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Begreppsförklaringar 
Agenda 2030 – En resolution antagen av FN:s generalförsamling år 2015 med syftet att skapa 

en gemensam målbild (med 17 globala mål uppdelade i delmål) för att nå en långsiktigt global 

hållbar utveckling. Två av målen, Hållbar energi åt alla, samt Hållbar produktion och 

konsumtion är direkt kopplade till den här uppsatsen.  

Cirkulär ekonomi – Till skillnad från i den traditionella linjära ekonomin, ligger fokus på att 

bevara materials värde och behålla det i sitt kretslopp genom åtgärder längs med en produkts 

hela värdekedja. 

EEB-registret – Naturvårdsverkets register för producenter av Elektrisk och Elektronisk 

utrustning samt Batterier.  

Innovationskritiska metaller och mineral – Term som innefattar de metaller och mineral som 

krävs för nya miljö- och teknikinnovationer. Används ibland synonymt med 

omställningsmineral.  

Kritiska metaller – För att definieras som kritisk metall enligt EU:s definition ska materialet 

dels vara förknippat med en hög försörjningsrisk, dels vara av betydelse för megasektorer inom 

EU och därmed har ett stor ekonomiskt värde. (SGU, 2018).  

Miljömålsrådet – Ett expertnätverk med representanter från ett antal av Sveriges myndigheter 

som tillsammans arbetar med åtgärder som de antar i samverkan för att nå miljömålen och en 

långsiktig hållbar utveckling. En av de senast antagna åtgärderna med start 2019 benämns 

Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid. 

Omställningsmineral – Term enligt Miljömålsrådet (2019), som framför allt brukas av SGU, 

definieras som ”de metaller som behövs för grön omställning, för till exempel elbilar, batterier, 

sol- och vindkraft”. Används ibland synonymt med innovationskritiska metaller och mineral.  

Producentansvar – Ett styrmedel med syfte att motivera producenter att tillverka produkter 

som är resurssnåla, utan farliga ämnen, som är lätta att återvinna (Naturvårdsverket, 2019). För 

solpaneler fastställs detta i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Av 

förordningen följer att den som tillverkar, säljer, importerar och sätter solpaneler på den svenska 

marknaden (definieras som producent) ska betala en avgift som finansierar en miljömässigt 

godtagbar hantering av produkterna när de blivit avfall.   

Sekundära material –Till skillnad från ett primärt, jungfruligt material har ett sekundärt eller 

ett återvunnet material tidigare fyllt en funktion eller använts, men har sedan bearbetats eller 

behandlats för att få ett andra liv och användas på nytt. 

Sällsynta jordartsmetaller – En grupp på 17 metaller som återfinns i låga koncentrationer i 

jordskorpan men har mycket unika egenskaper, såsom magnetism och konduktivitet. 

(Tillväxtanalys, 2017). Av ämnena i det periodiska systemet består gruppen av lantanoiderna 

samt yttrium och skandium. Detta begrepp beblandas ibland med omställningsmineral, kritiska- 

och innovationskritiska metaller, men har alltså en egen innebörd.  

WEEE Direktivet – (Waste Electrical and Electronic Equipment). Direktiv från EU där 

producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter etableras. Direktivet trädde i kraft 

år 2005.  
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan förindustriell tid har antropogena utsläpp av växthusgaser orsakat en höjning av 

temperaturen i atmosfären med ungefär 1°C. Experter i FN:s klimatpanel IPCC menar att 

temperaturökningen bör hållas under 1,5°C för att minimera effekterna i form av värmeböljor, 

stigande havsyta, förändrade ekosystem och förlust av biologisk mångfald (Masson-Delmotte 

et al., 2018). Sverige var ett av 194 länder som skrev under Parisavtalet år 2015 där samtliga 

parter gav löfte att verka för att begränsa den globala temperaturökningen enligt experternas 

råd. Under samma år antog FN:s generalförsamling resolutionen om Agenda 2030, med 17 

globala hållbarhetsmål med delmål som alla bidrar till att uppnå en hållbar utveckling.   

Ett av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är ”Hållbar energi för alla” och en viktig del 

i arbetet att minska växthusgasutsläppen är avvecklingen av fossilbaserade energislag. En 

omställning till en energisektor baserad på icke-fossila energislag är en förutsättning för att det 

ska vara möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. I en rapport från Energimyndigheten 

(2019a) presenteras olika scenarier för hur Sveriges energisystem och utsläpp av växthusgaser 

kan komma att se ut framöver. Dessutom förutspås en ökad elanvändning i samtliga scenarier 

som följd av en ökad elektrifiering för att fasa ut fossila bränslen.   

Ett annat mål i Agenda 2030 är ”Hållbar produktion och konsumtion”. En del av målet är att 

minska mängden avfall genom att arbeta utefter ordningen i avfallshierarkin; förebygga, 

återbruka och materialåtervinna. Detta ingår också i utvecklingen av en cirkulär ekonomi (figur 

1); att behålla material i sitt kretslopp längre vilket kan innebära en minskad användning av 

jungfruliga resurser (Mathieux et al., 2017).  

I enlighet med de nationellt tilldelade kraven i förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) ska minst 

49 % av Sveriges energi vara förnybar till 2020 (IEA PVPS, 2018). Regeringen har höjt detta 

Figur 1. En konceptuell illustration av en förenklad cirkulär ekonomi. 

Från Mathieux et al., 2017. 
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mål till 50 %, som ett av flera energipolitiska mål. Vidare finns ett mål om 100 % förnybar 

elproduktion till år 2040 formulerat (Energimyndigheten 2019b). 

Som en del av förnybar elproduktion är solceller aktuella då de har en låg direkt miljöpåverkan 

under tiden de är i bruk. I slutet av 2017 hade det globalt installerats solpaneler med en 

kumulativ effekt på över 400 GW. Med en stabil årlig tillväxt på genomsnittligt 37 % sedan 90-

talet är solceller den snabbast växande typen av förnybar energi (Deng et al., 2019).  

För att få en helhetsbild av solcellernas totala miljöpåverkan måste hänsyn tas till hela 

livscykeln, som innehåller steg med större inverkan på miljön och utsläpp av växthusgaser än 

användningen. Det är framförallt utvinningen av råvaror vid tillverkningsfasen som är mycket 

energikrävande (Choi & Fthenakis, 2010). El producerad av solceller har generellt lägre 

klimatpåverkan än el som producerats av fossila energislag men högre än de flesta andra 

förnybara elproduktionstekniker, se figur 2 (Resvik & Ågren, 2016).   

 

Inom EU uppmanas medlemsländerna att ta frågorna om långsiktig tillgång och användning av 

innovationskritiska metaller och dess återvinning på stort allvar. Enligt EU är en metall kritisk 

då den förknippas med hög försörjningsrisk och är av hög ekonomisk betydelse inom betydande 

sektorer inom unionen (SGU, 2018). Om inga åtgärder vidtas för att tillgodose det ökade 

behovet kommer flera metaller, däribland indium och silver, att förknippas med problem vad 

gäller försörjningstrygghet redan innan 2030 (Blagoeva et al., 2016). Att det uppstår direkt brist 

på dessa metaller kan förhindras genom olika åtgärder. Enligt Blagoeva et al. (2016) finns det 

tre olika tillvägagångssätt. Det första tillvägångsättet som nämns är att hitta ämnen som kan 

ersätta det kritiska ämnet i fråga och fortfarande säkerställa samma egenskaper och funktion. 

Det andra tillvägagångssättet handlar om att öka utvinningen eller framställningen av ämnet 

inom EU för att minska importberoendet och öka försörjningstryggheten. Att satsa på att 

utveckla tekniker och system för återvinning av redan producerade produkter är det tredje 

tillvägagångssättet som nämns och det som ligger i fokus i den här uppsatsen, se figur 3. 

Figur 2. Växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv för olika elproducerande tekniker. Solkraft - 

"hög" och "låg" beror på rådande energimix i produktionslandet. Motsvarande variation i andra 

elproducerande tekniker förekommer. Illustration från Resvik & Ågren (2016). 
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Volymen av uttjänta solpaneler är idag begränsad, i synnerhet i Sverige. Dock kan återvinning 

av dessa förväntas bli en industriellt relevant aktivitet inom det närmaste decenniet. Flera 

prognoser på hur avfallsflöden kommer att se ut globalt visar på att mängden uttjänta solpaneler 

kommer att öka exponentiellt under de kommande åren, på grund av den omfattande 

expansionen av solpanelsinstallationer i början av 2000-talet som var ett resultat av de statliga 

incitament som upprättades i flera länder över hela världen (Azeumo et al., 2019). Med 

anledning av detta är det angeläget att identifiera vilka behandlingsmetoder som är tekniskt och 

ekonomiskt genomförbara (Duflou et al., 2018). 

För att skapa ett effektivt system för hantering av de uttjänta produkterna krävs att det finns 

underlag för vilka mängder och vilket innehåll som är att förvänta då volymkrav styr 

investeringar i återvinningstekniker. Solcellers tekniska livslängd är förhållandevis lång i 

jämförelse med andra elektriska och elektroniska produkter (Axelsson et al., 2017). Den långa 

livslängden gör å ena sidan att frågan om återvinning hittills inte har ansetts direkt akut, då det 

dröjer innan de stora mängderna som krävs för att göra återvinningsprocessen ekonomiskt 

lönsam finns tillgängliga. Å andra sidan kan uppgifter på hur mycket samt vilka typer av 

solceller som installerats under de senaste 10–15 åren och därmed förutspås bli uttjänta inom 

10–20 år möjliggöra ett proaktivt agerande.  

Det finns flera fördelar med att börja titta på återvinningsskedet redan i design- och 

konstruktionsfasen, för att underlätta separationen av komponenter (Corcelli et al., 2018). 

Kopplingen mellan produktens design och konstruktion och återvinningsfasen är nämligen en 

fråga som tenderar att aktualiseras först efter att stora mängder avfall redan uppstått (Seeger, 

2019).  

1.2 Syfte, frågeställningar och mål   
Uppsatsens övergripande syfte är att analysera nuvarande kunskapsläge kopplat till utmaningar 

och möjligheter för en framtida återvinning av uttjänta solcellspaneler i Sverige – med fokus på 

resurseffektiv hantering av de ingående kritiska metallerna.  

