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Sammanfattning

Solcellstekniken är den mest lovande metoden för utvinning av förnyelsebar energi. Marknaden
för solceller växer kraftigt och det är därför av stor vikt att solcellsindustrin utformas p̊a ett
h̊allbart sätt. I detta kandidatexamensarbete kommer vi att utreda hur solcellsindustrin kan an-
passas för en cirkulär ekonomi. Fokus har valts till hur en producent av solcellsmoduler, och hur
en montör av solcellssystem, kan anpassa sin verksamhet för att implementera cirkulär ekonomi.
Arbetet har utförts som en litteraturstudie av solcellsproduktion. Montering av solcellssystem
har kartlagts genom intervjuer med VDn p̊a Susen AB som är en svensk montör av solcellssys-
tem. I resultatet diskuteras vilka åtgärder som behöver vidtas inom solcellsproduktionen och
hos en montör av solcellssystem för att The Ellen MacArthur Foundation’s tre principer för en
cirkulär ekonomi ska uppfyllas.

Resultatet visar att det viktigaste arbetet för att uppn̊a en cirkulär ekonomi ligger i hanteringen
av förbrukade solcellssystem. Återvinningsstationer specialiserade p̊a hantering av uttjänta sol-
celler behöver utformas. Kiselutvinning är den process som kräver mest energi i produktionen av
solceller, varför återvinning av kisel fr̊an uttjänta solceller är av stor vikt för att cirkulär ekonomi
ska r̊ada. Problemet med etablering av ett återvinningssystem för solcellsmoduler är att eftersom
den tekniska livslängden för solceller är s̊a l̊ang finns det i dagsläget en för liten mängd uttjänta
solceller för att n̊agon aktör ska finna det lönsamt att bedriva en s̊adan verksamhet.

Den största sv̊arigheten med att implementera cirkulär ekonomi inom solcellsindustrin är fak-
tumet att leveranskedjan är väldigt spridd. För att möjliggöra cirkulär ekonomi behöver det
därför utformas samarbeten mellan de olika aktörerna, förslagsvis genom en branschstandard
för hur produktion, montering och hantering av uttjänta solcellssystem ska fungera i enlighet
med den cirkulära ekonomins principer.
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Abstract

Solar technology is the most promising source of renewable energy. The market for solar cells is
growing rapidly and it is therefore of importance that the solar industry develops in a sustainable
way. This report examines how the photovoltaic industry can be adapted in accordance to the
principles of a circular economy. The focus is on implementation of a circular economy in
the production of solar panels and within the business of installation of solar systems. This
has been done through a literature study of the production of solar panels. The installation
process of the solar cell system has been studied via interviews with the CEO of Susen AB,
a Swedish installation firm. The result discusses what measures need to be taken in solar cell
production and in the business of an installer of solar cell systems, to fulfill The Ellen MacArthur
Foundation’s three principles of a circular economy.

The results show that in order to achieve a more circular economy the most important work lies
in the management of used solar cell systems. Recycling stations specialized in the management
of used solar cells need to be formed. Silicon extraction is the process that requires the most
energy in the production of solar modules, therefore recycling of silicon from end-of-life solar
cells is of special importance for a circular economy. The problem found with establishing solar
panel recycling stations is that, because the technical lifespan of solar cells is so long, there is
currently a too small amount of used solar cells in order for any operator to find it profitable to
conduct such a business.

The biggest difficulty with implementing circular economy in the solar cell industry is the fact
that the supply chain is very dispersed. Therefore, in order to implement a circular economy,
collaborations between the various actors need to be formed, preferably by industry standards
for how production, assembly and management of end-of-life solar systems should work in ac-
cordance to the principles of a circular economy.
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Förkortningar

a-Si Amorf Kiselsolcell

CdTe Kadmium Tellurium

CIGS Koppar, Indium, Gallium, Selen

CZ Czochralskiprocess. Produktionsprocess för framställning av monokristallint
kisel.

ESS Elkem Solar Silicon production process. Metallurgisk
produktionsprocess för förädling av Mg-Si till SoG-Si

EVA Etylenvinylacetat.

FBD Fluidized Bed Reactor. Kemisk produktionsprocess
för förädling av av Mg-Si till SoG-Si.

GWP Global Warming Potential, relativt m̊att p̊a en växthusgas
bidragande inverkan p̊a växthuseffekten och den
globala uppvärmningen.

IEA PVPS International Energy Agency Photovoltaic Power
Systems Program.

IRENA The International Renewable Energy Agency

Mg-Si Metallugiskt kisel, kiselhalt ca 98 %.

MPPT Maximum Power Point Tracker. Teknik som eliminerar
spänningsförluster mellan solcelssystem och dess nät.

SoG-Si Solar Grade silicon , kiselhalt 99,999-99,999999 % Tillräckligt
rent kisel för användning i solceller.

SWE Staebler Wronski Effect.

WEEE EU Waste Electrical and Electronic Equipment.
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1 Introduktion

Den globala ekonomins utveckling har dominerats av en linjär modell för produktion och kon-
sumtion, där varor säljs och används för att sedan kasseras som avfall. Den linjära modellen
kräver stora mängder billigt och lättillgängligt material och energi, vilket skapar stora prob-
lem d̊a jordens resurser är begränsade. Den r̊adande bristen avspeglas i stigande r̊avarupriser
samt ökade risker i leveranskedjan. Den linjära ekonomins snabba utbredning sedan 1900-
talets mitt har dessutom resulterat i en exponentiell tillväxt av negativa externa effekter s̊asom
koldioxidutsläpp[1]. Det finns en stor sannolikhet att dessa effekter förvärras d̊a den globala
befolkningsmängden förväntas växa fr̊an dagens 7,5 miljarder människor till 8,3 miljarder år
2030[2].

Den cirkulära ekonomin har växt fram som den linjära modellens motpol där återvinning och
återanvändning är centrala begrepp. En cirkulär ekonomi strävar efter att fr̊ankoppla den globala
ekonomiska utvecklingen fr̊an ändlig resursförbrukning. Detta sker genom att produkter designas
för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt eller biologiskt kretslopp.

Med en ökande befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling följer en ökande energianvändning.
Vid FNs klimatkonvention i Paris 2015 enades världens ledare om m̊alet att f̊a den globala
uppvärmningen att stanna under 2 grader celsius. För att detta ska vara möjligt behöver vi ställa
om till ett energisystem baserat p̊a 100 procent förnybar energi senast år 2050[3]. Solcellstekniken
är en av de mest lovande h̊allbara energikällorna som är p̊a framväxt. Den arbetar ljudlöst
och ger inte n̊agra avfallsprodukter eller utsläpp vid användning. Idag forskas det p̊a nya
fotovoltaiska tekniker som ska göra solcellen ännu mer effektiv och mindre utrymmeskrävande
och de senaste fem åren har kostnaden för solcellssystem fallit med en tredjedel[4]. Priserna
för solel blir därmed mer och mer konkurrenskraftiga jämfört med andra energikällor. The
International Energy Agency (IEA) förutsp̊ar att år 2050 kommer 16 % av världens elproduktion
komma fr̊an solceller[4].

Med en växande användning och produktion av solceller behöver man säkerställa att utveck-
lingen sker p̊a ett h̊allbart sätt. Solcellen har en livslängd p̊a ca 30 år, vilket är l̊ang tid, men
åtgärder m̊aste utvecklas för att ta hand om de stora mängder avfall som kommer produceras
när livslängden hos alla dessa solceller g̊ar mot sitt slut. IEA förutsp̊ar att 60 miljoner ton avfall
fr̊an solcellsmoduler kommer att ha ackumulerats till år 2050. Redan nu bör därför en cirkulär
modell för produktion och utnyttjande av solceller implementeras.

1.1 Syfte och m̊al

Detta arbete syftar till att undersöka implementering av en cirkulär ekonomi inom solcellsin-
dustin. Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur förbättringar kan göras inom produk-
tion av solceller samt montage av solcellssystem för att rätta sig efter den cirkulära ekonomins
principer.

Målet med arbetet är att beskriva delar av solcellsindustrin för att sedan analysera hur en
tillämpning av Ellen MacArthurs principer för cirkulär ekonomi skulle förbättra förh̊allandena
inom solcellsindustin. Med delar av solcellsindustrin menas solcellens produktionsprocess, mon-
tering av ett solcellsssystem och hantering av förbrukade solceller idag. Förbättring inom dessa
omr̊aden har ansetts ha störst effekt för ett arbete mot en mer cirkulär ekonomi inom solcellsin-
dustrin.
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1.2 Fr̊ageställning

Syftet kan sammanfattas i följande fr̊ageställning med underfr̊agor, vilka avses utredas i denna
rapport.

• Hur kan solcellsindutrin anpassas för cirkulär ekonomi?

– Hur kan produktion av solcellsmoduler anpassas för cirkulär ekonomi?

– Hur kan en montör av solcellssystem anpassa sin verksamhet för att tillämpa cirkulär
ekonomi?

1.3 Metod

Arbetet har huvudsakligen utförts som en litteraturstudie med kompletterande intervjuer per
mail och telefon med Bengt Arbnby, VD p̊a Susen AB. En solccellsmässa arrangerad av ener-
gir̊adgivningen besöktes även för att f̊a ytterligare information om möjligheterna till cirkulär
ekonomi fr̊an en leverantörs perspektiv samt bekräfta om Susen ABs svar är representativa för
hela dess bransch.

Arbetet initierades genom en studie av begreppet cirkulär ekonomi. D̊a det snabbt framkom att
The Ellen MacArthur Foundation är en ledande aktör inom det globala arbetet för en cirkulär
ekonomi fokuserades v̊ara studier till organisationens definition av begreppet. Den cikulära
ekonomins positiva effekter samt dess karaktäristiska drag s̊asom att designa för mindre avfall,
arbeta för att använda endast miljövänliga bränslen, tänka i system och minska de externa
effekterna studerades.

