
Solceller för vanligt folk –
reflektioner från en energi- och 

klimatrådgivare

Dalarnas Solmässa, Borlänge 4 mars 



Kommunal energi- och klimatrådgivning

 Kommunal

 Kostnadsfri rådgivning

 Till privatpersoner, organisationer, företag

 Tex. Energieffektivisering, värmesystem, solceller, ventilation, beteende, 
isolering, transporter mm

 Vi har rådgivning på telefon, mejl, besök. Anordnar föredrag, står på mässor och 
marknader, studiecirklar, studiebesök.

 Finansierade och styrda av Energimyndigheten. 



Sol i Dalarna

Startade med sol i Mora och Orsa 2016 (eller 2015?)

 Solcellssafari i ett koncept som liknar ”öppna trädgårdar”.

 En möjlighet att ta reda på mer om solceller genom att prata med ”vanliga 

människor” om hur de har gjort och se hur det kan se ut i verkligheten.

 Att närma sig intresset för solel på ett lite mer mellanmänskligt sätt än bara 

siffror, återbetalningstider, teknik.

 Min erfarenhet är att för många som installerat solceller så är det andra 

faktorer som är/blir intressanta. Tex känsla (nöjd och stolt att kunna få egen 

el, medvetenhet om sin energianvändning, känner sig ”modern”) 



Sol i Dalarna – hur går det till?

 Jag(EKR) tar kontakt men någon som har solceller och ställer frågan ifall den 

kan tänka sig att ha visa sin solcellsanläggning på den dag och tid som vi 

planerat att ha solcellssafarin. Oftast är de positiva men lite oroliga att inte 

kunna all teknisk och ekonomisk fakta. Det finns en stolthet över sin 

anläggning. EKR tar fram mäklarskylt, namnlistor, ev. broschyrer. EKR 

annonserar om dag, tid och vilka man kan besöka. Under solsafarin kommer 

besökare och tittar, frågar.

 Radioreklam







Sol i Dalarna – så kan det gå!

 Anne-Marie Klomark Persson 76 år

 Bor i Mora

 https://www.youtube.com/watch?

v=Ymrt80nfr_8



Varför skaffa man solceller?

Bra fråga att ställa?

 Ekonomisk

 Vill bli mer oberoende 

 Teknikintresse

 Ideologiskt- vill vara med och bidra till en bättre värld

 Kvinnligt/manligt



På vilka grunder tar man beslut att 

skaffa solceller?

 Känsla – att detta är något bra, för framtiden, ansvarsfullt, miljömedveten, 

att få kontroll, 

 Ekonomi

 Teknik

 Ideologiskt



Mentala processen – att bli med solceller

- Vilka frågor dyker upp före och efter? Hur olika information olika människor 

vill ha/behöver för att fatta beslut

- Medvetenhet om sin egen energianvändning.

- Självförsörjning.

- Man är stolt och nöjd.

- Känsla att man kan påverka och på något sätt ha kontroll.



Vad påverkar för att fler ska installerar 

solceller?

 Att man ser att det fungerar hos grannen.

 Känslan att man är med och bidrar till en miljövänlig elproduktion.

 Känslan att kunna vara mer självförsörjande på el.

 Känslan att vara en person i framkant(bidra till en positiv framtid).

 Stöd eller bidrag vid installation.

 Rimlig prisnivå.











Reflektioner?

Tack!

Energi – och klimatrådgivare i Mora, Orsa, Älvdalen

Annika Persson 0250-552309, annika.persson@orsa.se 


