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Sammanfattning 
Solcellsindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen. Detta beror på de 
sjunkande priserna på solceller och att många länder nu försöker minska sina 
växthusgasutsläpp. Den växande industrin leder till ett ökat utbud av varianter och 
leverantörer av solceller på marknaden. Miljöproblemen från solceller sker under 
produktionen av de olika komponenterna och vid återvinningen av de förbrukade solcellerna. 
 
De solceller som studerats är mono- och multikristallina kiselceller, kadmiumtellurid (CdTe) 
och CIGS/CIS. De mono- och multikristallina solcellerna produceras från renat kisel som 
uppnår en renhet på 6N(SG-Si). Där kisel dopats med fosfor för att framställa n-halvledare och 
p-halvledaren är bor dopad.  
 
För tunnfilms solcellen CdTe används CdS som n-halvledare och p-halvledaren består av 
kadmium och tellur. För tunnfilms solcellen CIGS/CIS används koppar, indium, gallium och 
selen som p-halvledare och CdS som n-halvledare. 
 
För de monokristallina solcellerna kan en återvinningsgrad på 96 % uppnås, vilket görs på ett 
ekonomiskt och miljövänligt sätt. För CdTe uppnås en materialåtervinning på 95 % för glas, 
90 % för CdTe och 90% för CdS. Medan för CIGS/CIS kan glas, EVA, selen, aluminium, 
indium och gallium materialåtervinnas.  
 
De använda kemikalierna under processerna har klassificerats inom en riskkategorisering, där 
majoriteten av de använda kemikalierna klassificeras under hög- och mycket högrisk. Den 
större påverkan på miljö vid produktionslokalisering beror på den använda 
energiförsörjningen, då endast transporter står för 1,6 till 2,8 % av koldioxidutsläppen från 
solceller.  
 
De parametrar som ansågs ha stor påverkan på miljön är belastningen från utvinning av de 
kritiska metaller, den använda elförsörjningen under produktionen, de farliga kemikalierna 
som används under produktion och återvinning, och de luft- och vattenburna emissionerna 
som uppkommer under produktion och återvinning. 
 
För alla solceller bör icke jungfruligt aluminium användas som ram, alternativt bör moduler 
utan ram användas. Fabriker som tillverkar solceller bör hantera sin vattenkonsumtion på ett 
korrekt sätt och recirkulera vatten till sin största förmåga. Fabrikerna bör även använda en 
återvinnigcentral för sina skräp och rester, alternativt återvinna på fabriken. En tydlig 
uppföljning och restproduktplan bör finnas för de producerade solcellerna, vilket kan göras 
genom t.ex. PV CYCLE. Företagen bör arbeta aktivt inom frågor rörande hälsa, säkerhet, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och följa de regler som gäller i det rådande landet.  
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Abstract 
The solar cell industry is one of the fastest growing industries in the world. This is due to the 
declining prices of solar cells and that many countries now try to reduce their greenhouse gas 
emissions. The growing industry leads to an increased range of variants and suppliers of solar 
cells on the market. The environmental problems of solar cells occur during the production of 
the various components, as well as in the recovery of the used solar cells.  
 
The studied solar cells are mono- and multi-crystalline silicon cells, cadmium telluride (CdTe) 
and CIGS/CIS. The mono- and multi-crystalline solar cells are produced from purified silicon 
which achieves a purity of 6N (SG-Si), where silicon is doped with phosphorus to produce n-
semiconductor and the p-semiconductor is doped with boron. 
 
For thin film solar cell CdTe, CdS is used as the n-semiconductor and the p-semiconductor 
consists of cadmium and tellurium. For thin film solar cell CIGS/CIS, copper, indium, gallium 
and selenium are used as p-semiconductors and CdS as n-semiconductors. 
 
For the monocrystalline solar cells, a recovery rate of 96% can be achieved, which is done 
economically and environmentally. For CdTe, a 95% recycled material is obtained for glass, 
90% for CdTe and 90% for CdS. While for CIGS/CIS, glass, EVA, selenium, aluminium, 
indium and gallium materials can be recycled. 
 
The chemicals used during the processes have been classified within a risk categorization, 
where the majority of the chemicals used are classified as high- and very high risk. The greater 
impact on the environment at the production location is due to the energy supply used since 
only transport accounts for 1,6 to 2,8 % of carbondioxide emissions from solar cells. 
 
The parameters that were considered to have a major impact on the environment are the load 
from critical material extraction, the power supply used during production, the hazardous 
chemicals used during production and recycling, and the air and waterborne emissions that 
arise during production and recycling. 
 
For all solar cells, non-virgin aluminium should be used as construction material for the frame, 
or it should be without frames. Manufacturers of solar cells should clean the water 
consumption that occurs and recycle water to the their utmost ability. The factories should also 
use a recycling center for their trash and residues, or recycle at the factory. A clear follow-up 
and residual product plan should exist for the produced solar cells, which can be done through 
PV CYCLE. Companies should work actively in matters relating to health, safety, human 
rights, labour law and comply with the rules prevailing in the current country. 
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1 Inledning 
Solcellsindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen. Detta beror på de 
sjunkande priserna på solceller och att många länder nu försöker minska sina 
växthusgasutsläpp. Bara i Sverige beräknas solelbranschen vara värd närmare hundra 
miljarder kronor inom 10 år. Den växande industrin leder till ett ökat utbud av varianter och 
leverantörer av solceller på marknaden. Solceller har potential att tillgodose stora delar av 
världens energibehov, då solen förser världen med en nära på oändligt stor mängd energi.  
 
Fördelarna med solceller är stora då de producerar ren och förnybar energi samt kan monteras 
på ett sätt så att de inte tar någon ny landyta i anspråk. Miljöproblemen från solceller sker 
under produktionen av de olika komponenterna samt vid återvinningen av förbrukade 
solceller. 
 
Det här arbetets syfte är att utföra en förstudie som undersöker miljöprestandan hos olika 
solcellsalternativ med avseende på deras fulla livscykel. Det görs med hjälp av en egen 
litteraturstudie samt samtal och intervjuer med solcellsaktörer. Målet är att utifrån de generella 
miljöutmaningarna för solceller identifiera två till fem parametrar som har stor påverkan på 
miljön. Dessutom att granska befintliga miljökrav och certifieringar för solceller, för att ta 
fram egna förslag på möjliga kriterier för att en solcell ska erhålla en miljömärkning. 
 
Studien avgränsades genom att endast solcellsmodulerna studeras och inte hela 
solcellssystemet. Några olika sorters solceller har också valts ut: mono- och multikristallin 
samt de två tunnfilmssolcellerna Kadmiumtellurid och CIGS/CIS. Endast svenska förhållande 
har tagits hänsyn till såsom klimat, lagstiftning och marknad. Social hållbarhet granskades 
endast för de parametrar som har stor påverkan på miljön, medan ekonomisk hållbarhet inte 
alls behandlats i studien.  
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2 Solceller 
Den första solcellen producerades 1954 och användes i rymden. De första solcellerna var 
kiselbaserade och än idag dominerar de kiselbaserade solcellerna marknaden. Den ökande 
effektiviteten och minskande priserna av tunnfilmssolceller, har dock gjort det möjligt för 
dessa paneler att expandera sin marknadsandel. Solceller brukar benämnas som första, andra 
och tredje generationens solceller, där de kiselbaserade mono- och multikristallina solcellerna 
tillhör den första generationen. Den andra generationens solceller är tunnfilm såsom 
kadmiumtellurid och CIGS. Den tredje generationens solceller är organiska solceller, som ofta 
efterliknar naturens sätt att skapa energi. Den tredje generationen finns ännu inte ute i något 
större antal. Se figur 1 för de olika generationerna. I denna rapport kommer endast några av 
första- och andra generationens solceller att studeras.  
 

 
Figur 1: De olika generationerna av solceller 

Solceller fungerar genom att använda den fotovoltaiska effekten. Den omvandlar ljusenergi 
från solen (fotoner) till elektrisk energi. Solceller är ofta uppbyggda av två halvledare, en som 
är positivt laddad och en som är negativt laddad. Fotoner från solen absorberas av cellens 
negativt laddade sida. När tillräckligt mycket fotoner har absorberats blir de bundna 
elektronerna i cellen exciterad till ett högre energitillstånd, vilket innebär att en 
spänningsskillnad uppkommer mellan den positivt laddade- och den negativt laddade sidan. 
Då tillåts elektronerna att flöda runt i solcellen och likström genereras. För att omvandla 
likströmmen till en växelström på 230V behöver en växelriktare installeras i anslutning till 
systemet.[1] 
 
Halvledare är ett material som inte leder ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter 
strömledning som en isolator. För att framställa dessa halvledare måste ett speciellt material 
användas, såsom t.ex. kisel. För att kisel ska bli en halvledare måste kislet doppats. Då en 
kiselatom har fyra lediga platser i sitt ytterskal, kan de doppas med en atom med fem eller tre 
elektroner i sitt ytterskal. Detta för att kiselatomen ska antingen bli positivt eller negativt 
laddad. Om kislet doppats med en atom som har fem elektroner i sitt ytterskal, leder det till att 
4 elektroner fyller valensbandet och den sista elektronen hamnar i ledningsbandet. Den sista 
elektronen är då fri att röra sig och blir då negativt laddad. En n-halvledare har då bildats. Om 
kislet istället doppats med en atom som har 3 atomer i sitt ytterskal, blir det en ledig plats i 
valensbandet. Denna lediga plats blir positivt laddad, vilket innebär att det är en p-halvledare. 
Halvledare med ett bandgap mellan 1,0 och 1,7eV används oftast i solcellsmoduler. Det 
optimala bandgapet för solceller anses var 1,5eV.[2] Se tabell 1 för data gällande bandgap och 
kapacitet för de olika solcellerna.  
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Tabell 1: Kapacitet, bandgap och vikt för vanliga solcellsmoduler.[2, 3] 

Solcell Bandgap Kapacitet Vikt 
Kristallin med 
aluminiumram 

1,0–1,7 eV 0,27 kWp 18,6 kg 

CdTe 1,45 eV 0,11 kWp 12 kg 
CIS/CIGS 1,2–1,25 eV 0,16 kWp 20 kg 

 
2.1 Mono- och multikristallina solceller 
De kiselbaserade mono- och multikristallina solceller dominerar för tillfället marknaden med 
94%, där 70% är multikristallina och 30% är monokristallina.[4] Kisel är ett av de vanligaste 
grundämnena i jordskorpan och utgör 25,7 % av alla de ämnen som återfinns i jordskorpan. 
Kisel förekommer inte i ren form i naturen, utan som kiseldioxid och silikatmineraler. Kislet 
som används vid produktion av solcellsmoduler är oftast kiselmalm, som är stenar med en hög 
halt av kisel. Det krävs flera processer för att tillverka mono- och multikristallina solceller se 
figur 2 för produktionslinan.  
  

 
Figur 2: Produktionsprocessen för mono- och multikristallin solcell 
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2.1.1 Produktion av metallurgiskt klassat kisel (MG-Si) 
Det första i produktionslinan är att producera metallurgiskt klassat kisel från kiselmalm. 
Kiselmalm existerar i vår miljö som kiseldioxid (SiO2), och måste renas för att uppnå en 
renhet som kvalificeras som MG-Si. Den vanligaste reningsmetoden är en karbotermisk 
reduktion av kiseldioxid, där kiseldioxiden förs in i en elektriskt bågugn, som kan ha en 
temperatur på 1400° till 2000°C. I ugnen under den höga temperaturen reagerar kiseldioxiden 
med ett kolbaserat reduktionsmedel, vilket kan vara kol, koks, träkol och träflis. Syret binder 
till kol och bildar koldioxid, se reaktionsformel under. Ugnen får elektricitet genom tre 
grafitelektroder. Dessa grafitelektroder är kolbaserade, vilket innebär att även dessa blir en del 
av det kolbaserade reduktionsmedlet. Grafitelektroderna behöver bytas ut kontinuerligt.  
 

𝑆𝑖𝑂$(𝑠) + 2𝐶 → 𝑆𝑖(𝑙) + 2𝐶𝑂(𝑔) 
 
Kislet som har renats i processen kommer ut i flytande form och uppnår en renhet på 98% till 
99%. Det vanligaste föroreningarna som finns kvar i kislet är aluminium, järn och kalcium. 
Resterna som uppkommer från processen är kiselstoft, kväveoxider, svaveldioxider och 
koldioxid. Det mesta av kiselstoftet fångas i ett filter och kan användas till annat, medan de 
andra emissionerna måste hanteras genom olika reningstekniker. I Norge på fabriken ”Elkem” 
används denna teknik, där man också återanvänder energin från den utgående gasen till att 
värma ugnen. Detta innebär att de har minskat sin externa energiåtgång med 20% för just 
denna process. [2] Se tabell 2 för material- och energikonsumtion för produktion av MG-Si.  
 
Tabell 2: Material- och energikonsumtion för produktion av MG-Si. De två exempel som används är båda från fabriker i 
Kina. 

 [5] [2] 
Kiseldioxid 2,6 kg/kg MG-Si 2,68 kg/kg MG-Si 

Kol 0,8 kg/kg MG-Si 1,15 kg/kg MG-Si 
Grafit 0,12 kg/kg MG-Si 0,12 kg/kg MG-Si 
Vatten 180 kg/kg MG-Si 0,12 m3/kg MG-Si 

Energikonsumtion 13 kWh/kg MG-Si 12,7 kWh/kg MG-Si 
Emissioner   

Koldioxid - 3,58 kg/kg MG-Si 
Kväveoxider - 0,16kg/kg MG-Si 
Svaveldioxid - 0,57 kg/kg MG-Si 

Kisel - 0,54 kg/kg MG-Si 
 
2.1.2 Produktion av sol-klassat kisel (SG-Si) 
Det andra processen i produktionslinan är att producera som lägst sol-klassat kisel, SG-Si. SG-
Si uppnår en renhet på 6N, 99,9999%. När en hög renhet ska uppnås krävs det oftast mycket 
energi, vilket innebär att ungefär 25 till 33% av energikonsumtionen vid produktion av en 
solcell kommer just från produktionen av SG-Si. [6] Det finns flera metoder och processer för 
att uppnå en renhet på minst 6N, som kommer att presenteras i nedanstående avsnitt.  
 
2.1.2.1 Simensprocessen 
Från början var simensprocessen till för att producera elektronik-klassat kisel (EG-Si), som 
har ett krav på sig att minst ha renheten 99,9999999%, renhetsgraden betecknas som 9N. För 
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att uppnå denna renhet har simensprocessen en hög energikonsumtion. Däremot har 
solcellsindustrin inte ett lika högt krav på renheten, vilket innebär att modifieringar som 
innebär en mindre energikonsumtion kan göras med simensprocessen. 
MG-Si fluidiseras och löses med saltsyra för att producera triklorsilan. Se reaktionsformel 
nedan.  
 