Undersökningar kring begreppet cirkulär ekonomi följdes av en omfattande litteraturstudie av
solceller. Studien inkluderade hur solceller fungerar och vad det finns för olika typer av solceller.
Här gjordes ett urval till de fyra mest frekvent använda solcellstyperna; första generationens
mono- och polykristallina solceller samt tv̊a av andra generationens tunnfilmssolceller, CIGS-
cellen och CdTe-cellen. De utvalda solcellernas produktionsprocess, hur förbrukade solcellera
hanteras idag samt produktionsprocessernas externa effekter granskades. Vidare undersöktes
vad ett solcellssystem är, hur det monteras samt hur kommunikation med slutanvändaren sker.
Eftersom det under arbetets g̊ang framkommit att solcellsbranschen är mycket spridd har trans-
porter inte studerats djupg̊aende. Informationen hämtades ur litteratur samt fr̊an personlig
kommunikation med Bengt Arnby, VD p̊a Susen AB.

Slutligen analyserades, utif̊an Ellen MacArthurs tre principer, vad som skulle kunna göras
inom de olika produktionsstegen och monteringsprocessen för att arbeta mot en mer cirkulär
ekonomi.
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2 Cirkulär Ekonomi

Den cirkulära ekonomin lyfter fram affärsmodeller med cirkulära kretslopp istället för linjära
processer som hittills varit dominerande. Fokus ligger p̊a återanvändning och återvinning i
ett tekniskt s̊aväl som biologiskt kretslopp för att minska förbrukningen av ändliga resurser.
Modellen växte fram p̊a 1970-talet genom olika skolor men fick fäste först p̊a 1990-talet. Idag
är the Ellen MacArthur Foundation en ledande organisation som arbetar för att implementera
cirkulär ekonomi i samhället. Organisationen grundades år 2009 av den brittiske äventyraren
Ellen MacArtur. I en rapport som organisationen presenterade år 2012 visades att om vi skulle
cirkulera 23 procent av alla material i EU, skulle vi spara ca 630 miljarder US dollar per år.
Dessutom skulle nya jobb skapas i förarbete av material, sortering och produktion.

Den cirkulära ekonomins arbetssätt inkluderar att designa produkter och dess produktionspro-
cesser för att minska avfall och externa effekter fr̊an produktens livscykel. Detta exempelvis
genom att bygga in mångfald i produkter s̊a att samma produkt eller varianter p̊a dessa kan
återanvändas i andra sammanhang. I praktiken kan detta göras med hjälp av modulariteter och
stadardiseringar samt att man designar för m̊angsidighet i användningen av produkten. Men
även r̊amaterialet ska följa samma cirkulära tänk. Fr̊an utvinning till återvinning ska s̊a my-
cket värde som möjligt komma till användning i de produkter r̊amaterialet används. Dessutom
ska förnyelsebara energikällor användas i s̊a stor utsträckning som möjligt. Målet är att tänka
i system för att först̊a hur olika delar av processen hänger ihop med varandra och maximera
värdeutvinningen av alla r̊amaterial.

Enligt the Ellen MacArthur Foundation vilar den cirkulära modellen p̊a tre grundprinciper:

Princip 1: Bevara och stärka naturligt kapital genom att kontrollera ändliga r̊avarulager och
balansera flöden av förnybara resurser.

Princip 2: Optimera resursavkastningen genom att ständigt l̊ata produkter, komponenter och
material cirkulera med sin fulla nytta i b̊ade det tekniska och biologiska kretsloppet.

Princip 3: Eliminera negativa externa effekter.

Cirkulär ekonomi innebär, enligt de tre principerna, att tekniker och processer som utnyttjar
förnybara resurser används s̊a l̊angt som möjligt. Produkter designas s̊a att de ing̊aende kom-
ponenterna ska kunna återanvändas eller återvinnas och för att uppn̊a s̊a l̊ang produktlivslängd
som möjligt g̊ar underh̊all före återvinning. Genom att reparera en produkt bevaras största delen
av dess värde. Om detta inte är möjligt kan de enskilda komponenterna återanvändas i andra
produkter, vilket bevarar mer av produktvärdet än vad återvinning gör. Detta beskriver hur det
tekniska kretsloppet ska tas i anspr̊ak. För det biologiska kretsloppet innebär cirkulär ekonomi
att man i produktion ska utesluta kemikalier s̊a att produkterna kan brytas ned av naturen.
Produkter gjorda av naturliga material kan komposteras och ge näring till naturen. Dessutom
ska negativa externa effekter elimineras s̊asom farliga substanser som bidrar till miljöförstöring
och andra processer som ger ett negativt avtryck p̊a samhället. Principerna sätter även ägan-
deförh̊allandena i fokus. En delningsekonomi ökar produktutnyttjandet och minskar mängden
avfall och material som behöver framställas. Figur 1 p̊a nästa sida redogör för de tre principerna
och visar hur livscykeln hos en produkt ska hanteras för en cirkulär ekonomi. I princip tv̊a vi-
sualiseras det biologiska och det tekniska kretsloppen och hur de hänger ihop i produktionen.
[1]
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Figur 1: Bilden tydliggör Ellen MacArthurs tre principer för cirkulär ekonomi.Källa: The Ellen
MacArthur Foundation [1]
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3 Solceller

Solceller är en teknik för att omvandla energin fr̊an solljus till elenergi. En solcell best̊ar av en
tunn platta med tv̊a skikt dopat halvledarmaterial. Det mest frekvent använda halvledarmateri-
alet är kisel som har fyra valenselektroner. Det ena skiktet är dopat

Figur 2: Principskiss p-n överg̊ang. Källa: Exo
Tech AB [5]

med ett ämne med fem valenselektroner (n-
dopat) och det andra med ett ämne med 3
valenselektroner (p-dopat). I gränsen mel-
lan de tv̊a skikten diffunderar n̊agra molekyler
in i varandra, extra molekyler fr̊an n-skiktet
fyller ut h̊al i p-skiktet. Det uppst̊ar d̊a en
laddning och inre spänning mellan de tv̊a skik-
ten, ett p-n band. När solljus lyser p̊a ma-
terialet kan energi fr̊an fotoner excitera elek-
troner till en högre energiniv̊a. Det skapas d̊a
tv̊a rörliga laddningsbärare, en elektron och
ett h̊al. Dessa separeras genom att elektro-
nen driver mot det positiva n-skiktet och h̊alet
mot det negativa p-skiktet, det har skapats en
ström. Genom att lägga ett ledande metall-
skikt p̊a ovan och undersidan kan man leda
strömmen vidare till en yttre krets. Strömmen
som produceras är likriktad. Med hjälp av en
växelriktare omvandlas strömmen till växel-
ström som kan användas i en fastighet eller

matas ut p̊a elnätet.[6]

En solcells effektivitet, P, och verkninggrad η, bestäms enligt formlerna:

Pmax = V OC ∗ ISC ∗ FF

η =
V OC ∗ ISC ∗ FF

P in

VOC st̊ar för solcellens tomg̊angsspänning, ISC st̊ar för solcellens kortslutningsström och FF
st̊ar för solcellens utfyllnadsfaktor (Fill Factor). Utfyllnadsfaktorn beskriver en solcells pre-
standa jämfört med teoretiskt maximum. Verkningsgraden för kommersiella monokristallina
kiselsolceller ligger p̊a 16-25% och för polykristallina kiselsolceller p̊a mellan 14%-18% [7]. För
tunnfilmssolceller är verkningraden varierande för olika typer, mellan 7 % (a-Si) till 16,8 %
(CdTe) [7].

Utvecklingen av solceller kan delas in i tre generationer. Första generationens solceller är
de kristallina kiselsolcellerna. Dessa kan delas in i monokristallina och polykristallina celler.
Polykristallina celler har n̊agot sämre absorptionsförm̊aga p̊a grund av att mindre rent kisel
används och de har därmed även ett lägre pris. De kristallina kiselsolcellerna har en marknad-
sandel p̊a 80-90% [8].

Andra generationens solceller kallas tunnfilmssolceller och kan vara upp till hundra g̊anger
tunnare än de kristallina kiselsolcellerna. Detta ger en billigare produktion d̊a mindre dyrbart
halvledarmaterial g̊ar åt jämfört med kristallina kiselsolceller, men verkningsgraden är lägre
och livslängden kortare. Det sistnämnda delvis p̊a grund av Staebler-Wronski effekten (SWE)
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som uppst̊ar i amorfa kiseltunnfilmssolceller. SWE innebär att defekter uppst̊ar i det amorfa
kislet när det utsätts för solljus under en längre period, detta gör att dess elgenererande förmåga
försämras. Man vet ännu inte varför denna degraderande effekt uppst̊ar. Man räknar med att en
amorf tunnfilmsolcells effetivitet minskar under de första m̊anaderna efter installation. Genom
att h̊alla lagret amorft kisel mycket tunnt (< 300nm) kan SWE effektens p̊averkan p̊a solcellens
effektivitet reduceras [9].

Tredje generationens solceller är idag under utveckling. Tekniker fr̊an första och andra gen-
erationen kombineras med nya tekniker och material, m̊alet är att komma över den teoretiska
Schockley-Quaisser gränsen för maximal effektivitet hos en solcell p̊a 30% [10],[11].

