare vara betydande så att det för mindre anläggningar troligen inte 
skulle vara lönsamt och därmed inte intressant.

I stället föreslår vi att möjligheten till att nyttja sin egenproducerade el från andelsägd sol-
cellspark ska kunna göras genom avräkning t.ex. i samband med deklaration eller genom ett s.k. 
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virtuellt nät, enligt Solelkommissionens förslag - se bilaga 1, sid 54: Remiss Nätkoncessionsut-
redningen Solelkommissionen 30 okt 2019. Möjligheten att vara en del av ett virtuellt nät för att 
kvitta sin konsumtion av el mot den el som producerats i en andelsägd anläggning kan behöva 
kompletteras med en ny kostnadsriktig elnättstaxa avsedd för småskalig elproduktion samt en 
lagringstaxa.

Där skulle andelsägarens solelproduktion under ett dygn, alternativt timbasis, avräknas mot den 
enskildes förbrukning och betala en transportavgift/nätavgift som kan vara avståndsberoende 
och baserad på transiterad (möjligen också transformerad) energimängd.
Den solelproduktion andelsägaren har under ett dygn, alternativt timbasis, som inte kan avräknas 
mot egen förbrukning beroende på att produktionen överstiger konsumtionen, kommer att tas 
ut vid ett senare tillfälle. Det kan handla om timmar, dygn, säsong och då betalas både en 
transportavgift/nätavgift och en lagringsavgift. Den sistnämnda baserad både på lagringstid 
och mängd

Förhållningssättet har det unika med sig att andelsägarens produktion, numerärt, alltid är hens 
till stor skillnad från idag där den egna produktion försvinner in i den totala produktionen.
Dessa båda taxor skall vara enkla och lättbegripliga. Det måste vara elnätföretagen som har 
huvudansvar för mätning (mätare finns), avräkning (avräkningssystem finns) och taxor- tariffer.
Vi menar att detta är fullt möjligt att genomföra och det ganska omgående. Värdet av förändring-
en skulle vara stort , då det skapar förutsättningar till likabehandling och att andelsägaren kan 
nyttja sin Solel när den behövs på årsbasis.

Några givna förutsättningar till båda dessa förslag är:
- att varje medlem inte ska kunna tillgodoräkna sig större skattereduktion eller 
 kvittningsrätt som är större än den egna förbrukningen kopplat till det egna abonnemanget. 
-  max 10 000 kwh/medlem
-  att nätavgift ska betalas för den förbrukning som går till det egna abonnemanget.

Nedan följer en kort sammanfattning av de utredningar vi tagit del av. 
Beskattning av Mikroproducerad el mm – Utredningen om nettodebitering av el SOU2013:46
I regeringens direktiv till utredningen fanns ett önskemål att se över möjligheten till nettodebi-
tering. I stora drag föreslog man istället följande i utredningen:

•         Skattereduktion ska ges till mikroproducenter av förnybar el som har en säkring om högst 63 
ampere. Gränsen är vald för att träffa så många som möjligt av dem som bara kompletterar sitt 
eluttag med egen elproduktion. Samtidigt kommer då de som i princip är rena elproducenter inte 
att omfattas. Underlaget för skattereduktionen är den el som matats in på elnätet, om motsvaran-
de mängd el har köpts tillbaka. Skattereduktionen ska på ett ungefär motsvara elskatten och mer-
värdesskatten. Med 2013 års skattesatser på el skulle det innebära cirka 60 öre per kilowattimme. 
Högst 10 000 kilowattimmar per år ska kunna ge skattereduktion. Det gör att en mikroproducent 
som mest kan få tillbaka cirka 6 000 kr per år. Både privatpersoner och företag ska kunna få skat-
tereduktion.
Ovanstående utredning är grunden till den skattereduktion för privatpersoner som i dag finns.
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Mindre aktörer i energilandskapet SOU2018:76
Innehåller sammanfattningsvis följande huvudförslag:

•          Inför ett system med kvotplikt (vita certifikat) för minskad effektbelastning genom investeringar 
i energieffektiviserande åtgärder. Elleverantörer föreslås bli skyldiga att uppfylla en kvot 
genom åtgärder hos elanvändare (utom i elintensiv industri). Detta är utredningens första-
handsförslag.

•          Inför, som ett alternativ till kvotplikt, ett system med auktioner för projekt som syftar till ökad 
energieffektivisering och minskad effektbelastning. Auktionerna föreslås ges samma omfattning 
som kvotpliktsystemet.

•         Inför ett särskilt energirotavdrag kopplat till det nuvarande systemet med rotavdrag, så att 
hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett avdrag på 50 procent. 
Behåll köparens maximala sammanlagda skattereduktion på samma nivå som i dag. Energiro-
tavdraget införs som komplement till system med kvotplikt eller parallellt med ett auktionssystem.

•          Ändra förordningen om energideklaration för att styrmedlet ska ge ökad information om 
kostnadseffektiva åtgärder.

•          Ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur beteendeinsikter i ökad omfattning 
kan tas tillvara och kan integreras i kommunikationsinsatser för energieffektivisering, inklusive 
kommunal energi- och klimatrådgivning, nätverk för småföretag och beställargrupper för småhus.

Vidare föreslår utredningen att:
•         Harmonisera definitionen av mikroproducent i ellagen och inkomstskattelagen så att övre 

gränsen för de båda är en säkring om 100 ampere.

Det sistnämnda är ett förslag vi ställer oss bakom då vi i vår utredning upplevt att de olika gränserna 
leder till förvirring och mer skada än nytta.

Nätkoncessionsutredningen - Moderna tillståndsprocesser för elnät SOU2019:30
Innehåller sammanfattningsvis följande huvudförslag:
•         Alla elledningar behöver inte tillstånd, men regelverket om undantag från koncessionsplikt 
måste kunna utvecklas och förtydligas allt eftersom förutsättningarna ändras. Nätmyndigheten 
bör därför få ett bemyndigande att i föreskrifter fastställa undantag från kravet på nätkoncession. 
Vi bedömer att dagens undantag behöver förändras bland annat genom ett utökat undantag för 
produktionsnät, ett nytt undantag för överföring av förnybar elproduktion m.m., ett utökat och 
förenklat undantag för fordons eller en trafikleds elbehov samt ett nytt undantag för överföring 
av lokalkraft mellan närliggande produktions- och överföringsanläggningar. De generella und-
antagen från koncessionsplikt bör kompletteras med en möjlighet för nät-myndigheten att, om 
särskilda skäl finns, kunna ge dispens från koncessionsplikten. Samtidigt bör möjligheten att få 
ett bindande besked om koncessionsplikt tas bort.
Därutöver har vi förstått att det finns en intern utredning avseende möjligheten till skattereduktion 
i andelsägd elproduktion (vind och sol) som ligger för beredning hos regeringskansliet. Vi har 
inte kunnat ta del av den då den ses som internt arbetsmaterial men har ändå tagit del av en 
reaktion på utredningen från Solelkommissionen som drar andra slutsatser.
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FINANSIERINGSMÖJLIGHETER:

Vi har fått bekräftat att andelsägarnas insatser står för en betydande del av investeringen för 
finansiering av bygget av en solenergianläggning och avgör till viss del hur stor anläggningen 
kan bli. I tillägg finns olika stöd och andra sätt att delvis finansiera verksamheten: 

- Investeringsstöd för solceller från Energimyndigheten, vilket utfärdas av Länsstyrelsen. 
Stödet är en engångskostnad vid byggnation av solcellsanläggning som både privatpersoner, 
företag och organisationer kan ansöka om. P.g.a. många inkomna ansökningar under 2018 och 
2019 är det i dagsläget långa kötider för besluten, men Länsstyrelsen planerar att ha hanterat det 
mesta av kön till 2020. Ökat anslag för stödet under hösten 2019, d.v.s. ökad budget för stödet, bi-
drar dessutom till att skynda på handläggningarna under slutet av 2019. Regeringen har till 2020 
lagt förslag på att budgeten för stödet ska uppgå till totalt 835 miljoner kr. Sen januari 2018 har 
man som privatperson, företag eller organisation kunnat ansöka om stöd upp till 20 % av investe-
ringskostnaden för anläggningen (som mest 1,2 miljoner kr per solcellssystem). För organisationer 
gäller att man måste ansöka om stödet innan byggnationen av solcellsanläggningen påbörjas. 
Läs mer på Energimyndighetens och Länsstyrelsernas hemsida. 

- Genom elcertifikat, vilket är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka produktionen 
av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Det är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar 
el, t.ex. solenergianläggningar, och det ska uppmuntra till och stötta produktionen av förnybar 
el. Elcertifikaten, vilka kan ses som ett bevis på 100 % förnybar el, delas ut av staten för varje 
producerad MWh förnybar el. Certifikaten kan i sin tur säljas av producenten på den öppna 
marknaden och kan på det sättet utgöra en extra inkomst för producenten. Då efterfrågan på 
förnybar el i samhället är hög finns en efterfrågan hos t.ex. elhandelsleverantörer. Genom kvotplikt 
hos de aktörer som köper elcertifikaten, d.v.s. en skyldighet att köpa ett visst antal elcertifikat per 
år, upprätthålls dessutom efterfrågan på elcertifikat. 

- Den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan ge information om vilka stöd 
som finns att söka och vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå för t.ex. föreningar som 
planerar att anlägga en solenergianläggning. 

- Genom solkartor som tillhandahålls av flera kommuner och elhandelsleverantörer, vilka 
kartlägger solinstrålningen och därmed  solenergipotentialen på olika tak. 

- Information genom rådgivningsaktören Coompanion, vilken är en aktör av flera inom 
stödsystemet för företagande och entreprenörskap. Coompanion vänder sig främst till kooperativ 
och till personer eller verksamheter med kooperativa värderingar och tankebanor. De kan bl.a. ge 
rådgivning och information kring organisering, organisationsform och finansieringsmöjligheter 
för t.ex. föreningar som vill bygga andelsägda solenergianläggningar eller personer som tillsammans 
med andra vill starta en gemensam verksamhet för att få solel. 
Även andra rådgivningsaktörer finns inom stödsystemet, t.ex. Almi. Almis rådgivning riktar sig inte 
till företag eller verksamheter som är i uppstartsfasen, utan snarare till företag eller verksamheter 
som redan är etablerade och som satsar på att växa. Huruvida rådgivning erbjuds till t.ex. 
solelföreningar beror alltså på föreningens verksamhet. Övriga företagsfrämjande aktörer inom 
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stödsystemet har idag ingen rådgivning till kooperativa företag.
Almi har fokus på tillväxtföretag men har inga formella hinder 
att medverka vid finansiering av andelsägda solcellsanläggningar, 
t.ex. genom lån. Här är det affärsplanen som är avgörande och 
idag med gällande regelverk är det troligt att finansiering via 
Almi skulle vara svår att få beviljad. Attityden gentemot 
andelsägda solenergianläggningar och intresset av att finansiellt 
stötta dessa ser dock ut att skilja sig något mellan Almis olika 
regionkontor, där vissa ser mer positivt på frågan. 

- Genom lån från lokala sparbanker, vilka ofta tycker 
det är viktigt att stödja lokala initiativ och projekt, företag och 
föreningar. De gynnas av att lokal verksamhet växer. Förstu-
dien har varit i kontakt med Sala Sparbank vilka är positiva 
till att solel växer och till föreningen Solel i Sala & Heby 
ekonomisk förening och deras solenergianläggningar. När 
en av föreningens anläggningar skulle byggas valde banken att 
gå in som medlem/andelsägare för att stötta bygget. Föreningen 
Solel i Sala & Heby har tidigare också haft ett lån hos Sala 
Sparbank. Banken erbjuder numera specifika sol-lån för företag 
med förmånliga villkor, utöver de generella miljölån de haft 
sen tidigare. 

- Genom lån från Ekobanken, vilket är en bank med 
fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Förstu-
dien har haft kontakt med banken som är mycket positiva 
till initiativ inom andelsägd solenergi, då de vill bidra till att 
stimulera hållbar utveckling. Eftersom Ekobanken har fokus 
på hållbarhet så passar deras insatser inte främst för stora 
bolag med klassisk tillväxtpotential, utan de finansierar ofta 
kooperativ och mer kapitalsvaga aktörer. De har hittills enbart 
finansierat kooperativ/andelsägd vindel genom lån, men då 
solel innebär färre rörliga och lösa delar är det enligt dem 
en säkrare investering eftersom anläggningen inte slits och 
har potential att hålla längre. Inom vindel finansierar deras 
lån det som medlemmarnas insatser inte täcker för att bygga 
vindkraftverket. Liknande skulle vara fallet för andelsägda 
solenergianläggningar. Återbetalningen skulle ske genom att 
intäkterna till föreningen från den sålda elen först och främst 
används till att betala tillbaka på lånet från Ekobanken, och 
sen ska andelsägarna kunna tillgodoräkna sig sin del. Ekobanken 
tillämpar dessutom kontokredit för den ojämna produktionen 
som uppstår under året till följd av väderskillnader.
Ekobanken är också positiva till att ge lån till föreningar som 
inte direkt gynnar sina andelsägare utan istället satsar på att 
bygga fler anläggningar. 
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Ekobanken ser fördelarna med att samarbeta med Coompanion, där Coompanion kan ge rådgivning 
och Ekobanken finansiering (lån) till föreningar som vill bygga eller utveckla andelsägda 
solenergianläggningar. Förslag finns på att Coompanion och Ekobanken tillsammans ska hålla 
seminarier under Almedalsveckan utifrån resultatet av förstudien och de finansiella möjligheter 
som Ekobanken kan erbjuda, i syfte att bidra till etableringen av fler andelsägda solenergi-
anläggningar. 