𝑆𝑖(𝑠) + 3𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙0(𝑙) + 𝐻$(𝑔) 
 
Triklorsilan och vätgas förs in i en klockreaktor som innehåller kiselstavar. När triklorsilan 
och vätgas närmar sig kiselstavarna deponeras kisel på dem och kristalliseras. Kiselstavarnas 
diameter är 1 cm till en början, för att sedan efter processen vara 13 till 20 cm. Se 
reaktionsformel nedan. [6] 
 

𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙0(𝑔) + 𝐻$(𝑔) → 𝑆𝑖(𝑠) + 𝑆𝑖𝐶𝑙1 + 2𝐻𝐶𝑙 + 𝐻$(𝑔) 
 
Som nämnts tidigare produceras EG-Si under simensprocessen men även en biprodukt av kisel 
uppkommer. Denna biprodukt är inte tillräckligt ren för 9N, men kan vara tillräckligt ren för 
6N, vilket innebär att vid produktion av EG-Si kan biprodukten även användas i solceller. [7] 
 
2.1.2.2 Modifierad simensprocessen 
Den modifierade simensprocessen är den vanligaste reningsprocessen för att uppnå 6N i 
renhet. Där blandas först saltsyra med MG-Si i en fluiserad bädd. Under 300°C sker en 
kemiskreaktion och triklorsilan samt tetraklorsilan produceras. Triklorsilan blir separerad från 
tetraklorsilan, där tetraklrosilanen kan recirkuleras i processen eller bli kiseldioxid. Se 
reaktionsformler nedan.  
 

𝑆𝑖(𝑠) + 3𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙0(𝑔) + 𝐻$(𝑔) 
𝑆𝑖(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑔) → 𝑆𝑖𝐶𝑙1(𝑔) + 2𝐻$(𝑔) 

 
 
Triklorsilan och vätgas förs in i en klockreaktor. I reaktorn finns tunna kiselstavar som har en 
hög renhet. När vätgasen reagerar med triklorsilanen, reduceras triklorsilanen och solklassat 
kisel fäster på stavarna. Detta sker vid en temperatur runt 800°C.[7] Ett konstant tillflöde av 
vätgas krävs för att hålla igång reaktionen.[6] Se reaktionsformel nedan. När stavarna uppnår 
en diameter av 12,5 cm tas det ut ur reaktorn och bryts samt paketeras.  
 

𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙0(𝑔) + 𝐻$(𝑔) → 𝑆𝑖(𝑠) + 3𝐻𝐶𝑙(𝑔) 
 
Restprodukterna från denna process är saltsyra, som oftast återanvänds. Andra restprodukter är 
kiselklorid (SiCl4), vätgas (H2), triklorsilan (SiHCl3) och diklorsilan (SiH2Cl2). [2] Ett av de 
större problemen med den modifierade simensprocessen är produktionen av diklorsilan och 
reaktionen med saltsyra. Ungefär 20 till 25% av det renade kislet fäster på stavarna, resten 
lämnar reaktorn med restprodukterna.[2] Se tabell 3 för material- och energikonsumtion vid 
den modifierade simensprocessen.  
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Tabell 3: Material- och energikonsumtion vid tillverkning av SG-Si med hjälp av den modifierade simensprocessen. De två 
exempel som används är från fabriker i Kina. 

 [5] [2] 
MG-Si 1,3 kg/kg SG-Si 1,5 kg/kg SG-Si 
Klorin 1,22 kg/kg SG-Si 1 kg/kg SG-Si 

Väte 0,131 kg/kg SG-Si 0,131 kg/kg SG-Si 
Vatten 471,2 kg/kg SG-Si 0,47 m3/kg SG-Si 

Kväve 3,876 kg/kg SG-Si  
Natriumhydroxid  44 kg/kg SG-Si 

Ånga 542 MJ/kg SG-Si 414 MJ/kg SG-Si 
Energikonsumtion 118 kWh/kg SG-Si 190 kWh/kg SG-Si 

Emissioner   
kisel - 0,8 kg/kg SG-Si 

Väteklorid - 0,09 kg/kg SG-Si 
Fluor - 0,0004 kg/kg SG-Si 

Kiseltetrafluorid - 0,008 kg/kg SG-Si 
Klorin, vatten - 1 kg/kg SG-Si 

Fasta ämnen, vatten - 5,18 kg/kg SG-Si 
 
2.1.2.3 Fluiseradbädd reaktor  
Ett bra alternativ till simensprocessen är en fluiseradbädd reaktor (FBR). En cylinderreaktor 
fylls med små partiklar kisel som hålls fluiserade av en uppgående gasström. Vanligtvis 
används vätgas. Partiklarna upphettas till över 600°C för att ett sönderfall ska ske. Därefter 
tillsätts en reaktiv gas, såsom monosilan. Monosilangasen bryts ner och kisel fäster till de små 
partiklarna. Se reaktionsformel nedan. Efter en viss tid har de små partiklarna vuxit sig till en 
storlek som är lämplig för extraktion.[6] 
 

𝑆𝑖𝐻1(𝑔) → 𝑆𝑖(𝑠) + 2𝐻$(𝑔) 
 
Även triklorsilangas kan användas istället för monosilan. Se reaktionsformel nedan.   
 

𝑆𝑖𝐻𝐶𝑙0(𝑔) + 𝐻$ → 𝑆𝑖(𝑠) + 3𝐻𝐶𝑙(𝑔) 
 
Renheten som erhålls efter FBR processen uppgår till 6N, vilket innebär att det är SG-Si.[6] 
Energikonsumtionen är mindre i FBR än vid användningen av en simensreaktor. Detta beror 
på att FBR kräver lägre temperaturer för att reaktionen ska ske, då monosilangas har en 
deponeringstemperatur på 650 till 700°C. FBR använder ungefär 80 till 90 % mindre energi än 
simensprocessen. Den uppskattade energikonsumtionen för FBR ligger runt 4 till 16 kWh per 
kilogram producerad SG-Si.[6] Det producerade SG-Si är i kornformat, som direk kan 
användas, medan stavarna som produceras från simensreaktorn måste brytas i delar. [2] Tyska 
företaget Wacker Chemie AG använder denna process i deras fabrik i Burghausen, 
Germany.[8] 
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2.1.2.4 Elkem-solarsprocess 
Processen använder sig av fem reningssteg för att uppnå SG-Si. Efter att kislet har blivit 
flytande MG-Si genomgår det en metallurgisk slaggbehandling, som minskar halterna av bor. 
Det stelnade kislet krossas och genomgår en våtkemisk rening, där syra används som 
reningsmedium. Genom att därefter använda en direkt stelning blir flera föroreningar 
bortförda. Det stelnade kislet skärs i mindre bitar om ca.10kg och rengöras ytterligare en gång 
med syra. Även vissa delar av kislet kan skäras bort där det anses finnas mycket föroreningar. 
Slutprodukten innehåller sedan 0,7 ppm fosfor och 0,3 ppm bor.[9] 
 
En av fördelarna med denna metod är att man undviker formationen av klorsilan, samt att 
energikonsumtionen under processen är ¼ av energikonsumtionen från den modifierade 
simensprocessen. Även här krävs 1,5kg MG-Si för att producera ett kilogram SG-Si.[2] 
 
2.1.3 Produktion av mono- och multikristallin 
Det är inte förrän efter SG-Si har producerats som produktionsprocesserna mellan mono- och 
multikristallint skiljer sig åt. Produktionen av multikristallintkisel anses både enklare och 
billigare än produktionen av monokristallintkisel. Då produktionen av monokristallintkisel är 
en betydligt mer energikrävande process.[7] Vid framställningen av mono används vanligen 
Czochralski-processen, medan vid framställning av multi används kolumnär tillväxt. De olika 
produktionsprocesser presenteras i nedanstående avsnitt.  
 
2.1.3.1 Kolumnär tillväxt för multikristallintkisel 
Det producerade SG-Si värms upp till dess smältpunkt i en specialugn. Den flytande SG-Si 
kyls sakta ner och kristallisation sker. Det kyls av nerifrån så att kristaller bildas i botten och 
växer uppåt. Kristallerna blir gjuten i stora block runt 250 till 330 kg. Det finns två olika 
tekniker för att få dessa stora block, ”Bridgeman Technology” och ”Block-castingprocess 
technology”. I Bridgeman tekniken sker uppvärmandet i samma smältdegel som gjutningen 
och kylandet sker i. Medan blockcasting tekniken överför det flytande kislet från en uppvärmd 
smältdegel till en annan där kylning och gjutning sker. I båda teknikerna behövs kanterna 
skäras bort pga. kontanimeringen från smältdeglarna. [2] Det är inte ovanligt att argon 
används under processen för att minska föroreningen av syre i kislet.[10] Vid kolumnär 
tillväxt krävs 1,33 kg SG-Si för att producera ett kilogram av de stora blocken.  
 
2.1.3.2 Czochralski- processen för monokristallinkisel (CZ-processen) 
En monokristallin frökristall doppas i flytande SG-Si under en temperatur på ca. 1450°C. 
Frökristallen förs sedan sakta upp och under upptagandet kristalliserar den flytande SG-Si på 
frökristallen, så att ett stort kiselblock bildas.[11] 
 
Cirka 5,8 kg MG-Si krävs för att producera 1,6 kg monokristallint kisel enligt CZ-
processen.[7] Nackdelen med CZ-processen är den höga föroreningen av syre i kislet, vilket 
leder till minskad livstid, effektivitet, ström och spänning. Det gör även att solcellerna får 
lägre effektivitet under varma förhållanden.[7] 
 
2.1.4 Kristallin skärning 
När stora block av kristalliserad kisel har producerats måste de delas till väldigt tunna plattor, 
wafers. Detta sker oftast i en mångtrådsågning, men andra metoder såsom EFG och 
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diamantsågning finns också på marknaden. I detta avsnitt kommer dessa tre metoder för 
produktion av wafers att tas upp. 
 
2.1.4.1 Multitrådsågning 
I multitrådsågning delas de stora kiselblocken när rostfria ståltrådar trycks mot kiselblocken. 
När de trycks delas kiselblocken upp i flera tusen wafers samtidigt. För att hjälpa denna 
delning används slipmedel och smörjmedel av kiselkarbid och polyetylenglykol. Tjockleken 
på de wafers som produceras är normalt runt 180 - 200 μm. Efter skärningen sker en sista 
rening där kemikalier såsom tensider, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, ättiksyra och saltsyra 
används.[2] 
 
Förlusten som sker under multitrådsågningen uppgår till ungefär 40% för varje Si block. 
Denna förlust följer med slamavfallet. Slamavfallet från processen innehåller smörjmedel, 
slipmedel och stålrester. När 2 000 ton kiselwafers sågas ger det upphov till 800 ton 
kiselförlust och 3 200 ton av slamavfall.[12] Mängden slamavfall som uppstår beror på 
diametern på tråden, storleksfördelning på kiselkarbid och trådens vibrationer. Den stora 
mängden slamavfall som uppkommer gör det dyrt att producera wafers.[13] Se tabell 4 för 
material- och energikonsumtion vid multitrådsågning. 
 
Tabell 4: Material- och energikonsumtion vid multitrådsågning för multikristallina solceller. Alla de tre exempel som har 
använts är från kinesiska fabriker.  

 [14] [14] [2] 
Multikisel 41 g/wafer 19 g/wafer 0,485 kg/m2 

Energikonsumtion 2,9 kWh/wafer 1,3 kWh/wafer 3,15 
kWh/m2 

Kiselkarbider 32 g/wafer 43 g/wafer 1,18 kg/m2 
Polyetylenglykol 36 g/wafer 50g/wafer 1,31 kg/m2 

Vätefluorid 0,4 g/wafer 0,5 g/wafer - 
Saltsyra 0,4 g/wafer 0,2 g/wafer - 

Natriumhydroxid 0,04 g/wafer 0,43 g/wafer 0,0575 
kg/m2 

Kaliumhydroxid 0,02 g/wafer 0,02 g/wafer - 
Svavelsyra - 0,06 g/wafer - 

Salpetersyra 0,2 g/wafer 0,7 g/wafer - 
Kvävgas 3,6 g/wafer 0,6 g/wafer - 

Argon 13 g/wafer 10 g/wafer - 
Vatten 1310 g/wafer 1310 g/wafer 45,5 kg/m2 

 
2.1.4.2 Edge Defined Film Fed Growth (EFG)  
Istället för multitrådsågning har försök gjorts för att växa fram wafers. En av teknikerna är 
EFG, där wafers kristalliseras fram från stora kiselkorn. Fördelarna med detta är stora då det 
innebär eliminering av materialförlusterna vid multitrådsågningen.[10] Användningen av 
denna metod är den största på marknaden efter multitrådsågning.[15] 
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2.1.4.3 Diamantsågning  
Då multitrådsågning har stora förluster brukar diamantsågning används som ett alternativ som 
är mer effektivt. För tillfället anses att diamantsågning är både dyrt och ger yt-skador på 
producerade wafers. Dessa yt-skador som har en inverkan på prestandan hos solcellerna, 
speciellt på strömtätheten.[16] 
 
2.1.5 Cellproduktion 
Wafers från den kristallin skärningen kräver några sista steg för att bli en fungerande solcell 
som kan placeras i en modulpackning. Dessa steg presenteras nedan.  
 
2.1.5.1 Yt-rengöring och etsning 
För att få bort små skador på wafers så rengörs dessa med flera kemiska våta rengöringssteg i 
kemiska bad, för att sedan genomgå etsning av en alkalisklösning för att få bort sågdelar. 
Vanliga alkaliska lösningar som används är natriumhydroxid och kaliumhydroxid. [2] 
 
2.1.5.2 Formationen av p- och n-halvledaren 
Oftast är wafers p-halvledare från början, då de är bordopade. För att få en n-halvledare dopas 
wafern med fosfor. Dopningen av wafern kräver en hög temperatur, runt 830 till 860°C. 
Processen sker oftast i en öppen rörkvartsdiffusionsugn eller en transportbandad bältesugn. 
Den öppna rörkvartsdiffusionsugnen använder fosforoxitriklorid (POCl3) för dopningen. 
Fosforoxitriklorid förs in i ugnen tillsammans med kväve och syre. Syret reagerar med POCl3 
och bildar fosforpentoxid (P2O5), som sedan blir kiseldioxid (SiO2) och fosfor. Fosforn 
diffunderar in i wafers och en n-halvledare har bildats på framsidan.  
 
I den transportbandade bältesugnen sprayas wafers med en lösning som innehåller fosfor. För 
att sedan föras in i ugnen där infraröd värme används. En av nackdelarna med transportbandet 
är att det kan införa föroreningar av andra metaller. Oftast blir sidorna och lite av backsidan en 
n-halvledare vilket vill tas bort. Plasmaetsning används för delarna som ska skäras bort. [2] 
 
2.1.5.3 Metallkontakter 
En mall med slitsar placeras på cellen där sedan en metallpasta borstas över och fastnar i 
slitsarna. För framsidan av cellen används oftast en silverpasta för n-halvledaren och en 
blandning mellan silver- och aluminiumpasta för baksidan, p-halvledaren. Efter detta måste 
cellen upphettas för att se till att de olika lagerna har stelnat.[2] Dessutom ska 
aluminiumatomerna diffundera in i kislet för att bilda det bakre yt-fältet.[3] 
 
2.1.5.4 Antireflektionslager 
Ett antireflektionslager används på solcellen för att förbättra absorptionen från solens strålar. 
Vanligt är att kiselnitrid (Si3N4) används och titandioxid (TiO2) som ytbehandling. När 
kiselnitrid används förbättras solcellens prestanda för dess elektroniska egenskaper. Vid 
atmosfärstryck sker en kemisk ångavsättning som använder silangas och ammoniak. [2] 
 
2.1.5.5 Testande och sorterande 
Tester sker på solcellerna för att dela upp dessa efter ström och spänningsprestanda.[2]  
Se tabell 5 för material- och energikonsumtion vid cellproduktionen.   
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Tabell 5:Material- och energikonsumtion vid cellproduktion av multikristallina solceller. De två första kolumnerna är från 
fabriker i Kina, de nästkommande tre är från Singapore, där den tredje från Singapore är en modell utan ram. Den sista 
kolumnen är från en fabrik i Kina. 

