
Inledning 
Detta är mitt projekt arbete om ett miljöproblem. Jag har valt global uppvärmning i form att 
det just nu släpps ut en massa koldioxid i atmosfären. En källa till detta är elproduktionen 
därför har jag valt att skriva om solceller. 

Bakgrundsfakta
Problemet  idag är att vi har ett stort miljöproblem med global uppvärmning. Vi, människan 
har gjort så klimatförändringarna har blivit större än vad det skulle egentligen vara om inte 
människan fanns. Vi släpper ut en massa koldioxid och andra gaser som värmer upp 
världen. Det ökar på växthuseffekten. Många länder bränner kol och olja för att skapa 
elektricitet vilket släpper ut en massa koldioxid. Då är det ett måste att bygga ut de 
förnybara  energikällor som solceller och vindkraftverk om vi ska stoppa 
klimatförändringen.  
Forskarna kan bara just nu spekulera och försöka ta reda på vad som kommer hända i 
framtiden. Redan nu kan man börja se konsekvenserna och effekterna av att jorden blir 
varmare som att polerna smälter och blir mindre. Ett varmare hav expanderar och det 
leder till att havsnivån höjs. Smältvattnet kommer också göra att nivån stiger. Det kan man 
redan se i länder som Vietnam och Laos. Människorna måste flytta inåt land för att 
undkomma vattnet. Flera gånger har folk behövt flytta och bygga nytt hus. När saltvattnet 
kommer högre så  kontaminerar  den åkrarna med salt vilket gör att man inte kan odla där 
längre. Stormarna kommer bli fler och större i framtiden i och med att det blir varmare. 
Isbjörnar kommer nog bli utrotad om isen vid polerna försvinner helt som de kommer att 
göra om vi fortsätter i samma takt med temperaturökningen. När vintern blir kortare och 
isen försvinner snabbare har isbjörnarna svårare och kortare tid att skaffa mat. De behöver 
isen för att jaga.  Med högre temperatur så kommer ökenspridning att accelerera och 
våldsamma väderfenomen kommer bli mer vanligare och kraftigare. De stora stormar som 
har hänt den senaste tiden är bara försmak vad moder natur kommer att ge oss som 
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Infoblad

Här ska jag framställa fakta om varför man ska köpa solceller till sitt hustak eller en större 
trädgård. Ni kanske tänker att det är så dyrt att köpa det? Ja när du köper solceller kan det 
kosta en hel del pengar men den är sen på hela tiden så fort det lyser lite. De håller i 
25 år minst så man hinner tjäna tillbaka pengar minst fyrfaldigt. 

Okej låt mig ta fram ett exempel på lite fakta för att bevisa detta.
 
Om vi köper solceller för 10 000 kr så får man tillräckligt mycket energi för att få 1 kWh per 
timme. 1 kWh kostar ungefär 1 kr så då krävs det endast 10 000 timmar så går man plus 
och tjänar på det. I Lund är det ungefär 1800 normala soltimmar per år. Då krävs det 
mellan 5-6 år för att tjäna ihop 10 000 kr. Sen efter det går man plus 1800 kr per år. Om vi 
pratar storlek så den produkt jag pratar om 2x1 meter. 10 000 kr räcker till 4 stycken av 
dem och då 2x4 m som de tar på taket eller trädgården. För att kunna använda elen som  
man producerar måste man köpa en växelriktare och jag har inte räknat med installations- 
kostnad i priset. Om vi vill fylla ett tak med 80 m2 behöver man 40 stycken solpaneler som 
kostar 100 000 kr med en 35% bidrag plus en installationskostnad. Då får man ungefär 10 
kWh per timme.  

Sen kanske du tänker om man inte använder så mycket när man är på jobbet eller inte är 
hemma t.ex. då kan man sälja den överblivna elen till ditt elbolag. Det betyder att all el blir 
förbrukad och inget går förlorat. 

En solcell fungerar 
på det sättet att 
den har en positiv 
och en negativ 
sida. När ljus 
kommer på 
framsidan så 
bildas en spänning 
mellan de två 
sidorna som får 
elektroner i 
rörelse, el. En 
solcell får sin 
energi från ljus och 
alla delar är fast 
och inget rör sig, 
detta leder till att 
inget ljud kommer 
från solcellerna. 

Energimyndigheten har sedan 2009 och 2013-2016 avsatt 210 miljoner för att ge bidrag till 
företag, privatpersoner och organisationer som ska köpa solcellsystem. De hjälper med 
35% av kostnaden.
 



Köp solceller om du vill sänka din el kostnad idag! Du tjänar både ekonomiskt och du gör 
en god gärning till miljön. 

Källor

http://www.lundsenergi.se/Privat/Energilosningar/Solceller/
http://solarlab.se/solpanel/solceller-mono-280w.html
http://www.bixia.se/Bixia/Produkter%20och%20priser/Solel/Solel.html?
gclid=CN3RpeSalbcCFSXLtAodJwkAsg
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-
solceller/
http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125759-isbjrn
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gudrun-januaristormen-2005-1.5300

Lunds energi är en bra källa för de tjänar inga pengar på att ljuga och de är en primär källa 
för att de är ett energibolag och kan ta fram fakta. 
WWF är en känd organisation och därför tycker jag att de är trovärdig.
SMHI är ett statligt institut vilket gör den till en trovärdig källa för de är inte vinstindrivande. 
Jag har valt Bixia och solarlab för att ta reda om produkter och hur ett system fungerar.
Energimyndigheten är en statlig myndighet som informerar om bidrag om solceller.
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