- Bryan Herren som jobbar för nätverket Framtiden Solel i Östra Mellansverige ska till 
våren 2020 göra en mer ingående kartläggning av vilka banker som ger särskilda lån för 
energiåtgärder, s.k. “gröna lån”, t.ex. till solcellsinvesteringar. När kartläggningen är färdig kan 
den utgöra underlag för finansieringsmöjligheter hos banker.   
 
- Med en bankgaranti från en av Sveriges mikrofonder (t.ex. Mikrofonden Uppsala, 
Mikrofonden Mälardalen och Mikrofonden Östergötland). Bankgarantin kan användas av föreningar 
som en säkerhet gentemot sin bank, vilket kan göra det lättare för föreningen att få lån från banken. 
Dock är vissa mikrofonder begränsade till en viss geografisk placering eller kommuntillhörighet 
för de verksamheter som ansöker. Kriterierna för att få en bankgaranti kan också variera mellan 
mikrofonder, men generellt riktar sig mikrofonderna till verksamheter inom den sociala ekonomin, 
i form av en förening, som är av allmännyttig karaktär och som är öppen för alla. En jämn fördelning 
av makt och inflytande tas också hänsyn till i ansökningen. En förening som vill ta lån på banken 
för att finansiera bygget av en andelsägd solenergianläggning skulle potentiellt kunna ansöka 
om en bankgaranti från en mikrofond. Vissa mikrofonder skulle potentiellt också kunna gå in 
med förlagsinsatser eller som investerande medlem i solelföreningar. 

- Genom medlemslån i form av investerande medlemmar och förlagsinsatser. Investerande 
medlemmar innebär att föreningen, utöver sina andelsägare, kan anta medlemmar vilka inte är 
tänkta att medverka i verksamheten men önskar gå in med en medlemsinsats. Dessa blir 
investerande medlemmar. Exempelvis för att dessa ser allmännyttan i verksamheten eller önskar 
placera sina pengar på annan plats än banken. Medlemsinsatsen för en investerande medlem 
kan bestå av enbart den obligatoriska medlemsinsatsen som även andelsägarna betalar, men också 
ett överskjutande belopp eller en insats som den investerande medlemmen fått genom insatsemission. 
Medlemsinsatserna är bundna i det egna kapitalet i föreningen. Förlagsinsatser innebär att 
aktörer kan tillskjuta kapital till föreningen. Det kan vara medlemmar eller icke- medlemmar och 
för varje förlagsinsats som tillförs föreningen ska föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis. För-
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lagsinsatsen är ett mellanting mellan medlemskapital och lån och är bundet i det egna kapitalet 
i föreningen.
Läs mer på: 
Skatteverket.se, rättslig vägledning 
Riksdagen.se, om ekonomiska föreningar 

- Ny utvecklingsmöjlighet för finansiering: Avdragsrätt för klimatkompensation vid 
marknadsföring. Ett prejudikat i högsta domstolen visar att företag kan göra avdrag för klimat-
kompensation om denna investering används i marknadsföringen. 
Skatteverket skriver:
”HFD har i målet prövat om ett aktiebolag (bolaget) har rätt till avdrag för utgifter för klimatkompen-
sation i en situation när företaget samtidigt använder sig av åtgärden i sin marknadsföring.
Bolagets verksamhet består bl.a. av produktion och försäljning av ekologiska mejeriprodukter. 
Bolaget har betalat ersättning för att kompensera för den klimatpåverkan i form av koldioxidut-
släpp som dessa produkter ger upphov till.
HFD ansåg att bolagets utgifter för klimatkompensation har sin grund i avtal om klimatkompensation 
avseende koldioxidutsläpp som bolagets ekologiska mejeriprodukter orsakar. Motparterna svarade 
för att kompensationen sker genom certifierade trädplanteringsprojekt i kombination med förvärv 
och makulering av utsläppskrediter motsvarande produkternas beräknade koldioxidpåverkan. 
De klimatkompenserande åtgärderna har uppgetts vara en central komponent i bolagets mark-
nadsföring av bolagets ekologiska sortiment. Enligt vad bolaget uppgett har försäljningen också 
utvecklats positivt efter det att klimatkompensationen blev en del av marknadsföringen av dessa 
produkter. Mot denna bakgrund finns det enligt HFD:s mening anledning att anta att bolagets 
utgifter för klimatkompensation främjat avsättningen av de ekologiska mejeriprodukterna. Med 
hänsyn härtill kan utgifterna för klimatkompensationen inte anses utgöra gåvor utan är sådana 
marknadsföringskostnader som ska dras av i näringsverksamheten.” 
Läs mer på: 
Skatteverket.se, Rättslig vägledning
Blogg.pwc.se, Avdrag för klimatkompensation 
Dn.se, Okej med avdrag för klimatkompensation men bara vid reklam

Med bakgrund i detta bör klimatkompenserande tjänster i marknadsföringssyfte kunna utveck-
las av och gynna solelbranschen, t.ex. andelsägda solelanläggningar. Företag som, genom att 
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de blir andelsägare i solelanläggningar, vill klimatkompensera 
för sin verksamhet alt. vill minska sina elkostnader, och som 
samtidigt får ekonomisk nytta av investeringen genom att 
det t.ex. lockar till sig fler kunder, kan vara ett sätt för solelför-
eningar att få fler medlemmar, investerande medlemmar eller 
förlagsinsatser och därmed mer kapital. Affärsmodeller för 
CSR-erbjudanden som marknadsföringssatsning till t ex 
företag som investerande medlemmar är här en intressant 
möjlighet att testa och utveckla för branschen. 

- Crowdfunding eller ”folkfinansiering”, vilket innebär 
att många personer tillsammans skapar ett större kapital för 
finansiering av en verksamhet. Det finns olika plattformar 
för detta vilket bland annat presenteras i Coompanions 
Finansieringsguide för socialt entreprenörskap som återfinns 
på Coompanions hemsida. 

Gällande solenergibranschen finns två utmärkande aktörer för 
klimatkompenserande crowdfunding i Sverige - ETC El och Trine. 
Deras verksamhet kan eventuellt användas som inspiration för 
att finansiera andelsägda solenergianläggningar. 

ETC El 
Erbjuder sparande i solceller mot 2% avkastning/ränta. Kunderna 
får en andel i solparkerna, som är belägna i Sverige, i form av 
ett värdebevis. ETC som även äger ett antal tidningar använder 
sina prenumeranter som huvudsaklig målgrupp för att mark-
nadsföra sitt erbjudande från ETC El. 
Hemsida: Etcel.se, Spara i solceller

Trine
Detta göteborgsbaserade företag erbjuder privatpersoner att 
investera i Solcellsanläggningar i utvecklingsländer. Trine 
har teknisk kunskap inom området och kan därför utvärdera 
vilka solcellsföretag som är värda att satsa på. Efter att ett 
lämpligt företag hittats startas ett investeringsprojekt som 
privatpersoner kan investera i. Detta görs via Trines egen-
byggda crowdfundingplattform. Solcellsentreprenören får på 
så sätt in kapital för att installera en anläggning och kan börja 
tjäna pengar på elförsäljningen.
I företagets första projekt gick investeringarna till en solcells-
station i Sidonge i västra Kenya. På kort tid samlades tillräck-
ligt med kapital in för att ansluta 50 hem och fem mindre fö-
retag till solpaneler. 
Trine menar att man arbetar enligt ”Tripple bottom line”, dvs 
att skapa balans mellan ekonomi, samhälle och miljö i sin av-
kastningsmodell.
Hemsida: trine.com

http://etcel.se/spara-i-solceller
http://trine.com
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Crowdfundingbranschen inom hållbarhet är på utveckling 
och nya företag är under utveckling på olika håll i landet och 
världen. En av flera intressanta start ups är stockholmsbaserade 
www.earthbanc.io som erbjuder klimatkompenserande 
crowdfunding via blockchainslösningar. 

Förslag till förändring:
Åtgärder i form av en kombination av förslag 1 och 2 i delen 
skatter och regelverk (kvittningsrätt och skattereduktion), 
vilket förhoppningsvis skulle göra de ekonomiska förutsätt-
ningarna för andelsägare i affärsmodell 4 mer jämlika med ut-
gångsscenariot, kan i sig ses som en slags finansiering. Ökad 
ekonomisk gynnsamhet för andelsägaren skulle säkerligen göra 
att fler vill vara andelsägare, vilket innebär att fler solenergi-
anläggningar troligtvis skulle byggas. Med ökad gynnsamhet 
skulle bygget av fler eller utbyggda anläggningar delvis 
finansiera sig självt, och utvecklingen skulle inte vara lika 
beroende av de finansiella stöd som erbjuds idag. En förening 
som skulle vilja utöka sin anläggning skulle lättare kunna 
göra det genom insatser från fler andelsägare snarare än genom 
t.ex. bidrag i form av investeringsstödet för solel. 

http://www.earthbanc.io
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DIGITAL INFRASTRUKTUR 
FÖR ENERGIKOOPERATIV:

Introduktion och bakgrund
Analysen ger att det idag saknas en given och integrerad lösning för hantering 
av funktioner inom energikooperativ. Anledningen kan vara att marknaden 
är för ny och/eller för liten för att en utvecklare ska vilja satsa på detta som 
affärsområde. Det innebär att ett kooperativ, eller en konstellation av ägare 
behöver kartlägga behoven för att hitta en effektiv lösning som hanterar 
följande nyckelfunktioner: 

- finansiering, hantering av lån, ränta, amortering
- andelar och investeringar från medlemmarna
- medlemsavgifter för löpande driftkostnader
- felanmälan, kontaktuppgifter till ansvariga
- driftdata, aktuell produktion och konsumtion
- ekonomi, omkostnader, planerade åtgärder
- community, olika sätt att jobba tillsammans

Access och spårbarhet
Den snabba utvecklingen på det digitala området, inkluderande Sakernas 
Internet eller IoT medger att anläggningar och enheter kan vara uppkopplade 
och monitoreras i realtid. Det är därigenom enkelt att hela tiden läsa av 
aktuella flöden, men också optimera dessa. En produktionsanläggning, 
oavsett storlek, genererar data som kan följas i realtid av en ägare. Data kan 
förmedlas och förpackas på olika sätt och att ha tillgång till aktuell produktion 
(totalt) och förbrukning (totalt resp individnivå) är centralt. Mätdata behöver 
därför vara en integrerad del i lösningen redan från början oavsett val av 
systemstruktur. 

Spårbarhet är ett annat intressant område som underlättas av digital teknologi. 
Det är redan idag fullt möjligt att härleda produktion och distribution via 
svenska elnät vad gäller olika kraftkällor. Som kund kan vi via en ursprungs-
garanti utläsa och välja hur stor del av den el vi köper som kommer från sol, 
vind, vattenkraft, fossilt eller kärnkraft. Vad vi inte kan ta del av är vilken 
anläggning elen kommer från, vilket kan vara intressant i ljuset av att allt 
fler konsumenter blir mer medvetna om ursprung och då inte enbart kraft-
källan. Exempel finns bl a från Estland (https://wepower.network) där varje 
hushåll/företag har en sk smart elmätare. 

Med blockkedje-teknologi borde det gå att kunna spåra varje köpt kwH el 
till och från en specifik anläggning i elnätet, oavsett hur många producenter 
som är anslutna. På samma sätt som många konsumenter väljer att köpa 
ett hantverksöl från ett mikrobryggeri som står för vissa värderingar, kan 
en fullt utvecklad spårbarhet skapa intresse och lojalitet hela vägen mellan 
köpare och säljare på ett helt annat sätt än att “bara” bry sig om energislag. 
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Alternativa strategier
1) Anpassning av befintlig plattform från angränsande område
2) Ekosystem och kombination av separata komponenter
3) Skräddarsytt system baserat på behoven hos ägarna

Anpassning av befintlig plattform
Plattformar för att hantera ett relaterat område som bostadsrättsföreningar, samägande, 
delningstjänster skulle teoretiskt kunna anpassas till ett energikooperativ. Antingen genom att 
lägga till funktioner i befintlig tjänst, och/eller genom att kombinera två eller fler tjänster. 

Huvudsakliga kategorier är: 
A) Delningsplattformar, t ex ihopa.com
B) Fastighets/BRF plattformar, t ex tmpl.se
C) Laddtjänster för applikationer, t ex getbright.se

Delningsplattformar
Organiserar flöden och administration för samägande av privata ägodelar. Har funktioner för 
områden som delägaravtal, försäkringar, gruppmeddelanden och s k produktcirklar. Fokus att 
underlätta resan från enskilt till delat ägande av fysiska resurser och “prylar”.  

Fördelar
Utgår från samägande “prosumers”
Flera utvecklade kritiska funktioner

Nackdelar
Begränsad grundfunktionalitet för energi
Anpassning innebär utvecklingskostnader

På frågan om huruvida ihopa kan anpassas för energikooperativ är svaret från teamet: 

“Det är uppenbart att plattformen som den är kan underlätta bildandet av en grupp. När det 
kommer till juridik är våra samägandeavtal inte tillräckliga, men kan tas fram. Den ekonomiska 
uppföljningen kräver en lösning för elproduktion och detta tillhandahålls bl a av Vattenfall 
som leasar ut en lösning till grannar som går samman för att dela produktion.” 
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FASTIGHETSPLATTFORM
En typ av lösning byggd för den ekonomiska förvaltningen av en eller flera 
fastigheter och som tillgodoser hantering av allt som rör en fastighet oavsett 
ägandeform. Lösningar finns för delaktighet/community och för medlem-
marnas eller delägarnas privatekonomi via en särskild applikation som 
innehåller funktioner för energiförbrukning, felanmälan, meddelanden, 
omröstningar och intern marknadsplats etc. Har stort fokus på smidighet 
och användarvänlighet, där användare i första hand är konsumenter och 
inte producenter. 