Idag finns de största producenterna av solceller i Kina, Sydkorea och USA. I Europa är Tyskland
som har mest produktion av solcellspaneler. De länder med störst konsumtion av solcellsel är
Tyskland, Kina och Japan. [12]

3.1 Produktion av solcellsmoduler

I detta avsnitt beskrivs kortfattat produktionsprocessen för tre olika grupper av solceller; monok-
isrtallina kiselsolceller, polykristallina kiselsolceller samt tunnfilmssolceller. Fokus har valts till
solceller där kisel används som halvledarmaterial men tv̊a andra tunnfilmstekniker, CIGS- och
CdTe-cellen som är p̊a stark framväxt, behandlas ocks̊a. Kisel är det mest frekvent använda
halvledarmaterialet i solceller idag. Detta dels p̊a grund av den obegränsade tillg̊angen, dels
p̊a grund av dess egenskaper som elementär och stabil halvledare med en mängd olika elek-
triska, fysiska och kemiska egenskaper. Kisel tillverkas mestadels fr̊an sand och är helt ofarligt.
Kisel har dessutom redan ett stort användningsomr̊ade inom exempelvis mikroelektronikindus-
trin. Användningen inom mikroelektronik har skapat en stor industri för kisel vilket har gynnat
utvecklingen av solceller med just kisel som halvledare. Eftersom utvinning av kisel är det mest
energikrävande steget i produktionen av solceller har ett eget avsnitt tillägnats detta.

3.1.1 Monokristallina kiselsolceller

De flesta monokristallina kiselsolceller tillverkas av tunna skivor kisel utskurna ur stora cylin-
driska monokristallina kiselblock. Dessa kiselblock tillverkas oftast med Czochralski process
(CZ), en metod för att utvinna enskilda kristaller av halvledare (se avsnitt 3.1.4) [13]. De ut-
skurna skivorna dopas med ca en del per miljonen av bor. För att skapa p-n bandet tillsätts fos-
for under hög temperatur till ytan p̊a bor-dopade halvledarskivan. Metallkontakten p̊a vardera
sidan tillverkas genom tryck av smält metall direkt p̊a skivan. Den metall som oftast används
är silver, p̊a grund av dessa höga ledningsförm̊aga, utblandat med bly och tenn. Celler skärs
sedan till en kvadratisk form genom att kanterna p̊a det cirkulära kiselblocket skärs bort. De
görs kvadratiska för att optimera energiutvinningen per ythenhet d̊a den kvadratiska formen
inte ger lika mycket tomrum mellan cellerna i solcellsmodulen som en cirkulär form skulle göra.
Varje cell är ofta 10-15 cm i diameter eller längs kanterna och har en spänning p̊a ca 0,5 V. För
att f̊a en praktiskt användbar spänning seriekopplas (oftast 36 stycken) celler. För att skydda
mot fukt, mekaniska belastningar och beröring inkapslas de seriekopplade cellerna i först ett
skikt med etylenvinylacetat (EVA) och sedan glas eller polymerlaminat och en aluminiumram
monteras. Framsidan täcks av glas samt en anti-reflekterande beläggning. Baksidan kan täckas
av en större variation av material men oftast används glas eller teflonduk [14]. De inkapslade
seriekopplade cellerna är det som kallas solcellsmodul.

P̊a grund av solcellernas geomteriska form skapas spill när de enskilda cellerna skärs ut. Dessu-
tom skapas mycket damm när kiselblocken skärs till tunna skivor. En studie publiserad i In-
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ternational Journal of Hydrogen Energy uppskattar att s̊a mycket som 40% av kiselet blir till
spillprodukter vid utskärningen av kiselskivorna. De undersökte metoder för att ta tillvara och
använda detta kisel. En av dem var att använda detta kiselspill till att producera väte genom
en reaktion med H2 samt en alkali som katalysator. [15]

3.1.2 Polykristallina kiselsolceller

Tillverkning av polykristallina solcellsmoduler sker p̊a samma sätt som monokristallina men de
tunna kiselskivorna skärs ut ur storkorniga polykristallina block istället för de CZ producerade
block av kisel som används för monokristallina celler. Dessa block kan tillverkas p̊a flera sätt
men de vanligaste metoden är Siemens process (se avsnitt 3.1.4) som st̊ar för ungefär 80% av
världsproduktionen av polykristallint kisel [16]. De storkorninga blocken är billigare att tillverka
eller köpa in vilket gör de polykristallina cellerna billigare. De Siemens process tillverkade
blocken har en kvadratisk form istället för cylindrisk, som block tillvekade med CZ process. Det
leder till att polyktristallina solceller är kvadratiska medan monokristallina solceller har rundade
hörn (se Figur 3).

Figur 3: Bilden visar klassisk design av tre typer av solcellsmoduler. Källa: G.S Hi-Tech Solu-
tions Ltd [17], InfiniteEnergy [18]

3.1.3 Tunnfilmsolceller

Tillverkning av tunnfilmssolceller sker genom att ett halvledarmaterial ångas p̊a ett passivt sub-
strat. Ofta används glas eller rostfritt st̊al som substrat. Produktion underlättas d̊a färdiga
solcellsmoduler, istället för celler som behöver seriekopplas, tillverkas direkt [19]. Tunnfilmsol-
celler produceras med en mängd olika halvledarmaterial. Eftersom skiktet av halvledarmaterial
är i storleksordningen 1 µm tjockt är de flesta halvledarmaterial prismässigt möjliga, men fort-
farande används ofta kisel [19]. Amorfa tunnfilmssolceller är uppbyggda av kisel som inte har en
ordnad kristallstruktur. Tillverkning vid förh̊allandevis l̊aga temperaturer möjliggörs d̊a vilket
har lett till att plast kan användas som substrat [14].

Tv̊a stora grupper av tunnfilmssolceller med andra halvledarmaterial än kisel som är p̊a framväxt
är Koppar, Indium, Gallium och Selen (CIGS) cellen och Kadmium, Tellurium (CdTe) cellen
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där namnen anger det material som används som halvledarmaterial. Med en kombination av
olika mängder av de fyra halvledarmaterialen i CIGS-cellen lyckas man åstadkomma mycket hög
ljusabsorberingsförm̊aga i halvledarskiktet vilket minimerar behovet av halvledarmaterial som
ger samma effektivitet som en kiselsolcell. De tunna lagren halvledarmaterial kan appliceras p̊a
glas eller metall men även polymerfolie vilket ger en flexibel design [4]. Kadmium Tellurium kan
appliceras b̊ade p̊a ett passivt substrat eller med ett superstrat, d̊a med ett lager av en trans-
parent ledande oxid p̊a ovansidan av halvledarmaterialet. Detta för att förhindra oxidering och
degradering av halvledarmaterialet fr̊an omgivande miljö. Effektiviteten för en CdTe-cell är som
högst när ett lager av transparent kadmiumsulfat CdS appliceras ovanp̊a kadmium telluriumet.
Typisk tjocklek för CdTe skiktet är idag 3 µm men det finns potential att reducera detta till 1
µm i framtiden. Cellen inkaplas i glas p̊a framsidan och koppar/aluminium, koppar/grafit eller
grafit dopad med koppar p̊a baksidan [4].

3.1.4 Utvinning av kisel

Kisel är ett av de vanligaste ämnena p̊a jorden. Det återfinns som kiseldioxid SiO2, i sand, sten
och kvarts. Elementärt kisel utvinns genom att kiselsdioxid, ofta i form av sand, reduceras med
hjälp av kol i en stor ugn under mycket hög temperatur (1400-2000 grader celsius).

SiO2 + 2C → Si+ 2CO

Genom denna process skapas metallurgiskt kisel (Mg-Si), med en kiselhalt p̊a ca 98% som
används inom m̊anga industrier. För solceller krävs dock ytterligare rening av kislet till ”solar
grade silicon” (SoG-Si). Kiselblocken av SoG-Si f̊ar en renhet p̊a 10-3-10-6 [20]. B̊ade producering
av Mg-Si och den ytterligare reningen till SoG-Si sker under höga temeperaturer och är därför
mycket energikrävande processer.

Det finns b̊ade kemiska och metallurgiska processer. Den vanligaste är Siemens process som är
en kemisk förädlingsprocess där tunna stavar av rent kisel, fr̊an början ca 0,5 cm i diameter,
hettas upp i en Siemens reaktor av en elektrisk ström som leds genom staven. Genom termisk
nedbrytning av HSiCl3 i en miljö med väte avlagras stavarna med polykristallint kisel och växer
till en önskad diameter om ca 12,5 cm. Den huvudsakliga kemiska reaktionen är följande:

HSiCl3 +H2 → Si+ 3HCl

Andra mindre vanliga metoder är, den till Siemens process besläktade processen, Union Carbide
process som använder SiH4 istället för HSiCl3. Man har beräknat energi̊atg̊angen vid användning
av Siemens Process till ca 200 kWh/kg SoG-Si. Vid Union Carbide kan processen i Siemens
reaktorn ske under n̊agot lägre temperaturer vilken gör energianvändningen lägre.

Elkem Solar Silicon produktionsprocess (ESS) är en metallurgisk framställning av kisel där Mg-
Si raffineras till SoG-Si i fem steg. I första steget produceras Mg-Si genom termisk reducering
av sand eller kvarts enligt beskrivning ovan. Sen föjer tre förädlingssteg där bland annat py-
rometallurgiska behandlingar och lakning används för att rena kislet. Det sista steget är en
efterbehandling där kiselblock skärs till och eventuella ihopklumpade orenheter skärs bort [21].
Tillverkare av kisel med denna metod anger att energianvändningen kan minskas till en fjärdedel
av den mängd som används vid Siemens process [22].

En fjärde process är förädling av kisel i en Fluidized Bed Reactor (FBD). Kiselpartiklar matas
in i FBD reaktorn ovanifr̊an samtidigt som vätgas och SiH4-gas matas in underifr̊an och flödar
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genom reaktorn till en ventil i överkant. Flödet av gas bryter ner SiH4-gasen och kisel avlagras
p̊a kiselpartiklarna. Partiklarna bli tyngre och tyngre med fler lager kisel och åker till slut
ut när de har tillräcklig storlek. Den kemiska processen är densamma som i Union Carbide
processen. RecSilicon tillverkar polykristallint kisel, de anger att deras FBD process använder
80-90% mindre energi än Siemens process. [23]

För att utvinna enskilda kiselkristaller till monokristallina block används ofta Czochralski pro-
cess. Ett kiselkorn doppas l̊angsamt i smält polykristallint kisel och kiselkristaller byggs upp
kring ursprungskornet till ett cylinderformat monokristallint kiselblock. Processen sker under
ca 1500 grader celsius och därför mycket energikrävande.