 [14] [14] [17] [17] [17] [2] 
Wafer      1,47 m2 

Silan 0,8 
g/cell 

0,6 
g/cell 

4,5 
g/modul 

2,2 
g/modul 

4,5 g/modul  

Fosforoxitriklorid 0,02 
g/cell 

0,02 
g/cell 

0,6 
g/modul 

0,6 
g/modul 

0,6 g/modul  

Fluorvätesyra 4,0 
g/cell 

3,9 
g/cell 

297,5 
g/modul 

297,5 
g/modul 

297,5 
g/modul 

1,2 kg/m2 

Saltsyra 1,1 
g/cell 

- 29,7 
g/modul 

29,7 
g/modul 

29,7 
g/modul 

0,0718 
kg/m2 

Kaliumhydroxid - 1 
g/cell 

27,2 
g/modul 

27,2 
g/modul 

27,2 
g/modul 

 

Natriumhydroxid - - - - - 0,0986 
kg/m2 

Syre 0,5 
g/cell 

0,2 
g/cell 

3,3 
g/modul 

3,3 
g/modul 

3,3 g/modul - 

Kväve 76 
g/cell 

58 
g/cell 

1,5 
kg/modul 

1,1 
kg/modul 

1,5 
kg/modul 

- 

Salpetersyra 2,8 
g/cell 

7,2 
g/cell 

465,2 
g/modul 

465,2 
g/modul 

465,2 
g/modul 

0,505 
kg/m2 

Ammoniak 2,3 
g/cell 

1,2 
g/cell 

4,7 
g/modul 

2,3 
g/modul 

4,7 g/modul - 

Silver 0,6 
g/cell 

0,4 
g/cell 

7,4 
g/modul 

7,4 
g/modul 

7,4 g/modul 0,0288kg/
m2 

Aluminium 1,5 
g/cell 

1,1 
g/cell 

91 
g/modul 

91 
g/modul 

91 g/modul 0,087 
kg/m2 

Argon - - 1,1 
g/modul 

0,8 
g/modul 

1,1 g/modul - 

Polylaktd - - - - - 0,00822 
kg/m2 

Vatten 3350 
g/cell 

3350 
g/cell 

32,4 
kg/modul 

32,4 
kg/modul 

32,4 
kg/modul 

120 
kg/m2 

Energikonsumtion 0,7 
kWh/ce
ll 

0,3 
kWh/c
ell 

19,8 
kWh/mod
ul 

14,5 
kWh/mod
ul 

19,8 
kWh/modul 

27,1 
kWh/m2 

 
2.1.6 Modulpackning 
I en solcellsmodul placeras ca 60st celler som seriekopplas av galvaniserade kopparremsor. 
Dessa kopplade celler placeras mellan två lager som kan se olika ut från modell till modell. 
Dessa skyddande lager krävs så att de ska klara så mycket fukt som möjligt och andra slitande 
moment. Det vanligaste idag är att en aluminiumram används med en framsida av glas och en 
baksida av bakfolie. Även varianter utan ram finns som har en framsida och baksida av glas.  
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2.1.6.1 Produktion aluminiumramar och koppar 
Vid produktion av jungfruligt aluminium krävs en stor mängd energi, den uppskattas till 
ungefär 121 MJ per modul. Även små partiklar av NOX, CH4 och SO2 släpps ut under 
produktionen av aluminium. Dessa partiklar släpps ut i landet där aluminiumet produceras.  
Om återvunnet aluminium skulle användas krävs det endast 5% av energikonsumtionen vid 
användningen jungfruligt aluminium. Se tabell 6 för emissioner och energikonsumtion vid 
tillverkning av jungfruligt aluminium och koppar. Även emissioner av perfluorkolväten (PFC) 
sker vid produktion av aluminium.[18] Det man har upptäckt vid användningen av icke 
jungfruligt aluminium i solceller är en drastisk minskning av miljöpåverkan. En minskning på 
42% för klimatförändringar, 39% för mänsklig hälsa och 25% för resurser.[19] 
 
Det finns alternativ där en aluminiumram inte används, istället används dubbelglas utan ram. I 
dessa modeller finns inte heller någon bakfolie, vilket gör att dessa modeller har en optisk 
förlust på runt 2 till 4%, därav är dubbelglas modellen också något mindre effektiv. Den 
dubbelglasade varianten har en 28,4% reducering i växthusgaser jämfört med den klassiska 
aluminiumram modellen.[17] 
 
Tabell 6: Emissioner och energikonsumtion vid tillverkning av aluminium och koppar.[14] 

Material Energi  Vatten  CO2  CH4  N2O  SO2  NOX  
Aluminiumram
ar och koppar 

121 
MJ/mod
ul 

91 
kg/mod
ul 

11 
kg/mod
ul 

79 
g/modu
l 

610 
mg/mod
ul 

37 
g/modu
l 

16 
g/modu
l 

 
2.1.6.2 Produktion EVA och bakfolie 
EVA används som inkapslingsmaterial för solcellspanelen men kan även användas som 
bakfolie. Men oftast används materialet Tedlar, Tefzel eller Mylar som bakfolie. EVA är en 
termoplastisk polymer och förkortningen står för etylvinylacetat. Bakfolien används för att 
skydda mot fukt och annan smuts som kan tränga in i solcellspanelen. Det vanligaste är att 
materialet Tedlar används som är en blandning av polyester och polyvinylfluorid.[2] Se tabell 
7 för emissioner och energikonsumtion vid tillverkning av EVA och Tedlar.  
 
Tabell 7:Emissioner och energikonsumtion vid tillverkning av EVA och bakfolie.[14] 

Material Energi  Vatten  CO2  CH4  N2O  SO2  NOX  
EVA 
och 

bakfolie 

560 
MJ/modul 

505 
kg/modul 

40 
kg/modul 

359 
g/modul 

5110 
mg/modul 

188 
g/modul 

68 
g/modul 

 
2.1.6.3 Produktion glas 
Att använda en framsida av glas innebär skydd mot väder och vind samt att det maximerar 
effekten hos solcellspanelen. Vanliga glas som används är härdat glas eller låg haltigt järn 
glas.[2] Se tabell 8 för emissioner och energikonsumtion vid tillverkning av glaset för 
solcellspanelerna.  
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Tabell 8: Emissioner och energikonsumtion vid tillverkning av glas.[14] 

Material Energi Vatten  CO2  CH4  N2O  SO2  NOX  
Glas 149 

MJ/modul 
88 
kg/modul 

15 
kg/modul 

88 
g/modul 

738 
mg/modul 

52 
g/modul 

30 
g/modul 

 
Se tabell 9 för material- och energikonsumtion vid modulpackningen för multikristallina 
solceller.  
 
Tabell 9: Material- och energikonsumtion vid modulpackning för multikristallina solceller. De två första kolumnerna är från 
fabriker i Kina, de nästkommande tre är från Singapore. Där den tredje från Singapore är en modell utan ram. Den sista är 
från en fabrik i Kina. 

 [14] [14] [17] [17] [17] [2] 
Koppartråd 36 

g/modul 
36 
g/modul 

- - - - 

Aluminiumram 3400 
g/modul 

2700 
g/modul 

2,4 
kg/modul 

2,4 
kg/modul 

- 1,09 kg 
/m2 

Glas 2 
m2/modul 

2 
m2/modul 

1,6 
m2/modul 

1,6 
m2/modul 

3,3 
m2/modul 

6,75 
kg/m2 

Bakfolie 2 
m2/modul 

2 
m2/modul 

0,6 
kg/modul 

0,6 
kg/modul 

-  

EVA 1850 
g/modul 

1850 
g/modul 

1,4 
kg/modul 

1,4 
kg/modul 

1,4 
kg/modul 

0,799 
kg/m2 

Silikon 110 
g/modul 

110 
g/modul 

- - - - 

Lödning  - 2 g/modul 2 g/modul 2 g/modul - 
Ramtejp - - 28 

g/modul 
28 
g/modul 

28 
g/modul 

- 

Band och 
tvärkontakt 

- - 0,2 
kg/modul 

0,2 
kg/modul 

0,2 
kg/modul 

- 

Korrugerande 
box 

- - - - - 20,6 
kg/m2 

Vatten 41 800 
g/modul 

41 800 
g/modul 

- - - 0,00077
3 m3/m2 

Energikonsumti
on 

18 
kWh/mod
ul 

18 
kWh/mod
ul 

8 
kWh/mod
ul 

8 
kWh/mod
ul 

10,2 
kWh/mod
ul 

2,32 
kWh/m2 
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2.2 Tunnfilmsmoduler 
Multikristallina och monokristallina är för tillfället de dominerade solcellsmodulerna på 
marknaden. Den ökande effektiviteten och de minskande priserna av tunnfilmssolceller, har 
gjort det möjligt för dessa paneler att utöka sina marknadsandelar. De vanligaste tunnfilms 
modellerna är Kadmiumtellurid och CIGS/CIS, vilka är de modeller som kommer presenteras 
nedan.  

2.2.1 Kadmiumtellurid (CdTe) 
CdTe har ett bandgap på 1,45eV, vilket är optimalt för en solcell. CdTe har en termisk och 
kemisk hög stabilitet. Det absorberande lagret som är av p-typ är CdTe, medan buffertlagret 
(n-typ) är CdS.[2] Se figur 3 för schematisk bild över en CdTe solcell. Se figur 4 för 
produktionslinan av CdTe solceller.  

 
Figur 3: Schematisk bild över en CdTe solcell. Anpassad från [20].  

Metallen tellur är en biprodukt vid koppar-, bly- och guldproduktion. Vid kopparproduktion 
genomgår koppar flera tekniker som metallurgisk separation och elektrolytisk raffinering. 
Detta ger en uppslamning med biprodukter som innehåller koppar, tellur, selen och andra 
grundämnen. Koppar och tellur extraheras från uppslamningen med hjälp av utspädd 
svavelsyra. För att extrahera tellur från koppar-tellurlösningen sker en cementering med 
koppar. Vid denna produktion sker emissioner av svaveldioxid och partiklar.[21] 
 
Metallen kadmium är en biprodukt från zink-, bly- och kopparproduktion. Därav måste 
metallerna genomgå flera tekniker och reningssteg för att extrahera kadmiumet. Vid de flera 
produktionsstegen för zink uppstår ett kadmiumslam som kan renas i flera tekniker och 
användas i solceller.[21] 
 
Tellur och kadmium måste genomgå flera processer för att uppnå en viss renhet. De genomgår 
utlakning med svavelsyra, filtrering och vakuumdestillation, för att uppnå 99,9999% (6N). 
Kadmium- och tellurpulver används i produktionsprocessen, som produceras genom 
elektrolytisk rening, smältning och finfördelning. Ett filter krävs vid smältning och 
finfördelning, då en del partiklar annars sprids.[21] 
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Figur 4: Produktionsprocesser för tillverkning av CdTe solceller. 

2.2.1.1 Substrat 
CdTe kan odlas i ett substrat- eller supersubstratkonfiguration. Supersubstratskonfiguration 
uppnår oftast en högre effektivitet, över 17 %.[3] Typen av glas som används för substrat 
beror på temperaturen vid depositionsprocessen. För lägre temperaturer kan ett soda-limeglas 
användas och för högre temperaturer kan ett borsilikat-glas användas. För att minska 
reflektionen används ett antireflektionslager på glaset.[2] 
2.2.1.2 Främre elektriska kontakter 
Kontakten fram är ett n-typ lager av transparent ledande oxid (TCO). Vanligast är TCO fluor 
dopad tennoxid eller tenn dopad indiumoxid. TCO fästes på substratet genom en spray 
pyrolys, kemisk ångavsättning eller sputtring.[2] 
 
2.2.1.3 Buffertlager 
Buffertlagret placeras på de främre elektriska kontakterna, vilket är gjort av n-typ CdS. För att 
minska absorptionsförluster är tjockleken på lagret optimalt runt 50 till 200 nm. Metoder som 
används för att fästa buffertlagret kan vara kemisk badavlagring, indunstning, sublimering, 
ångtransportavsättning, kemisk yt-avsättning och sputtring.[2, 21] 
 
Kemiskbadavlagring är att ett substrat nedsänks i en utspädd lösning innehållande metalljoner 
och en källa av antigen hydroxid-, sulfid- eller selenidjoner. Det bildas en tunn halvledande 
film på substratet, när glas substratet sänks ner i ett alkaliskt bad med en temperatur på 70 till 
80°C. Kadmiumjoner förs ner i badet och kondenserar på TCO lagret. Ett CdS lager har 
bildats, se reaktionsformel nedan.[2] 
 

𝐶𝑑$4(𝑎𝑞) + 𝑆𝐶(𝑁𝐻$)$(𝑎𝑞) + 2	𝑂𝐻9 → 𝐶𝑑𝑆(𝑠) + 2	𝐻$𝑂(𝑙) 
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2.2.1.4 Absorbant lager 
Utanpå buffertlagret placeras ett CdTe absorbant lager. Detta lager är redan p-dopat p.g.a. 
elektronkonfiguration. Beroende på depositionsmetoden som används är detta lager runt 2 till 
7 μm. Metoder som kan användas är bland annat termisk avdunstning, elektrondeponering, 
spray pyrolys, kemisk ångavsättning, sublimering, ångtransportavsättning, sputtring, 
jonassisterad avdunstning med mera. De olika metoderna varierar mellan att vara varma 
processer över 500°C och vara kalla processer under 450°C.[2] 
 
Sublimeringen sker genom att placera substratet och källan nära varandra. Depositionen sker 
genom att använda temperaturskillnaden som drivande kraften. CdTe är i pulverform och 
sublimeras i vakuum där en kondensering sker på substratet vid temperaturer mellan 450 och 
600°C.[2] 
 
I elektrondeponeringen förs substratet ner i utspäddlösning av kadmiumsulfat (CdSO4) och 
Te2O3, vid en temperatur på 80 till 90°C. En elektrisk potential placeras sedan över TCO 
lagret vilket påbörjar den galvaniska reduktionen, som skapar CdTe lagret på substratet. Se 
reaktionsformel nedan. Efter reduktionen är CdTe lagret n-typ, så en p-dopning måste sedan 
ske med en värmehaltig glödning i en klorhaltig miljö.[2] 
 

𝐶𝑑$4(𝑎𝑞) + 𝐻𝑇𝑒𝑂$4(𝑎𝑞) + 3𝐻4(𝑎𝑞) + 6𝑒9 → 𝐶𝑑𝑇𝑒(𝑠) + 2𝐻$𝑂(𝑙) 
 
Spraypyrolys använder en uppslamning som innehåller CdTe, CdCl2 och propylenglykol. 
Denna uppslamning sprayas på det uppvärmda substratet och CdTe lagret bildas.[2] 
 
Vid ångtransportavsättning används fast CdTe och en bärargas. CdTe får under varma 
förhållanden reagera med bärargasen, där sedan bärgasen med Cd och Te transporters till 
substratet. Cd och Te kondenserar ut ur gasen vid ett avstånd på 1 cm från substratet och CdTe 
lagret bildas på substartet.[2] 
 
2.2.1.5 Kadmiumkloridångbehandling  
Efter CdTe lagret har fästs har solcellen en dålig elektrisk prestanda. För att effektivisera 
cellprestandan används ytterligare ett lager innehållande klor oftast kadmiumklorid (CdCl2) 
eller difluorklormetan (CHClF2). Därefter genomgår cellen en termisk värmning mellan 350 
till 600 °C i en miljö innehållande klor och syre.[2] 
 
2.2.1.6 Elektrisk kontakt (bak) 
De elektriska kontakterna baktill måste vara ett ledande material med en högre arbetsfunktion 
än CdTe, vilket är 5,7 eV. För tillfället finns det ingen metall som har en högre arbetsfunktion, 
däremot finns det andra alternativ där flera metaller används. Först får CdTe lagret genomgå 
en kemisk etsning med metanol, så att ett tellur rikt ackumuleringslager bildas. Därefter 
används ytterligare ett buffertlager av p-typ, där en del av buffertlagret diffunderar in i CdTe 
lagret, under en uppvärmning till 150°C.  
 