  

Återvinn 
kritiska 
metaller

Substituera 
kritiska metaller

Utveckla nya 
tekniker

Figur 3. Tre olika angreppssätt för att undvika att det uppstår brist på innovationskritiska metaller (Blagoeva et 

al., 2016) kopplat till solcellspaneler i en cirkulär ekonomi, där den mörkgröna tårtbiten indikerar fokusområdet 

för denna uppsats. 
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För att möta detta syfte ämnar uppsatsen att besvara följande frågor: 

1. Hur stora flöden av uttjänta solcellspaneler och vilka kvantiteter av dess ingående material 

är att vänta baserat på vad som finns installerat idag? 

2. Hur ser återvinningen av solcellspaneler (och kritiska metaller) ut idag? 

3. Vilka barriärer förekommer idag som försvårar en resurseffektiv hantering av solcellsavfall 

och hur kan dessa barriärer övervinnas och en ökad återvinning åstadkommas? 

Uppsatsens mål är att presentera en nulägesanalys av hur olika aktörer genom solcellens 

värdekedja arbetar med frågan kring solpanelers hantering vid ”End-of-life” (EOL) -skedet idag 

samt hur de solceller som installerats i Sverige planeras att tas om hand när de blir uttjänta. 

Vidare är målsättningen att reflektera kring samt analysera barriärer och möjligheter för hur 

systemet i Sverige kan utvecklas i strävan mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet.  

1.3 Avgränsningar 
Till att börja med är uppsatsen i huvudsak geografiskt avgränsad till Sverige. Kvantifieringen 

av solcellspanelernas innehåll är avgränsad till de solceller som installerats mellan 2009–2018 

i Sverige. I och med att den kvantitativa uppskattningen av upplagrade material baseras på 

uppgifterna om installerad effekt, avgränsas begreppet solceller till de (nätanslutna) 

anläggningar som registrerats i Sverige. Applikationer <50 cm (varken längd, bredd eller djup 

får överstiga 50 cm), såsom trädgårdslampor eller bärbara laddare inkluderas inte. Övrigt 

innehåll i en solcellsanläggning såsom växelriktare, kablar och monteringsanordningar faller 

utanför avgränsningarna i studie, då denna kringutrustning kan se väldigt olika ut, bland annat 

beroende på storlek på system. 

Figur 4. Illustration av avgränsningen för studien. 
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Vidare fokuserar litteratur- och intervjustudien på värdekedjan för solpanelen från det att den 

är importerad till Sverige och introducerad på den svenska marknaden (en producent kan 

kopplas till solpanelen) till och med återvinningen av den uttjänta panelen. Därav inkluderas 

inte led i livscykeln såsom utvinning av råvaror, förädling av råvaror, produktion av panel och 

transporter (figur 4). Dessa led i livscykeln sker vanligtvis utanför Sveriges gränser, men 

resonemang kring detta förekommer för att få ett helhetsperspektiv.  

Även intervjustudien avgränsades till att omfatta aktörer inom Sveriges gränser. Detta av skäl 

som främst kopplas till svårigheter med att komma i kontakt med tillverkare utomlands. I och 

med denna avgränsning kan det inte uteslutas att potentiella respondenter i andra länder hade 

bidragit med andra perspektiv och erfarenheter.   

1.4 Disposition 
Inledningsvis redogörs för metodval, dels för litteraturstudien, inklusive kartläggningen av 

register, dels för den kvantitativa beräkningen. Sedan kommer uppsatsen att ge en beskrivning 

av kunskapsläget kring solpaneler och dess återvinning, redogöra för solcellernas roll i det 

svenska energisystemet idag och i framtiden, vilka typer av teknologier som förekommer och 

teknologiernas innehåll av olika metaller. Teoridelen kommer även att förklara hur systemet för 

hantering av uttjänta solceller och återvinning av dessa ser ut idag samt koppla detta till 

befintliga mål för återvinningsgrader. Vidare beskrivs hur EU-direktiv och svensk 

avfallslagstiftning ställer krav på och reglerar hanteringen av elektriska och elektroniska 

produkter i allmänhet, och solpaneler i synnerhet.  

Resultatet redovisas i två delar; den första delen är en kvantitativ uppskattning av mängderna 

metaller i dagens installerade solceller. Den andra delen är en kvalitativ sammanställning av 

intervjustudien. Resultatet från del ett analyseras för att kunna sätta materialmängderna i 

perspektiv till dagens kapacitet för återvinning och i relation till de mängder av respektive 

metall som återvinns idag. Del två analyseras för att besvara de mer analytiska 

frågeställningarna rörande hur systemet ser ut i Sverige idag och hur barriärer kopplat till 

utvecklingen av ett resurseffektivt system kan övervinnas och vilka möjligheter som kan finnas.  

I diskussionen resoneras det kring hur befintligt system för återvinning av elektronikavfall 

fungerar i Sverige, både generellt, och för solpaneler specifikt. Det resoneras även kring 

huruvida lagstiftningen och aktörskedjan är utformad på ett sådant sätt att det främjar 

resurseffektivitet och främjar en cirkulär ekonomi. Här kategoriseras intervjustudiens resultat 

in i barriärer och möjligheter. I uppsatsen avslutande del formuleras slutsatser för att återkoppla 

till de inledande frågeställningarna. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning.   
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 Metodik 

2.1 Tillämpad forskning och metodval 
Forskning innebär ett systematiskt sökande efter kunskap. Forskningen ska bidra med något 

nytt och inte endast upprepa sådant som är känt sedan tidigare. Att bekräfta ett befintligt resultat 

eller att utföra en systematisk-kritisk genomgång av ett sådant kan leda till att kunskapsnivån 

höjs och utgör ett exempel på forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  

Det finns inom vetenskapen olika sätt att dela in olika forskningstyper. Ett sätt att dela in i är 

grundläggande forskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning. Grundläggande 

forskning syftar till forskning utan en förutbestämd tillämpning i åtanke. Tillämpad forskning 

bedrivs för att få fram kunskap som till exempel leder till förbättring av ett system och 

uppdragsforskning är direkt styrd av beställaren av uppdraget. Aktuell studie bedöms 

kategoriseras som tillämpad forskning. Den har likt uppdragsforskning ett specificerat syfte, 

dock utan att vara direkt styrd av uppdragsgivaren (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att uppnå syftet att förbättra ett system utgår forskningen i en problemfråga. Utifrån de fyra 

typerna av problemformuleringsansatser enligt Alvehus (2018) grundar sig denna uppsats i en 

kombination av pusselbitsansatsen och aktörsansatsen. Pusselbitsansatsens övergripande 

målsättning är att identifiera kunskapsluckor och bidra till att fylla dem, genom att rendera en 

heltäckande teoretisk karta kopplat till ett problem. Aktörsansatsens målsättning är att 

identifiera konkreta problem så som aktörer upplever dem, med syftet att försöka lösa dessa 

problem för att bidra med generell praktisk förståelse. Dessa två ansatser kombinerar empiriska 

och teoretiska infallsvinklar och motiverar valet av att kombinera en kvantitativ uppskattning 

av dagens situation, med en litteratur- samt en intervjustudie.  

2.2 Litteraturstudie 
För en nulägesanalys och insamling av teoretiskt bakgrundsmaterial till de kvalitativa 

frågeställningarna, 2 och 3, samt identifiering av eventuella kunskapsluckor, genomfördes en 

litteraturstudie. Insamlingen av kunskap och fakta har genomförts succesivt under hela arbetet, 

både från vetenskapliga artiklar och från myndigheters vägledningar och rapporter samt lagtext 

som finns tillgänglig via Riksdagens hemsida (riksdagen.se). De vetenskapliga artiklarna i 

denna studie har främst inhämtats via sökningar i vetenskapliga databaser, men även på 

rekommendation från handledare. Huvudsakliga databaser som användes var LUBSearch och 

Google Scholar. Genom olika kombinationer av sökord såsom; solar PV waste management, 

obsolete, end-of-life, "material intensity" och tech* renewable energy, samlades ett stort 

underlag med litteratur in. Via direkta sökträffar fanns även andrahandsträffar via sökmotorns 

förslag på ”liknande artiklar” och även genom att titta på listan med mer nyligen publicerade 

artiklar som i sin tur citerat den ursprungliga artikeln utökades litteraturunderlaget. Tilläggas 

bör att sökningarna avgränsades till artiklar publicerade efter 2010 eftersom solpanelernas 

teknik, utformning, materialintensitet och innehåll utvecklas snabbt.  

2.3 Kartläggning av register 
För att besvara den första frågeställningen, om kvantiteter upplagrade metaller, har olika 

myndigheters register kartlagts och uppgifter i rapporter som på ett eller annat sätt kan kopplas 

till upplagringen av metaller i dagens installerade solceller inhämtats. Detta omfattade 

Naturvårdsverkets (NV) register om Producentansvar, utdrag från Tullverkets HS-system 

(Harmonized systems) med importdeklarationer, Energimyndighetens redovisade uppgifter om 

antal anläggningar och installerad effekt från solceller i Sverige samt Boverkets register 

Solcellsstödet med registrerade ansökningar om investeringsstöd.  
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2.4 Beräkning av metaller i installerade solcellspaneler  
Den totala installerade effekten från solcellspaneler i Sverige presenteras baserat på uppgifter 

från IRENA (International Renewable Energy Agency) som baserar sina uppgifter på sina 

frågeformulär som officiella källor får fylla i från respektive nation. IRENA:s dataunderlag 

presenterar data för en längre tidsperiod än vad som finns tillgängligt via Energimyndighetens 

statistikdatabas. Uppgifterna i IRENA och Energimyndigheten skiljer sig dock åt, där 

Energimyndighetens uppgifter uppges vara mer konservativa och IRENA:s uppgifter istället 

uppges vara något optimistiska (Frisk, 2019), då den senaste rapporterade effekten för 2018 

anges vara en uppskattning (IRENA, 2019). Vad detta innebär i mängder (ton) kan uppskattas 

med hjälp av uppgifter om materialintensitet. Materialintensitet har använts i tidigare studier, 

som studerat metallbehovet för storskalig implementering av solcellsteknik på en global skala 

framför allt kopplat till frågor om råvarubrist och försörjningstrygghet (Elshkaki & Graedel, 

2013., Fizaine & Court, 2015., Kavlak et. al., 2015). Uppgifterna från dessa artiklar skiljer sig 

väldigt mycket från varandra och ingen presenterar tydligt vad som inkluderas i siffrorna 

(endast panel, annan kringutrustning osv). Motsvarande uppgifter uppges av Paiano (2015) men 

här framgår det tydligare att siffrorna inkluderar endast panelen, utan andra komponenter och 

kringutrustning, varför dessa uppgifter används för vidare beräkningar. Peeters et al. (2017) 

utvecklade en prediktiv modell baserad på prognosmetoden ”distribution delay” vilken tar 

hänsyn till att produkterna blir uttjänta både förr och senare än den uttalade tekniska 

livslängden, till följd av de ingående parametrarna slitage, åldrande och produktfel. Paiano 

(2015) använder istället en enklare input-outputmodell, med en konstant livslängd. I all sin 

enkelhet bedömdes denna modell tillräckligt noggrann att använda i den här uppsatsen, då 

osäkerheterna i dataunderlaget i övrigt är omfattande och en mer komplex modell inte 

nödvändigtvis hade genererat en mer tillförlitlig bild av verkligheten.   