3.2 Externa effekter av solcellsproduktion

I detta avsnitt diskuteras de externa effekter som produktionsprocessen för solcellsmoduler
bidrar till. Att minimera negativa externa effekter är ett av m̊alen för en cirkulär ekonomi.

Produktion av solcellsmoduler är en energikrävande process trots att generering av elektricitet
med färdigt monterade solcellssystem inte genererar n̊agra avfall eller utsläpp. Kristallina kisel-
solceller har högre p̊averkan p̊a miljön och även högre utsläpp av växthusgaser än tunnfilmssol-
celler som CdTe- och CIGS-cellen [21]. Lifscykeln för en tunnfilmssolcell närmar sig idag en
global uppvärmningspotential (GWP) jämförbar med den för vindkraft [21].

En studie vid University of Padova, Italien, har uppskattat den totala energianvändningen vid
produktion av en monokristallin solcellsmodul med 36 celler och en yta p̊a 0,65 m2 till 1494
MJ/modul och utsläpp av växthusgaser till 80 kg CO2/modul. Det mest energikrävande steget
visades vara utvinning och förädling av kisel (1190.1 MJ/modul) främst p̊a grund av den stora
användningen av elektricitet vid uppvärmning [20]. Denna energianvändningen är även det steg
som genererar högst utsläpp av växthusgaser. Det näst mest energikrävande steget visades vara
användandet av glas och aluminium i den beh̊allare de seriekopplade cellerna inkapslas i (272.7
MJ/modul). Glas och aluminium är b̊ada material med mycket energikrävande utvinningspro-
cesser och släpper dessutom ut mycket CO2 vid framställning [20], [21]. Den metallmassa som
trycks p̊a baksidan av en kristallin kiselsolcell visades ha störst benägenhet att inneh̊alla giftiga
ämnen [21]. Energi̊aterbetalningstiden för solceller beror p̊a solcellsmodulernas placering, allts̊a
hur mycket solljus de exponeras för och en uppskattning för Sverige gjordes till 5,7 år [20].

Tabell 1 visar fördelningen av energi̊atg̊ang i de olika produktionsstegen vid tillverning av en
monokristallina kiselsolcell [20].

Monokristallin kiselsolcell Energi̊atg̊ang [MJ/modul]

Utvinning och förädling av kisel 1190,1

Solcellsmodulstillverkning 272,7

Resterande produktion 31,2

Totalt 1494

Tabell 1: Tabell över energi̊atg̊ang per produktionssteg för monokristallin kiselsolcell

En studie av Kristine Bekkelund vid NTNU i Trondheim, Norge, visade att vid tillverkning av
CdTe-celler och CIGS-celler är det tillverkning av modulen som är det steg som bidrar mest till
GWP, även här huvudsakligen p̊a grund av det glas som används till framsidan och det alu-
minium som används till baksidan p̊a CdTe-cellen och ramen till CIGS-cellen. Även användning
av fossila bränslen i transporter av de olika komponenterna bidrog till ökad GWP. Framställning
av modulen följs av framställning av absorbatormaterial som mest bidragande faktor till GWP.
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Skillnaden i miljöp̊averkan mellan CdTe-celler och CIGS-celler är allmänt mycket sm̊a. Jämfört
med kristallina solceller är däremot p̊averkan p̊a GWP mycket mindre, till stor del p̊a grund av
dess mindre storlek.[21]

Tabell 2 visar en sammanställning av GWP för ett utvalt antal solcellstyper. För polykristallina
kiselsolceller har tv̊a olika typer av kiselframställningsprocesser undersökts. Observera att data
för monokristallin kiselsolcell är beräknad i studien vid University of Padova beskriven ovan [20].
Resterande data är fr̊an studien av Kristine Bekkelund [21].

Solcellstyp (kiselframställningsprocess) GWP [kg CO2-eq. / m2]

Monokristallin kiselsolcell 123

Polykristallin kiselsolcell (Siemens process) 260

Polykristallin kiselsolcell (ESS) 155

CIGS 86

CdTe 75

Tabell 2: Tabell över GWP per solcellstyp

Kristine Bekkelund har utfört en känslighetsanalys p̊a solcellers GWP som visar att man kan
göra de största besparingarna i produktion av kristallina kiselsolceller genom minskad använd-
ning av el producerad med fossila bränslen. I produktion av tunnfilmssolceller kan den största
besparingen göras genom att öka effetiviteten i absorbatormaterialen, detta hade en större effekt
p̊a GWP än materialmixen i solcellerna eller elframställningen av den elektricitet som användes
i produktionsprocessen. Studien visar att genom endast sm̊a förbättringar i effektiviteteten
i elproduktion över solcellens livslängd kan GWP för tunnfilmssolceller komma ner i niv̊aer
jämförbart med den för vindkraft som beräknades ligga mellan 9-24 kg CO2-eq./ m2. [21]

Elementärt kadmium (Cd) anses vara giftigt. Släpps kadmium ut i miljön kan det skapa
störningar i ekosystemet. Det kan även tas upp av grödor, främst om de växer i försurad
mark. F̊ar en människa i sig kadmium lagras det i njurarna och kan skada njurfunktionen om
det intas under en längre tid. Det finns studier som visar att kadmium har en bidragande effekt
till benskörhet och även att det är cancerframkallande [24]. I CIGS-cellen kan CdS användas
som bufferlager i solcellsmodulen. Materialanvändningen i CdTe-celler och till viss del även
CIGS-celler kan allts̊a leda till en negativ miljöp̊averkan. Detta trots att endast icke-metallisk
form av kadmium används som inte är lika farlig som elementärt kadmium. Hantering av spill
i produktionen och hantering av förbrukade tunnfilmssolceller är därför extra viktig för att
förhindra att kadmium läcker ut i naturen [21].

Gallium, Indium och Selen finns i CIGS-cellen och är tre andra föreorenande metaller som man
vill hindra fr̊an att läcka ut i naturen [25]. Gallium är dessutom mycket sällsynt, ca 15g/ton
i jordskorpan. Även Indium är ett mycket sällsynt ämne ca 0,25g/ton i jordskorpan. Om
dessa ämnen börjar användas i mycket större utsträckning inom solcellsproduktion utan att
restprodukter och förbrukade solceller tas till vara riskerar vi att uttömma jordskorpan p̊a dessa
ämnen [26]. I den metall som används för solcellsmoduler kan andra metalliska ämnen som bly
och tenn förekomma. Bly utsläppt i naturen kan komma att skada nervsystsmen hos djur och
människor. Även tenn är giftigt om det intas i stora mängder.

Forskare inom tredje generationens solceller undersöker idag hur andra billigare och mer miljövänliga
material kan användas i solceller samtidigt som effektiviteten bevaras eller höjs. Vid Uppsala
Univesitet studeras dessa aspekter för perovskitesolceller, kvantpricks-solceller och färgämnes-
solceller. I perovskitsolcellerna används bly, jodid och exempelvis bromide eller CH3NH3 som
halvledarmaterial. Dessa ämnen skapar ett s̊a kallat perovskitlager som är lösligt i lösningsmedel
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[27]. I färgämnes-solceller används nanopartiklar av titanoxid (TiO2) samt färgämnen av or-
ganiska material som d̊a inneh̊aller kol, kväve, väte och syre eller metall-organiska material som
inneh̊aller matalljoner s̊asom järn eller zink [28]. I kvantpricks-solceller används blysulfidpartik-
lar, molekyler av bly och svavel, som halvledarmaterial [29]. Skiktet av halvledarmaterial i alla
de tre solcellstyperna täcks av ett transparent och ledande material som oftast är tennoxid med
en tillsats av Flour. En mycket tunnt lager av guld, silver eller grafit(kol) appliceras som kontakt
för att leda ut strömmen som genereras av den inkommande solstr̊alningen i halvledarmaterialen
[29]. Dessa celler är för dyra för att ännu kunna produceras i större skala men visar att andra
material än de som nämns ovan skulle kunna vara möjliga i framtida solceller.

Andra negativa externa effekter som nämns i solcellsdebatten är att solcellsanläggningar tar
upp stor landyta och att de inte är estetiskt tilltalande. Det finns även en brandrisk d̊a höga
temperaturer kan uppn̊as i solcellsmodulerna [30].

Trots att produktion av solcellsmoduler har en hög energiförbrukning är det totala utsläppet av
luftförorenande ämnen vid produktion av elektricitet med fotovoltaisk teknik, inklusive tillverkn-
ing, transporter och montering fortfarande 96% mindre än vid tillverkning av elektricitet med
kolkraft [31]. Elproduktion med solcellsteknik använder även mindre vatten och landyta än vad
b̊ade elekrticitet producerad med kolkraft och naturgas gör.

3.3 Hantering av förbrukade solceller

International Energy Agency, IEA, förutsp̊ar att 60 miljoner ton avfall kommer att ha produc-
erats år 2050 fr̊an installerade solceller [4]. Detta endast inkluderande de solceller som n̊att
slutet p̊a sin livstid, beräknad till 30 år. Medräknat de solceller som av olika anledningar
slitits ut i förtid blir siffran 78 miljoner. Detta berg av avfall genererar stora miljömässiga
utmaningar men även miljömässiga och ekonomiska möjligheter om r̊amaterialet i avfallet till-
varatas. Nya industrier för demontering av solcellerna, återkonstruktion av förbrukade solceller
och återvinningsstationer för solceller har stora möjligheter att växa fram [4]. I detta avsnitt
undersöks hur hanteringen av förbrukade solceller ser ut idag.