Slutligen placeras ett metallager över buffertlagret med en tjocklek på 0,3 till 1,5 μm. Detta 
placeras med hjälp av sputtring. Det finns flera möjliga varianter på metallagret där nickel och 
aluminium är en av de vanligaste.[2] Det kan även innehålla koppar/aluminium, koppar/grafit 
och grafit dopad med koppar.[3] Metallkontakter som fästes vid de främre elektriska 
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kontakterna och de bakre transporterar elektricitet.[22] Se tabell 9 för material och 
energikonsumtion för hela tillverkningsprocessen för CdTe.  
 
Tabell 9:Material och energikonsumtion vid tillverkning av CdTe solceller. Den första kolumnen är från en fabrik i USA, den 
andra kolumnen är från en fabrik i Kina, den tredje är baserad på standardproduktion och den sista är data från fabriker i 
Tyskland, Malaysia och USA.  

 [23] [23] [24] [2] 
Materialproduktion   230g/ m2  

CdTe-pulver 43,22 g/m2 50,6 g/m2 - 22,1 g/m2 
CdS 2,62 g/m2 - - 2 g/m2 

CdCl2 - 10,1 g/m2 - 0,122 g/m2 
ZnTe - 2 g/m2 - - 

Cd-föreningspulver 0,72 g/m2 - - - 
EVA 376,2 g/m2 151,8 g/m2 630 g/ m2 972 g/m2 
Glas 19,718 g/m2 2 m2/m2 24,960 g/ m2 7520 g/m2 

Ni - 10,1 g/m2 - - 
Annat 1,7 g/m2 - - - 

Modulproduktion - - - - 
Syra och salt 850 g/m2 850 g/m2 - 210 g/m2 

Koppartråd - - - 11,3 g/m2 
Vatten 300 kg/m2 - - 180 kg/m2 

Energikonsumtion 59 kWh/m2 61 kWh/m2 236 kWh/ m2 29,1 kWh/m2 
 
2.2.2 Koppar-indium-gallium-diselenid (CIGS)/Koppar-indium-diselenid(CIS) 
Bandgapet för CIS uppgår till 1 eV, vilket är jämförelsevis lågt för solceller. Men om indium 
byts ut mot en legering av indium och gallium så har man tillverkat en CIGS solcell. 
Vanligtvis har en CIGS solcell ett bandgap på 1,2- till 1,25 eV. P-typ av CIGS solcellerna 
innehåller ett absorbans-skikt av CIGS och n-typ är ett buffertlager av CdS.[2] Se figur 5 för 
schematisk bild av en CIGS/CIS solcell. Se figur 6 för produktionslinan för CIGS/CIS 
solceller.  

 
Figur 5: Schematisk bild över en CIGS/CIS solcell. Anpassad från [25] 
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Metallerna indium och gallium är biprodukter vid zinkproduktion. Vid zinkproduktion 
används krossning, slipning och flotationsprocesser för att extrahera metallerna från 
zinkmalmen. Sedan genomgår metallerna pyro- eller hydrometallurgisk behandling för att 
utvinna zink, indium och gallium. Svavelsyra, natriumhydroxid och saltsyra används under 
processen för att extrahera indium och gallium, där gallium även måste genomgå en elektrolys 
för extraktion från zink. Emissioner som uppstår från processerna är svaveldioxid och 
stoft.[26] 
 
Selen och molybden är en biprodukt vid kopparproduktion. Kopparproduktionen består av 
pyro- eller hydrometallurgisk behandling, där smältning och elektrolytisk raffinering används. 
En uppslamning uppkommer under produktionen som innehåller selen. För att extrahera selen 
från uppslamningen används svavelsyra. Vid extraktion av molybden från zinkproduktion 
behöver flotation användas. Emissioner som uppstår under processerna är svaveldioxid och 
stoft. Dessa metaller måste till slut genomgå flera processer för att uppnå en viss renhet som 
kan användas i solceller. För selen används vakuumdestillation för att uppnå en renhet på 
99,99 %.[26] 
 

 
Figur 6: Produktionsprocessen för CIGS solceller. 

2.2.2.1 Substrat 
CIGS/CIS solceller kan odlas i ett substrat eller en supersubstratkonfiguration. Substratet kan 
vara glas, metall eller polymer folie. Soda-limeglas kan även här användas, vilket har många 
fördelar, såsom vara relativt billigt, elektriskt isolerande och temperaturstabilt.[2] 
  
2.2.2.2 Elektrisk kontakt bak 
Molybden (Mo) är det vanligaste kontaktmaterialet. Detta då det är reflektivt och interagerar 
inte med koppar- och indiumlegeringar. Materialet läggs på substratet med hjälp av sputtring 
eller avdunstning. Tjockleken av molybden uppgår till mellan 0,3 till 1,2 μm. Vid depositionen 
av CIGS bildas ett tunt lager av MoSe2 mellan Mo och CIGS lagerna.[2]  
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2.2.2.3 Absorbant lager 
CIGS lagret placeras utanpå de elektriska kontakterna, ungefär 1 till 3 μm tjockt skikt. Detta 
lager är av p-typ. Det finns flera metoder för att placera detta lager, några av dem är 
samförångning, elektroddeposition, elektronstråle, reaktiv förstoftning, sulfurisering, med 
mera. Vid depositionen av absorbant lagret bildas ett tunt lager av MoSe2 mellan Mo och 
CIGS lagerna.[2] 
 
Vid samförångningen har högst effektivitet uppnåtts för CIGS solcellen. Samförångningen 
sker under en vakuumprocess där materialen indunstas samtidigt från flera källor. Materialen 
som indunstas är koppar, indium, gallium och selen, där selen ges i överskott under hela 
processen. Metallerna kommer sedan att deponera på det uppvärmda substratet, som är 400 till 
600°C. Vanligast används transportband när substratet genomgår processen.[2] 
 
Det finns tre olika tekniker vid samförångningen där man använder över- och underskott av 
materialen för att förskjuta processen åt de håll man behöver. För singelstadiet används alla 
materialen konstant. För bi-lagret körs processen först med ett överskott av koppar, för att 
sedan ha ett överskott av indium och gallium. För tre stegs processen körs processen 
alternativt mellan överskott och underskott av koppar. Tre stegsprocessen har hjälpt till att 
effektivisera CIGS solceller.[2] 
 
För att öka effektiviteten ytterligare på CIGS solcellen kan natrium inkorporeras i absorbant 
lagret. Detta ökar p-typens ledningsförmåga och prestandakvoten. Det finns två olika tekniker 
för att inkorporera natrium. Den första är att natriumdiffusion sker från substratet under 
depositionen av CIGS lagret. Den andra inkorporerar natrium från en annan källa under eller 
efter depositionen av CIGS lagret. [2] 
 
2.2.2.4 Buffertlager 
Som buffertlager används CdS som har en hög resistivitet. Tjockleken på lagret som bildar n-
halvledaren är vanligtvis runt 40 till 100 nm. För att deponera lagret används kemisk 
badavlagring. Det låga bandgapet som uppstår hos CdS hindrar fotoner att nå absorbant lagret. 
Därav forskas det mycket runt att ersätta CdS med något annat möjligt lager.[2] 
 
Flera material har studerats som kan ersätta det låga bandgapet hos CdS och dess 
miljöfarlighet. Vissa företag har redan lanserat andra buffertlager som används. Företaget 
Solar Frontier använder Zn(S,OH)x och företaget Honda Soltech använder ln(S,OH)x.[2] Även 
buffertlager som Zn(O,S) kan användas. Vid användning av andra mindre giftiga material än 
CdS har det inte bevisats att en mindre miljöpåverkan har uppstått.[27]  
 
2.2.2.5 Elektrisk kontakt (fram) 
Ett bi-lager kan användas som elektriska kontakter framtill för CIGS, där zinkoxid och 
aluminiumdopad zinkoxid används. Detta kan placeras på solcellen med hjälp av sputtring 
eller kemisk ångdeposition. Zinkoxid lagret kan ha en tjocklek på 40 till 140 nm, medan det 
aluminiumdopade zinkoxiden lagret kan vara 0,2 till 1 μm. Ett annat användbart alternativ är 
TCO, då de har ett bandgap över 3,0 eV, är optiskt transparenta och har bra elektrisk 
ledningsförmåga.[2] Se tabell 10 för material och energikonsumtionen som krävs vid 
tillverkning av CIGS solceller. 
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Tabell 10:Material och energikonsumtion vid tillverkning av CIGS/CIS solceller. Den första kolumnen är data från en 
prototypproduktion, den andra är vi en fabrik i Tyskland. 

 [24] [2] 
Deposition av kontakter(bak)   

molybden  12,2 g/m2 
EG-Si  0,926 g/m2 

Elektricitet  1,3 kWh/m2 
Deposition av absorbant lager   

Koppar  25,7 g/m2 
Indium  116,4 g/m2 

Gallium  11,9 g/m2 
Selen  18,7 g/m2 

Energikonsumtion  13 kWh/m2 
Deposition av buffertlager   

Kadmiumsulfid  34 g/m2 
Ammoniak  293 g/m2 

Urea  125 g/m2 
Energikonsumtion  1,67 kWh/m2 

Deposition av kontakter(fram)   

Zinkoxid  0,556 g/m2 
Energikonsumtion  6,48 kWh/m2 

Materialproduktion 70 g/ m2  
CdTe-pulver   

CdCl2   
CdS   

ZnTe   
Cd-föreningspulver   

EVA 880 g/ m2 1170 g/m2 
Glas 24,960g/ m2 7220 g/m2 

Modulproduktion   
Aceton  11,8 g/m2 
Argon  7,2 g/m2 
Kväve  2780 g/m2 

Zink  12,1 g/m2 
Aluminium  1570 g/m2 

Vatten 1250 g/ m2 2670 g/m2 
Energikonsumtion 24,3 kWh/ m2 0,463 kWh/m2 

2.2.3 Modulproduktion 
För att förpacka tunnfilms solceller används en lamineringsprocess, där ett polymert 
bindemedel och glas används. Under uppvärmning förseglas detta mot glassubstratet.[28] 
Vanligtvis används även EVA för tunnfilmsmoduler som polymert bindemedel. Glaset som 
binds på glassubstratet har ett hål där kontaktbanden förs ut och fästes till kontaktlådan.[22] 
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2.3 Installation 
Installationen kan även kallas BOS, ”balance of system”. Solceller kan vara takintegrerade, 
tak- eller markmonterade. Vid installation på tak behövs oftast inverterare, monteringsstruktur, 
kablar och kontakter. En större installation på marken även kräver dessutom 
nätförbindelser.[29]  
 
2.4 Användningsfasen 
Under användningsfasen har solceller inga utsläpp. De kräver heller knappt något underhåll. 
De producerar ren och förnybar energi som kan möta energibehovet. De hjälper till att minska 
utsläppen av växthusgaser, minskning av emissioner som NOx, SOx och CO. De minskar även 
de giftiga utsläppen som kan skada människan och naturen, när solceller installeras istället för 
att fossilenergi används.[5] 
 
Det man brukar prata om under användningsfasen är energiåterbetalningstiden, EPBT. EPBT 
definieras som tiden det tar för solcellen att generera energin som krävdes under solcellens 
livscykel. Den EPBT som beräknats och tar hänsyn på solinstrålning, geografi och 
energikonsumtion vid produktion.[4] Energiåterbetalningstiden uppskattas ligga mellan 1 till 
4,1 år, för CdTe, CIGS, a-Si, multikristallina och monokristallina, där CdTe uppskattades ha 
kortast återbetalningstid och monokristallina ha längst återbetalningstid. Vid uppskattningen 
av återbetalningstiden användes den genomsnittliga globala solinstrålningen.[30] 
 
2.5 Återvinning  
Solceller har liksom alla andra elproduktionsanläggningar en begränsad livslängd. 
Livslängden för de olika solcellerna brukar ligga runt 30år. Sedan finns det brister som kan 
ske som leder till en kortare livslängd. Bristerna som kan ske är nedbrytning av 
antireflektionslagret, missfärgning av EVA, glasskador, lösa ramar, förstörd cellisolering och 
cellförbindelse.[3]  
 
Solcellerna innehåller kända föroreningar och värdefulla material. Därav är det viktigt att 
solceller återvinns till största möjliga grad och inte hamnar på deponi.  De olika modellerna av 
solceller kräver olika hanteringar vid återvinning. Mono- och multikristallina solceller kräver 
förbränning eller pyrolys för återvinningen av wafers. För CIGS/CIS krävs en termisk eller 
kemisk process för att återvinna kritiska metaller och glas.[31] 
 
2.5.1 Mono- och multikristallina solceller  
Kompositionen av en mono- eller multikristallin solcell är:[3] 

- Glas 76 vikt % 
- Polymerer 10 vikt % 
- Aluminium 8 vikt % 
- Kiselceller 5 vikt % 
- Koppar 1 vikt % 
- Silver och andra metaller 0,1 vikt % 
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Figur 7: Återvinningsprocessen för mono- och multikristallina solceller. 