Med ekvation (1) beräknades den totala vikten av uttjänta solcellspaneler för ett visst år, alltså 

summan som utgörs av samtliga solcellstekniker.  

(1) 𝑊𝑦 = ∑ 𝑢𝑥 ∗ 𝑓𝛼 ∗ 𝑤𝛼
2
𝛼=1   

Wy = den totala vikten (ton) 

y = index för år då solcellspanel blir uttjänt (y=x+25) 

ux = effekt installerad år x (MW/år) 

x = index för installationsår  

fα = fördelning av solcellspanelteknik (Si eller CIGS) (%) (antas vara konstant över 

tidsperioden och lika med 2019 års fördelning) 

α = index för typ av solcellsteknik, Si=1 och CIGS=21. 

wα = vikt (ton/MW) för teknik α 

Med ekvation (2) beräknades innehållet (ton) av innehållande material i de solcellspaneler 

som förväntas bli uttjänta 2034–2043.  

(2) 𝑊𝛽 = ∑ ∑ 𝐼𝛼𝛽 ∗𝑊𝑦𝛼
2
𝛼=1

2043
𝑦=2034  

Wβ = vikt [ton] av material β  

β = index för typ av material 

Iαβ = materialinnehåll (%) för material β i teknik α 

Wyα = vikten år y för teknik α (enligt ekvation 1) 

 
1 Enligt uppgifter från Solcellsstödet, om fördelning av solcellstekniker i Sverige är det kiselbaserade- och CIGS 

solceller som utgör tillräckligt stor andel för att tas med i beräkningarna, se figur 7.  
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Med ekvation (3) kunde sedan det ekonomiska värdet av metallerna i de installerade 

solcellspanelerna uppskattas, baserat på uppgifter om metallpris och återvinningsgrader. 

(3) 𝑉𝛽 = 𝑊𝛽 ∗ 𝑅𝐺𝛽 ∗ 𝑃𝛽  

Vβ = det potentiella ekonomiska värdet av material β 

Wβ = vikt [ton] av material β (enligt ekvation 2) 

RGβ = återvinningsgrad (%) för material β  

Pβ = världsmarknadspriset på material β [MEUR/ton]  

2.5 Intervjustudie 
För att besvara frågeställningarna 2 och 3 rörande dels hur återvinningen ser ut idag i Sverige, 

dels vilka barriärer och möjligheter som finns för en förbättrad återvinning och ökad 

resurseffektivitet för uttjänta solpaneler framöver genomfördes en intervjustudie. Då det är svårt 

att läsa sig till hur de olika aktörerna i värdekedjan förhåller sig till frågan om EOL-fasen för 

solcellerna föreföll metodvalet lämpligt.  

Intervjuerna genomfördes med hög grad av strukturering, enligt Trosts (2010) definition i 

Kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var kopplade till ett förutbestämt fokusområde, med frågor 

kopplade till studiens frågeställningar. Graden av standardisering var däremot låg, då 

intervjuerna innehöll öppna frågor. Respondenten tilläts i stor utsträckning styra 

ordningsföljden av frågor och följdfrågor formulerades för att få mer utvecklade svar. Frågornas 

innehåll anpassades dessutom något efter vilken kategori som respondenten tillhörde (se 2.6) 

För fullständigt intervjuunderlag, se bilaga 3.  

Gällande urvalet av respondenter i studien anses det inte i statistisk mening representativt, något 

som enligt Trost (2010) ofta är ointressant vid kvalitativa studier. Han menar att man istället 

eftersträvar en så stor variation som möjligt inom ett begränsat område. Urvalet ska vara 

heterogent inom en given, mer homogen, ram. Totalt genomfördes tio intervjuer. Bedömningen 

gjordes att detta var tillräckligt många och urvalet tillräckligt varierat för att kunna fånga 

aktörskedjans olika perspektiv. En viss tendens av återkommande svar från aktörer inom samma 

kategori anades, varför ytterligare intervjuer bedömdes kunna bidra med endast en begränsad 

mängd nya inspel.  

Varje intervju tog ungefär en timme, och intervjuerna genomfördes antingen på respondentens 

kontor i den mån det var geografiskt möjligt (inom Stockholmsområdet) eller över Skype (se 

tabell 1). Vid en första kontakt, då intervjuförfrågan skickades via epost, ombads personen i 

fråga att vidarebefordra förfrågan till den på företaget som hen ansåg bäst lämpad att medverka 

i intervjun (baserat på ett bifogat preliminärt frågeunderlag). Respondenternas roll i företaget 

varierade således från företag till företag beroende på hur deras organisation såg ut. Efter 

respondenternas godkännande spelades samtliga intervjuer in för att kunna transkriberas och 

analyseras. Detta skapade ett bättre samtal utan avbrott för anteckningar under intervjun.  

Vid kvalitativ forskning som inkluderar undersökningsdeltagare, som vid en intervjustudie, 

finns det forskningsetiska principer att ta hänsyn till för att skydda respondenterna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att 

respondenterna informerades om sin roll i sammanhanget samt villkoren för deltagandet i 

intervjustudien, att medverkande var fullkomligt frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta 

i vilket skede som helst. Vidare tydliggjordes för respondenterna vad intervjustudiens resultat 

skulle användas till och att oklarheter vid sammanställningen av intervjuresultaten skulle 

stämmas av med de medverkande för att försäkra att allt hade uppfattats korrekt. Samtliga 
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respondenter blev tillfrågade om de accepterade att deras företag, alternativt deras eget namn, 

kunde uppges och skrivas ut i uppsatsen, för att säkerställa att konfidentialitetskravet 

uppfylldes. Gällande nyttjandekravet säkerställdes att personuppgifter insamlade genom 

intervjuerna endast nyttjades för avsedda ändamål. Samtliga respondenter utlovades att få ta del 

av resultatet av uppsatsen efter dess färdigställande.  

2.6 Indelning av respondenter i kategorier 
Respondenturvalet eftersträvades att göras så brett som möjligt, med aktörer från hela 

solcellernas värdekedja, för att undersöka om inställningen till frågan varierar beroende på 

aktörernas roll och perspektiv. Urvalet av respondenter gjordes alltså med målet att samtliga 

delar av aktörskedjan skulle finnas representerade. Önskvärt hade också varit att få med en 

svensk tillverkare av solceller i urvalet, men de uppgav att de inte hade möjlighet att medverka 

då det inte fanns någon som hade ”koll på området om återvinning”. Även ett smältverk 

kontaktades för att ingå i studien men de var tyvärr inte intresserade av att delta. Urvalet av 

respondenter illustreras i figur 5, i vilken respondenterna själva fått placera in sig baserat på 

deras roll och koppling till solpanelens värdekedja.   

 

1. Importörer/grossister/leverantörer  

För att få kontakt med företag i den här kategorin kontaktades samtliga företag som 

finns listade som Premiumföretag på Svensk Solenergis (SSE) hemsida. SSE är en 

branschförening med medlemmar från den svenska solenergibranschen. 

Premiumföretagen är medlemsföretag i deras kategori A, och beskrivs som ”Företag 

med hög omsättning, >10 Mkr/år, och betydande intresse avseende solenergi”. Alla 13 

företag kontaktades per epost till angiven kontaktadress. Till slut intervjuades fyra 

företag som antingen importerar solpaneler, eller i sin tur köper av en svensk grossist 

och säljer till slutkund.   

2. Regulativa/Administrativa aktörer (myndigheter)  

I den här kategorin intervjuades dels Naturvårdsverket som ansvarar för 

producentansvaret, dels Energimyndigheten som är den av regeringen utsedda 

myndigheten som arbetar med att expandera den svenska solelsmarknaden. Båda 

myndigheterna reglerar de olika styrmedel som kopplas till solceller och dess 

återvinning, t.ex. solcellsstödet som är ett investeringsstöd, ursprungsgarantier, 

producentansvar, återvinningsgrader. Det blev totalt tre intervjuer i kategorin, då två 

olika representanter med olika roller intervjuades på Energimyndigheten.  

3. Insamlingssystem och återvinningsanläggningar 

Dessa aktörer har närmare koppling till den praktiska insamlingen och återvinningen. 

De utgörs av insamlingssystem och återvinnare. Insamlingssystemet (El-Kretsen) 

ansvarar för att fullgöra producenternas producentansvar. Vad gäller återvinnarna, 

kontaktades samtliga tre som El-Kretsen uppgav behandlar diverseelektronik idag. 

Dessa tre är STENA Recycling, Kuusakoski Sverige AB och SIMS Recycling 

Solutions, varav de två förstnämnda återkopplade och medverkade i intervju. Det blev 

således tre intervjuer i denna kategori.  
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Figur 5. En illustration av spridningen av respondenter i intervjustudien och de olika delar av aktörskedjan de 

representerar. Bearbetad livscykelillustration från www.malarenergi.se.  

  

http://www.malarenergi.se/
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Tabell 1 Genomförda intervjuer i studien. Kolumnerna presenterar i tur och ordning; datum, företag, respondentens 

namn och roll, vilken kategori företaget tillhör och hur/var intervjun genomfördes. Den sista kolumnen presenterar 

initialerna som används för att referera till respondenterna i resultatet. 