The International Renewable Energy Agency, IRENA, har sammanställt de vanligaste felen hos
solceller som g̊ar sönder i förtid . P̊a solceller upp till 4 år gamla är det vanligast att elektroniska
komponeneter i systemet s̊asom kopplingsboxar , kablar och jord har g̊att sönder. Vanligaste de-
fekterna p̊a solceller som rapporteras trasiga 5-11 år efter installation är att de antireflekterande
skiktet p̊a glaset brutits ned, att EVA-skiktet blivit missfärgat eller att sprickor uppst̊att i sol-
cellsramen. Alla tre defekter skapar en kraftig sänkning av effektiviteten i solcellen. Andra
vanliga orsaker till solcellshaveri är mekaniska laster som vind och snömassor som sl̊ar sönder
den, kraftiga temperaturväxlingar som skapar en degradering av solcellsfunktionen, kontaktfel i
kopplingsl̊ador, glas eller ramar som spricker, kopplingsbrott mellan de seriekopplande cellerna
eller diod defekter. Utvecklingen av tunnfilmssolceller har ocks̊a lett till ett ökat problem med
mikrosprickor i cellerna till föjd av att cellerna blir tunnare och tunnare. [4]

Idag klassas solcellsmoduler i de flesta länder som industiavfall med f̊a specifika regler kring hur
de olika komponenterna i solceller ska tillvaratas [4]. Inom EU har den europeeiska organisa-
tionen för elektronisk utrustning WEEE (EU Waste Electrical and Electronic Equipment) tagit
fram direktiv att alla producenter av solcellsmoduler inom den europeiska marknaden även
har ansvar för finansiering av kostnaderna för insamling och återvinning av de förbrukade sol-
cellsmoduler som installerats inom EU. I direktivet har solcellerna setts som en egen elektronisk
komponent, strömväxlare, kablar och andra kringliggande komponenter i solcellssystemet har
exkluderats. Detta är en början till hur ett system för hantering av förbrukade solcellsmoduler
bör utformas. Studier p̊a tillämpningen av WEEE direktivet i Tyskland och Storbritanien har
visat att de avfallssystem för solcellsmoduler som skapats har f̊att mycket olika utfall beroende
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p̊a tolkning och olika initiala förutsättningar. Idag finns de snabbast växande marknaderna för
solceller i Kina, Japan, USA följt av Storbrittanien och Indien [12]. Kina, Japan och Indien
är alla länder utan reglering eller ett etablerat system för återvinning av cellerna. När dessa
länder p̊abörjar förberedelserna för framtida avfallshanteringsystem krävs att man planerar för
maximal värdeutvinning fr̊an de förbrukade solcellerna redan fr̊an början. Här kan lärdomar
dras fr̊an utfallen inom EU.

Kristallina kiselsolceller som tar upp största delen av den fotovoltaiska marknaden best̊ar till
90% av glas, polymerer och aluminium. Avfall som är helt ofarliga och g̊ar att återvinna i v̊art
befintliga återvinningssystem. Solcellerna inneh̊aller dock ofta även en mindre andel farligt av-
fall i form av silver, tenn och bly. Tunnfilmsolceller inneh̊aller ca 98% icke farligt avfall som glas,
polymerer och aluminium, men kan även inneh̊alla upp till 2% koppar, zink, kadmium, indium,
gallium, selen och tellurium som kan anses farliga. Utvecklingen av tunnfilmssolceller med min-
dre halvledarmaterial har stor potential att minska dessa farliga avfall. Mycket av materialet i
en solcell kan allts̊a återvinnas med existerande återvinningssystem. IRENA beräknar att över
85% av solcellens massa idag tas tillvara genom att glas, aluminium och koppar återvinns [4].
Avkastningen förväntas dock bli högre om återvinningssystem specifika för den fotovoltaiska
industrin utvecklas. Det finns idag ett stort glapp mellan kvalitén p̊a återvunnet material och
nyproducerat. För solceller som kräver en mycket hög kvalitét p̊a exempelvis halvledarmaterial
och glas blir kvalitetsskillnaden problematisk. Med ett specifikt återvinningssystem för sol-
cellsindustin kan dessa typer av defekter motverkas. Studier utförs idag p̊a hur återvinning kan
ske p̊a mest effektiva sätt. Återvinningsprocesser tas fram exempelvis för kiselskivor där samma
effektivitet uppn̊as i de solcellsmoduler med återvunnet kisel som innan [32], [33]. Det krävs
dock att tillräckligt mycket material kan återvinnas och att detta kan ske tillräckligt effektivt
för att det ska vara lönsamt för aktörer ska börja verka inom denna sektor [4].

Återvinning av solceller sker oftast i tv̊a steg, mekanisk separering av de olika komponenterna
och raffinering av cellerna via termiska och kemiska processer. Återvinning av kislet fr̊an kristal-
lina kiselsolceller involverar torrdestillation, etylenvinylacetat (EVA) laminat skiktet ångas bort
under processen som sker i ca 500 grader celsius och kislet kan sedan utvinnas. Återvinning
av CIGS-celler sker genom att cellerna krossas och de sällsynta metallerna gallium, indium
och selenium utvinns i ett smältverk eller syrabad. Glaset återvinns genom termisk nedbryt-
ning, lösningsmedel eller syra används för att rena glasresterna. Vid återvinning av CdTe-celler
används elektrolys för att separera och ta vara p̊a metallerna s̊asom kadmium och telluride. Även
här ångas EVA skiktet bort för återanvändning och glaset samt aluminiumramen återvinns.
[34]

I en cirkulär ekonomi är återvinning endast det sista steget i hanteringen av förbrukat mate-
rial. Målet är att minska eller återanvända s̊a mycket som möjligt av det som konsumerats.
Helst ska man finna användningsomr̊aden för förbrukade solceller i andra produkter. När ett
system g̊ar sönder finns det ofta delar av modulerna eller vissa celler som fortfarande g̊ar att
använda. I dag finns en liten markand för dessa, delar av sprucka solceller används exempelvis
i trädg̊ardsbelysning. [35]

Elproduktion med solceller st̊ar idag endast för 1% av världens totala elproduktion och ma-
joriteten av solcellsmodulerna har installerats de senaste 5 åren. Mellan 2014 och 2015 växte
den totala installerade kapaciteten med 26% [12]. Med solcellens beräknade livslängd p̊a 30
år har ännu inte n̊agra större volymer solceller som n̊att slutet p̊a sin livslängd producerats.
Dagens starka marknadstillväxt, en ökande brist p̊a r̊amaterial samt prispress p̊a solcellspaneler
är dock marknadskrafter som förväntas driva p̊a utvecklingen mot mindre materialanvändning
och större återanvändning [4].
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4 Solcellssystem

Solcellsmoduler inkopplade till ett externt nät kallas solcellssystem. Solcellssystem kan vara
anslutna till elnätet eller frist̊aende. Ett frist̊aende solcellssystem kräver koppling till ett batteri
för att lagra den producerade elen. Detta kan vara fördelaktigt p̊a platser där det inte finns
tillg̊ang till el s̊asom p̊a b̊aten eller sommarstugan, men denna variant har även stor utbredning
i länder och platser där det ännu inte byggts upp ett fungerande elnät. [36]

I detta avsnitt beskrivs vad ett solcellssystem är samt hur det monteras. Susen AB är ett svenskt
företag som monterar solceller. Deras verksamhet beskrivs i detta avsnitt samt hur de hanterar
förbrukade solceller.

4.1 Montering av solcellssystem

Ett solcellssystem kan monteras p̊a tak, väggar eller p̊a markställningar. Vertikal montering
av solcellsmoduler p̊a väggar genererar i genomsnitt 30% mindre el över året än ett optimalt
monterat system. Dock kan elproduktionen vara högre under de årstider d̊a solen st̊ar l̊agt
p̊a himlen. Det finns även solceller som monteras över fönster s̊a att de skuggar insidan av
byggnaden samtidigt som de genererar el. [37]

I ett solcellssystem ing̊ar framför allt solcellsmoduler och växelriktare, men även kablage, kop-
plingsboxar, kontakter, olika typer av energimätare, elsk̊ap, AC och DC brytare.(se Figur 4)
Flera seriekopplade solceller brukar kallas för en sträng. Systemet best̊ar av önskat antal se-
riekopplade solcellsmoduler i ett önskat antal parallellkopplade strängar. Kablar som dras fr̊an
strängarna ska gärna vara s̊a korta som möjligt d̊a strömmen i ett solcellssystem kan bli hög och
detta ökar de resistiva förusterna i kablarna. Strängarna kopplas samman i en kopplingsl̊ada som
även inneh̊aller överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. För att kunna bryta likströmen,
exempelvis vid service av växelriktaren, installeras en DC-brytare. Växelriktaren används för
att omvandla likspänningen till växelspänning. Innan strömmen matas vidare filtreras den för
att minimera övertoner och producera en s̊a ren sinuskurva som möjligt. Maximum power point
tracker (MPPT) är en funktion i växelriktarens som kontinuerligt maximerar effekten i omvan-
dlingen. En AC-brytare kopplas in p̊a andra sidan växelriktaren för att kunna bryta stömmen
fr̊an nätet vid service och underh̊all. Trotts att växelriktaren kan mäta den mängden växelström
som produceras installeras i praktiken oftast även ett elmätare som dessutom, om solcellssys-
temet är nätanslutet, klarar av att mäta b̊ade ”köpt” och ”s̊ald” el. Elmätaren sitter i ett elsk̊ap
varifr̊an strömmen leds in i bygganden och kan brukas. Den el som inte utnyttjas i byggnaden
leveraras vidare ut p̊a det externa elnätet.[38]
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Figur 4: Schematisk bild över komponenterna i ett solcellssystem. Inspiration: Energimyn-
digheten, ”Installationsguide: Nätanslutna solcellsanläggningar” [38]

.