Vid hanteringen av mono- och multikristallina solceller monteras aluminiumramen först bort 
manuellt. Sedan måste en termisk behandling ske, så att EVA kan tas bort från kiselceller och 
glaset.[31] Se figur 7 för återvinningsprocessen för mono- och multikristallina solceller. Det 
finns tre metoder för att få bort EVA, så kiselceller och glas kan separeras. Den första metoden 
är att lösa upp EVA med hjälp av HNO3, vilket är en tidskrävande process som tar cirka 24 
timmar. HNO3 kan även skada cellerna och silver- och aluminiumelektroderna. Den andra 
metoden är att lösa upp EVA i en organisk lösning. Denna metod tar veckor att genomföra och 
kräver att flertalet organiska lösningar används. Det tredje alternativer är den termiska 
behandlingen.[32] 
 
För den termiska behandlingen placeras modulerna i en förbränningsugn på 600°C. I 
förbränningsugnen förbränns plast komponenter. De delar som är kvar separeras manuellt, 
såsom glas, kiselceller och metaller. Den termiska behandlingen anses vara mer ekonomisk 
och miljövänlig, då de kemiska- och organiska processerna kräver dyra och giftiga 
kemikalier.[33] 
 
En kemisk behandling kan ta bort metaller och reflektionslager. Etsning kan användas för att 
få bort den n-dopade ytan. För detta används kemikalier som HF, NaOH, KOH, H3PO4 och 
HNO3. Det delas in i två steg, där första är oxidation och reduktion, den andra är upplösningen 
av oxidationsprodukterna så de kan bilda ett lösligt jonkomplex. Målet med den kemiska 
processen är att kunna återanvända kiselwafers i andra moduler. HNO3 löser endast upp silver, 
koppar och tenn, medan HF etsar bort aluminium och SiNx. Slutligen används NaOH för att ta 
bort bakytan. [32, 33] 
 
Denna metod återvinner 85- till 90 % av kisel och 90 till 95 % av metallerna, vilket betyder att 
nästan ingenting lämnas på deponi. Däremot har man kemikalilösningar kvar som behöver 
hanteras.[32] 
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Världens första avfallshanteringsprogram för solceller (PV Cycle) åstadkom 2016 en 
återvinningsgrad på 96 % av de kiselbaserade solcellerna. Detta görs enligt dem på ett 
ekonomiskt och miljövänligt sätt.[34] 
 
2.5.2 CdTe- solceller 
Kompositionen av en CdTe solcellsmodul är:[35] 

- Glas 96 vikt % 
- EVA 3,6 vikt % 
- CdTe 0,24 vikt % 
- CdS 0,018 vikt % 

 
Det totala avfallet av CdTe paneler uppskattas till 800 tusen ton 2035.[36] Metallerna i CdTe 
solceller som är av största miljörisk är selen, bly och kadmium, där kadmium är den största 
miljörisken. Om dessa solceller inte återvinns och hamnar på deponi kan det innebära att 
metallen kadmium kontaminerar grundvattnet, vilket innebär i slutändan att hälsoproblem 
uppstår om människor skulle få i sig det.[37] Se figur 8 för återvinningsprocessen för CdTe 
solceller.  

 
Figur 8: Återvinningsprocessen för CdTe solceller. 

Det första som sker vid återvinning av CdTe-moduler är att de krossas för att sedan genomgå 
ett hammarbruk så modulerna delas i små bitar på 4- till 5 mm, vilket kräver 1,6 kWh/modul. 
Ett luftfilter används vid krossningen för att ta hand om luftburna emissioner av kadmium. 
Sedan sker en extraktion där halvledarfilmen tas bort i en roterande utlakningstrumma. 
Svavelsyra används som hjälpmedel för att ta bort halvledarfilmen. Denna metod kräver 0,02 
kWh/modul och 1,2 kg vatten per modul. Efteråt tillsätts väteperoxid, som oxiderar tellur till 
tellursyra. Därefter sker en separation av vätske- och fasta fasen, med hjälp av flotation som 
kräver 0,006 kWh/modul. Även en separation av glas och lamineratfolie sker. Det sista steget 
är att pH balansera vätskefasen till ett pH där tellur och kadmium har lägst löslighet. Så att 
dessa metaller kan avskiljas och återvinnas. En materialåtervinning på 95% för glas, 90% för 
CdTe och 90% för CdS uppnås. Ungefär 0,6 kg material uppstår som ej kan återvinnas som 
skickas till förbränning. Även en vattenström på 1,2 kg uppstår som behöver rening.[35, 38] 
 
Vid återvinning av CdTe paneler används krossning, syrautlakning, utfällning, filtrering och 
elektroextraktion. Syrautlakningen använder kemikalier som svavelsyra, väteperoxid och en 
surfaktant. Där sedan en separation sker med hjälp av kemikalier som gör att man kan 
återvinna glas och EVA. Utfällningen kräver natriumkarbonat, där sedan en pH balansering 
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sker med hjälp av kalciumoxid. Sedan sker tellurextraktion med kaliumhydroxid och 
elektroextraktion. [36] Se tabell 11 för kemikalieåtgång vid återvinningen.  
 
Tabell 11: Kemikalier som krävs vid återvinning av 1m2 CdTe panel. [36] 

Process Kemikalier Mängd  
Syrautlakning Svavelsyra 678 g 

 Väteperoxid 22 g 
 Surfaktant 22 g 

Utfällning Natriumkarbonat 44 g 
pH balansering Kalciumoxid 22 g 
Tellurextraktion kaliumhydroxid 15 g 

 
2.5.3 CIGS/CIS solceller  
Sammansättningen av CIGS/CIS paneler är: 

- Glas 89 vikt % 
- Aluminium 7 vikt % 
- Polymerer 4 vikt % 

 
2035 uppskattas det att det totala avfallet av CIGS paneler uppgår till 45 tusen ton. En 
återvinning av CIGS kräver krossning, syrautlakning, utfällning, filtrering, 
elektrondeponering, extraktion med ytaktivt ämne och lösningsmedel. För syrautlakningen 
krävs svavelsyra, väteperoxid och surfaktant. Vid filtreringen är de återvunna materialen glas 
och EVA. För en ytterligare filtrering används svaveldioxid innan selen kan tas ut. För att 
justera pH används natriumhydroxid. Därefter extraheras indium med hjälp av D2EPHA, 
saltsyra och toluen. Ett sista steg av indiumextraktionen är elektrondeponering. Efter 
indiumextraktionen sker ytterligare en pH balansering med natriumhydroxid. 
Galliumextraktion sker på likvärt sätt som indiumextraktionen med hjälp av D2EPHA, toluen 
och natriumhydroxid.[36] Se tabell 12 för kemikalieåtgången vid återvinningen.  
 
Tabell 12: Kemikalier som krävs vid återvinning av 1m2 CIGS panel.[36] 

Process Kemikalier Mängd  
Syrautlakning Svavelsyra 750 g 

 Väteperoxid 23 g 
 Surfaktant 23 g 

Filtrering Svaveldioxid 75 g 
pH balansering Natriumhydroxid 330 g 

Indiumextraktion D2EPHA 30g 
 Saltsyra 750 g 
 Toluen 120 g 

pH balansering Natriumhydroxid  105 g 
Galliumextraktion D2EPHA 36 g 

 Natriumhydroxid 900 g 
 Toluen 145 g 
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3 Kemikalier och Material 
I detta avsnitt beskrivs de kemikalier och material som används i solcellernas livscykel och 
deras påverkan på miljön. De emissioner som uppkommer under produktionsprocessen 
kommer även behandlas och dess påverkan på miljön. 
 
3.1 Kemikalier 
För att göra en riskbedömning av kemikalierna som används i processerna har 
kemikaliedatabasen KLARA används. De använda kemikalier i processerna kommer 
benämnas nedan och bedömas med olika risker. Där mycket hög risk är den allvarligaste 
risken och låg risk är minst allvarligast. Se bilaga 4 för en sammanställning av de använda 
kemikalierna.  
 
3.1.1 Salpetersyra 
Salpetersyra går under hög risk inom riskkategoriseringen. Den är frätande på luftvägar, 
oxiderande då den kan intensifiera brand, korrosivt för metaller, orsakar allvarliga frätskador 
på hud och ögon och kan orsaka irritation i luftvägarna. Detta faroangivelser leder till att 
salpetersyra inte får utsättas för värme.  
 
3.1.2 Vätefluorid 
Vätefluorid går under mycket hög risk inom riskkategoriseringen. Den är dödlig vid förtäring, 
dödlig vid hudkontakt, orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och dödlig vid 
inandning.  
 
3.1.3 Natriumhydroxid och Fosforsyra 
Natriumhydroxid och fosforsyra placeras under hög risk inom riskkategoriseringen. Den är 
korrosivt för metaller och orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 
3.1.4 Saltsyra 
Saltsyra placeras under hög risk inom riskakategoriseringen. Den är korrosiv för metaller, 
orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon och kan orsaka irritation i luftvägarna.  
 
3.1.5 Triklorsilan  
Triklorsilan placeras under mycket hög risk inom riskkategoriseringen. Den kan reagera 
häftigt med vatten och utvecklar då giftig gas. Den är extremt brandfarlig som vätska och 
ånga, spontan antänder vid kontakt med luft, är skadlig vid förtäring, orsakar allvarliga 
frätskador på hud och ögon och är skadligt vid inandning. Dessa faroangivelser leder till att 
kemikalien inte får utsättas för värme eller kontakt med luft.  
 
3.1.6 Vätgas och monosilan 
Vätgas klassificeras under mycket hög risk. Den är extremt brandfarlig och kan explodera 
under uppvärmning. Dessa faroangivelser leder till att vätgasen inte får utsättas för värme och 
ska skyddas från solljus.  
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3.1.7 Tetraklorsilan 
Tetraklorsilan placeras under hög risk inom riskkategoriseringen. Den reagerar häftigt med 
vatten, kan orsaka irritation i luftvägarna och orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 
3.1.8 Diklorsilan 
Diklorsilan klassificeras under mycket hög risk. Den är frätande på luftvägarna, extremt 
brandfarlig, kan explodera vid uppvärmning, orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon och 
kan vara dödlig vid inandning. På grund av dess faroangivelser får diklorsilan inte utsättas för 
värme.  
 
3.1.9 Klorin 
Klorin placeras under mycket hög risk för riskkategoriseringen. Klorin får inte användas med 
andra produkter då det kan avge farliga gaser. Den kan vara korrosiv för metaller, irritera 
huden, orsaka allvarliga ögonskador, är mycket giftig för vattenlevande organismer och giftig 
för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
 
3.1.10 Argon 
Argon placeras under hög risk inom riskkategoriseringen. Den ska skyddas från solljus.  
 
3.1.11 Ättiksyra 
Kemikalien ättiksyra klassificeras under hög risk. Den orsakar allvarliga frätskador på hud och 
ögon och orsaka allvarliga ögonskador.  
 
3.1.12 Fosforoxitriklorid 
Fosforoxitriklorid placeras under mycket hög risk inom riskkategoriseringen, eftersom den 
reagerar häftigt med vatten och utvecklar giftig gas vid kontakt. Den är skadlig vid förtäring, 
kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon, dödligt vid inandning och orsakar 
organskador genom lång eller upprepad exponering.  
 
3.1.13 Fosforpentoxid 
Fosforpentoxid klassificeras som hög risk inom riskkategoriseringen. Den reagerar häftigt med 
vatten och orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 
3.1.14 Titandioxid 
Titandioxid klassificeras under hög risk. Den är skadlig vid förtäring, orsakar allvarliga 
ögonskador, orsakar allvarlig ögonirritation och kan orsaka organskador genom lång eller 
upprepad exponering.  
 
3.1.15 Ammoniak 
Ammoniak placeras under mycket hög risk inom riskkategoriseringen. Den är frätande på 
luftvägarna, är brandfarlig, kan explodera vid uppvärmning, orsaka allvarliga frätskador på 
hud och ögon, orsaka allvarliga ögonskador, giftig vid inandning. Den är även mycket giftig 
för vattenlevande organismer med långtidseffekter. På grund av dessa faroangivelser kan 
ammoniak inte utsättas för värme och undvikas att släppa ut i miljön.  
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3.1.16 Indiumoxid och kalciumoxid 
Indiumoxid och kalciumoxid placeras under måttlig risk inom riskkategoriseringen. Den 
irriterar huden, orsakar allvarlig ögonirritation och kan orsaka irritation i luftvägarna.  
 
3.1.17 Kadmiumsulfat, kadmiumsulfid och kadmiumklorid  
Kadmiumsulfat, kadmiumsulfid och kadmiumklorid klassificeras under mycket hög risk. Då 
den är giftig vid förtäring och dödlig vid inandning. Den kan orsaka genetiska defekter, 
infertilitet och cancer. Vid lång eller upprepad exponering kan den orsaka organskador. 
Kemikalien är mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. På grund av 
dessa faroangivelser bör det undvikas släppas ut i miljön.  
 
3.1.18 Difluorklormetan 
Difluorklormetan kategoriseras under hög risk, eftersom den kan explodera vid uppvärmning. 
Difluorklormetan skadar både folkhälsa och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av 
atmosfären.  
 
3.1.19 Zinkoxid 
Zinkoxid klassificeras under mycket hög risk, då den är mycket giftig för vattenlevande 
organismer med långtidseffekt. På grund av detta bör det undvikas släppas ut i miljön.  
 
3.1.20 Aceton 
Aceton placeras under hög risk inom riskkategoriseringen. Det är en mycket brandfarlig 
vätska och ånga och orsakar allvarlig ögonirritation. Kemikalien får inte utsättas för värme.  
 
3.1.21 Väteperoxid 
Väteperoxid klassificeras under hög risk då den kan intensifiera brand, är skadlig vid förtäring, 
orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon, är skadlig vid inandning och kan orsaka 
irritation i luftvägarna.  
 
3.1.22 Natriumkarbonat 
Natriumkarbonat anses ha måttlig risk, då den endast kan orsaka allvarlig ögonirritation.  
 
3.1.23 Kaliumhydroxid 
Kaliumhydroxid klassificeras under hög risk. Den kan vara korrosiv för metaller, skadlig vid 
förtäring och orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon.  
 
3.1.24 Toluen 
Toluen klassificeras under hög risk, då den kan irritera huden och orsaka allvarliga 
ögonskador.  
 
3.1.25 Svaveldioxid 
Svaveldioxid placeras under hög risk inom riskkategoriseringen. Den är frätande på 
luftvägarna, kan explodera vid uppvärmning, orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon. 
Den är även giftig vid inandning.  
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3.1.26 Fluorvätesyra 
Fluorvätesyra klassificeras under mycket hög risk. Den kan vara dödlig vid förtäring, dödlig 
vid hudkontakt, orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och kan vara dödlig vid 
inandning.  
 
3.2 Material 
I denna sektion kommer de material som används i kiselbaserade och tunnfilms solceller att 
diskuteras. En studie från MIT har använts för att avgöra om tillgången på metallerna är 
tillräckliga för att möta vårt behov. I studien har ett scenario använts där koldioxidutsläppen 
måste halveras till 2050 och det globala energibehovet ökar med 79 % till 2050.[39] De 
kritiska materialen som avhandlas är fullt möjliga att återvinna, men de sker idag i låg 
omfattning.  
 