 

  

Intervj

udag: 

Företag/myn

dighet: 

Namn, roll Grupp: Plats: Initi

aler: 

2019-

11-05 

Umeå Energi Lena Ahlgren, Projektingenjör- Förnybar 

Elproduktion 

1 Skype - Umeå LA 

2019-

11-08 

Swede Energy Rickard Lantz, försäljningschef och 

delägare 

1 Skype - 

Huskvarna 

RL 

2019-

11-25 
Kraftpojkarna Albin Hasselström, CMO 1 Skype - 

Västerås 
AH 

2019-

11-27 

Vattenfall Ron Sperber, category manager for Solar 

Panels 

1 Solna Business 

Park 

RS 

2019-

11-06 

Energimyndig

heten  

Christopher Frisk, Forskningshandläggare 

- solel 

2 Skype - 

Stockholm 

CF 

2019-

11-06 

Energimyndig

heten  

Linda Kaneryd, utredare inom miljöfrågor, 

svensk representant i IEA PVPS 

2 Skype - 

Eskilstuna 

LK 

2019-

11-13 

Naturvårdsver

ket 

Fredrik Larsson, handläggare 

återvinningsenheten, 

producentansvarsgruppen 

2 NV, 

Virkesvägen 2 

FL 

2019-

11-07 
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 Solcellspaneler och avfallshantering 

3.1 Fakta om solpaneler 

 Installerad kapacitet 
I Sverige utgörs ungefär 0,15 % av den totala elproduktionen av el producerad av solpaneler, 

vilket kan jämföras med att solpaneler stod för ca 2,5 % av globala elproduktionen år 2018 (IEA 

PVPS, 2018). Den installerade effekten av solpaneler har ökat betydligt under det senaste 

decenniet i Sverige, från ca 9 MW år 2009 till drygt 500 MW år 2018, se figur 6 (IRENA, 

2019). Under svenska förhållanden är det enligt Axelsson et al. (2017) rimligt att räkna med en 

utnyttjningstid på ungefär 1000 timmar per år, vilket skulle motsvara 0,5 TWh producerad el. 

Enligt Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel i Sverige (2016b) 

visar prognoserna att solel kan komma att motsvara 7–14 TWh år 2040, motsvarande 5–10 % 

av den totala elanvändningen.  

Den kraftiga tillväxten de senaste åren startade på allvar efter att investeringsstödet 

introducerades 2009. Den har sedan dess förstärkts med anledning av sjunkande priser för 

installation av solcellssystem, hög acceptans och intresse från allmänheten, samt en 

skattereduktion för småskalig egenproducerad el (IEA PVPS, 2018). 

 

 Olika solcellsteknologier  
Solceller brukar delas in i första, andra och tredje generationens solceller där den första utgör 

(mono- och polykristallina) kiselsolceller. Dessa har funnits längst på marknaden och är den 

vanligaste typen av solpanel globalt, med en marknadsandel på ungefär 90 %. I Sverige ligger 

Figur 6.  Årlig och ackumulerad effekt solcellspaneler i Sverige mellan 2009–2018 

samt procentuell ökning från år till år. Uppgifter från IRENA Renewable Energy 

Statistics 2019.   
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motsvarande andel på ca 97 % (figur 7) 2. Solpaneler baserade på mono- och polykristallina 

kiselsolceller är oftast inte förknippade med farliga tungmetaller.  

Andra generationens solceller utgörs av tunnfilmssolceller, där de två vanligaste teknikerna är 

CdTe (kadmium-tellurium) och CIGS (koppar-indium-gallium-selen). Även dessa är 

kommersialiserade men inte i lika stor skala. De utgör de återstående 10 % av marknaden 

globalt och är fördelade mellan CdTe, CIGS och amorfa kiselceller (Azeumo et al., 2019). I 

Sverige är andelen betydligt lägre (figur 7). Tunnfilmssolceller har generellt något lägre 

verkningsgrad och innehåller ett antal sällsynta och/eller kritiska metaller, som går att utläsa av 

deras namn. Den tredje generationens solceller omfattar flera framväxande, ännu inte 

kommersialiserade tekniker, såsom färgämnessensibiliserade solceller och organiska solceller 

(Xu et al., 2018).  

En typisk kiselsolcellspanel består av en aluminiumram, ett glasskikt, ett inkapslingslager av 

polyvinyletylacetat (EVA-plast), solceller, en kopplingsbox och en baksida av ett PET (poly-

etylen) eller Tedlar-skikt (polyvinyl-fluorid eller PVF), se figur 8. Solcellerna består av en 

kiselplatta med en silverelektrod på framsidan och en aluminiumelektrod på baksidan, som är 

sammankopplade med blybelagd koppartråd (Fiandra et al., 2019). 

 
2 Baserat på ett utdrag med uppgifter från Solcellsstödet via email från Jeff Berard på Energimyndigheten, 2019-

09-12  

Figur 7. Fördelning av solcellstekniker i Sverige 2019, baserat på uppgifter 

från Solcellsstödet. 
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Även om andra tekniker förekommer på solcellsmarknaden idag, har mono- och polykristallina 

kiselsolceller dominerat marknaden de senaste 30 åren (Corcelli et al, 2018) och förväntas 

dominera återvinningsscenarierna under de kommande decennierna (Duflou et al., 2018). Deras 

materialkomposition har inte förändrats nämnvärt sedan mitten av 1980-talet. Tack vare sin 

långa livslängd är det därför rimligt att vänta att panelerna som blir uttjänta 2030 kommer att 

ha liknande struktur och materialkomposition som dagens standardpanel (Deng et al., 2019).  

3.2 Kritiska metaller i solcellspaneler  
Det finns idag flera begrepp för gruppen kritiska metaller. Olika definitioner, som i stor 

utsträckning täcker in samma material, men ändå inte är synonymer används idag om vartannat. 

Tillväxtanalys, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och NV använder begrepp såsom 

”kritiska mineral”, ”innovationskritiska mineral” och ”omställningsmineral”. ”Energimetaller” 

är ytterligare ett begrepp som används i litteraturen (Elshkaki & Graedel, 2013). Vidare används 

ofta begreppet sällsynta jordartsmetaller, som är definierat av International Union of Pure and 

Applied Chemistry, och är ett antal ämnen i det periodiska systemet. De förekommer i låga 

koncentrationer i jordskorpan men har hög efterfrågan vid tillverkning av elektronisk 

utrustning, batterier och magneter tack vare egenskaper såsom magnetism och konduktivitet. 

(Tillväxtanalys, 2017). En metall kan således vara en sällsynt jordartsmetall utan att vara kritisk. 

Fortsättningsvis i uppsatsen används begreppet kritiska metaller, vilket då inkluderar både de 

enligt EU:s definition kritiska metallerna, samt de innovationskritiska metallerna.   

Uttjänta solpaneler innehåller ett antal värdefulla och sällsynta metaller (beroende på 

solcellteknik). Fiandra et al. (2019) listar ett antal metaller som förekommer i uttjänta kisel- och 

tunnfilmssolceller; koppar, silver, selen, tellurium, kisel, indium och gallium. De tre sistnämnda 

är kritiska mineral och metaller enligt EU:s definition (Europeiska Kommissionen, 2017), där 

en metall som anses ha stor ekonomisk betydelse för EU i kombination med att riskera att bli 

en bristvara kvalificerar in. Trots sin omfattande förekomst står alltså kisel med på listan sedan 

2013 (Corcelli et al, 2018). Kisel är alltså inte sällsynt, då det uppskattas finnas i rikliga 

mängder och utgör 28 % av jordskorpan samt förekommer i olika mineral, men kostar mycket 

energi att utvinna och rena (Corcelli et al., 2019). Av de andra metallerna förekommer flera i 

så låga koncentrationer i jordskorpan, att de endast bryts som biprodukter vid utvinning av 

andra värdmetaller. Indium och kadmium är till exempel biprodukter vid brytning av zinkmalm. 

Tellurium och selen är biprodukter från utvinning av elektrolytisk koppar och gallium utvinns 

Figur 8 Illustration av en monokristallin 

solpanel, med de olika delarna utmärkta; 

aluminiumram, glasskiva, solcell, 

plastinkapslingen (EVA), bakstycket, 

kopparbanden och kopplingsdosa. Från Deng 

et al (2019). 
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efter brytning av bauxit (aluminiummalm) (Kavlak et al., 2015). Ibland uppkommer andra 

metaller som biprodukter, såsom arsenik och bly, i samband med att värdmetallen bryts.  

3.3 Forskning har fokuserat på initiala skeden i livscykeln  
Enligt litteraturen (Xu et al., 2018, Corcelli et al., 2018, Deng et al., 2019) har forskning på 

området hittills främst fokuserat på att förbättra verkningsgraden hos solceller och öka 

produktionskapaciteten, men sällan på senare delar i livscykeln, såsom återvinning av en uttjänt 

solpanel. Fokus har även legat på att minska produktionskostnaden för att understödja 

expansionen av marknaden. Som följd av detta har också verkningsgrader ökat och paneldesign 

samt tillverkningsprocesser utvecklats (Corcelli et al., 2018). Att fokus hittills legat på att 

expandera marknaden bekräftas av det internationella energirådets årliga rapport (IEA PVPS, 

2019) och av Energimyndighetens rapport ”Strategi för ökad användning av solel” där endast 

faserna ”etablering” och ”expansion” utreds (2016b).  

Forskning och utveckling (FoU) på solceller stöds av flera nationella forsknings-

finansieringsorgan, universitet och privata institutioner i Sverige. Energimyndigheten är särskilt 

ansvarig myndighet för FoU relaterad till energi. Med en årlig budget på cirka 1,4 Mdkr, 

finansieras ca 55 program och runt 900 projekt, varav ett antal innovationsprojekt rör 

solcellsområdet. Energimyndighetens strategi för hur resurser ska fördelas framgent inom olika 

prioriterade forskningsområden, lyfter förutom fokus på marknadsexpansion, flexibilitet och 

konkurrenskraft, även frågor om resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet (IEA PVPS, 

2018).  

Annan forskning på området har undersökt aspekten med försörjningstrygghet, och utrett om 

dagens reserver räcker till den förutspådda ökade andelen av förnybara energikällor, kopplat 

till att de har ett större behov av kritiska metaller än energislag baserade på fossila råvaror 

(Elshkaki & Graedel, 2013., Fizaine & Court, 2015., Kavlak et. al., 2015).  

Det förekommer trots allt forskning på tekniker för återvinningsprocesser i labbskala, forskning 

som främst bedrivs i Europa, USA och Japan (Xu et al., 2018). Att utveckla och 

kommersialisera nya tekniker kring återvinning är en omfattande process, då branschen präglas 

av teknikhemligheter och hård konkurrens. Detta märks i utvecklingen av antalet patent på olika 

solpanelsåtervinningstekniker, vilket kan analyseras för att bedöma teknikutvecklingen. Detta 

eftersom patent anses vara en förutsättning för att tekniker ska kommersialiseras då de ofta 

utgör bevis på stora satsningar och investeringar. Det är både privata aktörer och offentliga 

verksamheter, såsom forskningsinstitut och universitet som patenterat olika tekniker. Antalet 

har ökat sedan 2011, framför allt i den privata sektorn (Komoto et al., 2018). Det rör sig främst 

om tekniker för att separera och avlägsna inkapslingen (EVA-plast) som patenterats, men även 

tekniker gällande återvinning av aluminiumramen, glaset och solcellerna. Ingen specifik teknik 

för att särskilja enskilda material såsom kisel, silver eller koppar är ännu patenterad (Fiandra et 

al., 2019).  