En solcellsmoduls konstruktion med seriekopplade celler gör att det räcker att en cell sätts ur
funktion s̊a begränsar denna cell hela modulströmmen. Ligger modulen i serie s̊a begränsar den
strömmen genom alla moduler. Genom att koppla s̊a kallade bypass-dioder över ett antal celler
eller moduler kan ström ledas förbi begränsande punkter. [38]

I Sverige kan bygglov behövas för montering av ett solcellssystem. Den maximala spänningen i
en solcell, dess tomg̊angsspänning, bestäms av det material den är uppbyggd av. Den maximala
strömmen en solcell kan generera, dess kortslutningsström, beror p̊a antalet inkommande fotoner
i halvledarmaterialet. En solcells effektivitet p̊averkas allts̊a av dess lutning mot solen och med
vilken vinkel solens ljus str̊alar in. Verkningsgraden för en solcell sjunker med högre temperatur.
Dessa faktorer gör att placering och montering av solcellsmoduler har p̊averkan p̊a hur mycket
ström systemet kommer kunna generera.

När ett solcellssystem är monterat krävs mycket lite underh̊all. Garantier p̊a solcellssystem är
dessutom mycket generösa, 10-30 år för solcellsmoduler och 5-10 år p̊a strömväxelbrytare. Allt-
ing bevakas p̊a distans genom appar s̊a att om n̊agon del g̊ar sönder ska detta uppmärksammas.
Vid slutet av livslängden p̊a ett solcellsystem skruvas allt ner och de olika komponenterna skickas
för återvinning. [39]

Forstättningsvis kommer vi framförallt att diskutera själva solcellsmodulen när vi analyserar
verksamheten utifr̊an ett cirkulär ekonomiskt perspektiv.

18



4.2 Susen AB

Susen AB är ett svenskt företag som är specialiserat p̊a h̊allbara energisystem. Företaget
fokuserar p̊a solenergi, biogas, gatubelysningar och ekologiskt gödselmedel. Dess huvudsakliga
affärsomr̊ade är solceller och de erbjuder installation av solcellssystem till industrier, kommuner
och privatpersoner. Den största kundgruppen utgörs av kommuner och sedan företaget registr-
erades år 2007 har man sett en stor ökning i efterfr̊agan inom alla kundgrupper. [39]

En beställning fr̊an kund tar l̊ang tid. Det börjar oftast med att kunden kommer i kontakt
med företaget, sedan väntar en utbildningsperiod p̊a ca ett år innan kunden bestämt sig.
Vid offentliga upphandlingar tar det ocks̊a l̊ang tid innan själva installationen kan p̊abörjas
d̊a det är m̊anga standarder som m̊aste uppfyllas s̊a som byggstandard, säkerhets- och kvalitets-
standard.[39]

Företaget använder sig av mono- och polykristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Vilken
typ av solcell som väljs till en specifik kund avgörs med avseende p̊a hur miljön ser ut där
systemet ska installeras men i majoriteten av Susens installationer används kristallina solceller
d̊a effektiviteten generellt är högre för dessa. Exempelvis monteras endast tunnfilmssolceller
d̊a det finns skugga vid installationsplatsen. Olika typer av solceller kan allts̊a monteras för
att uppn̊a en viss effekt med hänsyn till exempelvis skugga och fönster vid installationsplatsen.
Man tar även hänsyn till kostnad och estetik vid valet av solcell. [35]

Solcellspanelerna importeras fr̊an tillverkare i bland annat Kina, Tyskland och Korea. Kablage
köps in fr̊an Tyskland, brytare fr̊an Sverige och Tyskland och takmonteringssystem fr̊an Sverige
och Finland. [39]

De olika komponenternas beräknade livslängd återspeglas i deras respektive garantivillkor som
för Susen ligger p̊a 30 år. I dagsläget har nästan ingen av de moduler som Susen AB har
installerat g̊att sönder men om det skulle hända st̊ar företagets respektive underleverantörer
för garantin. Susen AB monterar ner och tar hand om den trasiga solcellen. De st̊ar även
för underh̊all av solcellssystemen d̊a genomg̊ang av loggar fr̊an invertrar som inspektion av alla
delar (paneler, kopplingsboxar, brytare osv.) utförs. Trotts garantitiden p̊a ca 30 år är ofta den
faktiska livslängden för systemet betydligt längre. Därav har ännu inga system som Susen AB
monterat tagits ur bruk och det finns s̊aledes ingen standard för hur man hanterar ett system
som är färdiguttjänt. [35]

Solcellsmodulen är kompakt konstruerad och de ing̊aende komponenterna är fastlödda i själva
modulen. Utformningen gör att det är omöjligt att ta isär de ing̊aende komponenterna i modulen
för att återanvända dessa i andra produkter. I dagsläget anger Bengt Arnby, att han har kvar
de solceller han tagit ner p̊a sitt kontor d̊a han inte vet vad han ska göra av dem [35]. Det finns
återvinningsstationer för solceller där den uttjänta modulen förstörs och de ing̊aende ämnena
separeras och återvinns var för sig. En s̊adan återvinningsstation finns dock inte i Sverige utan
modulerna skulle behöva skickas utomlands för att återvinnas. Komponenterna som inte tillhör
själva solcellsmodulen (s̊a som kablage och brytare) kan plockas isär och bytas ut eller återvinnas
var för sig [35].
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5 Resultat

I detta resultat kommer vi att diskutera vilka åtgärder som behöver göras inom produktion av
solcellsmoduler och hur en montör av solcellssystem kan anpassa sin verksamhet för att imple-
mentera cirkulär ekonomi. Detta diskuteras utifr̊an Ellen Macarthurs tre principer för cirkulär
ekonomi och åtgärder redogörs för varje princip var för sig. När det kommer till verksamheten
hos en montör av solcellssystem kommer Susen AB att ges som exempel.

Princip 1. Bevara och stärka naturligt kapital genom att kontrollera ändliga r̊avarulager
och balansera flöden av förnybara resurser.

En stor del av forskningen p̊a solceller idag g̊ar ut p̊a att konstruera celler med högre effek-
tivitet. Tunnfilmstekniken som är p̊a stark framväxt använder även en betydande mängd min-
dre material. Halvledarskiktet reduceras och med tunnare celler minskar materialanvändningen
i det skyddande hölje som solcellsmodulerna har. Dock har man ännu inte lyckats utveckla
tunnfilmssolceller till marknaden med lika hög effektivitet som kristallina kiselsolceller och de
sistnämnda är fortfarande de som monteras i störst utsträckning. Därmed uppst̊ar en para-
dox, tunnfilmssolceller har en mindre materianvändning och bör premieras ur materialaspekten
samtidigt som det krävs fler solcellspaneler för att uppn̊a samma effekt som med kristallina
solceller. Tunnfilmssolceller har en högre effektivitet i skugga och kan generera el undre sämre
väderförh̊allanden, därmed under en större del av året. Detta bör ocks̊a vägas in i valet mellan
tunnfilms- eller kiselsolceller.

Tunnare solceller med högre effektivtet leder även till att mängden bränsle till transporterna
minskar, d̊a det inte krävs lika mycket energi att frakta solcellerna om de är lättare. Det krävs
inte heller lika många transporter för leverans av r̊amaterial i produktionen. Tunnfilmssolceller är
att föredra ur denna aspekt d̊a de kräver betydligt mindre material än de kristallina solcellerna.
CIGS-celler inneh̊aller dock indium och gallium, tv̊a metaller som förekommer i väldigt liten
mängd i jordskorpan. Det är därför av största vikt som de uttjänta CIGS-cellerna tas om hand
p̊a rätt sätt s̊a att dessa metaller kan återvinnas.

Som montör av solcellssystem gäller det att välja underleverantörer vars verksamheter följer
resonemangen ovan för produktion för att princip 1 ska vara uppfylld. Montören bör även vid
installation säkerställa att solcellssystemet monteras p̊a en position med bästa möjlighet till
solinstr̊alning och optimal vinkel mot solen. Detta för att maximera elproduktionen av det in-
stallerade solcellssystemet över dess livstid.

Princip 2.Optimera resursavkastningen genom att ständigt l̊ata produkter, kompo-
nenter och material cirkulera med sin fulla nytta i b̊ade det tekniska och biologiska
kretsloppet

I en cirkulär ekonomi ska produkter designas för en enkel demontering. Detta s̊a att de ing̊aende
komponenterna lätt kan tas isär och bytas ut om n̊agon g̊ar sönder. Dessutom blir det enkelt
att lokalisera en felande länk hos produkten med en s̊adan konstruktion. I en cirkulär ekonomi
g̊ar underh̊all i form av reparation av produkter före återvinning eftersom det bevarar en större
del av produktens värde. Av denna anledning bör solcellsmodulen konstrueras p̊a ett sätt som
till̊ater enkel demontering där varje komponent kan bytas ut var för sig. I dagsläget är sol-
cellsmodulen i princip helt hopgjuten vilket gör att när modulen slutar att fungera är det näst
intill helt omöjligt att lokalisera vad som faktiskt g̊att sönder. Att designa för enkel demontering
skulle lösa det problemet och även förlänga den tekniska livslängden hos solcellsmodulen. Det
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skulle även minska mängden ändliga resurser som används vid produktionen d̊a inte hela sol-
cellsmodulen behöver kasseras när n̊agonting g̊att sönder. Solcellens funktion st̊ar dock i konflikt
med en s̊adan konstruktion och när vi talat med Bengt Arnby resonerar han att det vore en
omöjlighet att konstruera solcellerna p̊a ett sätt som är enkelt att demontera. Detta eftersom
man i produktionen dopar materialen genom att blanda olika kemikalier för att sedan trycka
blandningen p̊a en film gjord av plast eller glas. När solcellen är uttjänt har man förbrukat dop-
ningen, s̊a länge inte solcellen g̊ar sönder innan den beräknade livslängden är slut, till exempel
p̊a grund av d̊alig isolation. Dopningen i sig g̊ar inte att byta ut utan i s̊a fall behöver hela
solcellen bytas ut.

Princip 2 uppn̊as även genom att använda återvunnet material. Det är därför praktiskt om sol-
cellsmodulerna designas p̊a ett sätt som gör det möjligt att lätt separera de ing̊aende materialen
fr̊an varandra och att det finns återvinningsstationer som är specialiserade p̊a att ta hand om
förbrukade solceller.

