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Solceller - vad kan de förändra? (Bakgrunds fakta)

Problemet är att vi använder oss av för mycket icke förnyelsebara 
energikällor för dagligt bruk i hemmet och inom industring. Som sedan 
släpper ut mycket koldioxid. Vi behöver utnyttja bättre, lättillgängliga 
resurser som både kan påverka naturen och vår utveckling positivt.
Varför behöver vi en förändring? Växthuseffekten är anledningen till 
att vi behöver en förändring. Det vi inte ser finns inte - men riktigt så 
enkelt är det inte. Den koldioxid vi släpper lös i luften kommer att 
påverka oss mer än vad vi tror. När koldioxid utlöses i luften åker den 
uppåt och lägger sig som ett lager runt hela jordklotet innanför 
ozonlagret. Inget av detta är farligt (förutom att vi får sämre luft) utan 
det är solen som då blir direkt skadlig för oss. När solen tränger 
igenom ozonskiktet och vidare neråt träffar solens strålar jordens yta 
och studsar upp igen men nu när vi har ett tjockt lager av koldioxid så 
kommer den inte ifrån jordens yta lika lätt. Solens strålar studsar 
istället tillbaka ner på jorden och värmer ännu mer. Tänk dig då att ju 
mer koldioxid vi släpper ut desto tjockare blir lagret och solen värmer 
mer på jordens yta. Detta blir sedan en ganska lång kedjereaktion; 
Förbränning av fossila bränslen - ökad mängd koldioxid i luften - 
varmare på jorden - polarisarna smälter - ökad vatten nivå - fler 
hemlösa - brist på plats och resurser - katastrof.



Påverkan på människor, djur och natur. 

När kedjereaktionen inträffar (den som jag skrivit om tidigare) 
så påverkas både vi människor, djur och natur. Vi människor 
klarar av att anpassa oss utan större problem även om vi kanske 
måste förändra vår levnadsstandard/levnadsstil något. Djurlivet 
kommer att ta mest skada av dessa stora förändringar. De djur 
som lever på polarisarna t.ex isbjörnar eller pingviner kommer 
att minska enormt eller dö ut helt. Djur som lever i skogar och 
floder/älvar kommer att behöva flytta när vi människor kommer 
klampande och vill riva skogen för att bygga åkermark eller för 
att bygga städer eller när vi ska bygga vattenkraftverk och 
förstör allt djurliv på dessa områden där vi bygger. Även om 
många arter kommer att minska eller dö ut helt så påverkas 
också växtlighet lika mycket om inte mer eftersom den har 
ännu svårare att anpassa sig (obs i vissa lägen). Det kan gå så 
långt att vi utplånar naturen helt på vissa ställen. Bara tänk 
efter hur mycket växtlighet det finns i större städer, DET 
FINNS MYCKET LITE NATURLIV! Så svaret är enkelt -
solceller! Solceller tar mycket liten plats och påverkar varken 
miljön (ökning av koldioxid).



HandlingsprogramFörklaring

Idéen med mitt handlingsprogram var att med hjälp av 
information och statistik informera någon/några och få 
förbättra personens kunskaper om förnyelsebara 
energikällor. Sedan var mitt mål att försöka få personen att 
överväga att testa olika solcellsprodukter och bli allmänt 
medveten om vad det finns för alternativa energikällor. Även 
om mina testpersoner förmodligen inte kommer att köpa 
solceller så har jag förhoppningsvis påverkat deras syn på 
miljön och att de sprider kunskapen vidare och ändå är 
medvetna om möjligheterna.

Handlingsprogram
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Solceller - framtidens energikälla?

Nu förtiden hör man mycket om att växthuseffekten kommer leda till vår död vilket är  

sant och därför behöver vi hitta nya sätt att sakta ner eller stoppa det helt. Det som 

skapar växthuseffekten är utsläpp av koldioxiden i luften. Solceller är den säkraste 

energikällan eftersom den bidrar minimalt till detta. Det ända som eventuellt skulle kunna 

påverka utsläppet av koldioxid är vid tillverkningen av solcellerna men inget annat.

Det som släpper ut så mycket koldioxid är förbränning av fossila bränslen, detta gör vi för 

att skapa el för hushåll och för drift av bilar. Solcellen däremot är mycket mer miljövänlig 

än fossila bränslen och är en förnybar energikälla. Solceller är nyckeln till minimal 

användning av fossila bränslen. 

Med tiden kommer vi hitta nya och fler effektiva sätt att utvinna solens energi på och jag 

tror att det är värt att satsa på.

Som du kanske vet är vi i behov av en effektiv energikälla som också är miljövänlig. Men 

kostnaderna ska också vara låga för att vi människor ska bli intresserade av att skapa en 

förändring. 

Kostnaderna för solceller är som förväntat höga. Inom handeln med solceller har priserna 

under åren sjunkit mycket och tekniken har förbättrats och man hittar ytterligare ny sätt 

att förbättra sätten att producera och maximera. Idag, beroende på var man bor så får 

man statligt bidrag på ungefär 60% om man väljer solceller. 