 IEA PVPS och solceller internationellt 
Även i det internationella energirådet (IEA) har frågan kring de senare skedena av solpanelernas 

livscykel fått ett ökat fokus. IEA arbetar med forskning, utveckling och implementering av nya 

energitekniker. Ett av samarbetsprogrammen de driver är Photovoltaic Power System 

Programme (PVPS), där representanter från 32 medlemsstater ingår. Representanterna utgör ett 

globalt nätverk av opartiska experter som utbyter och sprider information och analyser för att 

uppnå en hållbar, storskalig etablering av solel. Programmet startade år 1993 och består idag av 

18 fokusområden, eller så kallade ”Tasks”. Task 12 heter ”PV Sustainability” och syftar till att 

främja internationellt samarbete kring solpaneler ur ett hållbarhetsperspektiv, att sammanställa 
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och sprida tillförlitlig information i frågor kring miljö, hälsa och säkerhet, kopplat till solpaneler 

och dess livscykel. Spridningen av sådan information, av goda exempel och lärdomar, till 

konsumenter och beslutsfattare, är avgörande för förtroendet för branschen och dess fortsatta 

tillväxt (IEA PVPS, 2018).  

Exempel på områden som behandlas i Task 12 är utvecklingen av tekniska standarder samt 

förbättrad avfallshantering inklusive insamling och återvinning av solceller. Ett specifikt 

fokusområde är ”Återvinning av produktionsspill och uttjänta moduler”. Detta ska 

implementeras genom följande åtgärder (IEA PVPS, 2018);  

• Stötta utvecklingen av infrastruktur för insamling av solceller, genom att studera 

insamlingssystem för andra avfallskategorier som exempelvis elektronik och LCD-

skärmar. 

• Förbättra interaktionen mellan aktörer inom industrin så att de delar information och 

resurser för insamling och återvinning. 

• Påvisa för lagstiftare att det finns teknisk och ekonomisk genomförbarhet kopplat till 

insamling och återvinning.  

IEA PVPS publicerade nyligen en sammanställning av nuläget som avsåg att skynda på 

utvecklingen av nya tekniker. De betonar vikten av att lyckas återvinna solpanelerna och återfå 

materialet ur återvinningsprocesserna för att ersätta sina jungfruliga motsvarigheter som viktiga 

steg i strävan efter en hållbar solcellsindustri (Komoto et al., 2018). 

3.4 Livscykel och avfallshantering (skriv ihop med 3.5?) 
Livscykelanalys (LCA) används för att bedöma en produkts miljöpåverkan. Solceller och -

paneler bedöms baserat på LCA vara bland de mest miljövänliga av alla energi- och 

elproducerande tekniker (Komoto et al., 2018). I en LCA bedöms ett antal olika 

miljöpåverkanskategorier och inkluderar livscykelns alla steg; utvinning av råvaror; 

tillverkning av solceller och solpaneler, import och transporter, installation och montering av 

solcellssystemet, användningen av panelen och hantering vid bortskaffandet av den (antingen 

genom återanvändning, återvinning eller slutgiltig kvittblivning) (figur 9).  

Ur ett livscykelperspektiv har en solpanel störst miljöpåverkan i dess tillverkningsfas och 

framför allt gäller det utvinning och produktion av kisel (Corcelli et al., 2018). LCA-verktyget 

Utvinning av 
råvaror

Tillverkning 
av solceller 

och solpaneler

Import/transport

Installation/ 
montering

Användning

Transport

Sluthantering

•Återanvändning

•Återvinning

•Kvittblivning/depon
i

Figur 9. Illustration av solpanelens livscykel. 
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har använts i flera fall för utvärdering av miljöpåverkan från solpaneler vid produktion och 

användning, men få studier har behandlat solpanelens EOL-fas, helt enkelt för att kunskap om 

detta skede saknas. Analys av miljöpåverkan från solpaneler (samt från andra tekniska 

innovationer) kan inte begränsas till enbart produktions- eller användningsfas, utan måste även 

inkludera påverkan från EOL-skedet.  

 Avfallshierarkin  
Generellt följer arbete med förbättrad avfallshantering i EOL-fasen stegen i den så kallade 

avfallshierarkin. Det är en rangordning för prioritering av åtgärder på avfallsområdet som 

formuleras i avfallsdirektivet (2008/98/EG). Högst upp, och således mest önskvärt, är 

förebyggande av avfall, följt av återanvändning av produkter, material och komponenter, och 

sedan materialåtervinning av dessa. De lägsta stegen i hierarkin är energiåtervinning 

(förbränning) följt av deponering som anses vara de minst önskvärda alternativen (Komoto et 

al., 2018). 

 Förutsättningar för återvinning kan avgöras redan i designfasen  
Åtgärder som främjar återvinningen av solpaneler kan vidtas i olika skeden av produktens 

livscykel. Vid designfasen, i tillverkningssteget, kan paneldesignen anpassas för att underlätta 

separeringen av dess komponenter, vilket kan främja återvinningen (Corcelli et al., 2018). 

Återvinningsfrämjande åtgärder inkluderar även att minska eller eliminera innehållet av farliga 

ämnen (Deng et al., 2019). Detta är tydliga sätt som tillverkare kan ta ansvar för EOL-skedet. 

Tillverkare av annan elektronisk utrustning tillämpar koncept som ”DfD - design for 

disassembly” i designen av produkter för att underlätta för återvinningen i EOL-skedet (Choi 

och Fthenakis, 2014). Enligt Deng et al. (2019) förekommer det även paneler som är utformade 

enligt detta koncept för att underlätta återanvändning eller öka dess återvinningsbarhet när de 

är uttjänta, dock är inte dessa solcellspaneler kommersialiserade ännu. Deng et al. (2019) menar 

att dagens solpaneler är konstruerade så att materialen är blandade och svåra att separera och 

därför får innehållet ett lågt andrahandsvärde.  

Dessutom finns det en avvägning mellan bearbetningskostnaden vid extrahering av de ingående 

materialen från en uttjänt solpanel och dess värde på andrahandsmarknaden. Enligt Deng et al. 

(2019) överstiger kostnaden för bearbetning och återvinningsprocesser idag vanligtvis 

intäkterna från de ”sekundära materialen”. Detta beror delvis på att innehållet i solpanelen (när 

det gäller kiselbaserade solceller), förutom aluminiumramen och små mängder värdefullt silver, 

är billigt och förekommer i rikliga mängder, vilket resulterar i ett lågt andrahandsvärde. 

En annan aspekt att ha i åtanke är att paneldesign och konstruktion, som optimeras för att skydda 

panelen mot externa väderförhållanden, ställer krav på robusthet och möjliggör lång livslängd 

vilket gör panelen svårare att ta isär (Deng et al., 2019). EVA-plasten utgör det största 

problemet vid separation och följande återvinning av solpanelens olika innehåll (Fiandra et al., 

2019). Undvikande av lödningar och laminering förenklar panelens demontering betydligt och 

ökar sannolikheten att hela solceller kan ”räddas”. Det minskar total bearbetningskostnad, och 

kan potentiellt öka intäkterna från återvinningssteget. För att den här typen av panel ska vara 

framgångsrik, får inte en ökad möjlighet för återvinning göra avkall på hållbarhet (livslängd) 

och pålitlighet (kvalitet). En minskad återvinningskostnad måste jämföras med en potentiellt 

högre paneltillverkningskostnad och potentiell påverkan på modulens livslängd för att 

säkerställa en god balans mellan kostnad, livslängd och återvinningsbarhet. Utöver att designa 

en panel för att förenkla demontering kan även användningen av sekundära material i 

tillverkningen ge ökade incitament till återvinningen. Detta innebär tekniska utmaningar för 
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tillverkare som måste säkerställa att paneler bestående av återvunna komponenter är 

konkurrenskraftiga på marknaden när det gäller deras prestanda och kvalitet (Deng et al., 2019).  

3.5 Värdekedjan för solpaneler 
Värdekedjan för solcellspaneler inleds, likt livscykeln för densamma, vid utvinningen av 

råmaterial och tillverkning av solpanelerna. Båda dessa steg i livscykeln sker till största delen i 

Kina idag (IEA PVPS, 2018). Endast en minoritet av solpanelerna, globalt sett, tillverkas inom 

EU. Det är bara ett företag (Midsummer AB) i Sverige som idag producerar solpaneler i 

kommersiell skala. Solpanelerna importeras istället till Sverige av företag som antingen 

fungerar som grossister för andra solcellsföretag, eller säljer direkt till slutkonsument.  

Den aktör som sätter solcellspanelerna på den svenska marknaden definieras som ”producent”, 

se avsnitt 3.10. Producenterna säljer och dimensionerar solcellspanelerna, antingen själva eller 

genom samarbete med auktoriserade installatörer och/eller nätbolag, till kunden. Kunden kan 

utgöras av privatpersoner, företag, organisationer eller offentliga verksamheter. Enligt National 

Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018 (Lindahl et al., 2018) uppskattades 

antalet aktiva företag som sålde och/eller installerade solcellspaneler i Sverige år 2010 till 37 

stycken. År 2018 var motsvarande siffra 282 företag. 

Under solpanelernas livslängd utförs i regel inget underhåll, utan det är först när de ska 

demonteras eller avvecklas (av någon anledning) som det finns anledning att hantera dem. Likt 

monteringen ska demonteringen utföras av en auktoriserad elinstallatör då det gäller en 

elinstallation (enligt Elsäkerhetslagen (2016:732)). Efter att själva demonteringen är genomförd 

är det anläggningsägaren som ansvarar för att solpanelerna transporteras till en kommunal 

ÅVC. Dessa ÅVC:er sköts av entreprenörer, vilka upphandlats av kommunen. El-Kretsen är 

insamlingssystemet för elektriskt och elektroniskt avfall i Sverige och har i sin tur avtal med 

samtliga kommuner och bedriver insamling av detta avfall på samtliga dryga 600 ÅVC:er runt 

om i landet. El-Kretsen har därmed sina behållare utplacerade på dessa centraler och anpassar 

”tömning” och transport av fulla behållare till upphandlad behandlingsanläggning (Seeger, 

2019).  

Solcellspanelerna hanteras idag tillsammans med diverseelektronik på ÅVC, och transporteras 

till den behandlingsanläggning som El-Kretsen upphandlat avtal med. Idag är det STENA 

RECYCLING AB, Kuusakoski Sverige AB och Sims Recycling Solutions som är 

förbehandlingsanläggningar för diverseelektronik i Sverige (Seeger, 2019).   