Fördelar
Många funktioner är redan integrerade
Särskilt anpassat för egendomsförvaltning
Väl utprovat och stabilt systemverktyg

Nackdelar
Användare är konsumenter, inte producenter
Relativt hög kostnad även på grundnivå
Oklart om anpassning kan göras till energi

LADDTJÄNSTER
I takt med att allt fler går över till fordon med eldrift utvecklas också fler 
tjänster för att hantera framför allt laddning och förbrukning. I likhet med 
övriga kategorier är fokus på användaren som konsument, med funktioner 
för att hålla koll på optimal förbrukning och leverans. Eftersom tjänsten inte 
är inriktad på egen produktion saknas funktioner för detta. Det finns inte 
heller någon community eller lösning för grupper av användare i tjänsten. 
Däremot väl utvecklad funktionalitet för att följa den egna förbrukningen 
och leveransen. 

I en infrastruktur med solelanläggningar och elbilar behövs bättre lösningar 
för att sprida effektuttaget över dygnet och om möjligt lagra el till tider på 
dygnet när den behövs. Tesla och andra tillverkare har tagit fram batterier 
för hemmabruk där överskottsel kan lagras och tankas ut när det behövs 
som mest. Tesla.com, Powerwall

Fördelar
Smidig hantering av förbrukning
Stort fokus på hållbarhet
Koppling till flertalet energibolag

Nackdelar
Saknar många kritiska delar
Inte anpassad för egen produktion
Kontrolleras av respektive elbolag
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EKOSYSTEM AV SEPARATA TJÄNSTER
Det finns ett stort antal väl fungerande dellösningar som på olika sätt kan kombineras. Detta är 
ett område som får allt fler tillämpningar och användare. Exempel är gsuite & google apps, slack 
(apps), asana med flera aPaaS, application platforms as-a-service. En sådan lösning inkluderar 
molntjänster för lagring + programvara; software-as-a-service (SaaS) + infrastruktur. Ett ekosystem 
kan antingen vara mer eller mindre komplett, som i fallet med google apps, eller bestå av flera 
av varandra oberoende molntjänster som i varierande grad inkluderar de tre nyckelområdena 
(lagring + programvara + infrastruktur). 

Goda exempel från fastighetsbolag och olika serviceområden finns. Det är appar och program-
varor som normalt är kostnadsfria eller “freemium”: kalkylprogram som excel, databasprogram, 
projektverktyg som asana eller slack, länkningsapplikationer som zapier. Dessa kan byggas ihop 
genom olika script och länkar, integreras med sms och sociala plattformar. Kräver mycket 
anpassning och utprovning för att fungera. Tekniskt komplext. 

Kompletterande till detta är applikationer som erbjuds av energibolagen till sina kunder och då 
särskilt kunder som samtidigt är elproducenter. Applikationerna är ofta kostnadsfria så länge 
man har ett avtal med elbolaget. Lösningar finns hos Vattenfall, Telge Energi m fl. 

Fördelar
I grunden kostnadseffektivt
Säkra applikationer + lagring
Hög nivå av specialanpassning
Uppdateringar hanteras i molnet 

Nackdelar
Omfattande insats för anpassning
Kan ta tid att synkronisera appar
Kräver löpande teknisk support
Inlåsningseffekt ger mindre frihet

Exempel: Klara Framtid & Stadsvillan, Ecokraft, HSB Södermanland
Klara Framtid resp Stadsvillan är två lokala fastighetsbolag som använder separata applikationer 
som Asana, Zapier, Typeform samt epost, sms för hantering av kontrakt, felanmälan och andra 
ärenden mellan hyresgäst och förvaltning. Lösningen bygger i detta fall inte på samägande utan 
på effektiv, säker hantering av ärenden och användardata. 

Ecokraft är en snabbväxande leverantör av solcellsanläggningar och finns på flera håll i Sverige. 
Även Ecokraft använder en formulärsfunktion för kontakt och kunskap från kund till verksam-
heten, för att kunna dimensionera och räkna på offerter samt ha fortsatt dialog. 

HSB Södermanland hanterar 7500 bostadsrätter via föreningar knutna till HSB. Under 2020 bygger 
man det som i nuläget blir Sveriges största solpark utanför Strängnäs. HSB har valt en lokal 
aktör för projektering och ett tyskt företag för installation, då man menar att kapaciteten saknas 
här. Gällande applikationer och styrsystem har man valt att samarbeta med Jämtkraft och Telge 
Energi, som anses ha bra lösningar på området.    

31



32

DESIGN AV SKRÄDDARSYTT SYSTEM
I alla satsningar finns möjligheten att skapa en egen lösning som kan 
involvera allt från anpassade kalkylark till egendesignade system med egen 
eller anpassad kod. Det går att hantera en förening med dess medlemmar 
och betalströmmar via ett excel-ark, men det medför en hel del manuella 
uppdateringar och kan snabbt bli svårt att överblicka. 

Att på egen hand utveckla ett system för all hantering i ett energikooperativ 
går att göra men kräver en gedigen insats i allt från användarupplevelse 
och gränssnittsdesign till systemutveckling och arkitektur. Trenden mot att 
utgå från befintliga lösningar snarare än helt egna lösningar är tydlig. Behoven 
för ett e-kooperativ ligger troligen någonstans mitt emellan ett anpassat kalkylark 
och egenkodad lösning vilket talar emot en sådan satsning. 

Fördelar
Flexibilitet
Anpassning
Kontroll

Nackdelar
Komplexitet
Kan ta lång tid
Kan bli dyrt
 

REKOMMENDATIONER
Val av digital strategi är beroende av många faktorer såsom anläggningens 
storlek, antalet intressenter och hur dessa är samlade eller organiserade. 
Kostnaden för ett system kan också bli en avgränsande faktor, liksom intresse 
och kompetens hos ägarkonstellationen. 

Det kan mycket väl fungera att börja med enbart det viktigaste, det vill säga 
en funktion för att hålla koll på produktion och konsumtion av energi samt 
kontaktuppgifter gällande fel eller driftstopp. Mätning av driftdata kan ofta 
erhållas från nätbolaget och övriga delar kan i liten skala hanteras manuellt 
till en början. På sikt blir ett sådant upplägg sårbart och icke-transparent. 
Det bygger också på enskilda individers vilja och förmåga att hantera kritiska 
funktioner som betalningar och register. Ett hållbart system integrerar 
samtliga funktioner och gör dessa åtkomliga för alla som behöver ha 
access, närhelst så önskas. Systemet kan hanteras internt, vilket innebär 
större direkt ansvar och mer kontroll, eller externt, vilket förutom att medföra 
mindre eget ansvar och kontroll, också kostar mer. 
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För en konstellation som redan från början är klar över behov och viktiga funktioner så är 
rekommendationen att ta hjälp från en utvecklare av befintlig plattform för att undersöka en 
anpassning och/eller integration av kompletterande funktionalitet, främst elproduktionen. 

Följande översikt kan fungera som en vägledning till vilka delar som kan anses vara mest 
kritiska att kunna hantera i realtid (orange, prio 1) och vilka som kräver snabb respons (gul, prio 
2) respektive inte kräver direkt access (blå, prio 3). Naturligtvis bör så mycket som möjligt ständigt 
vara åtkomligt i realtid, om möjligt. Ett sådant integrerat system är inte svårare att bygga än ett 
som bara hanterar en eller ett par funktioner. Det kräver dock att man har gjort en egen kartläggning 
av viktiga funktioner utifrån de egna behoven innan man designar systemet. I verkligheten sker 
denna kunskapsförflyttning oftast gradvis. 

FUNKTIONER HANTERAR  ACCESS-KRAV
kassaflöde  ut/inbetalningar JA
ägarskap  medlemsandelar NEJ
funktionalitet  felanmälan/jour JA
uppföljning  driftdata/flöde JA
kapitalbas  investeringar  NEJ
samverkan  samverkan  JA
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NÄRINGSLIVETS OCH DEN SOCIALA EKONOMINS 
ORGANISATIONERS INSTÄLLNING TILL 
ANDELSÄGDA SOLCELLSANLÄGGNINGAR
Organisationer vi kontaktat är:
- LRF
- Företagarna
- Hushållningssällskapet
- Solelkommissionen (resultatet av dessa samtal redovisas under) 
- HSB
- Riksbyggen
- Folkets Hus & Parker
- Svenska Kyrkan 
- Hela Sverige ska Leva
- Bygdegårdarna
- Villaägarna (efter första kontakt och ett positivt gensvar har vi ej fått svar på frågorna)

Vår tanke har varit att de tre första medlemsorganisationerna med fokus på små och medelstora 
företag har en god lokal kännedom och närvaro på landsbygd och i stad. Här finns företag med 
stort behov av energi samt företag som äger mark. Solelkommisionen samlar ett antal större företag 
som: IKEA, Vasakronan, HSB och Telge energi. Stor kunskap finns här inom hela området solel. 
Riksbyggen och HSB är båda kooperativa bostadsföretag. Solel byggs ut för de egna fastigheterna 
och lokal kunskap finns hur detta går till såväl organisatoriskt som tekniskt.
Riksbyggen, Folkets Hus & Parker, Svenska Kyrkan, Hela Sverige ska Leva och Bygdegårdarna 
tillhör den sociala ekonomin och får därför i denna förstudie representera delar av civilsamhället.

Frågeställningarna som samtal och mailkonversationer förts utifrån har varit:
1.  Vilken kunskap rörande solel finns idag inom er organisation?
2.  Upplever ni att det finns ett intresse för frågan bland era medlemmar?
3.  Pågår det eller har ni genomfört några särskilda aktiviteter gällande solel?
4.  Planerar ni några aktiviteter inom området?
5.  Har ni som organisation något intresse att medverka till andelsägda solcellsanläggningar?
6. Vilket stöd upplever ni att ni som organisation och era medlemmar behöver inom 
 området solel?
7. Har ni arbetat med jämställdhet när det gäller energilösningar
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Svaren på frågorna finns dokumenterade som minnesanteckningar eller som svar via mail. 

1. Inledande kommentar.
Då vi mycket snart insett att kunskapen gällande andelsägda solcellsanläggningar är mycket låg 
hos de flesta har vi valt att ställa den första frågan mer generellt. Detta för att helt enkelt få igång 
ett samtal.

Hos de organisationer som har företag som medlemmar och/eller kunder finns en relativt stor 
kunskap inom området energi i det bredare perspektivet. Här handlar det dels om olika lösningar 
att bli mer energieffektiv men även hur företaget kan producera egen energi. Lantbruksföretagen har 
gått före när det gäller att producera energi - inte minst när det gäller solceller. Tak på ekonomi-
byggnader som plats för solceller är ett givet skäl till detta men även möjligheten att använda 
den egenproducerande elen direkt på gården är en bra incitament för dessa företag. När det 
gäller företag generellt oavsett bransch ökar också intresset att producera el för att bidra till 
minskad miljöpåverkan ofta kopplat till företagets CSR (Corporate Social Responsibility) arbete. 

Hushållningssällskapet arbetar med rådgivning till i första hand lantbruksföretag även inom 
området energi. Här finns god kunskap och erfarenhet inom såväl juridiska som tekniska frågor 
inom området. Intressanta idéer om andelsägda anläggningar etablerade i samverkan med lant-
bruksföretag har förts fram i förstudien.
De kooperativa bostadsföretagen har en mycket ambitiös agenda när det gäller miljöarbete 
generellt. I det egna bostadsbeståndet pågår en utbyggnad av solel på flera håll.
Det mest uppmärksammade projektet när denna förstudie genomförs är den anläggning som 
börjar byggas utanför Strängnäs våren 2020. HSB blir delägare i denna solcellspark som 
beräknas komma att ha en årlig kapacitet på 23 MWp. Ca 45 ha markyta tas i anspråk och 50.000 
solpaneler producerar elen. HSB:s hyresrättsföreningar erbjuds att köpa andelar i anläggningen. 
Kunskapen hos de lokala bostadsrättsföreningarna varierar och ännu så länge tas de flesta initiativen 
av lokala eldsjälar i föreningarna.

Svenska Kyrkan har erfarenhet och kunskap av energifrågor på lokal nivå.
Hos organisationerna inom den sociala ekonomin får vi skilja på de som i sin verksamhet förvaltar 
lokaler och de som i ett bredare perspektiv arbetar för lokal utveckling. 
För bygdegårdar och andra allmänna lokaler är det av stor vikt att arbeta för minskade energi-
kostnader. Här finns flera exempel ute i landet där lokala föreningar installerat solceller på tak 
till dessa byggnader. Det finns idag viss kompetens hos dessa organisationer på nationell nivå. 
Behov att stärka kompetensen finns på den regionala och lokala nivån men även resurser för att 
stärka kompetensen på nationell nivå behövs.
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2. Inledande kommentar 
Ingen särskild undersökning har gjorts gällande intresset för solel hos någon av de intervjuade 
organisationernas medlemmar. Företagarna har under 2019 presenterat rapporten “Hållbarhet 
som konkurrensfördel”. I underlaget till denna rapport (som vi fått ta del av) framgår att 22% av de 
tillfrågade företagen ser installation av solceller som en viktig del i sitt hållbarhetsarbete. Lant-
bruksföretagen har under flera år getts möjlighet till information och utbildning i hur solceller kan 
installeras på fastigheten.