3.2.1 Kadmium 
Kadmium är en biprodukt vid produktion av zink, bly och koppar. Exponering av kadmium 
kan ge skadliga hälsoproblem, obstruktiv lungsjukdom, osteoporos, njurdysfunktion och 
hypertoni.[40] Kadmium är skadligt för miljön, den kan hejda tillväxten hos växter och orsaka 
reproduktionsstörningar hos djur och fåglar.[41] Kadmium är ett kritiskt material, vilket 
innebär att produktionen av materialet är begränsad till en eller få platser och graden av 
återvinning och ersättning av materialet är lågt.[42]  
 
3.2.2 Silver 
Silver används i kiselsolceller som elektriska kontakter och står för en stor del av 
solcellskostnaden. Ungefär 3,5 - till 15 % av världens silverproduktion går till produktionen av 
solceller.[3] För att använda kiselbaserade solceller till 100 % för energibehovet 2050, krävs 
ungefär hälften av allt silver som producerats sedan 1900. Silveranvändandet i solceller kan 
vara en restriktion och andra alternativ bör ses över.[39] Silver är ett kritiskt material, vilket 
innebär att produktionen av materialet är begränsad till en eller få platser och graden av 
återvinning och ersättning av materialet är lågt.[42]  
 
Ungefär 95 % av dagens kristallina solceller är producerade med mall slitsar av silver på 
framsidan. Detta täcker ungefär 6 till 8 % av cellarean. En reduktion av silveranvändningen i 
solceller förväntas tack vare framsteg inom området. Andra metaller kan användas såsom 
koppar i kombination med nickel och aluminium.[3] 
 
3.2.3 Tellur 
Tellur kan extraheras när koppar genomgår elektrolytisk raffinering, även från andra metoder 
kan tellur extraheras. Ungefär återvinns 90- till 95% av Te i CdTe solceller. [43] Tellur är ett 
kritiskt material, vilket innebär att produktionen av materialet är begränsad till en eller få 
platser och graden av återvinning och ersättning av materialet är lågt.[44] 
 
För att möta energibehovet till 2050 där man förlitar sig till 100 % på CdTe, krävs att 76 
gånger mer tellur produceras än vad som någonsin producerats för alla användningsområden. 
Detta innebär att en drastiskt minskning av tellur användandet i solceller kommer krävas, 
alternativt krävs framtida ersättare ifall CdTe solcellen ska användas i en större skala.[39]  
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3.2.4 Indium  
Indium uppkommer oftast som en biprodukt vid produktion av zink, men kan även hittas i 
järnmalm och kopparmalm. [43] Indium är en av de metaller i CIGS solceller som kommer 
kräva högst produktionstillväxt för att ens klara 5 % av energibehovet till 2050. Det är inte 
omöjligt, men framtida ersättare bör ses över. Alternativt att metallen återvinns från tidigare 
solceller.[39] Indium är ett kritiskt material, vilket innebär att produktionen av materialet är 
begränsad till en eller få platser och graden av återvinning och ersättning av materialet är idag 
lågt.[44] 
 
Indiumtenn-oxid används oftast som främre elektroder på CIGS solceller, enligt nya studier 
skulle fluordopad tennoxid kunna ersätta indiumet, vilket minskar indiumanvändningen och är 
en billigare förening.[3] 
 
3.2.5 Kisel 
Exempel på kiselreduktioner i solceller är att skapa tunnare wafers i kristallina solceller.[3] 
Om kiselbaserade solceller skulle stå för 100% av energibehovet för 2050 skulle ungefär  1/3 
lika mycket kisel som har producerats sen 1900 krävas, vilket innebär att det inte finns några 
restriktionen för användandet av kisel i solceller. [39] 
 
3.2.6 Selen 
Metallen selen är mer rikligt producerad än metallerna gallium och indium. Därav är det inte 
en metall som kommer förhindra produktionen av CIGS solceller.[39] Selen är ett kritiskt 
material, vilket innebär att produktionen av materialet är begränsad till en eller få platser och 
graden av återvinning och ersättning av materialet är lågt.[42]  
 
3.2.7 Gallium 
För att möta energibehovet till 2050 där man förlitar sig till 100 % på CIGS, krävs att 43 
gånger mer gallium produceras än vad som någonsin producerats för alla 
användningsområden.[39] Gallium är ett kritiskt material, vilket innebär att produktionen av 
materialet är begränsad till en eller få platser och graden av återvinning och ersättning av 
materialet är lågt.[44] 
 
3.2.8 Koppar 
Koppar är en nödvändig metall som behövs i små mängder, däremot ger höga koncentrationer 
upphov till skador. Det kan vara toxiskt för markens mikroorganismer och har en negativ 
inverkan på akvatiska växter och bakterier. Hos människan kan leverskador uppsåt vid för 
höga koncentrationer. [45] Vid utvinning av koppar kan de leda till exponering av radioaktiva 
material.[27] 
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3.3 Luft- och vattenburna emissioner  
Flera emissioner uppkommer både i luft och vatten vid produktion och återvinning av 
solceller. Dessa är några av de största och dess påverkan på miljön.  
 
3.3.1 Koldioxid 
Koldioxid bildas vid fullständig förbränning av kolmolekyler i syre. Koldioxid bidrar till en 
ökad växthuseffekt och även till försurning av hav och mark, vilket skadar växt och djurlivet. 
Det kan även påverka tillväxten av skogen, då försurning utlakar viktiga näringsämnen. 
 
3.3.2 Metan 
Metan är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten. Naturgas innehåller en stor del 
metangas, som blir emissioner vid användning av naturgas.   
 
3.3.3 Lustgas 
Lustgas är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten. Den bidrar även till att bryta ner 
ozonlagret.  
 
3.3.4 Svaveloxider 
Svaveloxider bidrar till att försura naturen vilket skadar både växt och djurlivet. Försurningen 
urlakar näringsämnen, vilket påverkar tillväxt i skogen.  
 
3.3.5 Kväveoxider 
Kväveoxider är kvävemonoxider och kvävedioxider, som bildas under förbränning av syre och 
kväve. Kväveoxider bidrar till försurning av mark och vatten, även urlakning av näringsämnen 
i marken. Det kan även bilda marknära ozon.  
 
3.3.6 Stoft 
Stoft består av fasta eller flytande partiklar som beter sig som gaser. Det innebär att det är 
svårt för den mänskliga kroppens spärrsystem att avskilja stoft, vilket kan ha skadliga effekter. 
Partiklarna kan också binda till sig farliga molekyler på partikelytan.  
 
3.3.7 Perfluorkolväten (PFC) 
Perfluorkolväten är starka växthusgaser som produceras i industrin, vilket leder till en ökad 
medeltemperatur, förhöjda havsnivåer och kan ha långtidseffekter på vattenlevande 
organismer.[18] 
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4 Produktionslokalisering 
Produktionslokaliseringen har en stor påverkan på miljön, mycket beror det på 
energikonsumtionen. En solcell som producerats i Europa har ungefär hälften så mycket 
utsläpp av växthusgaser än om den skulle produceras i Kina. Detta på grund av den 
kolbaserade elförsörjningen som används i Kina.[46] Se bilaga 2 för energiförsörjning i 
produktionsländerna. Av de moduler som installerades i Sverige 2017 var ungefär 11% från 
Kina. Majoriteten kom från Vietnam med 22%, Thailand med 17% och Malaysia med 12%. 
Se tabell 13 för produktionsländerna för de installerade solcellerna i Sverige under 2017.  
 
Tabell 13: Produktionsländer för de installerade solcellerna i Sverige under 2017.[47] 

Land för produktion Procent  
Vietnam 22 % 

Thailand 17 % 
Malaysia 12 % 

Kina 11 % 
Tyskland 10 % 
Sydkorea 8 % 

Taiwan 4 % 
 
I allmänhet anses CdTe paneler ha bättre miljöprestanda och energihållbarhet, däremot kan 
detta antagande anses ogiltigt om CdTe panelen inte tillverkas på rätt plats.[23] 
 
Mängden råmaterial och avfall blir mindre när import av visa produkter sker till Kina, än om 
allt producerades i Kina. Detta beror på att processtekniker och reningstekniker som används i 
andra länder har högre miljöklassning. De kan även ha en bättre elförsörjning, då den 
dominerade elförsörjning i Kina är kol. Vatten är det mest använda råmaterialet under 
produktion i Kina, detta kan bero på att knappt någon recirkulation eller återvinning av vatten 
sker.[5]  
 
Då de flesta solceller som installeras i Sverige inte produceras i landet tillkommer transporter. 
När beräkningar har gjorts för transporternas koldioxidutsläpp har ungefär 1,6 till 2,8 % av 
koldioxidutsläppen från solceller förekommit från transporterna. Därav finns det andra 
intressantare komponenter som är mer miljöbelastande under solcellens livscykel.[4]  
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5 Intervjuer med den svenska solcellsmarknaden 
Flera interjuver har gjorts med leverantörer, forskare och experter inom solceller, för att 
sammanställa deras oro gällande miljöpåverkan från solceller. Ämnen som kommit upp är 
användningen av kadmium, arbetsvillkor i gruvor, silveråtgången, med mera. Dessa 
bekymmer kommer att tas upp i detta avsnitt och studeras djupare om de har en stor inverkan 
på miljön.  
 
5.1 Arbetsvillkor i gruvor/fabriker  
De huvudsakliga produktionsländerna är Malaysia, Vietnam, Thailand, Tyskland och Kina.  
Ett sätt att mäta levnadsstandarder och välfärd i länder är ”Human Development Index” (HDI). 
Indexet tar hänsyn till medellivslängd, läskunnighet och utbildning. Där Tyskland går under 
mycket högt HDI, Malaysia under högt, Vietnam under medel, Thailand under högt och Kina 
under högt, vilket tyder på att de flesta av produktionsländerna har en hög levnadsstandard. 
[48] Detta är endast en indikation och kan inte tillämpas till fullo på arbetsvillkor i dessa 
länder.  
 
Däremot kan krav ställas från europeiska företag på sina leverantörer och underleverantörer i 
dessa länder. Då detta är en viktig fråga och oro hos många kunder. Ett exempel på ett företag 
som gör detta är SolTech Energy.[49] 
 
5.2 Moduler som innehåller kadmium 
Kadmium är ett farligt ämne och restriktioner på användningen av kadmium i el-produkter 
finns i Sverige. Nya hårdare regler gällande kadmium träder i kraft under 2019 där kadmium 
endast får stå för 0,01 vikt % av solcellen. Detta är något som inte överskrids för tillfället. 
Tester av arbetare i produktionsmiljöer av kadmium har gjorts, där man inte sett någon ökning 
av kadmium i deras blod eller urin.[22] 
 
5.3 Silveråtgången i solcellsmodulerna 
I en studie från MIT har silveråtgången studerats för klara framtida energikonsumtion 2050. 
Där har man kommit fram till att silveranvändandet i kiselceller kan vara en begränsande 
faktor. Därav måste silver reduceras eller elimineras för att kiselceller ska kunna utgöra en stor 
andel av elproduktionen år 2050.[39] 
 
5.4 Konsekvenserna av kadmium i CdTe solceller, vid t.ex. eldsvåda 
Vid förbränning av kadmium uppstår utsläpp av kadmium till luft. En del av dessa utsläpp tas 
upp i grödor och i mark. Kadmium är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter. 
Kadmium får människan i sig genom mat, då det finns i många av våra livsmedel. Det stannar 
kvar i kroppen och lagras oftast i njurarna, vilket kan påverka njurfunktionen. Kadmium anses 
även vara cancerframkallande, vara anledning till benskörhet och frakturer på skelettet.[37] 
 
Kadmiumnivåerna i luften har sjunkit drastiskt från 1990 till 1999 och har därefter hållits 
någorlunda konstant. Trots flera insatser att reducera spridningskällorna, har inte intaget av 
kadmium via livsmedel minskat.[37] 
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Tester har skett under kontrollerade miljöer för att studera kadmiumnivåerna under en 
eldsvåda. När CdTe solceller utsätts för eld, smälter substratet och glaset innan CdTe bryts 
ner. Under testen har inga detekterbara utsläpp av kadmium emissioner skett.[22] 
 
5.5 Användandet av sällsynta komponenter som Indium och Gallium 
Användandet av indium och gallium kommer vara en restriktion vid produktion av CIGS 
solceller, om de ska användas i en stor skala. Restriktionen är inte tillgången på metallerna, 
utan möjligheten att öka produktionstillväxten av dem. Det finns andra möjligheter för tillgång 
till metallerna, t.ex. att extrahera dem från använda solceller.[39] Det är fullt möjligt i 
återvinning, enda nackdelen med detta är att stora mängder kemikalier måste användas.  
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6 Befintliga miljökrav och certifieringar 
I dagsläget finns det inte specifika svenska certifieringar eller miljömärkningar på solceller. 
Däremot finns det rankningslistor och andra krav på solceller som kommer tas upp i detta 
avsnitt. Även certifieringar och miljömärkningar utanför Sverige existerar.  
 
6.1. ”Solar Scorecard” 
Solar Scorecard är en rankningslista som funnits sedan 2010. Olika tillverkare av solceller 
rankas genom självskattning. Detta sker i åtta olika kategorier inom hållbarhet. Kategorierna 
är producentansvar, rapportering av kemisk användning, arbetsförhållanden, socialt ansvar, 
energianvändning, vattenkonsumtion, förpackning och livs-cykel analys. Några av 
kategorierna ger poäng ifall solcellstillverkarna rapporterar data för energianvändning och 
utsläpp, medan andra kategorier ger poäng om det finns någon slags begräsning eller åtgärd. 
Sammanlagt kan solcellstillverkarna samla 100 poäng.[4] Se bilaga 3 för kriterierna från 
”Solar Scorecard”. 
 
6.2 ”Cradle to Cradle”  
Cradle to Cradle ger ut miljöcertifieringar till solceller där de bedömer hela livscykeln, sett till 
innehåll av kemiska ämnen, materialåtervinning, användningen av förnybar energi, 
koldioxidutsläpp, vattenkonsumtion och socialhållbarhet. Dessa punkter klassas på en 
femgradig skala. En viss procent av solcellen ska gå att återvinna och en viss procent ska vara 
från återvunnet material. Det ska även finnas en restplansstrategi för detta. En viss del av elen 
som används under produktionen ska komma från förnybar energi. De utsläpp som sker ska 
det även kompenseras för. De solcellsmoduler som blivit godkända för denna certifieringen är 
monokristallina, då de ej innehåller kadmium eller bly. Endast Sunpower Corporations X- och 
E-serie har denna miljöcertifiering. De uppskattas till att släppa ut 10 till 12 g CO2/kWh.[4] Se 
bilaga 5 för bedömningsskalan för ”Cradle to Cradle” certifiering.  
 
6.3 ”Certisolis Carbon Footprint” 
”Certisolis Carbon Footprint” är en certifiering som det franska företaget Certisolis tar fram. 
Där baseras certifieringen på koldioxidutsläpp för hela livscykeln av solcellssystemet. Detta 
kan bedömas genom beräkningar av koldioxidutsläpp eller schablonvärden på historiska data. 
[4] 
 
6.4 International Electrotechnical Commission (IEC) 
IEC är en organisation som verkar för produktsäkerhet för elektriska och elektroniska 
produkter. De certifieringar som solceller faller under är IEC 61215/61646, IEC 60904-1 och 
IEC 61730. Säkerhetstest IEC 61730 ligger som grund för CE-märkning av solceller, vilket 
innebär att en produkt följer gällande EU-lagstiftning.[50] 
 

6.5 VDE 
För att erhålla en certifiering från företaget VDE kontrolleras solcellerna på tre nivåer. Den 
första är moduldesign och säkerhetskvalificering, där förbättringar av produktenskvalité och 
minimeringar av risken för tidig nedbrytning av solcellen sker. Den andra nivån är 
kontinuerlig kvalitetskontroll, där det sätts krav på läckagetest på 1 % av produktionen. Samt 
att på en modul per dag ska ett omvänd strömöverbelastningstest ske och ett kontinuitetstest. 
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Den tredje nivån är en kontinuerlig övervakning av arbetsplatsen. Där det finns krav att hålla 
samma kvalitetskontroller på alla tillverkningsplatser. Detta tillämpas genom att göra termiska 
och mekaniska stresstester. Även fuktighet- och temperaturspänningstester krävs. Denna 
certifiering säkerställer hög kvalitet.[51] Likande certifieringar till detta ät TUV SUD och 
TUV Rheinland, dessa kommer det ej skrivas om, då de genomför likande test som för VDE 
och säkerställer endast bra kvalité.  
 