3.6 Återvinning i allmänna behandlingsanläggningar 
 Inom EU 

Det förekommer kommersialiserad mekanisk återvinning av kiselbaserade solceller, till 

exempel genom krossning och sortering, inom EU. Solpaneler behandlas dock i stor 

utsträckning i allmänna återvinningsanläggningar tillsammans med annat elektronikavfall 

(WEEE) eller laminerat glas. Processen börjar med att avlägsna ramen, kopplingsboxen och 

kopparkablarna manuellt, varpå panelen strimlas eller krossas och genomgår en serie av 

manuell och mekanisk sortering och extraktionsprocesser för att återvinna det mesta av glas 

och aluminium (Deng et al., 2019). Även koppar och stål är fraktioner som återvinns, medan 

själva cellerna och andra rester som är förorenade av plast förbränns eller deponeras (Duflou et 

al., 2018). Den resterande metallfraktionen skickas till smältverk och de återstående resterna 

består av en blandning av kisel, plast och glas som strimlaren inte vidare kan separera. Den 

resulterande sekundära materialkvaliteten är låg på grund av orenheter, begränsad 

separationseffektivitet och förekomst av farliga föreningar. Dock möjliggör hanteringen 

uppfyllandet av WEEE-direktivets krav på återvinningsgrad (se 3.10.1) (Duflou et al., 2018). 
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Det är en relativt enkel återvinningsmetod som kräver relativt lite energi och dess 

processkostnader är relativt låga (Deng et al., 2019).  

Alla tillgängliga specialiserade processer för separation och återvinning av solpaneler är för 

närvarande dyra då de enligt Deng et al. (2019) innebär högre processkostnader, är ineffektiva 

med avseende på återvinningsgrad och kan ha en betydande miljöpåverkan (Fiandra et al., 

2019). Dessa tekniker skiljer sig emellertid mellan de olika solpanelsteknologierna (Corcelli et 

al., 2018) på grund av skillnader i panelstrukturen och de ingående metallerna (Komoto et al., 

2018). 

 I Sverige 
Idag uppkommer nästan 100 000 ton elektronikavfall per år i Sverige (Seeger, 2019). Detta 

delas in i olika fraktioner, varav en är diverseelektronik. När det gäller specifikt solcellspaneler 

har dessa i allmänhet ännu inte blivit uttjänta. I praktiken har det dock förekommit enskilda fall 

av trasiga paneler, och i dessa fall – om de lämnas in på ÅVC – hamnar de i samma behållare 

som diverseelektronik, med bland annat TV-apparater och bärbara datorer. Teoretiskt sett, 

förutsatt att det skulle komma större mängder, skulle de kunna behandlas separat; och genomgå 

en manuell besiktning för att identifiera återbrukbara delar (Håkansson, 2019). 

Diverseelektronikfraktionen sorteras separat på ÅVC och transporteras till en av de aktuella 

behandlingsanläggningarna. Väl där genomgår avfallet en så kallad förbehandling. Den inleds 

med att avfallsfraktionen granskas för bedömning av innehåll och materialkvalitet och därmed 

hur det bör behandlas; återbrukas, material- eller energiåtervinnas eller deponeras. Primärt ska 

farliga komponenter eller material avlägsnas, för att få ut dessa ur kretsloppet. Det kan handla 

om kondensatorer, batterier och/eller innehåll av miljöfarliga ämnen såsom bly eller kadmium. 

I ett fåtal fall går det att separera hela komponenter som kan säljas vidare för återbruk. Detta 

sker till exempel med bärbara datorer ur vilka komponenter säljs till stora producenter där de 

används som reservdelar (Seeger, 2019). Vidare avlägsnas de delar som utgörs av glas, vilket 

antingen används som fyllnadsmaterial (vilket går under benämningen ”other material 

recycling”) eller energiåtervinns. Det resterande materialet, som främst utgörs av metaller och 

plaster, går sedan vidare till mekanisk bearbetning. Det innebär att det fragmenteras till en 

lämplig storlek för vidare behandling. Genom att utnyttja olika egenskaper hos olika material; 

densitet, konduktivitet eller magnetism, kan materialen separeras med hjälp av olika tekniker. 

Vindsiktning, virvelström, röntgenstrålning (x-ray) är exempel på tekniker som används vid 

Kuusakoskis anläggningar för diverseelektronik (Mattisson, 2019).  

Metallfraktionen skickas iväg, beroende på dess huvudsakliga sammansättning, till smältverk. 

Järnfraktionen återvinns till bland annat nya kugghjul. Aluminiumfraktionen blir till nya 

växellådor i fordon. Koppar återvinns till ny koppartråd med en mängd olika 

användningsområden, till exempel sladdar. Ädelmetallerna guld och silver återvinns till nya 

tackor, och används i samma produkter som de främst kommer ifrån, nämligen kretskort 

(Håkansson, 2019).  

Enligt behandlingsanläggningarna är återvinningen av metaller etablerad och fungerar i hög 

grad, för bas- och ädelmetallerna nämnda tidigare (Mattisson, 2019). Detta beror på att det finns 

en etablerad marknad för dessa metaller i Sverige idag. Det beror i sin tur på att några av 

Sveriges största stål- och kopparindustrier planerar att uteslutande använda sig av sekundära 

råvaror i sin framtida produktion, samt att ädelmetallernas värde på världsmarknaden är så högt 

att det lönar sig ekonomiskt. För resterande innehåll av metallfraktionen som kvarstår efter 

förbehandlingen, som till viss del utgörs av kritiska metaller, är återvinningsgraderna låga 
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(Mattisson, 2019), och det mesta hamnar i smältverkens slagg. Det är en restprodukt som i 

slutändan hamnar på en deponi (Håkansson, 2019). 

 Metoder för nuvarande återvinning  
Processer att återvinna kiselsolceller som undviker att glaset går sönder är att föredra och kan 

generera återvunnet material av högre kvalitet (Komoto et al., 2018). Det finns exempel från 

tillverkarna Deutsche Solar AB och SolarWorld där dessa intakta kiselskivor har återanvänts i 

ny tillverkning och tjänat ett ”andra liv”. Dock har utvecklingen mot tunnare kiselskivor, i 

strävan efter att göra materialbesparingar, inneburit att de lättare går sönder vid termisk 

behandling (Deng et al., 2019).  

Det har forskats på olika metoder för att delaminera de olika lager som satts ihop, som utgör 

solpanelen. Detta görs genom så kallad delaminering, och det laminerade glasskiktet avlägsnas 

från modulen antingen mekaniskt, termiskt eller kemiskt. Enligt Duflou et al. (2018) kan en 

väldesignad återvinningsprocess baserad på delaminering av solpanelen avsevärt minska 

miljöpåverkan kopplad till EOL-skedet. Metoderna baseras på antingen pyrolys eller på 

organiska lösningsmedel för att termiskt respektive kemiskt lösa upp den tidigare nämnda 

problematiska EVA-plastinkapslingen (Dufluo et al., 2018). Termiska processer kräver 

generellt mer energi, och kan i samband med förbränning producera giftiga gaser som måste 

hanteras (Komoto et al., 2018). De är relativt sett enklare, men förknippas med flera 

miljöproblem som utsläpp av damm och gas, och är mer energikrävande (Azeumo et al., 2019). 

Separering med hjälp av lösningsmedel eller kemikalier anses mer komplext och kräver 

omfattande rening av processvatten efter att materialen har separerats. Det är problematiskt i 

större skala på grund av de mängder av kemiskt avfall (giftiga kemikalier) som uppstår i 

processen (Komoto et al., 2018). Där är en miljömässigt riktig behandling av kemikalieavfallet 

av högsta vikt. De kemiska processerna tar också lång tid och kan därför kanske aldrig komma 

att bli tillämpliga för storskaliga behandlingsanläggningar, men kan bli aktuella för en mer 

småskalig behandling (Komoto et al., 2018). Metall och kisel kan sedan tas om hand var för sig 

för att återfå maximalt värde och minimera orenheter i resterna (Deng et al., 2019).  

Konventionella tekniker för återvinning av diverseelektronik uppnår idag grader enligt figur 10 

(Paiano, 2015). Specialiserade metoder enligt teknikerna ovan uppnår betydligt högre värden.   

Figur 10. Återvinningsgrader för ingående material i kiselbaserade 

solceller och tunnfilmssolceller enligt Paiano (2015). För detaljerade 

uppgifter, se tabell 9, bilaga 2. 
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3.7 Vilka är de största fördelarna med att återvinna solpaneler? 

 Miljömässiga fördelar 
De miljömässiga fördelarna av att återvinna solpaneler har analyserats och bekräftats av flera 

vetenskapliga publikationer under de senaste åren. Fiandra et al. (2019) beskriver att ordentlig 

hantering av uttjänta paneler undviker utsläpp av skadliga metaller eller toxiska och 

cancerogena ämnen i miljön, vilket framför allt är ett problem i de länder som bedriver 

deponering i större skala. Corcelli et al. (2018) jämförde genom LCA-studier olika EOL-

scenarier för solpaneler där återvinning av kisel visade sig skapa netto-fördelar för samtliga 

miljöpåverkanskategorier.  

 Energibesparingar och förkortad energiåterbetalningstid 
Som nämndes i avsnitt 3.4 är solpanelens huvudsakliga miljöpåverkan kopplad till utvinning 

och förädling av kisel (Corcelli et al., 2018). Energin som krävs för att få ut kisel ur en uttjänt 

solpanel och återanvända den motsvarar endast en tredjedel av den energi som krävs vid 

jungfrulig utvinning och produktion. Även aluminiumet medför stora energivinster om det 

återvinns, då energin som krävs för att återvinna det endast motsvarar 4 % av energin som krävs 

för att producera den jungfruliga råvaran (Stages 2012, Xu et al., 2014).  

Solpaneltillverkaren Deutsche Solar AG bedömde energiåterbetalningstiden för nya paneler 

jämfört med solpaneler byggda med återvunna solceller. Användningen av en återvunnen 

kiselskiva innebar en halvering av energiåterbetalningstiden för solpanelen (Corcelli et al., 

2018; Deng et al., 2019). 

 Förbättrad ”grön image” för solcellsbranschen 
Återvinningen av en uttjänt solpanel reducerar den totala miljöbelastningen för hela 

solcellsindustrin. Ur tillverkarnas perspektiv kan det därmed finnas ett egenintresse i att ta 

ansvar för EOL-fasen, då det kan öka deras anseende som ansvarstagande aktör på marknaden 

och ge dem bättre acceptans (Deng et al., 2019). 