Alla av de tillfrågade organisationerna svarar att deras medlemmar - i olika grad - har ett intresse 
för omställning till mer hållbar energiproduktion. De som kan se en mer direkt nytta för sitt 
företag eller förening är helt naturligt mest intresserade. Tidigt i förstudien uppmärksammades 
vi på att det kan finnas en risk med solceller på villatak om dessa installeras på ett felaktigt sätt. 
Här skulle en möjlighet för villaägare att istället kunna bli delägare i en kooperativ solcellsan-
läggning kunna eliminera denna risk. Bland övriga kan intresset beskrivas som mer generellt 
som t.ex. aktiviteter via “Omställningsrörelsen”. Billigare el och därmed lägre kostnader är det 
viktigaste incitamentet tätt följt av intresset att medverka till en lägre miljöpåverkan.

3. Inledande kommentar
Även här har vi ställt frågan utifrån en mer generell frågeställning gällande solel. Det har inte 
gått att identifiera någon aktivitet som handlat om andelsägda energilösningar.

Flera organisationer har beskrivit aktiviteter vid olika sammankomster för medlemmar. Detta gäller 
särskilt för organisationer  som vänder sig till företag  eller bostadsrättsföreningar. Hushåll-
ningssällskapet anordnar regelbundna informationsträffar för lantbruksföretag gällande solceller. 
Samarbete med andra som t.ex. energibolag nämns också som aktiviteter som drivits här finns 
även sådan samverkan där  den sociala ekonomin ingår. 

4. Inledande kommentar
Här har vi styrt över frågan till att gälla andelsägda solcellsanläggningar.

Svaret blir enkelt - inga aktiviteter är planerade men flera anser frågan intressant och menar att 
medlemmar skulle välkomna sådana initiativ.

5. Inledande kommentar
Svaren på denna fråga färgas (vår egen slutsats) av den bristande kunskapen inom området. De 
påverkas också av en till viss del sann förutfattad mening att andels-
ägda anläggningar med nuvarande regelverk inte kan drivas hållbart rent ekonomiskt.

Av organisationerna med företag som målgrupp har Hushållningssällskapet visat ett tydligt intresse 
för att medverka till affärsmodeller som kan stimulera till nya andelsägda solcellsanläggningar.
Bostadskooperationen ser ett ökat intresse och engagerar sig i frågan men idag ligger fokus på 
egna anläggningar och nytta för medlemmarna.
Från de sociala ekonomin kan Bygdegårdarna och i viss mån Hela Sverige ska Leva tänka sig att 
delta främst när det gäller att sprida kunskap gällande andelsägda solcellsanläggningar.

6. Inledande kommentar
Även här får vi se svaren utifrån de inledande frågorna där vi ser ett svagt intresse från flera organisationer.

Här svarar flera att de gärna arbetar med frågan tillsammans med andra aktörer som besitter 
särskilda kompetenser inom området. Företagen kommer sannolikt att behöva mer stöd i form 
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av rådgivning när de ser att en investering i solcellsanläggningar tillsammans med andra kan 
påverka företaget på ett positivt sätt. Det måste helt enkelt vara lönsamt.
De kooperativa bostadsbolagen samlar kompetens i takt med att nya anläggningar byggs. 
Medlemmar kan behöva ökad kunskap för att kunna driva på frågan i den egna bostadsrätts-
föreningen. 
Organisationer som driver gemensamhetslokaler med samhällsnytta som mål behöver utökade 
möjligheter till finansiering. Här finns också ett behov av såväl teknisk som organisatorisk kunskap.

Övriga organisationer inom den sociala ekonomin behöver kunskap inom området för att kunna 
sprida information till sina målgrupper.

7. Jämställdhet har i förstudien varit en svår fråga att få tydliga svar på. Vår tolkning är helt 
enkelt att ingen av de vi samtalat med har haft frågan på dagordningen när det gäller energilösningar. 
Vi har därför tidigt valt att fokusera på jämställdhet i ett kommande genomförande projekt.
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HUR KAN VI ARBETA FÖR ÖKAD 
JÄMSTÄLLDHET INOM  ENERGISEKTORN?
I arbetet med förstudien har projektgruppen dragit vissa slutsatser om att jämställdheten är 
väldigt eftersatt inom energibranschen. Detta är en brist som vi anser behöver åtgärdas av flera 
anledningar, inte minst de globala hållbarhetsmålen. Därför har jämställdhet fått ett eget avsnitt 
i förstudien. Vi kan nämna många exempel på jämställdhetsbrist vi kommit över under arbetet. 
Ett konkret exempel är samtal med Länsstyrelsen Östergötland som i sitt projekt Framtidens 
Solel i Östra Mellansverige (fas 2) påvisat tydliga problem med att hitta deltagare till sina aktiviteter. 
Detta gällde särskilt kvinnor vilket påverkar jämställdheten negativt. Eftersom jämställdhet är 
ett viktigt horisontellt kriterium inom strukturfonderna och att vi fått input även kring tidigare 
rapporter att jämställdheten inte fungerar tillfredsställande så har vi insett att detta är en central 
fråga där vi behöver tänka till några extra steg än vad som hittills gjorts. Därför har vi tagit fram 
underlag samt konkreta verktyg och metoder för hur vi i kommande projekt systematiskt kan 
arbeta med att skapa jämställdhet i aktiviteter och projektorganisation. Målet är att få fler 
kvinnor att engagera sig i energisektorn och att skapa en jämställd närvaro och maktbalans i 
våra aktiviteter och organisation inom ramen för ett kommande projekt. Vi utgår både från genus- 
och psykologisk forskning samt tidigare goda exempel inom energisektorn i detta arbete.

Andelen kvinnor i energisektorn utgör endast ca 23%, enligt Energimyndigheten som efterfrågar 
mer analyser för att få reda på varför så är fallet. Ojämlikheten gör att kvinnor inte är med och 
formar framtidens energilösningar i samma utsträckning som män vilket bedöms som en nackdel 
av flera anledningar. 
 
Studier har visat att kvinnor är mer engagerade inom vissa fält än män och därmed har potential 
att komplettera inom energiområdet med perspektiv som skapar en bättre helhet. 
 
Dessa är:
 
- Kvinnor känner generellt en större oro och ett större ansvar för klimatet
- Kvinnor agerar generellt mer miljövänligt än män
- Kvinnor bidrar i lägre utsträckning till fossila utsläpp och har lägre energianvändning än män
 
Detta handlar också om skillnader beroende på var i världen vi befinner oss där en stor energi- och 
klimatrelaterad utmaning på vissa platser är att öka kvinnors tillgång på energi för att förbättra 
kvinnors hälsa såväl som att öka kvinnors möjligheter till lönearbete. (statens energimyndighet, 
ER 2019: 08) En ung flicka som tvingas lägga stora delar av dagen på att hämta ved och vatten 
till följd av brist på el har sämre förutsättningar att gå i skolan och senare bli självförsörjande, 
till exempel.
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Kantar Sifos rapport från 2019 visar att intresse för inskaffande av solceller är nästintill lika 
stort mellan kvinnor och män. Ett hinder för införskaffande av solceller för kvinnor och män är 
inte en fråga om intresse, utan rapporten visar att det snarare handlar om uppfattningen om ens 
förutsättningar. 25% av kvinnorna svarade att de skulle skaffa solceller med förbehåll, kontra 17% av 
männen.[1] Förbehåll i rapporten definierades som att de inte ansåg sig ha rätt förutsättningar som 
krävdes för att installera solceller. Vidare i rapporten uppgav 33% av de tillfrågade att det största 
hindret till att installera solceller var det faktum att en inte ägde sitt eget boende[2]. Statistik 
från SCB[3] visar att det är vanligare att män bor i äganderätt jämfört med kvinnor. Det som 
dock är av intresse i undersökningen är just användningen av begreppet ”uppfattar”, även om 
det är vanligare att gruppen män bor i äganderätt jämfört med kvinnor blir uppfattningen om 
huruvida det är möjligt för en person att installera solceller viktigt att belysa. Det som uppmätts 
i undersökningen är hur kvinnor respektive män uppfattar sina möjligheter till att installera sol-
celler, inte de fysiska förutsättningar som eventuellt finns eller inte finns.
 
Den självuppskattade möjligheten till att installera solceller kan vara grundad i den branschbild 
som finns idag. Frågan om energi tenderar att sammankopplas med teknikbranschen, där män 
tenderar att vara majoritet. Det syns bland annat i Sveriges högskole- och universitetsutbild-
ningar, där utbildningar inom teknik har ett större antal studenter som är män än kvinnor.[4] 
Vad detta innebär för energibranschen blir frågan om att attrahera kvinnor och samtidigt skapa 
en inkluderande och tilltalande bransch, men även att behålla kvinnor inom branschen. En studie 
utförd 2019[5] visar att en ensam kvinna på arbetsplatsen är 50% mer sannolika att överväga att 
sluta på arbetet.

Goda erfarenheter inom solelsbranschen
Solelskooperativet Solel i Sala & Heby Ekonomisk Förening startade för 10 år sedan och har 
byggt 6 solelsanläggningar på 5 år. Ändamålet är att sprida och ta emot kunskap om sol och 
idag finns 230 medlemmar/andelsägare. Av dessa är 67 kvinnor andelsägare, resten är män samt 
30 juridiska personer. En stor andel av männen är i realiteten par som äger ihop, men mannens 
namn står officiellt på andelsägarlistan. Varför mannens namn står på listan och inte kvinnans 
har man inget svar på idag.
 
Enligt kooperativets representant Kenneth Mårtensson så består mötena i föreningen ofta till 
en majoritet av kvinnor. Förr i tiden var majoriteten män på mötena men då var innehållet 
annorlunda, med mer fokus på skatter, teknik, priser, avkastning och liknande. Idag är fokus 
mer inriktat mot solel som en god satsning för planetens och samhällets bästa, samt på bistånds-
projektet ”Solskänkt”. Solskänkt handlar om att samla pengar till solelspumpar till brunnar och 
avsaltningsanläggningar via transparenta och uppföljningsbara satsningar i Kenya - till nytta 
inte minst för kvinnor och barn (som slipper gå flera mil varje dag för att hämta vatten). 

“Kvinnor verkar bli mer intresserade när det handlar om att det känns bra i magen att gå in i 
andelsägandet och det ideella arbetet. Genom balans mellan de mjuka och hårda värdena ges 
en större jämlikhet i intresset hos män och kvinnor”.
 Citat: Kenneth Mårtensson
 
Kooperativet tycks ha hittat ett sätt att engagera både män och kvinnor. Det utmärkande är att 
kvinnorna idag står för det sociala deltagandet på mötena i högre utsträckning än männen, trots 
att männen fortfarande är fler till antalet i medlemsförteckningen.
 
I kooperativet Solel i Bergslagen är 46% av andelsägarna kvinnor - 75 män, 67 kvinnor samt 
3 organisationer utgör medlemsbasen. Kooperativet ger inget svar på varför man lyckats så väl 
med den kvantitativa jämställdheten.
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 Ett annat intressant exempel är Jämtkraft som lyckas öka det kvinnliga deltagandet i en av sina 
solparker genom att utforma och marknadsföra just möjligheten att investera i solandelar utan 
att själv äga fastigheten där de installeras. Med solparken har de nått en bredare målgrupp både 
vad gäller ålder och kön. Till exempel är 25 procent av andelsägarna i Östersund Solpark kvinnor, 
vilket kan jämföras med kunderna som köpt solpaneler för eget tak där endast 7–8 procent är 
kvinnor. Statistiken visar också att de med solparken når en något yngre målgrupp. (solenerginyheter.se) 

Vad säger vetenskapen om kvinnors och mäns livsval och intressen?
Genom att analysera data från över 200 000 deltagare i 53 länder studerade forskare vid Psykolo-
giska institutionen vid California State University, ledda av professor Richard Lippa, tvärkulturella 
skillnader mellan män och kvinnor. Studien gav flera intressanta insikter där det mest relevanta 
för denna förstudie är att kvinnors preferenser för yrkesval visade klar övervikt för människo-
orienterade yrken. Detta förutsatt att kvinnorna levde i demokratiska och jämställda länder där 
de var fria att göra sina egna val. Studien tydde på att biologiskt arv har större bäring än miljö 
för hur en individs personlighet utvecklas. Att söka samhörighet i grupp med andra människor 
och använda sin kommunikativa förmåga föredrogs av kvinnor, medan en lägre grad av extra-
version och högre grad av neuroticism hos män sammanlänkas med klassiska manliga yrkesval 
inom sakorienterade områden, t ex ingenjör. Överlappning i yrkesval skedde mellan könen inom 
samtliga kategorier varför inget i studien tyder på att det går att ge en individ en stereotyp bild 
utifrån kön. Däremot kan man med vetenskaplig grund hävda att det är större sannolikhet att en 
kvinna föredrar yrken med människoorienterad inriktning, och en man yrken med sakorienterad 
inriktning, vid ett fritt val. (Arch Sex Behav. 2010)
 
Evidens för att biologiskt arv i hög grad påverkar våra livsval och personlighetsdrag kan hittas i 
flera studier. En av de mer grundläggande utfördes av autismexperten Simon Baron-Cohen (et al) 
vid Cambridge University där 1 dag gamla bebisar fick välja att titta på en bild på ett ansikte eller 
på ett mekaniskt objekt. Resultatet var att flickorna i högre grad valde att titta längre tid på an-
siktet och pojkarna på det mekaniska objektet. Baron-Cohen visade även att pojkar producerar 
två gånger så mycket testosteron som flickor, vilket påverkar hur hjärnan utvecklas. Flickor som 
av genetiska orsaker utvecklar mer testosteron uppvisar mer manliga egenskaper som svårig-
heter med empati och känslor men ett starkare intresse för system och för hur saker fungerar. 
(Baron-Cohen, 2000)
 
Ett annat exempel är forskning utförd på barnkliniken vid Rikshospitalet i Oslo. Professor Trond 
Diseth och hans team designade 10 olika leksaker - fyra feminint kodade leksaker, fyra maskulint 
kodade leksaker och två neutrala leksaker. 10 leksaker placerades i ett visst mönster och små-
barn skickas dit utan att någon annan var med. Hela experimentet övervakades genom kameror 
och det fanns tydliga skillnader i val av leksaker bland friska pojkar och friska flickor från 
nio månaders ålder. Pojkar valde maskulint kodade leksaker i högre utsträckning, medan flickor 
hellre valde feminint kodade leksaker. Forskarna drog således slutsatsen att - ”barn bärs med en 
tydlig biologisk disposition när det gäller könsidentitet och beteende, då miljöpåverkan antingen 
ökar eller minskar detta beteende”. (NRK, 2010)
 
Dessa tre numera kända studier korrelerar både med varandra och med de kvalitativa fakta 
givna av Sala-Heby Solelskooperativ angående vad de uppfattar som attraherande för kvinnor 
att bli andelsägare och deltagande i mötena. En slutsats är att marknadsföringen av solelsandelar 
och utformningen av innehållet i produkten/tjänsten sannolikt bör anpassas för de biologiska 
grundpreferenser, som dessa studier tyder på verkar gälla för både kvinnor och män. Där kvinnor 
i högre utsträckning är människoorienterade och män sakorienterade inom sina intressen, Detta 
gäller rent generellt även om överlappningar i intressen såklart alltid finns. Utan att tänka in 

40



41

båda könen i utformningen av aktiviteter och tjänster/produkter skapas i värsta fall ”ojämlikhet 
by design” eftersom erbjudandet inte är fullt ut inkluderande (intressemässigt) för bägge könen.