Ämnena som ska återvinnas är:

• Glas

• Aluminium

• Kisel

• Metaller som silver, kadmium, gallium, koppar och indium.

• Syntetiska material som inkapslar kiselcellerna (EVA, polymerlaminat).

De kristallina kiselsolcellerna best̊ar till 90% av glas, aluminium och polymerlaminat. Dessa
material klassas som ofarliga och det finns utvecklad teknik för återvinning av dem. Ett problem
ligger dock i att tekniken för solceller ställer höga krav p̊a de ing̊aende materialens renhet, vilket
även ställer höga krav p̊a återvinningen för att möjliggöra att materialen kan återanvändas.
Sv̊arigheten med återvinning av de kristallina solcellerna är att de inneh̊aller kisel och silver
samt sp̊ar av tenn och bly (sammanvägt ca 4% av massan). För dessa material finns inte en lika
utbredd och utvecklad teknik för återvinning. Det finns allts̊a en risk att solcellerna hamnar p̊a
en vanlig återvinningsstation som inte tar hänsyn till dessa material som d̊a riskerar att hamna
i naturen.

Tunnfilmssolceller best̊ar till 98% av glas, aluminium och polymerlaminat. Resterande 2%
av massan kan best̊a av ämnen som kadmium, selen, gallium, tellurium, koppar och zink
som klassas som potentiellt miljöfarliga ämnen. Kristallina celler kan inneh̊alla tenn och bly.
Återvinningsstationer specialiserade p̊a solceller, som kan ta hand om dessa miljöfarliga ämnen
behöver allts̊a utformas.

För att optimera resursavkastningen i det biologiska kretsloppet ska miljöfarliga kemikalier utes-
lutas fr̊an produktionen. Allt material som inte kan återvinnas ska kunna komposteras och åter
ge näring till jorden för att sluta ett cirkulärt kretslopp. I solcellsproduktion är det främst
tungmetallen kadmium som finns i CdTe- och CIGS-celler som bör elimineras. För att optimera
resursavkastningen i produktionen m̊aste även mängden spill vid utskärningen av kiselceller re-
duceras. Detta är speciellt viktigt d̊a utvinning av kisel är den mest energikrävande processen
i produktionen. Det forskas p̊a hur detta spill kan komma till användning exempelvis genom
användning av kisel för tillverkning av väte [15]. Detta är i linje med den cirkulära eknomins
princip 2.

När n̊agonting g̊ar sönder i solcellssystemet ska helst den felande länken repareras. Montören
behöver därför ha ett avtal med sin kund om underh̊all av solcellssystemet för att säkerställa
att systemet hanteras p̊a rätt sätt för en cirkulär livstid. Här kan även diskuteras hur ägan-
deförh̊allandet ska se ut. Kanske kan det vara mer lönsamt ur ett cirkulär ekonomiskt perspektiv
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om montören beh̊aller ägandet och endast hyr ut användningen av solcellssystemet till kunden.
P̊a s̊a vis beh̊aller företaget kontrollen över systemen och kan garantera att dessa underh̊alls
p̊a bästa sätt för en cirkulär livstid och att de återvinns p̊a rätt återvinningsstationer. Det
amerikanska företaget Solarcity erbjuder redan sina kunder att hyra systemet till en m̊anatlig
kostnad med en bindningstid om 20 år. P̊a Susen AB är garantitiden ca 30 år men systemet
förväntas h̊alla mycket längre än s̊a. Det finns allts̊a utrymme för Susen och andra montörer att
göra en vinst med denna affärsmodell.

Om en felande komponent i solcellssystemet inte längre duger till att använda i systemet, ska
den helst återanvändas i en annan produkt. Exempel p̊a detta är att trasiga solceller kan
användas i trädg̊ardsbelysning. När komponenten är helt uttjänt ska den återvinnas, vilket är
det sista steget i livscykeln enligt modellen för cirkulär ekonomi. Problemet idag är att mängden
uttjänta solcellssystem är s̊a liten att det inte finns tillräckligt m̊anga aktörer som är intresser-
ade av att utveckla system för återvinning av solceller. I Sverige finns det till exempel inget
återvinningssystem för solceller och aktörer som Susen AB vet inte vad de ska göra med uttjänta
solcellsmoduler. Med en ökande mängd avfall växer dock en potentiell marknad för återvinning
fram. Vad en montör kan göra för detta är att upprätta ett samarbete med återvinningscentraler
och driva p̊a arbetet att utveckla återvinningssystem för just solceller. De andra komponenterna
i solcellssystemet som brytare och kablage kategoriseras som elektronikavfall och kan återvinnas
vid vanliga miljöstationer.

Princip 3. Eliminera negativa externa effekter.

Det största avtrycket fr̊an solcellsproduktionen är utvinningen av kisel som är en väldigt en-
ergikrävande process. För att minimera de negativa externa effekterna bör produktionen försörjas
med enbart förnyelsebar energi. Dessutom bör metoder som kräver s̊a lite energi som möjligt
användas för framställningen av kisel, s̊asom FDB-process eller ESS-process. Forskning bör
fokuseras p̊a att hitta alternativa metoder för att utvinna kislet som inte är lika energikrävande,
alternativt hitta andra material som kan fylla kislets funktion, eftersom kiselsolceller trots allt
är dominerande p̊a marknaden. I kapitel 3.2 visas att GWP för tunnfilmssolceller är betydligt
mindre för tunnfilmssolceller än för kristallina kiselsolceller och dessa är därför ett bättre alter-
nativ än b̊ade mono- och polykristallina celler ur aspekten att dess produktion bidrar till mindre
utsläpp av växthusgaser.

Miljöfarliga ämnen som tar skada p̊a natur och omgivning vid slutet av solcellens livscykel, ska
elimineras fr̊an produktionen. Eftersom miljöfarliga ämnen i högre grad förekommer i tunn-
filmssolceller s̊a är kristallina kiselsolceller att föredra ut denna aspekt. I CIGS-celler bör man
välja annat material är CdS som buffermaterial eftersom kadmium är mycket giftigt.

Det största avtrycket p̊a miljön som en montör åstadkommer sker vid transporter av de olika
komponenterna och det färdiga systemet till slutkund. De olika komponenterna produceras
världen över och m̊aste därför fraktas l̊anga sträckor innan de n̊ar slutkund. Här skulle lokala
producenter vara att föredra men i dagsläget är inte det möjligt i Sverige. Dessutom bör trans-
porterna ske med fordon som ger s̊a litet klimatavtryck som möjligt.
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6 Diskussion

Detta arbete visar att m̊anga av ovan nämnda principer g̊ar att tillämpa inom solcellsindustrin.
Med solceller erbjuds en energikälla som arbetar ljudlöst och inte ger n̊agra som helst avfallspro-
dukter eller utsläpp när de installerats. Detta i sig är i enlighet med principerna för en cirkulär
ekonomi. Däremot visar resultatet att man i stegen fram till färdigt monterade elproducerande
solceller kan göra mycket för att implementera en mer cirkulär ekonomi inom solcellsindustrin
som helhet.

Precis som arbetet visar är förbättringar inom utvinning av kisel och de andra r̊amaterial som
används inom solcellsproduktion en viktig del för att minska de negativa externa effekterna av
solcellsproduktion. Inom EUs samfund för forskning och utveckling p̊ag̊ar just nu ett projekt,
”Implementation of a Circular economy Based on Recycled, reused and recovered Indium, Silicon
and Silver materials for photovoltaic and other applications” [40], som behandlar implementer-
ing av en cirkulär ekonomi inom solcellsproduktion. Projektet som har som m̊al att utveckla
en cirkulär ekonomi, huvudsakligen för solcellsproduktion men ocks̊a för annan elektronik och
glasproduktion, initerades år 2015 och kommer att avslutas år 2018. Projektets huvudm̊al är
att utveckla ett system för att samla in förbrukade solcellsmoduler och annat avfall fr̊an foto-
voltaiska industrin för att sedan ta isär och återvinna s̊a mycket som är möjligt. Projektet visar
att detta är ett aktuellt och viktigt ämne som behöver vidare utredning och forskning.

Som nämnts i bakgrunden är marknad för delar av uttjänta solcellssystem i andra produkter
väldigt liten. Denna markand skulle kunna utvidgas, ofta är det inte hela systemet som g̊ar
sönder utan det finns delar av det som fortfarande g̊ar att använda. Exempelvis skulle delar av
trasiga solceller, som fortfarnde är fungerande, kunna användas vid mindre installationer i bland
annat b̊atar och husvagnar. Mindre solcellssystem i form av enstaka paneler är dock relativt
billiga i dagsläget, vilket hämmar försäljning av gamla solceller.

En stor sv̊arighet med att implementera cirkulär ekonomi inom solcellsindustrin är faktumet
att produktionens delprocesser, fr̊an framtagning av r̊amaterial till att en montör har alla de
ing̊aende komponenterna för systemet, ofta är utspridd över flera aktörer världen över. För att
produktionen ska falla inom ramarna för cirkulär ekonomi m̊aste alla de olika aktörerna agera
cirkulärt. Dessutom ska all transport dem emellan ske med fordon som förbrukar förnyelsebar
energi. Som tidigare nämnts p̊ag̊ar just nu en utredning i EU för hur solcellsproduktion ska ut-
formas för cirkulär ekonomi. De största producenterna av solceller finns dock i länder som inte
kommit lika l̊angt i h̊allbarhetsfr̊agor som EU har. För att f̊a även dessa länder att bli intresser-
ade av att ställa om sin verksamhet för cirkulär ekonomi föresl̊ar vi att de ing̊aende aktörerna
inom solcellsindustrin etablerar samarbeten sinsemellan med cirkulära krav. Eftersom varje
aktör har en mängd olika kunder föresl̊ar vi att detta görs genom att utforma branschstandard
för produktion och hantering av produkterna för cirkulär ekonomi.