 Övriga fördelar  
Vidare undviker även en ordentlig hantering förluster av återvinningsbara råvaror (aluminium, 

kisel, glas etc.) och kritiska metaller (silver, indium, gallium, germanium) (Xu et al. 2018; Deng 

et al., 2019). Andra fördelar vid återvinning av råvaror från solpanelsavfall som nämns av Deng 

et al. (2019), Corcelli et al. (2018) och Komoto et al. (2018) inkluderar, men är inte begränsade 

till att: 

• Hjälpa att möta en växande efterfrågan av råmaterial i och med en expansiv 

solcellsmarknad. 

• Mildra prisfluktuationer inom solcellsltillverkning. 

• Begränsa effekter av politisk instabilitet på försörjningstrygghet.  

3.8 Barriärer för ekonomiskt lönsam, storskalig 
solpanelsåtervinning 

 Marknadspriser för primära och sekundära material 
Enligt Blagoeva et al. (2016) står en storskalig återvinning av många material inför ekonomiska 

hinder, snarare än tekniska hinder såsom brist på utvecklade tekniker och processer. Kostnaden 

för återvinningsprocessen är högre än kostnaden för utvinning av jungfruligt råmaterial 

(Azeumo et al., 2019) och högre än eventuella intäkter från materialen på 

andrahandsmarknaden (Deng et al., 2019). Om priset på en återvunnen (sekundär) råvara är 

många gånger högre än priset på jungfruligt material saknar industrin ekonomiska incitament 



24 

 

att investera i förbättrad återvinningsteknik med ökade återvinningskapaciteter (Blagoeva et. 

al., 2016).  

Värdet av en uttjänt solpanel är fortfarande osäkert då acceptansen och efterfrågan hos 

tillverkare att använda återvunnet material i sin produktion påverkar detta. En högre bibehållen 

kvalitet på det återvunna kislet och högre marknadsacceptans skulle kunna möjliggöra att 

kiselplattornas värde når en nivå som gör metoden lönsam (Deng et al., 2019). 

I en känslighetsanalys undersökte Choi & Fthenakis (2014) hur känslig den ekonomiska 

lönsamheten var inför förändringar i marknadspriser för glas, aluminium, koppar och kisel. Man 

tittade på förändringen i lönsamhet per 10 % ökning av marknadspriserna för respektive 

material. Priserna för aluminium och glas påverkade lönsamheten i högre grad än koppar och 

kisel, trots att priserna för koppar och kisel är högre. Det kan förklaras av mängden återvunnet 

material, vilken är mycket högre för aluminium och glas. Fluktuationer av marknadspriser för 

material (figur 11) skapar osäkerheter och är därmed en barriär.  

 

 Svårseparerade material samt låg renhetsnivå på sekundära 
material 

Som nämndes i avsnitt 3.4.2 kan solpanelens design, konstruktion och material påverka 

återvinningen. Val av material påverkar möjligheterna att plocka isär panelen och kostnads-

effektiva metoder för isärtagning och extraktion av ingående material är en förutsättning för 

lönsamhet. Specialiserade tekniker förväntas resultera i högre återvinningsgrader och ökad 

renhet av det sekundära materialet. Renhetsnivån påverkas av hur hela panelerna är när EOL-

fasen början, i dess initiala skede. Skador på panelerna vid användning och termisk stress under 

återvinningen kan orsaka brott eller sprickor i solpanelerna. Dessa skador gör att kislets värde 

minskar. Intakta kiselceller kan potentiellt användas direkt in i tillverkning av nya paneler 

(Deng et al., 2019).  

 För små volymer uttjänta paneler 
Avgörande för intäkterna från de återvunna materialen är förutom världsmarknadspriser på 

respektive metall, renhetsnivå på de återvunna materialen, samt volymerna av uttjänta paneler. 

Volymen och materialflödet av uttjänta solpaneler påverkas av flera faktorer; 

produktionsvolym, materialintensitet (vikt per Wp), produktionsspill under respektive steg i 

produktionen, andel solpaneler som blir uttjänta i förtid (t.ex. på grund av transportskador eller 

Figur 11. Världsmarknadspriserna under perioden 2010–2020 på aluminium, koppar och silver. Hämtat från 

Infomine.com 2020-01-14. 
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installationsskador) samt frekvens på produktfel som visar sig under användning (Corcelli et 

al., 2018). 

Vid en fallstudie av Choi och Fthenakis (2014) utredde man lönsamheten för olika typer av 

behandlingsanläggningar för återvinning av uttjänta solcellspaneler i Tyskland. De kom fram 

till att två olika alternativ som byggde på anläggningar med hög grad av manuell separation och 

lägre behandlade volymer av solcellspaneler inte bedömdes ekonomiskt lönsamma. Däremot 

kunde alternativet som innebar en automatiserad anläggning med automatiserade processteg 

och högre behandlingskapacitet bli ekonomiskt lönsamt förutsatt att inkommande mängder 

solcellspanelavfall översteg 19 000 ton per år.  

Huruvida det mest lämpliga alternativet för återvinning av olika avfallsfraktioner är att satsa på 

en enskild centraliserad anläggning i Sverige, med hög kapacitet för återvinning, eller flera till 

antalet, småskaliga behandlingsanläggningar i olika regioner med mindre kapacitet för att ta 

hand om utspridda installationer får avgöras från fall till fall. I båda fallen måste dock en viss 

volym uttjänta solpaneler kunna garanteras för att det ska vara genomförbart. Utöver stora 

insamlingsnätverk och fungerande infrastruktur behövs även ett aktivt samarbete mellan 

enheter som använder återvunnet material i sin verksamhet (Komoto et al., 2018). 

3.9 Statistik och register för kvantitativa uppskattningar 
På flera håll i litteraturen, både i vetenskapliga artiklar och av myndigheter publicerade 

rapporter, förekommer uppskattningar av volymerna av solpaneler som kommer att bli uttjänta 

och behöva behandling framöver, både på nationell och internationell nivå. För säkrare 

uppgifter och uppskattningar med högre tillförlitlighet bedömer flera källor dock underlag och 

register som otillräckliga i Sverige. Detta trots att flera olika myndigheter och aktörer för 

register kopplat till solceller i Sverige idag (bilaga 1). I en del av Energimyndighetens 

redovisning av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av 

solel (2016b) släpptes även en delrapport med förslag på sätt att upprätta en heltäckande 

solelstatistik i Sverige. I rapporten presenteras flera befintliga parallella register som på olika 

sätt och med bakgrund av olika intressen mäter förekomsten av solceller. De argumenterar att 

mångfalden av register – där inget kan sägas vara heltäckande - i någon mening är typiskt för 

nya företeelser i samhället (Energimyndigheten 2016a). Detta gör att det är svårt att säga hur 

mycket solceller av respektive typ som faktiskt är installerade i Sverige, och ännu svårare är att 

bedöma innehållet i dessa kopplat till mängden upplagrade metaller. Det finns register hos 

Energimyndigheten baserade på uppgifter från nätbolag och deras försäljningsstatistik. 

Energimyndigheten har även hand om, tillsammans med Boverket, registret med samtliga 

ansökningar till investeringsstödet (Solcellsstödet).  

Solcellsstödet har kritiserats för att aktualiteten för dagens registrerade uppgifter blir låg på 

grund av långsam handläggning, då det kan ta flera år innan en ansökan behandlats. Uppgifter 

om fördelning mellan tekniker (som används i den här rapporten) är således inte nödvändigtvis 

förenlig med verklig fördelning idag – den bedöms släpa efter något. Att fortsättningsvis förlita 

sig på uppgifter från detta register och dess ansökningar om investeringsstöd anses dessutom 

som osäkert då stödet och dess utformning i högsta grad styrs av politiska beslut som snabbt 

kan förändra förutsättningarna för dess framtid. Uppgifter för den officiella statistiken behöver 

därför finnas i ett annat, mer långsiktigt register (Energimyndigheten 2016a).  

I rapporten från Energimyndigheten (2016a) nämns även NV:s Producentansvarsregister som 

redovisar uppgifter om såld och insamlad elutrustning. I rapporten poängteras bristen i 

producentansvarets utformning, att aggregera och rapportera olika typer av produkter i 

kategorier, vilket leder till en alltför grov upplösning i registret och det blir således inte 
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användbart för att följa specifika produktgrupper. Aggregeringen i dessa kategorier är något 

som är under förändring, se avsnitt 3.10.3. Även Tullverkets register presenteras, som 

innehåller uppgifter om importstatistik. Detta register uppges ha låg teknisk upplösning. 

Slutligen konstaterar Energimyndigheten (2016a) att befintliga register är tunna med 

otillfredsställande kategorier och otillräcklig upplösning. Inget av de befintliga registerna kan 

klassas som heltäckande i och med att alla är avsedda för olika ändamål.  

 Materialintensitet - ett alternativt beräkningssätt 
Materialintensitet är ett mått på mängd material per effekt, till exempel i ton innehållande 

material per MW eller MWh producerad el, och en alternativ metod att beräkna innehåll av 

material. Det finns få validerade studier som rapporterar om materialintensitet (Vidal, 2018). 

Även Fizaine & Court (2015) framhåller att data vad gäller materialintensitet i 

elektricitetproducerande tekniker är bristfällig vilket till viss del kan förklaras av att det kan 

utgöra föremål för företagshemligheter. 

För solpaneler (liksom för andra förnybara energitekniker) varierar dessutom uppgifterna om 

materialintensitet i högre utsträckning än för fossila energitekniker. Detta beror på att 

teknikerna utvecklas snabbt och materialintensiteten likaså, samt att mätningar i vissa fall 

inkluderar endast solpanelen och i andra fall även andra komponenter eller 

överföringsledningen för el till nätet. Typiskt för utvecklingen av materialintensiteten över tid 

är att innehållet av silver minskar, på grund av höga priser, och att tjockleken på kiselskivan 

minskat (Deng et al., 2019). Innovationen och utvecklingen av solcellstekniker är dock 

förknippade med ökad komplexitet av produkter och material, och leder inte nödvändigtvis till 

minskad materialintensitet. En svårighet i den globala analysen av efterfrågan av råmaterial är 

mångfalden av olika industriella sektorer där dessa används. Kedjan är lång och komplex. Även 

material som anses förekomma i rikliga mängder och är billigt prissatta idag kan bli kritiska 

imorgon om de används och implementeras i nya innovativa tekniker (Vidal, 2018). 