Jämställdhet i aktiviteter och projektorganisation

VERKTYG FÖR IMPLEMENTERING AV JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
 
Utifrån den bakgrund vi givit har vi definierat två syften. Inför ett genomförandeprojekt måste vi: 

1.  Kunna engagera och attrahera kvinnor till ökat deltagande vid aktiviteter avseende 
 energifrågor.

2.  Strukturellt kunna påverka för organisering av energilösningar med målsättning att 
 öka jämställdhet.

Perspektiv på jämställdhet inom branschen bör hållas i åtanke där additiva lösningar och 
metoder krävs. Additiva metoder innebär att tillföra särskilda perspektiv och att vidta åtgärder 
för att tilltala, attrahera och behålla grupper av antalsminoritet. I området av energilösningar 
blir gruppen kvinnor en minoritet, där additiva metoder kopplat till kön blir ett behov för öka 
jämställdheten inom branschen.

För att implementera jämställdhetsperspektivet inom branschen krävs en överblick över vilka 
hinder som finns för att jämställdhet mellan kvinnor och män ska kunna uppnås inom branschen. 
I samband med solpaneler är en förutsättning att vara ägare av sin bostad, vilket vid första anblick 
kan ses som ett stort hinder att överkomma. Däremot visar rapporten från Kantar Sifo (2019) att 
detta inte nödvändigtvis behöver innebära att de förutsättningar de tillfrågade upplever att de 
inte tillgodoser är faktiska hinder. Det som uppmätts in undersökningen är attityder och själv-
uppfattade möjligheter, inte fysiska hinder. Här blir additiva lösningar, verktyg och branschanalys 
förutsättningen för att implementera jämställdhet samt attrahera kvinnor. 
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IDENTIFIERADE UTMANINGAR
I detta avsnitt presenteras identifierade utmaningar, där förslag på åtgärder, metoder och aktiviteter 
listas i nästkommande avsnitt. 
 
i.               ”VAD KAN JAG FÅ UT AV AKTIVITETER?”
I intervju synliggjordes en utmaning till att attrahera kvinnor till ökat deltagande med frågan 
”Vad kan jag få ut av aktiviteten?”, där kontaktpersonen menade att det kan uppfattas som 
ogemytligt att ansluta sig själv till ett event eller en aktivitet om det inte inför eventet är tydligt 
vad en kan få ut av det. Om intresset finns men en person inte står som ägare till sin bostad 
exempelvis, vilket statistiken antyder, innebär det en högre tröskel för att besöka eventet. Här 
blir en viktig fråga att besvara ”Kan jag engagera mig även om jag inte äger bostaden?”, och i 
så fall, ”på vilket sätt?” Särskilt i samband med identifierade hinder till implementering av 
jämställdhetsperspektiv inom branschen, där kvinnor i större utsträckning upplever att de inte 
uppfyller krav för installering av solpaneler måste dessa frågor besvaras på ett tydligt och konkret 
sätt redan vid inbjudan till event och aktiviteter. Frågan att besvara blir inte hur projektet ska 
strukturellt förändra boendesituationer för kvinnor och män, utan uppdraget blir att förtydliga 
på vilka sätt kvinnor kan engagera sig i frågan (oavsett om de äger sitt eget boende eller inte).
 
Målsättning: sänka tröskeln för deltagande vid aktiviteter.
Åtgärd: förtydliga möjligheter till deltagande.

ii.              EVENTS OCH AKTIVITETER
För att vidare attrahera en grupp i antalsminoritet till event och aktiviteter krävs det additiva 
insatser, inte som målsättning men som metod för ökat deltagande. Detta innebär att uppvisa 
en bild som kanske inte överensstämmer med verkligheten, men som överensstämmer med vår 
idealbild av verkligheten. Att lyfta förebilder en vill se engagerade inom event och aktiviteter 
är en gedigen metod för att attrahera personer som annars inte identifierar sig med branschen. 
Som tidigare nämnt tenderar energibranschen att ses som manligt kodad, vilket vidare kan få 
kvinnor att uppleva att steget till att aktivt delta blir större. Det är möjligt att normer kopplade 
till kön omedvetet påverkar utformandet av event och aktiviteter så att de tilltalar en grupp över 
en annan, eller på andra sätt omöjliggör för en grupp att delta.
 
Målsättning: tilltala och möjliggör för fler kvinnor att delta vid aktiviteter.
Åtgärd: skapa inkluderande events och aktiviteter från inbjudan till utförande.
 
 
iii.             BRANSCHEN; ATT VARA EN AKTÖR I FRAMKANT
Som tidigare poängterat kan branschen ses som mansdominerad, trots att intresset för solpaneler 
är jämlikt mellan kvinnor och män. Att befinna sig i en bransch som domineras av en grupp kan 
innebära en utmaning för att attrahera och behålla antalsminoriteter, men det är inte en omöjlighet. 
För att lyckas med detta bör en sträva efter att vara en aktör i framkant. Det handlar ofta om att 
föregå med gott exempel, skotta fram nya vägar, och även våga att göra fel. När en gör ”fel” finns 
möjligheten att lära sig någonting nytt och är ett ypperligt tillfälle att lyssna, göra om och göra 
rätt. Ofta skrämmer tanken på att göra fel så pass mycket att en istället inte gör någonting alls 
och förblir stående på samma plats utan att någonting händer. För att vara en aktör i framkant 
krävs perspektiv som omfattar både den egna verksamheten och omvärld.
 
Målsättning: förflytta positioner inom branschen för att skapa jämställdhet.
Åtgärd: bejaka perspektiven internt och externt.
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iv.             INKLUDERANDE LEDARSKAP
Att sträva efter att vara en aktör för strukturell påverkan inom en bransch innebär att ledningen 
stöttar, engagerar sig i och avsätter tid och resurser för jämställdhetsarbetet. Tanken är att de 
som fattar beslut och har makt att bestämma ska inkorporera jämställdhetsperspektivet i den 
dagliga verksamheten. Detta är en viktig förutsättning för implementering av frågor om jäm-
ställdhet.

Målsättning: levandegöra jämställdhetsarbetet med ledningens stöd.  
Åtgärd: implementera perspektiv på jämställdhet inom ledningen.
 
 

ÅTGÄRDER, METODER & VERKTYG
 
ÅTGÄRD: TILLGÄNGLIGGÖRA INFORMATION
Då kvinnor i större utsträckning inte äger sitt eget boende i relation till kategorin män, samt i 
större utsträckning uppfattar att de inte har rätt förutsättningar för solpaneler krävs här additiva 
insatser i inbjudningar till aktiviteter. Ett sätt att sänka tröskeln för kvinnors deltagande är att 
tydliggöra information och besvara frågan ”vad kan jag få ut av eventet?” oavsett om en person 
är ägare av sitt boende eller inte. Ett sätt att göra det på är att skapa en överskådlig FAQ (frequ-
ently asked quetions) och besvara de frågor och hinder som kan uppstå i samband med delta-
gande vid aktiviteter. Att bemöta dessa föreställda eller reella hinder och besvara dem är ett sätt 
att tillgängliggöra information och därmed aktiviteten i sig.
 
ATT GÖRA:
- Skapa en FAQ-lista med frågor som kan tänkas uppkomma i samband med aktiviteten, 
 särskilt kopplat till kön och jämställdhet. Exempel på frågor att besvara:
-  Kan jag engagera mig även om jag inte äger mitt boende?
- Om ja, på vilket sätt?
- Vad vinner jag på mitt engagemang?
- Vad förväntas av mig?
- Vad krävs för installation av solpaneler?
- Kan jag delta med barn?
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VERKTYG: INKLUDERANDE KOMMUNIKATION, EVENT OCH AKTIVITETER
För att vidare tillgängliggöra aktiviteter och event krävs perspektiv av inkludering, från inbjudan 
till utförande av aktiviteten. Nedan finns en checklista med förslag till åtgärder vid utformandet 
av hela kedjan av event.

Bilder
- Är både kvinnor och män allvarliga och arga, eller glada och lekfulla på bilden?
- Samarbetar kvinnor och män?
- Visas både kvinnor och män i alla yrken?

- Hur relaterar människorna på bilden kopplat till traditionella könsmönster, utmanas de 
 eller stereotypiseras dem?
- Vilken relation har makt och kön i bilderna?
- Vem förekommer i bilder, och vid vilka tillfällen dyker vem upp? 
- Kan en byta ut vissa bilder för ett mer inkluderande bildspråk?
Text
- Finns det en förutfattad mening om vem mottagaren är? Är detta baserat på kön?
- Används både ”hon” och ”han” i exempel och resonemang?
- Används icke-könande ord som ”oavsett kön” eller ”hen”?
- Finns exempel som alla relaterar till, oavsett kön?
- Bryter texten gamla traditionella föreställningar, eller är den stereotyp kopplat till kön?
- Hur framställs kvinnor respektive män i exempel?
- Läggs stor vikt vid personer i textens kön? Vad representerar personen?
- Kan en byta ut vissa ord för att skapa inkludering?
Normer
- Vilka könsnormer är synliga?
- Vilken grupp antas tillhöra normen?
- Kan någon eller några uppleva att de blir exkluderade?
- Vem är inkluderad?

Åtaganden & åtgärder
- Om bildmaterialet upplevs stereotypt eller problematiskt, beställ eller producera nya 
 bilder som kan användas i olika sammanhang.
- Sträva efter bildmaterial som kan bidra till en ökad delaktighet baserat på kön, 
 könsidentitet och könsuttryck.
- Använd ett könsneutralt språk som inte förstärker könsstereotyper eller förutsätter att 
 mottagaren är av ett visst kön.
- Använd hellre könsneutrala ord såsom ”hen” istället för ”hon/han”
- Använd inte alltid den normbärande gruppen, till exempel män, som dominant i ordpar. 
 Variera till exempel: ”kvinnor och män” istället för ”män och kvinnor”.
- Använd neutrala beteckningar när möjligt.

Checklista för inkluderande aktiviteter
Före
- Vem vänder sig arrangemanget till?
- Framkommer det stereotypa föreställningar om vem som kan tänkas vilja ta del av 
 arrangemanget?
- Hur kommer det till uttryck?
- Hur kan det omformuleras mer inkluderande?
- Vart hålls evenemanget?
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- Är det möjligt att närvara om en inte har tillgång till bil?
- När hålls evenemanget?
- Är det möjligt att närvara om en har vårdnad av barn?

Under
- Reflektera kring och mät talartid på möten eller seminarier.
- Vem får prata mest?
- Vem kommer till tals?
- Vem kommer sällan till tals?
- Förekommer härskartekniker eller ett fientligt samtalsklimat?
- Vem får gehör?
- Hur förhåller sig ovanstående frågeställningar till variabeln kön?

- Reflektera över socialt samspel vid aktiviteter och event.
- Blir vissa exkluderade ur sammanhanget?
- Finns det en exkluderande jargong?
- Förekommer ett ”vi och dem”?
- Hur förhåller sig ovanstående frågeställningar till variabeln kön?

Efter
- Ge deltagarna möjlighet att anonymt utvärdera aktiviteten.
  o   Hur upplevdes tillgänglighet?
  o   Hur upplevdes informationen?
  o   Hur upplevdes mötesklimatet?
  o   Hur upplevdes beslutfattandet och påverkansutrymmet?

VERKTYG: PERSPEKTIV INTERNT OCH EXTERNT.
För att bejaka och göra jämställdhet krävs arbete för frågan både internt och externt. Ett internt 
arbete med jämställdhet innebär att granska och åtgärda den egna verksamheten, processer 
och projekt för att upptäcka och förstå vart och på vilket sätt ojämställdhet kan uppkomma. Det 
externa perspektivet innebär att vara en föregångare i branschen och förflytta positioner till 
förmån för jämställdhet.

PERSPEKTIV INTERNT: REKRYTERING
Rekrytering kan vara ett område internt där ojämställdhet uppstår, då vi i mötet med andra 
människor tenderar att agera på dold bias eller förutfattade meningar om vem som är kompetent 
eller en bra matchning för verksamheten. Nedan är en checklista över perspektiv att förhållas till 
vid rekrytering för att minimera ojämställdhet.