6.6 Avfallsdirektiv 
I Sverige finns det flera lagar och direktiv om avfallshantering. I Avfallsdirektivet används 
avfallshierarkin som grund och prioriteringsordning. Även för solceller som är producerade 
och använda ska avfallsdirektivet tillämpas, då det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt 
rimligt.[52] Se det svenska avfallsdirektivet nedan: 

1. Förebyggande 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, tex. Energiåtervinning 
5. Bortskaffande 

 
Det första steget är att i största mån förebygga avfallet. Detta kan tillämpas och tillämpas på 
solceller bl.a genom att minska materialanvändningen och produktionsströmmar under 
produktionsprocessen. Det andra steget är återanvändning, detta är lite svårare för solceller, då 
de har en begränsad livslängd. Så den större delen av solcellen hamnar under steg 3, 
materialåtervinning. Se under kapitel 2.5 återvinning för att se vilka material som kan 
återvinnas från de olika solcellerna. Se figur 9 för de optimala stegen för att reducera, 
återanvända och återvinna solceller.  
 

 
Figur 9: Produktionsprocessen med möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna 

6.7 Producentansvar 
Syftet med att det finns ett producentansvar i Sverige är för att motivera producenten att ta 
fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I 
dagsläget finns det 8 produktgrupper, där solceller faller under el-utrustning, även kallat 
WEEE- direktivet. Producenten har som skyldighet att anmäla sig hos Naturvårdsverket samt 
rapportera uppgifter. Det innebär även att producenten ansvarar för att samla in, återvinna och 
behandla avfallet som uppstår från deras produkter. Producenterna har även en skyldighet att 
informera konsument och de som behandlar avfallet. Det finns även krav på att det ska finnas 
anslutning till godkänt insamlingssystem. Målet för detta direktiv 2015 är att 80 % av 
solcellspaneler ska återvinnas och minst 70 % förbereds för återanvändning eller 
materialåtervinning. För företag som är etablerade i ett annat EU land kan en 
producentrepresetant utses via en fullmakt. Denna representant ska vara etablerad i 
Sverige.[53] 
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För 2013 placerades hemutrustning och solcellspaneler under samma återvinningsmål och 
resultat. Återvinningsmålet var 75 % och resultatet var 95 %, för 
återanvändning/materialåtervinning var målet 65 % och resultatet 84 %.[54] 
 
2007 skapades PV CYCLE, som är ett bra exempel på ett samarbete mellan offentliga och 
privata sektorn. Producenter av solceller kan gå med och finanserna projektet. Efter 
solcellernas användningsfas kan de lämnas in hos något av PV CYCLE 300 
uppsamlingsplatser runt om i Europa, ifall de är från en medlems producent. 
Medlemsproducenterna står tillsammans för alla kostnader PV CYCLE har.  PV CYCLE står 
för insamlingens funktion med behållare, samling, transport, återvinning och rapportering.[3] 
 
6.8 Förordning om farliga ämnen 
Från och med 22 juli 2019 träder nya regler i kraft gällande farliga ämnen i elektronisk 
utrustning. De nya reglerna som träder i kraft kommer beskrivas, inte de nuvarande reglerna. 
Dessa förordningar ställer krav på den elektriska utrustning som släpps ut på den svenska 
marknaden. Förordningarna kallas även RoHS-direktivet. Elektroniska utrustningar får inte 
innehålla bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler, polybromerade 
difenyletrar, di(2-etylhexyl) ftalat, butylbensylftalat, dibutylftalat eller diisobutylftalat. Trots 
att dessa ämnen inte får finnas i elektronisk utrustning finns det undantag. Undantaget är att 
ifall materialet är homogent, så att det inte går att separera genom isärskruvning, kapning, 
krossning, slipning eller andra mekaniska åtgärder. El-utrustningen får innehålla högst 0,01 
vikt % kadmium och högst 0,1 vikt % av vart och ett av de ämnen som nämnts tidigare.[55] 
 
6.9 Reach-förordning 
Reach-förordningen ålägger företag som importerar eller tillverkar kemikalier, om minst ett 
ton per år, att registrera detta hos europeiska kemikaliemyndigheten. Alla kemiska ämnen 
omfattas av Reach. Även under denna förordning används ett slags producentansvar, där 
företagen måste identifiera och hantera de risker som finns hos kemikalierna, för att kunna 
sälja sina produkter inom EU och EES-länderna. De måste visa att kemikalierna har hanteras 
på ett säkert sätt och ge information om riskhanteringsåtgärder till användarna.[56] 
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7 Resultat 
7.1 Miljöutmaningar 
Nedan presenteras de miljöutmaningar som uppstår under solcellens livscykel. Detta är endast 
de miljöutmaningar som anses ha störst påverkan. Miljöutmaningarna har ställts mot en 
referensram som i detta fall är de svenska miljömålen. Eftersom solceller oftast produceras i 
länder utanför Sverige har de svenska miljömålen applicerats på en global nivå. 
 
7.1.1 Belastning från utvinningen av de kritiska metallerna 
Vid utvinning av kritiska metaller såsom indium, gallium, koppar, kadmium, selen, silver och 
tellur kan bidrar de till ozonnedbrytning, övergödning och höga effekter på människor hälsa, 
där övergödning och ozonnedbrytning beror på metallbearbetning. Detta är effekter som bryter 
mot Sveriges miljömål gällande skyddande ozonskikt, ingen övergödning och giftfri miljö. 
Produktionen av dessa metaller är oftast begränsad till ett fåtal platser och de har en låg 
återvinningsgrad. 
 
7.1.2 Den använda elförsörjningen under produktionen 
Många av produktionsprocesserna av både kristallina, CIGS/CIS och CdTe är energikrävande 
processer. Specifikt är produktionsprocesserna för kristallina solceller de största. Beroende på 
vilken elförsörjning som har använts under produktionen ger det olika mängder utsläpp av 
koldioxid, metan, med mera, vilket påverkar solcellernas klimatavtryck.  
 
7.1.3 Farliga kemikalier som används under produktion och återvinning  
Majoriteten av de kemikalier som används under produktion och återvinning klassificeras 
inom mycket hög risk och hög risk. Felaktig hantering av dessa kemikalier kan de leda till 
skada på människan, djur och naturen. Detta är effekter som bryter mot Sveriges miljömål om 
giftfri miljö, skyddande ozonskikt och hav i balans samt levande kust och skärgård.  
 
7.1.4 Luft- och vattenburna emissioner som uppstår under produktion och återvinning  
Utöver de emissioner som uppkommer beroende på val av elförsörjning, uppkommer 
emissioner såsom NOx, SOx, stoft, metan, lustgas, med mera, vilket bryter mot Sveriges 
miljömål om emissionerna inte får genomgå korrekta reningstekniker. Miljömålen som kan 
brytas är giftfri miljö, frisk luft, grundvatten av bra kvalité, bara naturlig försurning, säker 
strålmiljö, begränsad klimatpåverkan, levande skogar, ingen övergödning och levande sjöar 
och vattendrag. 
 
7.2 Förslag på miljökrav  
Från den genomgång av olika typer av solcellers produktion och återvinning som har gjorts i 
detta arbete föreslås ett antal miljökrav som bör ställas på solceller. Förslagen på miljökrav 
delas upp efter de olika solcellerna modulerna, där kraven är sedda till hela livscykeln. Dessa 
förslag är utöver de förordningar som finns i Sverige som Reach, RoHS, WEEE och 
avfallsdirektivet.  
 
7.2.1 Kiselbaserade solceller 

- För produktion av SG-Si kisel bör de processer som kräver minst energi att användas. 
Därav bör ej den klassiska simensprocessen användas, då den kräver mest energi och 
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uppnår högre renhet än vad som krävs. Däremot kan biprodukten av kisel från den 
klassiska simensprocessen användas för produktion av solceller.  

 
- Istället för den multitrådsågning bör tekniken ” Edge Defined Film Fed Growth”(EFG) 

användas då de höga förlusterna av kisel försvinner och även de stora mängd 
avfallslam som uppkommer vid multitrådsågning elimineras.  
 

- Kemikalierna triklorsilan, vätgas, monosilan, fluorvätesyra, diklorsilan, klorin, 
ammoniak och fosforoxitriklorid används under produktionsprocessen av 
kiselsolceller. Företaget ska se till att dessa ämnen används i så liten grad som möjligt, 
att de hanteras korrekt på ett säkerhetsmässigt sett i fabriken och att rätt 
avfallshantering av kemikalierna sker.  
 

- Vid användning av FBR processen är användningen av monosilan ett bättre alternativ 
än triklorsilan. De både klassificeras under mycket hög risk, men monosilan är mer 
lätthantering. 
 

7.2.2 CdTe 
- Ämnet kadmiumsulfat ska användas i låg grad på grund av dess mycket höga risk vid 

både hantering och utsläpp. Därav ska elektrondeponering undvikas vid deposition av 
absorbant lagret, då andra alternativ med mindre farliga kemikalier finns.  

 
- Vid ångkloridbehandling hos CdTe produktionsprocess ska difluorklormetan användas 

över kadmiumklorid, då difluorklormetan är mindre farlig och mer lätthanterlig. 
Difluorklormetan måste hanteras på ett korrekt sett och får ej släppas ut, då det 
påverkar ozonlagret.  

 
- Kemikalierna zinkoxid, ammoniak och kadmiumsulfid ska användas i så liten grad 

som möjligt, se till att de hanteras korrekt på ett säkerhetsmässigt sätt i fabriken och att 
rätt avfallshantering sker.  
 

7.2.3 CIGS/CIS 
- Kemikalierna zinkoxid och ammoniak ska användas i en så liten grad som möjligt, se 

till att de hanteras korrekt på ett säkerhetsmässigt sätt i fabriken och att rätt 
avfallshantering sker. 

 
- Vid återvinning av CIGS/CIS används farliga kemikalier som toluen, svaveldioxid och 

väteperoxid, vilka måste hanteras på ett korrekt sätt och ha rätt avfallshantering.  
 
7.2.4 Allmänt för alla solceller 

- Då endast 5 % av energikonsumtionen krävs vid tillverkning av icke jungfruligt 
aluminium ska aluminiumramarna var producerade från icke jungfruligt aluminium. 
Alternativt att glas/glas modeller används som ej har en ram.  

 
- Fabriker ska recirkulera och rengöra de vattenströmmar som används under 

produktionsprocessen innan de lämnar fabriken.  
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- Skräp och rester från fabrikerna ska skickas till en återvinningscentral, så materialen 
kan återanvändas i största möjliga grad. Alternativt att återvinningen sker i fabriken. 
 

- Uppföljning och en restproduktplan ska finnas på avfallshanteringen, så att en hög 
återvinningsgrad av solcellerna sker. Alternativt att företaget är medlem och 
finansierar PV CYCLE eller likande program.  

 
- Företagen ska arbeta aktivt inom frågor rörande hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter 

och arbetsrätt. Även regler för det rådande landet ska gälla.   
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8 Diskussion 
Vid utvinning av de kritiska metallerna uppstår en del miljöproblem, både på människa, natur 
och djur. Metallerna indium, gallium och selen är inte giftiga för sig själva, däremot utvinns 
dessa metaller som en biprodukt vid utvinning av koppar, bly och zink. Dessa processer är 
giftiga och har en stor påverkan på miljön i närheten. Därav borde dessa kritiska metaller som 
används i solceller helst komma från återvinning. Ytterligare ett miljöproblem är ökningen av 
utvinningstakten av dessa metaller som krävs för att tillgodose ett framtida behov. Optimalt 
för solceller vore att uppnå en cirkulär process där dessa metaller kan återvinnas från tidigare 
moduler och användas i nya. Flera av dess metaller är fullt möjligt att återvinna från uttjänade 
solcellsmoduler.  
 
Vid många av de utförda livscykelanalyserna på solceller har den använda energiförsörjningen 
haft en stor inverkan på miljöpåverkan från solcellers produktionsprocesser. Majoriteten av 
länder som produceras solceller har en energiförsörjning som består till störst del av kol, olja 
och naturgas, se bilaga 2 för de olika energiförsörjningarna. Denna energiförsörjning är inte 
förnybar och har en stor påverkan på miljön på lokal, regional och global nivå. Detta är ett 
problem för det flesta produktionsprocesser i likande land. Däremot går dessa länder mot en 
allt mer förnybar energiförsörjning. 
 
De kristallina solcellerna har en betydligt högre energikonsumtion vid tillverkning, detta då 
mer avancerade processer krävs. Däremot har inte energikonsumtion tagits upp för att utvinna 
gallium, selen, indium och kadmium. Dessa är som nämnt tidigare en biprodukt vid utvinning 
av koppar, bly och zink. De avancerade och mest energikrävande processerna för kristallina 
solceller är att producera SG-Si och att producera monokristallint kisel. För att producera SG-
Si finns flera tekniker som nämns i rapporten, där simensprocessen är mest energikrävande. 
Därefter kommer den modifierade simensprocessen, följt av FBR och till slut Elkem Solar-
processen. Den modifierade simensprocessen är de vanligaste på marknaden. En av de största 
fördelarna med Elkem-Solarprocessen är att den kräver ¼ av energikonsumtionen jämfört med 
den modifierade simensprocessen och att produktionen sker för tillfället i Norge som har en 
energiförsörjning som är till stor del förnybar. De använder även energibesparande tekniker, 
som att återvinna restenergi från Elkem-Solarprocessen. Nackdelen med processen är att ett 
flertal olika kemikalier används. Då det ej går att finna dokumentation av 
kemikalieanvändningen för ”Elkem-Solarprocessen är det svårt att avgöra om processen 
använder mindre farliga kemikalier än de andra processerna. 
 
Vid användning av simensprocessen uppkommer en biprodukt av kisel, enligt studier uppnår 
denna biprodukt en tillräcklig renhet att bli kallad SG-Si. Därav skulle simensprocessen kunna 
vara ett alternativ i de fall då man redan producerar och behöver EG-Si, och där biprodukten 
då kan användas för produktion av solceller. Det skulle ge en positiv påverkan på 
nettoenergikonsumtionen, då processen får användning av både huvudprodukten och 
biprodukten.  
 
För att producera monokristallint kisel krävs en betydligt mer avancerad och 
energikonsumerande process än vid tillverkning av multikristallint kisel. Ur ett 
miljöhänseende är det då att föredra att använda den multikristallina kiselcellen. Detta då den 
använda energiförsörjningen är en av de största miljöutmaningarna för solceller.  
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Majoriteten av kemikalier som har dykt upp under produktion och återvinning har 
klassificerats inom hög- och mycket hög risk eftersom kemikalierna har egenskaper som kan 
skada människor, djur och natur, specifikt vattenlevande organismer. Därav är det extremt 
viktigt att de fabriker som använder de kemikalierna har förutsättningar för att kunna hantera 
dessa. Bland annat att personalen har rätt utbildning för att hantera kemikalierna och att 
utrustning finns för att hantera kemikalier och de utsläpp som sker vid produktion.  
 
Vid användning av flera reningstekniker kan dessa kemikalier neutraliseras, alternativt 
återvinnas. För miljövänligare solceller skulle optimalt vara att lyckas återvinna kemikalierna 
för senare användning. För att minska miljöutmaningen rörande kemikalier behövs både 
interna- och externa reningstekniker. Detta gäller även för de vatten- och luftburna 
emissionerna där t.ex. filter används för att återvinna kiselstoft som intern reningsteknik och 
en externrening för de utgående strömmarna.  
 