För att verkligen lyckas tror vi även att det krävs att varje lands regering sätter upp regleringar
för en cirkulär ekonomi för företag verksamma i landet, gärna kombinerat med incitament för
aktörer att agera mer enligt den cirkulära ekonomins principer. Det kan t.ex. handla om att
förbjuda vissa typer av farliga kemikalier och att sätta upp regleringar för hantering av avfall-
sprodukter s̊a som en avfallsavgift vid installation som man sedan f̊ar tillbaka vid återvinning.
Här bör man dock vara försiktig, för mycket regelringar kan hämma en bransch. Intrycket fr̊an
att ha pratat med installatörer visar att de flesta kunder fortfarande installerar solceller för
att de kan göra en ekonomisk vinning, inte enbart av miljöhänsyn. Det är troligtvis till stor
del de minskade kostnaderna för solcellssystem under senare år som gjort att solcellsmarknaden
expanderar s̊a snabbt. Om regleringar leder till högre kostnader kan denna expansion hämmas
vilket inte är åtr̊avärt ur ett större cirkulärt perspektiv.
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Utvecklingen av ett specifikt hanteringssystem för solceller som n̊att slutet av sin livstid är en
möjlighet för m̊anga parter inom energisektorn. Vid utvecklingen av ett s̊adant bör aktörer
med olika intressen i de olika stegen; återanvända, återställa och återvinna solcellssystemet tas
i hänsyn. Särskilt ett samarbete mellan energiindustrin och avfallsindustrin är viktigt d̊a det
krävs kunskaper inom de b̊ada ämnena för att maximera värdeutvinningen ur avfallet. Exem-
pelvis bör satsningar p̊a forskning inom förbättring av kvalitén i återvunna material, främst de
halvledarmaterial som används i solceller, göras. Detta p̊a grund av ett i nuläget stort glapp
mellan nyproducerade material och återvunna s̊adana. Eftersom solcellen är mycket känslig
för orenheter i halvledarmaterialen eller glas som inte är transparent är en noggrann hanter-
ing och kontroll inom återvinningsprocessen viktig. En satsning inom detta omr̊ade kan bana
väg för kluster av innovationer inom återvinning. Här kan solcellstekniken utvecklas ytterli-
gare till högre effektivitet och mer miljövänliga material och metoder. Detta skulle ge även en
samhällsekonomisk nytta d̊a det skapas jobbtillfällen och minimerar de negativa externa effek-
terna av solcellsindustrin. Här bör statliga institutioner ta sitt ansvar b̊ade genom att bidra
med investeringar samt utforma regleringar och ramverk kring solcellshanteringen som gynnar
återvinning av förbrukade solcellsmoduler. EU har startat detta arbete genom ett direktiv för
producentansvar kring solcellsmoduler.

En fr̊aga som m̊aste klargöras är var återvinningsstationerna, specialiserade för återvinning av
solceller, ska etableras. Förslagsvis skapas de sammanhängande med produktionen eftersom det
är där materialet återigen ska användas och där finns kunskap om materialen och hanteringen
av dem. Tyskland, Kina och Japan är de länder som har störst konsumtion av solel. Sam-
manträffande nog är dessa länder även stora producenter av solceller, vilket understryker vikten
av att utveckla återvinnigssystem där. En viktig faktor inom cirkulär ekonomi är att minska
transporter och med detta förslag skulle produktion, utnyttjande och återvinning ske lokalt.
Montörer i länder med en mindre användning av solceller sulle kunna avtala om återtagande
av systemet för återvinning redan vid inköp av modulen. Alternativt etablera samarbeten med
närmaste återvinningsstation för att minimera transporter d̊a dessa skapar negativa externa
effekter i form av koldioxidutsläpp, vilket motstrider den cirkulära ekonomins principer.

Det är allts̊a väsentligt att även en montör av solcellssystem anpassar sin verksamhet för cirkulär
ekonomi och inte bara producenterna av solcellsmodulerna. Om inte montörerna skapar samar-
beten med kunder, underleverantörer och återvinningscentraler sluts inte cirkeln och det finns
ingen garanti för att trasiga solceller hanteras i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.
I resultatet föresl̊as en alternativ affärsmodell, inspirerad av Solarcity, där en montör hyr ut
solcellssystemet till en m̊anatlig avgift. Detta för att beh̊alla kontrollen över systemet för att
säkerställa att det hanteras enligt den cirkulära ekonomins tre principer. Framför allt garan-
teras p̊a s̊a sätt att systemet återvinns vid återvinningsstationer som är specialiserade p̊a just
solceller. Ett problem som m̊anga svenska montörer ser med den affärsmodellen är att kun-
der inte är intresserade av att betala mer för systemet än vad de f̊ar ut i effektutveckling per
m̊anad. Det blir ocks̊a en kostnadsfr̊aga för producenterna d̊a det krävs att företaget har ett
stort kapital för att kunna vänta in vinsten i flera år. När vi pratat med olika montörer p̊a en-
ergir̊adgivningens solcellsmässa visar det sig att f̊a företag har den finansiella styrkan att kunna
erbjuda en s̊adan lösning till sina kunder. De företag som faktiskt erbjuder leasing av syste-
men gör det för att öppna upp marknaden för kunder som inte har r̊ad med den stora initiala
investering som installation av ett solcellssystem innebär.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi kan även gynna en montörs, som Susen AB:s, varumärke
d̊a kunder blir mer och mer medventna om de växande miljöproblemen och ocks̊a väger in detta
i sina val som konsumenter. Speciellt medvetna om situatuionen kan de konsumeter, som gör
ett aktivt val för att använda grön el, tänkas vara. Detta understryker ytterligare möjligheterna
för Susen AB att implementera cirkulär ekomomi.
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7 Slutsatser

Detta arbete visar att det viktigaste steget mot implementering av en mer cirkulär ekonomi
inom solcellsindustrin är utformning av en hanteringsprocess för uttjänta solcellssystem. Vidare
bör följande åtgärder utföras inom produktion respektive montering av solcellssystem.

För att bevara och stärka naturligt kapital genom att kontrollera ändliga r̊avarulager och bal-
ansera flöden av förnybara resurser bör en producent av solcellsmoduler göra följande:

• Konstruera solceller med högre effektivitet.

• Konstruera solceller som kräver en mindre mängd ing̊aende material.

• Vara varsam med ämnena indium och gallium vid återvinning av solcellerna d̊a koncen-
trationen av dessa ämnen i jordskorpan är väldigt liten.

För att optimera resursavkastningen genom att ständigt l̊ata produkter, komponenter och mate-
rial cirkulera med sin fulla nytta i b̊ade det tekniska och biologiska kretsloppet bör en producent
göra följande:

• Designa för enkel demontering av solcellsmodulerna.

• Använd återvunnit material i s̊a stor utsträckning som möjligt.

För att eliminera negativa externa effekter fr̊an produktionen bör följande punkter tas i anspr̊ak.

• Använd mindre energikrävande metoder för framställning av kisel.

• Använd enbart förnyelsebar energi till produktionen.

• Uteslut miljöfarliga kemikalier s̊asom kadmium, bly, gallium, indium, selen, zink.

För att bevara och stärka naturligt kapital genom att kontrollera ändliga r̊avarulager och bal-
ansera flöden av förnybara resurser bör en montör av solcellssystem göra följande:

• Välja underleverantörer som följer den cirkulära ekonomins tre principer.

• Montera solcellssystemet för maximal effektutvinning under systemets livstid.

För att optimera resursavkastningen genom att ständigt l̊ata produkter, komponenter och ma-
terial cirkulera med sin fulla nytta i b̊ade det tekniska och biologiska kretsloppet bör en montör
av solcellssystem göra följande:

• Avtala med kund om underh̊all av solcellssystemet för att säkerställa att systemet hanteras
p̊a rätt sätt för en cirkulär livstid.

• Se till att solcellen återvinns vid en återvinningsstation specialiserad p̊a solceller när den
dess livstid är slut.

För att eliminera negativa externa effekter bör en montör av solcellssystem göra följande:

• Använda lokala underleverantörer i s̊a stor utsträckning som möjligt.
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8 Förslag till framtida forskning

D̊a en viktig del inom den cirkulära ekonomin är att tänka i system har vi i detta arbete
valt att undersöka solcellens hela produktionskedja fr̊an utvinning av r̊avara till montering och
diskuterat varje steg mer övergripande. Många av produktionsstegen skulle g̊a att ytterligare
fördjupa sig i s̊asom vilka material som skulle kunna bytas ut i solcellsmodulerna för att öka
effektiviteten eller hur man kan minska mängden farliga substanser. Fördjupade studier inom
varje omr̊ade i projektet har försv̊arats p̊a grund av den avacerade tekniken bakom produktionen
av solcellssystem och den stora spridningen av aktörer som är involverade. Det finns inte heller
n̊agon producent av solcellesmoduler som är verksam i Sverige, vilket har omöjligjgjort ett
studiebesök i produktion. Transporter mellan r̊avaruutvinning, producent, installatör, kund
och slutligen återvinning är även n̊agot som kan undersökas mer fördjupat för att hitta sätt att
minimera dessa. Vid planering av ett återvinningssystem bör hänsyn tas till transportfr̊agan.
En annan fr̊ageställning som kan utredas ytterligare är hur man kan utvinna kisel p̊a ett mer
energieffektivt sätt. Man skulle även kunna göra samma studie men p̊a andra typer av solceller,
främst tredje generationens solceller som är de solceller som är p̊a framväxt idag. Dessa fr̊agor
överlämnas till framtida studier.

Detta arbete skulle allts̊a p̊a m̊anga punkter kunna fördjupas ytterligare för att hitta flera sätt
och större vinster med en överg̊ang till en cirkulär ekonomi inom solcellsindustrin. Arbetet kan
dock ses som en början p̊a detta för att skapa medvetenhet och visa p̊a möjligheterna med en
cirkulär ekonomi inom denna bransch.
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