PROCESSEN
- Se över vilka möjligheter det finns för anonym och fördomsfri rekrytering.
- Det bör finnas en tydlig struktur för varje steg i processen som dokumenteras för att 
 förebygga fördomar eller magkänsla.
- Arbetsbeskrivning och kompetensprofil för aktuell position bör utvecklas i gemensam 
 grupp där olika perspektiv för rollen diskuteras i relation till verksamhetens mål för 
 jämställdhet.
- Kompetensprofilen bör vara utgångspunkten för beslut som fattas inom alla steg av 
 rekryteringsprocessen.
- Det bör finnas instrument och rutiner för självvärdering och uppföljning av rekryterings- 
 processen.
- Det slutgiltiga beslutet bör fattas utifrån ett perspektiv av jämställdhet.
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UTFORMANDE AV KRAVPROFIL
- Finns det oskrivna förväntningar på de som är jobbsökande?
- Finns det en idealbild om vem den jobbsökande bör vara, kopplat till kön?
- Finns det kravspecifikationer som inte är relevanta för tjänsten, som i så fall kan strykas?

UTFORMANDE AV ANNONS
- Undersök i vilka kanaler rekrytering sker.
-  Undersök hur tjänsten beskrivs och ifall detta är en faktor för en sned könsfördelning.
- Finns det stereotypa beskrivningar kopplat till kön i annonsen?
- Om bilder används, vem eller vilka porträtteras?
- Är porträtteringen könsstereotyp?

INOM REKRYTERINGSGRUPPEN
- Alla i rekryteringsgruppen bör ha kompetens om diskriminering, mångfald och jäm-
 ställdhet, samt hur en rekryterar fördomsfritt.
- Är vi som rekryterar medvetna om vår uppfattning om andra?
- Hur delar vi våra åsikter om den jobbsökande inom rekryteringsgruppen? Kan alla få 
 sin röst hörd?

INTERVJUER
- Finns det fördomar eller dolda influenser som kan påverka intervjun?
- Är frågorna ställda till den jobbsökande i intervjun objektiva och relaterade till arbetet? 

UTVÄRDERING AV PROCESSEN
- Utvärdering av rekryteringsprocessen:
  o   Hur gick det?
  o   Fanns det risker i vårt bemötande av den jobbsökande?
  o   Agerade vi på fördomar?
  o   Missade vi en chans till jämställdhet?

PERSPEKTIV INTERNT: ORGANISATIONSKULTUR
I bejakandet av jämställdhetsperspektiv för att vara en föregångare inom branschen krävs 
perspektiven internt, vilket syftar till att granska den egna verksamheten. Inom organisations-
strukturer tenderar kvinnor och män att hållas isär. Könssegregering kan se ut och komma till 
uttryck på olika sätt däribland horisontell, vertikal och funktionell och könssegregering.
 
Horisontell könssegregering innebär att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, branscher 
eller organisationer. Kvinnor och män finns på olika platser i arbetslivet.
Vertikal könssegregering innebär att kvinnor och mäns arbetsuppgifter är skilda inom hierarkin 
i organisationen. Män tenderar att besitta chefspositioner medan kvinnor besitter mellanchefs-
positioner. Funktionell könssegregering innebär att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter. 
Detta kan även innefatta obetalt arbete inom verksamheten, så som att plocka ur diskmaskin, 
föra anteckningar vid möten, planera aktiviteter som inte berör arbetet och dylikt.
Ytterligare ett viktigt begrepp att ha i åtanke är homosocialitet vilket innebär att inom organi-
sationskulturer tenderar män att vända sig mot, inkludera och välja andra män. Det tenderar 
ofta att vara outtalat och oskrivet, men skapar ändock vad som kan liknas vid en allians män 
sinsemellan.
 
För att på ett effektivt sätt vara en aktör som strävar efter implementering av jämställdhet bör 
dessa begrepp och fenomen hållas i åtanke samt motarbetas. Nedan följer 8 steg för implemen-
tering av jämställdhetsperspektiv inom den egna verksamheten.
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1)    UNDERSÖK
Förekommer olika former av könssegregering eller homosocialitet inom verksamheten? Om ja: 
vilken/vilka? Det finns många sätt på vilken en kan undersöka verksamhetens könssegregering, 
bland annat genom medarbetarenkäter, genusspaningar och analyser.
 
2)    ANALYSERA
Vad visar undersökningen? Analysera vad bakomliggande orsaker kan vara till könssegregering 
och vilka hindren finns för en mer jämställd verksamhet.

3)    SÄTT EN EGEN MÅLBILD
Vart vill ni att verksamheten befinner sig om ett år? Finns det konkreta mål att sträva mot, så 
som antalsmässiga nivåer mellan kvinnor och män? När målbilden är etablerad bör en fundera 
över vilka åtgärder som krävs för att uppfylla den. Arbeta mot konkreta aktiviteter, stora som små.
 
4)    TIDTABELL
Hur ska en, i praktiken, lägga upp tid för att göra ett så effektivt arbete som möjligt? Vad är en 
realistisk tidtabell utifrån de resurser som finns i er verksamhet? Finns det andra pågående 
processer som kan knytas ann till detta? Vad är enklast eller mest motiverande att göra först?

5)    ANSVAR
Vems ansvar är det att en process genomförs? Till vem eller vilka kopplas projekt om jämställd-
het? Finns det grupper som alltid ”ställer upp” eller blir tilldelade projekt som dessa? Vad kan 
man göra för att fler personer vill och kan vara en del av utvecklandet av en inkluderande verk-
samhet?

6)    HÅLL DIALOGEN LEVANDE
Avsätt tid och resurser efter er målbild för att den ska uppfyllas och håll dialogen kring jäm-
ställdhetsarbetet levande. Det kan handla om att avsätta ett par minuter på möten för att prata 
kring verksamhetens målbild. Här är även ett ypperligt tillfälle att ta ”stickprov” på hur frågan 
om jämställdhet kommer till liv i verksamheten: vad gör vi, och vad skulle vi kunna göra?

7)    ÅTGÄRDA
Vidta åtgärder som krävs för att uppfylla er målbild. Kan vi arbeta förebyggande, för att minimera 
risker till exkludering och ojämställdhet?
 
8)    UPPFÖLJNING
Uppföljning av arbetet. Kan uppföljningen integreras i någon annan uppföljningsprocess eller 
behövs en helt egen? Vem har ansvar över uppföljning? Undersök hur arbetet fortlever och 
integreras i verksamheten.

PERSPEKTIV: EXTERNT
Det tredje perspektivet, externt, berör arbetet som sker utåt i relation till både branschen, omvärlden 
och externa parter. Att bejaka detta perspektiv innebär att verka för den strukturella förändring 
en vill se, och verka för att införa jämställdhet. Detta kan göras på olika sätt, men mest effektivt 
är om alla metoder nedan bejakas.
 
EXTERN PÅVERKAN
Som en aktör i framkant har en möjlighet att förflytta positioner i tillexempel samarbeten med 
kunder, leverantörer eller andra externa parter. Att sätta önskemål eller krav på samarbetsparter 
och kunder med mål, aktiviteter och integrering av perspektiv på jämställdhet är ett sätt att inte 
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bara förflytta positioner i branschen, utan även ett sätt att meddela vilka värderingar vi står för. 
Även i upphandlingar och inköp är det möjlig att ställa krav, med tydliga riktlinjer för integrering 
av jämställdhet.

Förslag på åtgärder
- Utforma avtal eller checklistor för externa parter där det säkerställs att de arbetar både 
 internt och externt för strukturell jämställdhet.
- Begära uppvisandet av mål och strategier för jämställdhet via till exempel jämställd-
 hetsplan eller styrdokument.
- Begära att leveranser till projekt har jämställdhetsperspektiv
- Begära jämställdhetsperspektiv inom:
  o   Presentationer
  o   Marknadsföring
  o   Extern kommunikation
  o   Intern kommunikation
- Repressalier vid brutet avtal
 
Att ha i åtanke
- Vilka krav vill och kan vi ställa på externa parter?
- Vad blir konsekvenserna om extern part bryter mot begäran?
- Vad gör vi om extern part aktivt arbetar på ett sätt som inte  överensstämmer med våra 
 mål för jämställdhet?
 
BRYTA STEREOTYPA YRKESVAL
När en bransch är dominerad av en grupp är det viktigt att aktörer i framkant strävar efter att 
förebygga könssegregering, bland annat genom att vara en förändrande kraft som bryter stereotypa 
yrkesval.
 
Förslag på åtgärd
Besök och kontakta universitet och högskolor i fråga om till exempel praktikplatser eller examens-
arbete (exjobb): här finns en god möjlighet till att finna kompetens från underrepresenterade grupper.
 
INKLUDERA ASPEKTER AV KÖN I STYRDOKUMENT
Att inkludera aspekter av kön styrdokument och policys innebär synliggöra och använda 
könskodade ord när det är av vikt att göra en distinktion mellan den okönade aktören och de 
maktaspekter variabeln kön innebär. Genom att till exempel skriva att ”alla oavsett kön ska be-
mötas jämlikt” inkluderas aspekten jämställdhet, istället för att skriva ”alla ska bemötas jämlikt”.
 
Förslag på åtgärd: Undersök styrdokument och policys, och inkludera aspekter av kön där det 
är möjligt.
 
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERA KVALITETSVERKTYG
Att jämställdhetsintegrera kvalitetsverktyg innebär att utveckla och effektivisera system och 
processer i kvalitetsarbetet med perspektiv av jämställdhet. Detta kräver stöd från ledning, men 
arbetet utförs av till exempel HR-specialister, jämställdhetsstrateger och/eller experter.
 
Förslag på åtgärd: Projektledare, processledare och/eller personal med HR-ansvar ska besitta 
kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i praktiken. Jämställdhetsutbildning 
och/eller samarbete med extern kompetens implementeras.
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PERSPEKTIV AV JÄMSTÄLLDHET INOM VERKSAMHETEN
Att integrera perspektiv av jämställdhet inom verksamheten innebär en vakenhet för de utma-
ningar som finns internt och arbeta både förebyggande.
 
Förslag på åtgärd: förebyggande insatser med målsättning att förhindra att exkludering och 
ojämställdhet uppstår. Exempel på åtgärder är medarbetarenkäter, undersökning av eget bemö-
tande, talartid vid möten, obetalt arbete på arbetsplatsen eller inom projekt.

METOD: INKLUDERANDE LEDARSKAP  
Ett jämställdhetsarbete kräver ledningens stöd. Det är först när ledningen visar att jämställdhet 
och inkludering är en prioriterad fråga som arbetet kan få en riktig genomslagskraft i den egna 
organisationen samt i branschen som helhet. Jämställdhetsperspektiven behöver ske systematiskt 
och integreras i befintlig verksamhetsplanering och undvika att bli en separat fråga.

PERSPEKTIV AV JÄMSTÄLLDHET PÅ LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
Vid tillfälle av ledarskapsutbildning ska perspektiv av jämställdhet bejakas och metoder för ett 
inkluderande ledarskap finnas. Om ledarskapsutbildning ligger långt i framtiden eller inte är 
aktuellt i samband med projektet bör en utbildningsinsats införas för samtliga projektledare och 
andra personer i beslutsfattande positioner, så att perspektiv på jämställdhet implementeras 
uppifrån och ner.
 
SEXUELLA TRAKASSERIER
Som ledare krävs nolltolerans mot sexuella trakasserier. Nolltolerans innebär att tydligt markera 
att trakasserier inte får existera, med tydliga ramverk och förhållningssätt om trakasserier än-
dock skulle uppstå. Det innebär bland annat att bryta tystnadskultur som ofta råder i samband 
med sexuella trakasserier.
 
Vad som räknas som sexuella trakasserier är upp till den utsatte att definiera såtillvida att personen 
känner sig kränkt och handlingen är av sexuell karaktär. Exempel på sexuella trakasserier kan 
vara:
·    Oönskad fysisk kontakt
·    Närgångna, sexualiserade och oönskade blickar
·    Ovälkomna komplimanger eller anspelningar
·    Ovälkomna sexuella anspelningar, visslingar eller kommentarer om utseende.
·    Könsord, pornografiska bilder eller nedsättande skämt

Sexuella trakasserier är ett brott som ska polisanmälas, oavsett anmälan eller inte har arbetsgivaren 
ansvar för att se till att det oönskade beteendet upphör. En arbetsgivare som är passiv trots 
kännedom om sexuella trakasserier kan bli skadeståndsskyldig gentemot utsatt anställd.
 
INOM VERKSAMHETEN
Som ledare har en stor möjlighet att påverkade jämställdhetsarbetet genom att leda frågan och hålla 
den vid liv. Tala positivt om jämställdhet och lyft de vinster ett jämställdhetsarbete ger, både internt 
och externt. Inkludera en punkt om jämställdhet på agendan i möten för att lägga särskilt fokus 
på frågan, men sträva efter att integrera perspektivet i samtliga punkter där det är av relevans.

KULTUR OCH ATTITYDER
Sträva efter att eliminera härskartekniker, synliggör dem om de skulle uppstå och bemöt dem för 
att skapa en inkluderande verksamhetskultur. Uppvisa nolltolerans mot härskartekniker och för 
dialog kring dem för att motarbeta att de uppstår överhuvudtaget.
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Diskussion om jämställdhet
De höga ojämlikhetstal som Energimyndigheten redovisar gällande deltagande inom energibranschen 
mellan kvinnor och män kan tänkas ha grund i både biologi och miljö. Ett projekt som utformas 
enligt ovan beskrivna metoder och föresatser skulle innebära en nyskapande approach med 
potential att komma upp med nya innovationer för att öka jämställdheten inom energibranschen 
strukturellt. 