Ett solcellssystem på 3,36 kW kostar runt 23 000 kr/kW. Om man har begränsad yta kan 

man välja alternativet att köpa ett solcellssystem med högre verkningsgrad men då blir 

priset också högre. Priset är beräknat på solceller som har verkningsgraden 17,3%. Det 

är väldigt varierande från vilken sorts solcell du köper och hur mycket statligt bidrag du 

får, vissa säljare ger dig rabatt på ju mer du köper desto billigare blir det.

Kostnaderna för kW timmen är 2,7 kr, men med tiden blir det billigare och under det 

långa loppet kommer du att gå plus.

Fördelar/nackdelar med Solceller
• Solceller är väldigt dyra och inte de 

lättaste att installera och få kompatibla 

med den sortens energikälla som redan 

existerar i huset, men det finns 

elektriker som kan hjälpa till med detta.

• När solcellen/solcellerna är på plats så 

håller de mycket länge, runt 25 år. 

Under tiden du använder solenergi 

kostar det dig inga pengar och du får 

mycket gratis energi. Kostnaderna för 

själv solcellen tjänas in under en 

ganska kort period efter att du har 

skaffat den. Men det som är syftet med 

solceller är att de är 99% miljövänliga 

och bidrar inte med något 

koldioxidutsläpp.

Källor: http://solarlab.se/solpanel/

solceller.html
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Fördelar/nackdelar med Solceller
•Solceller är väldigt dyra och inte de lättaste att 
installera och få kompatibla med den sortens 
energikälla som redan existerar i huset, men det 
finns elektriker som kan hjälpa till med detta.

•När solcellen/solcellerna är på plats så håller de 
mycket länge, runt 25 år. Under tiden du 
använder solenergi kostar det dig inga pengar 
och du får mycket gratis energi. Kostnaderna 
för själv solcellen tjänas in under en ganska kort 
period efter att du har skaffat den. Men det som 
är syftet med solceller är att de är 99% 
miljövänliga och bidrar inte med något 
koldioxidutsläpp.



Resultatet!
Testpersonen visade på förståelse och intresse för mitt 
projekt. Den fakta som jag använde visade sig vara 
ganska effektiv för att öka personens förståelse för miljö 
och hur man i framtiden ska gå tillväga för att minska 
utsläpp av koldioxid. Den fakta som jag förmedlade blir 
förhoppningsvis kvar och möjligheten att min testperson 
sprider informationen vidare är relativt stor. Min 
testperson bor i bostadsrättsförening och har små 
möjligheter att i dagsläget påverka användning av 
solceller i föreningen men kanske i framtiden. För att 
skapa större förändringar bör man välja att påverka de 
som har möjligheten att byta till solceller redan nu men 
eftersom mina resurser var begränsade var det svårt att 
kontakta och få boende på Gunnesbo intresserade (jag 
har ingen möjlighet att sätta upp större plakat och reklam 
på tv och folk har ofta inte tid att lyssna på det jag har att 
berätta).

Så för att kortfattat förklara resultatet av mitt arbete 
skulle jag säga att det blev hyfsat god framgång. Jag 
kunde ha påverkat mer men med begränsad tid och 
område (arbetet var tvunget att vara lokalt) så blev 
påverkan mindre än vad jag hade hoppats på. 



Hinder på vägen?

Mina testpersoner var mina föräldrar. I dagens 
läge är det svårt att få kontakt med personer 
under den korta tiden som vi hade att utföra 
själva ”testet” på. Jag försökte få kontakt med 
personer utanför familjen så som villaägare 
eftersom detta är mest relevant för dem. Men mitt 
försök att kontakta personer i de lokala områden 
var ytterst svårt och jag blev dessutom bemött 
dåligt när jag snällt frågade om de hade lust att 
delta i mitt projekt. Visar detta på att vi människor ännu inte är redo för en 

förändring, att vi fortfarande är rent ut sagt ovilliga att 
ta emot information som kan leda till utveckling och 
överlevnad samt välmående för alla på vår jord både 
djur, växter och människor. 



Källor

Mina bilder var från CC search 
Länker: 

http://pixabay.com/p-9181/?no_redirect
http://www.everydaynodaysoff.com/wp-content/uploads/2010/07/Glock-Oil-Drip.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Light_Bulb.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Clasped_hands.jpg

Fakta källor:
Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffekten
Första källan är från Wikipedia och faktan som utgers på denna sida är rimlig och stämmer överäns med de kunskaper vi har fått från 

läroböcker.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell

Denna källa har jag endast använt lite men den är även relevant till denna inledning och så som föra källan är denna också trovärdig/rimlig 
och stämmer överens med annan utgiven fakta.

Energi, möjlighet och dilema Bd. 90-92 (2009 ) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Denna bok visar väldigt tydligt att man kan lita på dess inehåll eftersom att den är publicerad av en akademi. Men förutom de så står det 

mycket bra fakta som stämmer överens med andra fakta källor.
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