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Ny kartläggning från Vattenfall: 
Här finns Sveriges bästa 
förutsättningar för solenergi  
 
Under fjolårets rekordsommar ökade potentialen för solenergi i Sverige 
med hela 13 procent. Det har fått var tredje svensk att överväga solceller, 
enligt en ny Sifo-undersökning. Vattenfalls Solindex visar att Sverige 
hade kunnat generera 11,7 miljarder kWh per år om alla villatak var 
försedda med solpaneler. Bäst potential för solenergi har Västra 
Götaland och Skåne län. 
 
Sommaren 2018 var en av de soligaste som någonsin registrerats i Sverige. Enligt en  
ny Sifo-undersökning från Vattenfall har det fått 31 procent av svenskarna att överväga 
solceller.  
 
Vattenfalls Solindex visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om 
villataken runtom i landet hade solpaneler. Tack vare globalstrålningen i Sverige 2018 hade 
landets villor kunnat producera hela 11,7 miljarder kWh per år om de hade haft solceller på 
taken. Det är 13 procent mer än året dessförinnan och skulle med marginal räcka för att förse 
alla hus i Stockholm, Östergötland och Halland med energi för ett helt år. 
 
– Det är roligt att så många numera är positiva till solenergi, men det är många som fortfarande 
inte vet att Sverige har bra förutsättningar för solenergi. Vi på Vattenfall jobbar hårt med att öka 
medvetenheten. Under stora delar av året har Sverige långa dagar som ger mycket sol. 
Dessutom ökar solcellernas verkningsgrad i vårt relativt svala klimat, säger Jonas Stenbeck, 
försäljningschef för privatkundsmarknaden på Vattenfall. 
 
Vattenfalls Solindex visar även att om samtliga villor i Västerbotten och Blekinge län får 
solpaneler på taken skulle länen producera ungefär lika mycket energi, trots Västerbottens 
nordliga breddgrader. Bäst potential finns i Västra Götaland, därefter följer Skåne och 
Stockholms län.  
 
– Vi har tagit fram Solindex för att visa hur bra förutsättningar Sverige har för solenergi.  
Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. I den omställningen hoppas vi 
kunna underlätta för svenskarna att leva och bo mer hållbart. Att uppmärksamma potentialen 
för solenergi är ett av flera steg i det ledet, säger Jonas Stenbeck, försäljningschef för 
privatkundsmarknaden på Vattenfall. 
 
Läs mer om solceller: vattenfall.se/solceller  
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com  



 

Om undersökningen 
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Den 
riksrepresentativa undersökningen genomfördes i juni 2019 och är säkerställd på länsnivå. 
Totalt har 2 501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen.  
 
Om kartläggningen:  
Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens 
globalstrålning om alla boenden i småhus byter till Vattenfalls byggnadsintegrerade solpaneler. 
Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs 
av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, 
det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats 
av moln. 
 
Om uträkningen: 
Indexformel: ((Antal boenden i småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000 
Antal boenden i småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett 
småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från 
SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 
procent. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. 
Snittförbrukningen för ett småhus är beräknad till 25 000 kWh. 
 
Topp 10 – Här finns bäst förutsättningar för solenergi 
  

Globalstrålning 
kWh/m2 2018 Indexsiffra 2017 Indexsiffra 2018 

Riket 1072 1045,6 1177,9 
1. Västra Götalands län 1052 178,9 194,5 
2. Skåne län 1104 163,3 163,0 
3. Stockholms län 957 144,4 140,4 
4. Östergötlands län 1063 51,7 52,9 
5. Hallands län 1007 51,0 47,1 
6. Jönköpings län 1005 49,1 46,0 
7. Dalarnas län 958 39,2 41,6 
8. Värmlands län 985 38,7 39,3 
9. Gävleborgs län 981 35,1 38,8 
10. Uppsala län 1033 36,7 38,6 

  
Ta del av Solindexet i sin helhet: https://vattenfall.se/solfaktorn 
 
 
Har förra årets rekordsommar fått dig att överväga att installera solceller? 
  

Totalt Män Kvinnor 

Ja 10 % 10 % 11 % 
Ja, men jag har inte förutsättningarna som krävs 
för att kunna installera solceller på mitt tak  

21 % 17 % 25 % 

Nej 60 % 67 % 53 % 
Jag har redan solceller 3 % 3 % 3 % 
Tveksam, vet ej 6 % 3 % 9 % 

 