Inriktningen bör även kunna bidra till ett ökat socialt entreprenörskap, nya sociala affärsmodeller 
och sociala innovationer inom energisektorn – både ur nationellt och internationellt perspektiv. 
Detta genom att fler kvinnor väljer att engagera sig. Solandelskooperativ tycks kunna vara en 
“lågt hängande frukt” som arena för att inleda ett sådant innovationsarbete eftersom solel är 
något som intresserar kvinnor i lika hög grad som män. 

Vi har redovisat exempel på lyckade satsningar som lockat kvinnor att delta inom energiområ-
det i högre grad än snittet (motverka könssegregering), presenterat vetenskap kring kvinnors och 
mäns olika förutsättningar för intresse samt verktyg för jämställdhet i projektmiljön. Därmed bör 
vi vara väl rustade att lyckas väl med jämställdheten i ett nytt projekt, bidra med nya insikter och 
även verktyg för energisektorn i stort. 
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Slutsatser och hur Coompanion i Östra Mellansverige 
avser att gå vidare med andelsägda solcellsanläggningar
Slutsatser
Förstudiens mål, förutom att lära oss om samt sprida kunskap rörande förutsättningar för andelsägda 
solcellsanläggningar, har varit att komma fram till om förutsättningar finns att gå vidare i ett 
genomförandeprojekt. Vi hade i ansökan skissat på tre möjliga utfall av förstudien vilka i korthet 
såg som här:
1.  Det finns idag inga egentliga hinder för att etablera andelsägda solcellsanlägg-

ningar
 
2.  Det finns idag vissa begränsande hinder för en utbyggnad. Vi bedömer att dessa går 

att påverka i sådan omfattning att ett genomförandeprojekt är rimligt. Påverkans-
arbetet ska då vara en del i genomförandet

 
3.  Förutsättningarna nu och så långt vi kan se är så dåliga för andelsägda solcellsan-

läggningar att ett genomförandeprojekt inte kan förväntas ge ett godtagbart resultat.

Med de resultat vi har presenterat i förstudien har vi landat i slutsatsen att ett genom-förandeprojekt 
är möjligt att genomföra med gott resultat då utfallet i förstudien landat mellan scenario 1 och 2.
Efter förstudien – ett genomförandeprojekt
Om förutsättningar finns kommer de fem Coompanionkontoren inom Östra Mellansverige att söka 
medel för ett genomförandeprojekt under våren 2020 med förhoppning om projektstart hösten 2020.

Vår inriktning i ett genomförandeprojekt utifrån resultatet i förstudien ser ut så här:
 
1. Vi informerar, och mobiliserar i första hand fysiska och juridiska personer som finns 

inom olika typer av byggemenskaper. I dessa anläggningar är produktionen lönsam 
redan idag under gällande regelverk. Här sätter vi upp ett kvantitativt mål på 5 - 10 
nya anläggningar under eller i direkt anslutning till projektet.

2. Utifrån förstudien kommer ett genomförandeprojekt att ha jämställdhet som ett särskilt 
fokusområde. Varför detta är relevant inom området kooperativa energilösningar 
framgår tydligt under avsnittet ”Hur kan vi arbeta för ökad jämställdhet i energisektorn”.

3. Det tredje området som ett genomförandeprojekt med utgångspunkt från denna 
förstudie måste arbeta vidare med är regel- och skattefrågor. Dels behöver vi gå vidare 
med vad som är möjligt att göra inom nuvarande regelverk. I förstudien pekar vi på 
att andelsägda kooperativa solcellsanläggningar idag är missgynnade när det gäller 
beskattning. Även om det är ett långsiktigt arbete som inte kan få genomslag i alla 
delar under projekttiden ser vi det som viktigt att arbeta för likvärdiga villkor mellan 
olika ägarstrukturer.

4.  Jämställdheten är det fjärde området som vi anser är av hög angelägenhet att lyfta 
in. Förstudien har sammanställt en konkret modell baserad på forskning och beprövad 
erfarenhet för att både skapa och uppehålla en jämlik balans mellan kvinnor och 
mäns deltagande som vi också tror har potential att främja hållbarhet i stort inom 
energisektorn. Denna modell vill vi testa i ett genomförandeprojekt.
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Denna rapport är resultatet av en förstudie som syftat till att undersöka
förutsättningarna kring kooperativa energilösningar. 

Förstudien genomfördes under hösten 2019 med stöd från 
ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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Remissvar Moderna elnät (SOU 2019:30) 
 
Solelkommissionen har tagit del av utredningen Moderna Elnät.  Vi ser utredningen som 
betydelsefull i att skapa förutsättningar för att kundägd solel ska bli en viktig del i 
omställningen till helt förnybart elsystem i Sverige. Vi har deltagit i den hearing som 
utredningen höll i december 2018 och har även haft ett enskilt möte med utredningen för 
att lyfta vikten av att tillåta interna nät för flerbostadshus. Vi ser positivt på att utredningen 
även föreslår förändringar som kommer underlätta för överföring av lokalproducerad el utan 
krav på koncessionsplikt. Vi delar utredningens övergripande slutsats att regelverks-
förändringar är avgörande för att energiomställningen ska ske kostnadseffektivt genom att 
underlätta anslutning och delning av elproduktionsanläggningar. 
 
Vi vill härmed inkomma med våra skriftliga synpunkter på de av utredningens förslag som 
berör kundägd solel. Vi utvecklar våra motiv i vårt remissvar nedan. Vi vill även lyfta fram att 
vi har ett alternativt förslag till att skapa energigemenskaper, som utgår från virtuella nät, 
istället för fysiska elnät som utredningen föreslår. Vi ser det som mycket mer 
kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.  
 
Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, IKEA, Telge Energi och 
Solkompaniet som arbetar för att skapa bättre villkor för kundägd solel och har som mål att 
Sverige år 2030 ska få 10 % av sitt elbehov från solel. 
 
 
Undantag från koncessionsplikt viktigt för kundägd solel 
Sverige har sedan ett par år en solelboom. Under 2017 passerade vi 10 000 solelanläggningar 
i Sverige, där mer än 99 % ägs av elkunderna och producerar el för att täcka den egna 
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förbrukningen. Solel byggs ut mest i de områden där det finns flest fastigheter, vilket innebär 
att utbyggnaden förstärker de lokala elnäten. Kunder som installerar solceller får ett ökat 
intresse för att styra sin förbrukning till att använda mer av sin egenproducerade el, vilket är 
ett första viktigt steg i att skapa efterfrågeflexibilitet. Något som är en central fråga för att 
underlätta omställningen till en större andel väderberoende förnybar energi. 
 
Energimyndighetens senaste prognos i rapporten ”Antal nätanslutna solelanläggningar” som 
publicerades i oktober 2019 skriver att vi redan 2021 passerar 100 000 solelanläggningar. 
Det visar att intresset är stort och att frågorna som berörs i utredningen spelar stor roll för 
hushåll och företag.  
 
 
Förslag till ändringar i förordningen om IKN 
 
IKN flyttas från förordning till föreskrift 
Vi stödjer utredningens förslag att ge Nätmyndigheten rätt att utfärda föreskrifter för 
undantag för IKN. Det skapar bättre förutsättningar för att anpassa regelverken till de 
snabba förändringar som lokal elproduktion, lagring och elbilsladdning innebär.  
 
Vi ser det som viktigt att förändringen genomförs ett år tidigare än utredningen föreslår, dvs 
senast 1 januari 2021 och att den nya föreskriften med de ändringar som föreslås börjar 
gälla från samma datum. De förändringar som föreslås kommer ta bort hinder som idag 
stoppar solelanläggningar på flerbostadshus. Därför är det viktigt att förändringarna 
genomförs redan 1 januari 2021. Vår bedömning är att dagens förordning om undantag för 
IKN tillsammans med utredningens förslag är fullt möjliga att införa 2021.  
 
Rätt till interna nät för flerbostadshus 
Vi stödjer utredningens förslag att införa ett undantag för IKN mellan flerbostadshus på 
samma fastighet. Det är också viktigt att rätten att överföra el för annans räkning finns med 
för att möjliggöra försäljning av el till sina hyresgäster. 
 
En del av solelmarknaden där regelverken utgör stora hinder är just flerbostadshus. De byggs 
ofta i kvarter, där några byggnader är lämpliga för solel men inte alla. Med dagens regelverk 
får man inte ha ett internt nät mellan byggnaderna på samma fastighet. Det får 
konsekvensen att man inte använder de bra taken fullt ut eftersom det inte går att flytta 
elen till närliggande byggnader som har ett elbehov.  
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Interna nät mellan flerbostadshus kommer även skapa förutsättningar för lokal lagring av el. 
Kombinationen av solceller, batterilagring och elbilsladdning skapar förutsättningar för att 
hantera och reducera effekttoppar. 
 
Utökat undantag för produktionsnät 
Vi stödjer utredningens förslag till ett utökat undantag som möjliggör IKN mellan olika 
elproduktionsanläggningar och fram till en anslutningspunkt. Det kommer underlätta även 
för solelparker. Det är bra att det även går att överföra el för annans räkning på dessa 
interna nät.  
 
Rätt till undantag för interna nät – energigemenskaper med virtuella nät 
Utredningen föreslår att interna nät ska kunna byggas mellan kunder som var och en är 
anslutna till elnätet. Syftet är att kunna dela både lokal elproduktion och batterilagring. Vi 
ser positivt på denna möjlighet och delar utredningens syn att denna typ av möjligheter 
kommer efterfrågas allt mer. Och att de är viktiga för att skapa den framtida elmarknad där 
kunderna är aktiva i att styra, tillföra och dela energi på ett helt annat sätt än idag. Vi ser 
däremot att denna kan skapas på ett annat sätt än genom fysiska interna elnät: 
  
Solelkommissionen ser att ett alternativ till fysiska nät är att skapa regelverk för virtuella nät. 
Frågan behöver utredas mer och kan lämpligen göras i det arbete som just nu pågår inom Ei 
med att ta fram svenska regelverk för energigemenskaper. Vi ser att ett alternativ där 
kunderna kan gå samman och låta sina anslutningspunkter till det koncessionspliktiga nätet 
avräknas som en gemensam punkt. Fördelarna med ett virtuellt nät är: 

• Det skapar förutsättningar att dela på lokal elproduktion och batterilagring utan att 
få en kostnad för att bygga och underhålla ett internt nät. Det koncessionspliktiga 
nätet används istället för att det byggs ett kompletterande lokalt nät. 

• Det tar bort det hinder som en kostnad för att ansluta sig till en energigemenskap 
med ett fysiskt elnät innebär. 

• Det skapar möjligheter att kunder kan ingå i energigemenskapen även om de inte bor 
i direkt anslutning till varandra eller till den lokala elproduktionen.  

• Det innebär att kunder enkelt kan gå i och ur energigemenskaper. 
 
Vårt förslag innebär att ett antal anslutningspunkter avräknas gemensamt. Det kräver att 
kunderna har samma elhandelsbolag eftersom anslutningspunkterna avräknas gemensamt. 
Eftersom det är frivilligt att ingå i en energigemenskap och man kan gå ur den, innebär 
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denna nackdel ett betydligt mindre hinder än att behöva ta en del av investeringen i ett 
fysiskt lokalt internt elnät. Kunderna i energigemenskaper bör kunna välja att betala för 
elnätsavgifterna för den gemensamma virtuella anslutningspunkten. Det ger det lokala 
elnätsbolaget möjligheten att ha tariffer som optimerar det lokala elnätet. Samtidigt har 
elnätsbolaget samma ansvar idag för det fysiska elnätet fram till varje elkund. 
 
Ett undantag för fysiska interna elnät ser vi däremot som bra för att möjliggöra för lokal 
elproduktion i ett angränsande område till ett bostadshus och att elen kan överföras till 
bostadshuset på ett eget elnät.  
 
 
Förslag till ändring av ellagen 
 
Rätt att överföra el för egen räkning  
Vi stödjer utredningens förslag till ändring av ellagen 1 kapitlet 4§ om att ett elnät som 
förbinder en lokal produktionsanläggning med förbrukningspunkter för egen räkning inte ska 
omfattas av koncessionsplikt. Vi ser att denna möjlighet är viktig för att tex industriföretag 
som idag har ett internt nät kan bygga lokalelproduktion i form av en solelpark i anslutning 
till sin verksamhet och överföra den elen på ett eget elnät. Det skapar även förutsättningar 
för andra typer av verksamheter där man har möjlighet att bygga lokalelproduktion och 
förbruka den lokalt.  
 
Rätt till undantag av särskilda skäl 
Vi stödjer utredningens förslag till att man som kund ska kunna ansöka om undantag från 
koncessionsplikt med särskilda skäl genom ändring av ellagen 2 kapitlet §4a. Möjligheten att 
ansöka om undantag skapar förutsättningar för att pröva nya lösningar som gynnar 
omställningen till ett helt förnybart elsystem. 
 
 
 
Stockholm 2019-10-30 
 
 
Johan Öhnell 
Ansvarig för Solelkommissionen 
Johan.ohnell@solkompaniet.se 
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Förslag till lösning för skattereduktion för andelsägd förnybar el – juni 2019 
 
 
Kort om Solkommissionen 
Solelkommissionen är ett nätverk som består av IKEA, Vasakronan, JM, HSB, Telge Energi och 
Solkompaniet som arbetar för att skapa regelverk som möjliggör för elkunder att bli 
egenproducenter av el. Frågan om att bredda skattereduktionen till andelsägd är en av våra 
prioriterade som vi haft med sedan starten 2015. 
 