Vid sammanställning av material- och energikonsumtion för de olika processerna innehåller 
sammanställningen oftast data från den vanligaste tekniken på marknaden. Data gällande de 
mindre vanliga teknikerna innehåller inte en fullständig material- och energikonsumtion. 
Därav fås inte en full överblick vid jämförelsen av de olika möjliga teknikerna, vilket bör tas 
till hänsyn.  
 
Elbilar har precis som solceller inte ha några koldioxidemissioner under användningsfasen, så 
länge energin som ”tankas” är förnybar. Både solceller och elbilar har energikrävande 
tillverkningsprocesser, där den använda energiförsörjningen har en stor påverkan på miljön. 
De båda kräver metaller och material som kräver råvaruutvinning, vilket är en stor 
miljöutmaning. De båda produkterna använder kritiska material, vilket innebär att många 
produktionsprocesser har likande miljöutmaningar. Istället för att diskutera ifall solceller är 
bra eller dåliga, kan förbättringar ske som gör dem så bra som möjligt i en miljösynpunkt. För 
att på lång sikt minimera solcellers miljöpåverkan. 
 
För vidare studier kan det rekommenderas att undersöka om ersättare finns för några av de 
farligaste kemikalierna. Ytterligare en aspekt rörande kemikalier är de kemikalier som 
används för att rengöra produktionsprocesserna. Detta är en aspekt som behöver undersökas 
då farliga kemikalier oftast används, såsom perfluorkloväten (PFC), som har en betydande 
växthuseffekt. Emissioner av PFC sker vid tillverkning av aluminium, därav är det extremt 
viktigt att inte jungfruligt aluminium används som ramar på solceller.  
 
En faktor som har en stor miljöpåverkan är användningen av silver i alla de olika 
solcellsmodulerna. För vidare studier rekommenderas det att studera ifall andra ersättare är 
möjliga och dess påverkan på miljön.  
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9 Slutsats 
De parametrar som ansågs ha stor påverkan på miljön är belastningen från utvinning av de 
kritiska metaller, den använda elförsörjningen under produktionen, de farliga kemikalierna 
som används under produktion och återvinning samt de luft- och vattenburna emissionerna 
som uppkommer under produktion och återvinning.  
 
Genom en granskning av nuvarande miljöcertifieringar och krav som finns i dagsläget har 
möjliga framtida miljökrav tagits fram för de tre olika solcellerna. För alla solceller bör icke 
jungfruligt aluminium användas som ram, alternativt moduler utan ram. Fabriker som 
tillverkar solceller bör rengöra vattenkonsumtion som uppkommer samt recirkulera vatten till 
största möjliga mån. Fabrikerna bör även använda en återvinnigcentral för sina skräp och 
rester, alternativt återvinna på fabriken. En tydlig uppföljning och restproduktplan bör finnas 
för de producerade solcellerna, vilket kan göras genom t.ex. PV CYCLE. Företagen bör arbeta 
aktivt inom frågor rörande hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och följa de regler 
som gäller i det rådande landet.  
 
För de kiselbaserade solcellerna bör inte den klassiska simensprocessen användas, då högre 
renhet än vad som krävs uppnås. För att undvika stora kiselförluster bör inte multitrådsågning 
användas, utan istället tekniker som ” Edge Defined Film Fed Growth” (EFG). De farliga 
kemikalierna triklorsilan, vätgas, monosilan, fluorvätesyra, diklorsilan, klorin, ammoniak och 
fosforoxitriklorid ska hanteras korrekt i fabriken, användas i minsta möjliga grad och ha en 
korrekt avfallshantering. Kemikalien monosilan föredras under FBR processen framför 
trikorsilan.  
 
För CdTe solceller bör kemikalien kadmiumsulfat användas i låg grad, därav är processen 
elektrondeponering under depositionen av absorbantlager inte att föredras. Vid 
ångkloridbehandling av CdTe ska difluorklormetan användas framför kadmiumklorid. Även 
kemikalien difluorklormetan måste avfalls hanteras på ett korrekt sätt, då det påverkar 
ozonlagret. De farliga kemikalierna zinkoxid, ammoniak och kadmiumsulfid ska hanteras 
korrekt i fabriken, användas i minsta möjliga grad och ha en korrekt avfallshantering.  
 
För CIGS/CIS solceller bör kemikalierna zinkoxid, ammoniak, toluen, svaveldioxid och 
väteperoxid användas i minsta möjliga grad, ha en korrekt hantering och ha en korrekt 
avfallshantering.  
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11 Bilagor  
11.1 Bilaga 1-Intervjuer med olika aktörer 
11.1.1 Intervju 1 

1. Vad är ni för slags företag/organisation? Koppling till solenergi.  
-Webbtjänst för att göra det lättare för personer att skaffa solceller.  
2. Om en kund efterfrågar ”miljövänligare solceller” vilka skulle ni rekommenderar i 

dagsläget och varför just dessa?  
-Att titta på Solar Scorecard. Ibland kan jag säga att solceller i vissa energisystem kan ha 
lägre klimatpåverkan i produktionen men brukar inte exemplifiera länder. Vissa typer av 
tunnfilmssolceller kräver mindre energi också.  
3. Vad skulle ni säga är kundens vanligaste fråga/oro sett till miljön vid inköp av 

solceller?  
-Att det finns ovanliga metaller i vissa paneler samt om det går åt mer energi/utsläpp att 
producera dem jämfört med vad de ger.  
4. Vad skulle ni säga är er oro sett till miljön för solceller, när man studerar hela 

livscykeln? Samt vad det beror på. (råmaterial, produktionsprocesser, modulpackning, 
transporter, installation, användning, återvinning)  

-Arbetsvillkor i gruvor / fabriker kanske. Vissa paneler t.ex. de som består av kadmium 
bör sluta materialcyklerna. Silveråtgång i vanliga paneler kan bli en bristvara i framtiden.  
5. Är detta frågor som ni aktivt jobbar med?  
-Ja, genom att informera om de kvalitetssystem som finns, t.ex. Solar scorecard eller andra 
studier.  
6. Vad skulle ni säga är den vanligaste anledningen till att en solcellsanläggning inte 

längre är brukbar?  
-Svårt att säga i och med att tekniken inte funnits så länge. De första kommersiella 
anläggningar (likt den teknik som finns idag) sattes upp på 80-talet och många va dem är 
fortfarande i drift. Har ärligt talat inte hört om detta fall så ofta.  
7. Då monokristallina och multikristallina solceller dominerar marknaden, händer det att 

ni rekommenderar/kunden efterfrågar någon annan teknik? Och i så fall vilka och 
varför?  

-Berättar ibland om hur tunnfilmssolceller skiljer sig, t.ex. att det går åt mindre energi, 
men att vissa av dem innehåller ovanliga eller giftiga ämnen t.ex. kadmium. Det kan även 
finnas estetiska eller andra skäl att välja dessa, t.ex. om man integrerar i fasad/tak och vill 
ha ett relativt billigt material som genererar el. 
 

11.1.2 Intervju 2 
1. Vad är ni för slags företag/organisation? Koppling till solenergi.  
- Vi är en distributör och leverantör av solcellskomponenter till den skandinaviska 

marknaden. 
2. Om en kund efterfrågar ”miljövänligare solceller” vilka skulle ni rekommenderar i 

dagsläget och varför just dessa? 
- Vi har en ”low-carbon-footprint” modul som snart skall lanseras med en halvering av 

Co2 utsläpp per panel mot ”normala” tillverkare, denna kommer vi snart börja 
marknadsföra. 

3. Har ni några krav idag på de solceller som ni köper/installerar till kunder sett till 
miljön? 



     
     
 
 
 

 53 (71) 
 

- Vi ställa inga generella krav utöver de krav som finns på marknaden, däremot är svaret 
på punkt 2 en aktivitet vi dragit igång på grund av vissa av våra kunders efterfrågan. 

4. Vad skulle ni säga är kundens vanligaste fråga/oro sett till miljön vid inköp av 
solceller? 

- Arbetsmiljörelaterade frågor angående produktion i Asien. 
5. Vad skulle ni säga är er oro sett till miljön för solceller, när man studerar hela 

livscykeln? Samt vad det beror på. (råmaterial, produktionsprocesser, modulpackning, 
transporter, installation, användning, återvinning) 

- Största oron har vi för de mindre solcellsmodultillverkarna som säljer undermåliga 
produkter till väldigt låga priser, dessa produkter kommer inte hålla hela livscykeln. 

6. Är detta frågor som ni aktivt jobbar med?  
- Ja! 
7. Vad skulle ni säga är den vanligaste anledningen till att en solcellsanläggning inte 

längre är brukbar? 
- Svår fråga, men förmodligen att solcellerna inte längre fungerar som planerat. 
8. Har några av era installationer av solceller behövts nedmonteras och återvinnas? I så 

fall hur länge har de varit monterade?  
- Nej. 
9. Då monokristallina och multikristallina solceller dominerar marknaden, händer det att 

ni rekommenderar/kunden efterfrågar någon annan teknik? Och i så fall vilka och 
varför? 

- Nej, kiselsolceller (mono/poly) är i dagsläget det enda gångbara alternativet. 
10. Hur många av era installerade/inköpta solceller har inte en aluminiumram, utan 

använder sig av något annat? Och i så fall vad?  
- I princip alla moduler har aluminiumram av de vi sålt, dock ser vi många glas/glas 

moduler med bifacial funktion utan ramar som kommer starkt framöver, dessa kommer 
vi leverera mer av framöver. 
 

11.1.3 Intervju 3 
1. Vad är ni för slags företag/organisation/person? Koppling till solenergi.  
- Forskargrupp som forskar kring nya solcellsteknologier; nya material och 

grundläggande förståelse. 
2. Om en kund/person efterfrågar ”miljövänligare solceller” vilka skulle ni 

rekommenderar i dagsläget och varför just dessa? 
- Idag finns inga uppenbara alternativ. Det finns dock ett antal nya teknologier på 

forskningsnivå, vilka har potentialen att bli riktigt miljövänliga map både ingående 
material och tillverkningsprocesser. Man kan dock vara tveksam till CdTe-baserade 
solceller. CdTe är visserligen ett mycket stabilt och svårlösligt material, men 
konsekvenserna av en olycka typ eldsvåda kan bli svåra. 

3. Vad skulle ni säga är vanligaste fråga/oro sett till miljön vid inköp av solceller? 
- Jag tror inte det är så många köpare som tänker på detta. Man gör en investering som i 

sig är en miljöinsats avseende lokal energiproduktion i liten skala. 
4. Vad skulle ni säga är er oro sett till miljön för solceller, när man studerar hela 

livscykeln? Samt vad det beror på. (råmaterial, produktionsprocesser, modulpackning, 
transporter, installation, användning, återvinning) 

- Oj, en jättestor fråga med komplicerat svar. Och helt kopplat till vilken grundteknologi 
som används --- Si, tillgänglighet och tillverkning; CIGS, främst användandet av 
sällsynta komponenter som In och Ga; CdTe som tidigare nämnts pga Cd osv osv. 
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5. Är detta frågor som ni aktivt jobbar med? 
- Ja, absolut. Detta är en central frågeställning vid utveckling av nya solcellsteknologier. 
6. Vad skulle ni säga är den vanligaste anledningen till att en solcellsanläggning inte 

längre är brukbar? 
- Existerande kommersiella solcellsteknologier är mycket stabila. Ett grundproblem med 

teknologier på forskningsstadiet är just bristen på stabilitet över längre tid. 
7. Då monokristallina och multikristallina solceller dominerar marknaden, händer det att 

ni rekommenderar/kunden efterfrågar någon annan teknik? Och i så fall vilka och 
varför?  

- Jag har inget egentligt svar här. 
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11.2 Bilaga 2-Den totala energiförsörjningen 

 
Figur 9: Den totala energiförsörjningen i Tyskland under 2016.[57] 

 
Figur 10: Den totala energiförsörjningen i Thailand under 2016.[58] 
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Figur 11: Den totala energiförsörjningen i Vietnam under 2016.[59] 

 
Figur 12: Den totala energiförsörjningen i Kina under 2016.[60] 
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Figur 13: Den totala energiförsörjningen i Malaysia under 2016.[61] 

 
Figur 14: Den totala energiförsörjningen i Sverige under 2016.[62] 
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Figur 15: Den totala energiförsörjningen i Korea under 2016.[63] 
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11.3 Bilaga 3-”Solar Scorecard”[64] 
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11.4 Bilaga 4-Kemikalier 

 

Kem
ikalier

Risk
Konsum

tion
Användningsom

råde kiselbaserade
Anvädningsom

råde CIGS/CIS
Användningsom

råde CdTe
Aceton

Hög risk
Låg

M
odulproduktion

Am
m

oniak
M

ycket hög risk
Låg

Cellproduktion
Deposition av buffer

Argon
Hög risk

M
edel

Kolum
när tillväxt, M

ultitrådsågning, Cellproduktion, 
M

odulproduktion
Diklorsilan

M
ycket hög risk

M
edel

M
odiferad sim

ens
Fluorvätesyra

M
ycket hög risk

Hög
Cellproduktion, Återvinning

Fosforoxitriklorid
M

ycket hög risk
Låg

Cellproduktion
Fosforpentoxid

Hög risk
Låg

Cellproduktion
Fosforsyra

Hög risk
Låg

Återvinning 
Indium

oxid
M

åttlig risk
Låg

Elektriska kontakter
Kadm

ium
klorid

M
ycket hög risk

Låg
Kadm

ium
kloridångbehandling

Kadm
ium

sulfat
M

ycket hög risk
Låg

Deposition av absrorbant lager
kadm

ium
sulfid

M
ycket hög risk

Låg
Deposition av buffer

Kalcium
oxid

M
åttlig risk

Låg
Återvinning

Kalium
hydroxid

Hög risk
M

edel
M

ultitrådsågning, Cellproduktion
Återvinning

Klorin
M

ycket hög risk
Hög

M
odiferad sim

ens
m

onosilan
M

ycket hög risk
Hög

FBR
N

atrium
hydroxid

Hög risk
Hög

M
odiferad sim

ens, Cellproduktion
Återvinning 

N
atrium

karbonat
M

åttlig risk
M

edel
Återvinning

Salpetersyra
Hög risk

Hög
M

ultitrådsågning, Cellproduktion

Saltsyra
hög risk

Låg
M

ultitrådsågning, Cellproduktion, Återvining, 
M

odifierad sim
ens

Svaveldioxid
Hög risk

M
edel

Återvinning 
Tetraklorsilan

Hög risk
M

edel
M

odifierad sim
ens

Titandioxid
Hög risk

Låg
Cellproduktion

Toulen
Hög risk

Hög
Återvinning 

Triklorsilan
M

ycket hög risk
Hög

M
odifierad sim

ens, FBR,  Sim
ensprocessen

Vätefluorid
M

ycket hög risk
Låg

M
ultitrådsågning

Väteperoxid
Hög risk

Låg
Återvinning 

Vätgas
M

ycket hög risk
Hög

M
odifierad sim

ens, FBR
Zinkoxid

M
ycket hög risk

Låg
Elektriska kontakter

Ättiksyra
Hög risk

Låg
M

ultitrådsågning
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11.5 Bilaga 5- ”Cradle to Cradle”[65] 
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