Bakgrund – Utredningen om breddad skattereduktion 
Det finns ett brett politiskt stöd för att främja andelsägandet. ”Även de som är andelsägare i 
solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egenproducerad förnybar el”, slog 
Socialdemokraterna fast i en riksdagsmotion inför valet 2014. Förslaget har också stöd av 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet – vilket innebär en klar riksdagsmajoritet. 
Redan i november 2016 annonserade regeringen att skattereduktionen även ska ”omfatta 
andelägt”. 
 
Frågan om en breddad skattereduktion till andelsägd el började utredas 2016 av Finans-
departementet. I augusti 2017 kom regeringen med utredningsdirektiv (M2017/02099/Ee) 
när utredningen lämnades över till Miljö och Energidepartementet, som tillsatte en intern 
utredare. Utredningen fick förlängd tid till den sista mars 2018. Utredningen har inte blivit 
officiell eftersom det var en intern utredning på departementet. Både Linda Burenius, 
OX2/Solivind och Johan Öhnell, Solkompaniet/Solelkommissionen hade ett utbyte med 
utredningen och anser att förslaget till genomförande enligt samma utgångspunkter som 
den skattereduktion som ges till villaägare är bra.  
 
Utredningen såg dock att statsstödsreglerna i EU skulle utgöra ett hinder genom att det se 
andelsföreningarna och inte medlemmarna som stödmottagare. Utredningen la därför 
kraftiga restriktioner på storleken på föreningarna. De skulle i utredningens förslag bli så 
små att de enbart skulle kunna omfatta ca 150 medlemmar, vilket både skulle göra dem dyra 
att administrera och göra att föreningar med vindkraft inte skulle omfattas. Ett vindkraftverk 
idag innebär mellan 1000-2000 medlemmar. 
 
Vår bedömning var redan under utredningsarbetet att EU regelverken tillåter Sverige att 
bredda skattereduktionen utan att komma i konflikt med statsstödsreglerna. I en bilaga till 
detta PM redovisar skattejuristen Ulrika Grefberg, Svalner sin syn på regelverken.  
 



59

   
 
 

 

 

Efter utredningens slut har EU i december 2018 beslutat om ett nytt förnybarhetsdirektiv 
som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. 
Även det ger ett stöd för att Sverige vid en fråga till EU skulle få stöd för att införa en 
breddad skattereduktion.  
 
Att förbättra villkoren för kundägd förnybar el finns med i Januariöverenskommelsens punkt 
24 ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till 
exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”. Den visar tydligt att 
det är dags att ta nästa steg och bredda skattereduktionen till andelsägd el. 
 
Hur ska skattereduktionen utformas 
 

• Att Inkomstskattelagen (1999:1229) kapitel 67 paragraf 27 tillförs en paragraf om att 
skattereduktionen även gäller den som innehar andelar i en ekonomisk förening som 
levererar sol och vindkrafts el till sina medlemmar. 

• Att skattereduktionen bara omfattar privatpersoner. 
• Att underlaget för skattereduktionen inte får överstiga 10 000 kWh per medlem och 

år eller överstiga medlemmens årliga elförbrukning. 
• Skattereduktionen är 35 öre per kWh. 

Det innebär att skattereduktionen blir på samma nivå som dagens energiskatt på 34,7 öre.  
Dvs att principen om att egenproducerad el ska få användas utan att belastas med 
energiskatt, omfattar även el som produceras tillsammans. Det skapar förutsättningar för att 
den andelsägda elen ska kunna byggas ut. Skattereduktionen för en genomsnittskund som 
förbrukar 5 000 kWh/år blir 1 750 kr/år. Kostnaden för skattenedsättningen blir vid 100 000 
hushåll 175 MSEK/år. 

Varför en breddad skattereduktion 
Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen 
förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Det är 
därför ett naturligt nästa steg att bredda skattereduktionen som infördes 1 januari 2015. 
Idag omfattar den endast villaägare och andra mindre fastighetsägare som bygger solel på 
sina egna tak eller vindkraft på sin tomt.  
 
Över hälften av de svenska hushållen bor i lägenhet och en stor del av villaägarna har inte 
tak som är lämpliga för solel. Samtidigt är intresset för att producera sin egen förnyelsebara 
el stort bland hushållen. Solel kan byggas på flerbostadshus och i större anläggningar på 
mark och ägas gemensamt i en ekonomisk förening. Den el man producerar tillsammans 
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med syftet att täcka sin egen elförbrukning bör självklart behandlas lika. Därför föreslår vi att 
skattereduktionen breddas till andelsägd sol och vindel.  
 
Vi anser även att det är viktigt för acceptansen för vind- och solkraftsparker. När det gäller 
lokal acceptans för ny förnybar elproduktion visar forskningen att det finns flera faktorer 
som påverkar medborgares vilja att acceptera mer förnybar elproduktion i ens närmiljö. För 
vindkraft finns det flera studier som visar på att acceptansen för vindkraft i ens närmiljö ökar 
om man själv har en aktiv roll i vindkraftverken. En sådan roll är andelsägande. Målet om 
100 procent förnybar elproduktion år 2040 förutsätter att medborgarna stödjer och ges 
möjlighet att delta i energiomställningen. Detta underlättas kraftigt om man förbättrar 
förutsättningarna för andelsägd elproduktion.  
 
Vår bedömning är att en skattereduktion skulle vara positiv för utbyggnaden av enstaka 
vindkraftverk och solelparker, men att den inte skulle påverka den storskaliga utbyggnaden 
av vindkraftsparker som idag sker av internationella ägare. Det institutionella kapitalet har 
en fungerande affärsmodell och att dela verk med tusentals privatpersoner kommer inte bli 
aktuellt. Den andelsägda förnybara vind och solelkraften blir istället ett viktigt komplement 
till det professionella kapitalet och har en positiv effekt på acceptansen, som enligt ovan. 
 
Hur ska skattereduktionen ges 
Vi anser att det är av stor vikt att skattereduktionen ges direkt på elfakturan, vilket ökar det 
upplevda värdet av skattereduktionen. Utredningen på departementet har även för denna 
fråga tagit fram ett konkret förslag som bygger på att Elhandlarna ska få en skyldighet att ge 
kunden skattereduktionen månadsvis och begära återbetalning från Skatteverket. På det 
sättet uppnår man att kunden får skattereduktionen direkt på elräkningen. Det blir samma 
hantering som tex en hantverkare har idag som utför tjänster till privatpersoner och ger 
skattereduktionen för ROT direkt på sin faktura. Rutinen är digitaliserad för ROT och 
föranleder minimal administration för elhandlarna om skattereduktionen för andelsel 
hanteras på samma sätt. 
 
Alternativ till att bredda skattereduktionen – nedsatt energiskatt 
I det fall att Sverige får ett nej från EU på att bredda skattereduktionen kan man 
istället använda gruppundantagsförordningen. Av artikel 44 i gruppundantagsförordningen 
följer att en nedsättning av miljöskatter under vissa villkor också kan räknas som ett godkänt 
statligt stöd. I utkastet till departementet utredning våren 2018 skriver utredaren ”I de fall 
det finns en vilja att ytterligare förbättra villkoren, än de förslag som här föreslås, för 
andelsägd elproduktion kan en nedsättning av energiskatten enligt artikel 44 vara en 
möjlighet”. Eftersom energiskatten idag hanteras av elnätsbolagen, skulle en nedsatt 
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energiskatt skapa ny administration, varför Solelkommissionen anser att en skattereduktion 
är den bästa lösningen. 
 
 
Vårt förslag till regeringen 
Solelkommissionen anser att det är viktigt att gå vidare med en breddad skattereduktion och 
att regeringen snarast bör begära ett förhandsbesked från EU om det är förenligt med de 
minimis-reglerna om stöd av mindre betydelse, att betrakta den enskilda andelsägaren, och 
inte kooperativet, som stödmottagare. 
 
 
Stockholm juni 2019 
 
Johan Öhnell 
Ordf i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen 
johan.ohnell@solkompaniet.se  0708 515850 
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Bilaga: Juridisk bedömning av varför andelsägaren är att anse som stödmottagare 
 (gjord av Ulrika Grefberg på Svalner på uppdrag av Utellus/Solivind hösten 2017) 
 
 
 
Vad avser begreppet stödmottagare anser vi att det är varje enskild andelsägare som ska betraktas 
som stödmottagare och inte föreningen/associationen. 
  
Vid tillämpningen av stöd av mindre betydelse så ska det enligt kommissionen fastställas vem som i 
realiteten tillgodogör sig stödet och om tröskeln för stöd av mindre betydelse iakttas för var och en 
av stödmottagarna (mål C-382/99 punkt 34). Det är andelsägaren som rent faktiskt kommer i 
åtnjutande av skattereduktionen varför det är just andelsägaren som är stödmottagare. Dessutom 
betalar andelsägaren självkostnadspris, varför det bör kunna hävdas att föreningen inte drar någon 
sådan nytta av skattereduktionen som medför att föreningen ska betraktas stödmottagare. Inte ens 
en indirekt nytta bör anses tillfalla föreningen. Dessutom får andelsägaren endast skattereduktion i 
förhållande till av denne förbrukad el. 
  
Stöd för att andelsägaren ska vara stödmottagare finns även i regeringens proposition 2015/16:159 
vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (se avsnitt 7 Stödmottagare). Regeringen slår fast att 
det inte alltid är lika självklart vem som ska anses vara stödmottagare, varefter regeringen kommer 
fram till att det i vissa lägen ska vara producenten, i vissa fall den som för in bränslet och i andra fall 
förbrukaren. Däremot tas ingen hänsyn till den som kan antas få en indirekt nytta av stödordningen 
ifråga. Även om föreningen skulle få en indirekt nytta anser vi därför inte att detta bör tala mot att 
andelsägaren ska betraktas som stödmottagare. 
  
I utkast till utredningen som vi tagit del av hänvisas till målen C-78/08-C/80/08 och det dras vissa 
slutsatser; att associationen där den gemensamma produktionen sker utgör ett ”företag”, vilket i sin 
tur gör att staten gynnar viss elproduktion i förhållande till elproduktion i andra energikällor och 
slutligen att stödet då utgör ett statsstöd till associationen. Till skillnad från den reglering som nu 
föreslås handlade målen om ett stöd som rent faktiskt gavs till kooperativa föreningar genom 
skattelättnader som beviljas vissa produktions- och arbetskooperativ. Målen behandlar bland annat 
frågan om åtgärden avviker från det allmänna systemet i det att den medför att skillnader görs i 
behandlingen av näringsidkare som i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i jämförbara 
situationer med hänsyn till målsättningen.  
 
I vårt förslag är det dock andelsägaren som ska anses vara stödmottagare. Utgångspunkten är 
således en helt annan. Frågan blir istället om andelsägarna tillsammans eller gentemot föreningen 
ska anses tillhöra ett och samma företag enligt de minimis-reglerna. Detta förhindras genom att 
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införa ett krav på att inga sådana förhållanden som anges i artikel 2 punkt 2 i (EU) nr 1407/2013 får 
förekomma mellan andelsägaren och en annan part. Därmed blir resultatet att varje ensam 
andelsägare anses vara stödmottagare. Enbart i förhållande till denne ska till exempel selektivitet 
bedömas och beloppsgränser m.m. beaktas. Dessutom betonas i domen att de statliga ingripandena 
ska definieras i förhållande till verkningarna. I den föreslagna regleringen är verkningarna att 
andelsägarna gynnas – och inte associationen. 
  
Vad gäller den allmänna gruppundantagsförordningen ((EU) nr 651/2014) anser vi att stödet 
omfattas av artikel 44. Därmed behöver varken något krav på stimulanseffekt (se artikel 6 punkt 5 e)) 
eller några effektgränser beaktas. Enligt artikel 44 kan stöd i form av nedsättning 
av miljöskatter enligt energiskattedirektivet (2003/96/EG) tillåtas. Vad som avses med miljöskatter 
definieras i artikel 2 punkt 119 i förordningen: 
miljöskatt: en skatt vars specifika beskattningsunderlag har tydliga negativa effekter på miljön, eller 
vars syfte är att vissa verksamheter, varor eller tjänster ska beskattas så att miljökostnaderna ingår i 
priset eller att producenter och konsumenter styrs mot miljövänligare verksamheter. 
  
Att miljöskatter endast skulle inbegripa påförande av skatt i syfte att styra producenterna och 
konsumenterna mot mer miljövänliga alternativ, och inte reduktioner/nedsättningar med sådan 
verkan, är enligt vår bedömning inte förenligt med artikel 44. En sådan tolkning skulle leda till att 
artikeln omfattar nedsättning av sådana skatter som träffar vissa verksamheter, varor eller tjänster 
med mer miljöskadliga följder. Vi anser att det inte kan vara syftet med artikel 44 att medge 
nedsättning på skatter som utgår på sådant som anses negativt ur ett miljöperspektiv, medan en 
nedsättning av skatter som träffar miljövänlig produktion eller förbrukning skulle falla utanför. 
Effekten av en sådan tolkning skulle bli att regleringen gör det enklare för medlemsstaterna att införa 
skattelättnader endast på det som önskas undvikas ur miljöhänsyn. En sådan tolkning framstår som 
orimlig. Dessutom hänvisar artikel 44 i den allmänna gruppundantagsförordningen till hela 
energiskattedirektivet, i vilken det inte görs någon åtskillnad mellan miljöskatter och andra 
skatter. Det är således vår bestämda uppfattning att skatt på förnybar el omfattas av begreppet 
miljöskatter. 
  
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att bestämmelserna om statsstöd inte utgör ett hinder 
mot att införa skattelättnad även för andelsägare. 
 