3.10 Solcellspanelernas materialhantering i lagstiftningskontext  
I Sverige finns de grundläggande bestämmelserna om avfall och avfallshantering i 15 kap 

miljöbalken (MB). Avfall definieras där som ”varje ämne eller föremål som innehavaren gör 

sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. MB förtydligar också att särskilda 

regler gäller för avfall som faller under producentansvar, och definierar vad som i 

sammanhanget menas med producent. 15 kap 9 § MB lyder: 

Med producent avses i detta kapitel den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 

Sverige eller överlåter en vara eller en förpackning (…) 

 WEEE-direktivet 
I den svenska avfallsförordningen (2011:927), som utgör Sveriges implementering av EU:s 

Avfallsdirektiv (2008/98/EG), finns definierat vad en elektrisk och elektronisk utrustning är, 

samt vilka regler som gäller för dessa. EU har även utfärdat ett specifikt direktiv om hantering 

av uttjänta elektriska och elektroniska produkter, det så kallade WEEE-direktivet 

(2012/19/EG). Det har implementerats i Sverige främst genom förordning (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. Vid revideringen av WEEE-direktivet 2010 inkluderades 

även solpaneler (Deng et al., 2019). Detta framgår idag av 21 § 4, i förordningen (2014:1075), 

som specificerar att det gäller solcellspaneler vars längd, bredd och djup överskrider 50 cm.  

WEEE-direktivet syftar till att förbättra insamlingen, återanvändningen och 

materialåtervinningen av använda elektroniska produkter för att minska mängden avfall och 

öka resurseffektiviteten. Solpaneler inkluderades i direktivet för att generera ekonomiska 
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fördelar genom att begränsa antalet solpaneler som bortskaffas felaktigt, undvika utsläpp av 

skadliga kemikalier till omgivningarna, samt göra det möjligt att återfå värdefulla resurser och 

sällsynta metaller (Corcelli et al., 2018). 

I 25 § i förordning (2014:1075) finns även nationella återvinningsmål formulerade, som 

överensstämmer med de mål som fastställts i WEEE-direktivet. Återvinningsmålen är 

viktbaserade och beräknas genom att mängden elavfall som tagits emot för återvinning, 

materialåtervinning eller förberedelse för återanvändning divideras med den totala mängden 

elavfall som samlats in separat. För solceller (och övrigt i kategori 4 ”stor elutrustning”) är 

målet att minst 85 % ska återvinnas och minst 80 % ska förberedas för återanvändning eller 

materialåtervinnas. Corcelli et al. (2018) anser att målen i direktivet borde revideras till att 

baseras på kvalitet eller material istället för vikt. Även IEA PVPS bedömer i sin rapport att 

kraven på återvinning i WEEE-direktivet borde höjas till 90/95 % (materialåtervinning/ 

förberedelse för återanvändning), nivåer som redan idag är möjliga (Komoto et al., 2018).  

 Producentansvar 
Den som är producent enligt MB:s definition ska enligt 32 § i förordning (2014:1075) anmäla 

sig till NV:s producentregister. Vidare ska producenter som gör konsumentelutrustning (ett 

begrepp i vilket solcellspaneler inkluderas) tillgänglig på den svenska marknaden ansvara för 

att den samlas in och tas om hand när den blir avfall. Detta innebär att en producent ska sluta 

avtal med ett av NV godkänt insamlingssystem, som i sin tur åtar sig att uppfylla kraven om 

hanteringen av de uttjänta produkterna. En producent som inte fullgör sina skyldigheter kan 

dömas till böter. Insamlingen ska enligt 40 § i förordning (2014:1075) göras av en aktör som 

fått tillstånd av NV att driva ett insamlingssystem för elavfall och lever upp till de krav som 

finns angivna i 56 § i förordningen. Den som driver systemet ska bland annat årligen rapportera 

till NV vilka producenter som ingåtts avtal med. Om ett insamlingssystem inte uppfyller de 

krav som ställs enligt förordning (2014:1075) kan tillståndet återkallas.  

 Insamlingssystem och register 
I Sverige finns idag två insamlingssystem med tillstånd från NV; El-Kretsen och Recipo. Det 

är El-Kretsen som samtliga solcellsproducenter skall sluta avtal med för att de ska uppfylla 

kraven enligt producentansvaret. Producenten betalar en viss avgift (0,5kr/kg solpanel) till El-

Kretsen för att finansiera hanteringen av avfallsfraktionen i fråga (Seeger, 2019). Recipos 

insamling är främst kopplad till småelektronik från butiker och förknippas inte med solpaneler 

(Larsson, 2019). 

NV:s producentregister och uppgifterna från insamlingssystemen om vilka producenter de 

ingått avtal med används bl.a. i tillsynssyfte, för att säkerställa att samtliga producenter bidrar 

till att täcka kostnaderna för insamling och behandling av de uttjänta produkterna. Det finns i 

62 § i förordningen (2014:1075) krav på producenterna att varje år rapportera in uppgifter till 

NV om mängden konsumentelutrustning som producenten gjort tillgänglig på den svenska 

marknaden. Solcellspaneler har tidigare rapporterats enligt en äldre kategorisering, och har 

därmed hamnat i kategori 4. ”Konsumentutrustning och solcellspaneler.” vilket i NV 

rapporteringssystem översattes till kategorin ”Ljud- och bildutrustning och solcellspaneler”. De 

har alltså rapporterats tillsammans med bland annat TV-apparater och högtalare. Från och med 

2020 kommer solceller att rapporteras separat, i en egen kategori, för att möjliggöra att i 

framtiden kunna följa rena flöden (Larsson, 2019).   

Kravet på rapportering från insamlingssystemen till NV omfattar uppgifter om hur stor mängd 

konsumentelavfall som har samlats in, hur mycket av detta som behandlats i Sverige och hur 

mycket som förts ut från Sverige för behandling samt mängden elavfall som i Sverige förberetts 
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för återanvändning, materialåtervunnits respektive återvunnits på annat sätt. NV ska enligt 65 

§ i förordningen (2014:1075) i ett register sammanställa den information som lämnas av 

insamlingssystem och producenter. Det åligger NV att vidare rapportera samtliga uppgifter i 

registret till Europeiska Kommissionen i enlighet med artikel 16.5 i WEEE-direktivet.  

Att förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, ska tillämpas på 

solcellspaneler innebär, förutom krav på insamling, återvinning och rapportering, även att 

panelerna enligt 38 § ska ”tillverkas och utformas på ett sådant sätt att återanvändning/material-

återvinning främjas”.  

 Ekodesign 
När det gäller ytterligare producentansvar för utformning av elutrustning finns det i 

förordningens 38 a § (2014:1075) en hänvisning till bestämmelserna i lagen (2008:112) och 

förordningen (2016:187) om ekodesign. Lagen om ekodesign (2008:112) omfattade initialt 

enbart energianvändande produkter men utökades år 2011 till att omfatta alla energirelaterade 

produkter, det vill säga produkter som påverkar energiförbrukningen när de används, 

exempelvis fönster. Syftet är att ”främja en effektiv energianvändning och en låg miljöpåverkan 

[…] genom att miljöaspekter integreras i produktdesignen för att förbättra […] miljöprestanda 

under hela dess livscykel”. Trots uttalat livscykelperspektiv har ekodesignkraven hittills främst 

rört energianvändning under användarfasen. Avfallsledet har fått ökat fokus i frågan om 

ekodesign först under senare år, med avsikt att redan i tillverkningsskedet planera och designa 

en produkt på ett sätt som möjliggör och underlättar för återanvändning av ingående 

komponenter och material (Energimyndigheten, 2018). Solcellspaneler omfattas dock i 

dagsläget inte av ekodesignkraven (Europeiska Unionen, 2019). En förstudie om möjligheterna 

att applicera olika policyverktyg på EU-nivå på just solceller är dock pågående med syfte att 

öka hållbarheten och cirkulariteten i produktgruppen. Det gäller då både energimärkning, 

ekodesignkrav, miljömärkningskriterier och stöd för grön offentlig upphandling (Dodd & 

Espinosa, 2018). 

3.11 Standarder och certifiering 

 Certifiering Incert 
Incert är ett certifieringsorgan som utför person- och företagscertifiering. De certifierar 

installatörer av förnybar energi (installatörer av pannor för biomassa, solcellssystem, 

solvärmesystem samt värmepumpar) enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift 

BFS 2015:4 CIN2. För att erhålla certifieringen ska installatören leva upp till 

kravspecifikationen som kräver genomförande av godkänd kurs, erhållit godkänt betyg på ett 

skriftligt samt ett praktiskt prov, kunna påvisa allmän teknisk kunskap, ha erfarenhet av 

praktiskt arbete och bedömas lämplig för uppgiften. Giltighetstiden för certifieringen är fem år, 

innan omcertifiering krävs, förutsatt att det inte sker några större förändringar i 

certifieringsordning eller föreskrifter under den tiden. Det saknas ett ackrediterat 

certifieringsorgan för att utfärda certifikat i enlighet med CIN2, så tills vidare utfärdas tillfälliga 

certifikat. Certifieringen är frivillig (Incert, 2010). 

 Certisolis Carbon Footprint 
I Frankrike ställs krav vid offentlig upphandling av solcellsystem på över 100kWp. Den franska 

motsvarigheten till Energimyndigheten (CRE) ställer krav på en officiell bedömning av 

klimatpåverkan för alla solceller och -paneler för att ett anbud ska uppfylla kraven vid 

upphandling. Näst efter pris, är klimatpåverkan det viktigaste kriteriet i anbudet. Det är nu 

obligatoriskt att använda ett ackrediterat (enligt ISO 17065) certifieringsorgan för att få en 

godkänd utvärdering av solpanelens klimatpåverkan, och Certisolis är den enda 
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certifieringsaktören, i form av en oberoende tredje part, för solcellsprodukter i Frankrike. 

Certifieringen kallas för Certisolis Carbon Footprint, och kontrollerar komponenternas 

ursprung samt beräknar deras växthusgasutsläpp (Certisolis, 2020).  

 Solar Scorecard  
Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) är en kontrollorganisation baserad i USA som strävar 

efter att öka allmänhetens kännedom om solcellspanelernas miljöavtryck. De har tagit fram 

Solar Scorecard (SSC) som är ett protokoll som presenterar en ranking på hur väl olika 

solcellstillverkare presterar inom hållbarhet. Protokollet är till för att vägleda konsumenter, 

offentliga uppköpare, investerare, installatörer och övriga som vill köpa solpaneler från 

tillverkare som tagit sitt hållbarhetsansvar på allvar. Tillverkarnas hållbarhetsarbete poängsätts 

på åtta punkter och kan ge maximalt 100 poäng. Bland annat får företag poäng som; tydligt 

beskriver på sin hemsida hur deras kunder ska bära sig åt för att återlämna eller göra sig av med 

panelerna, som erbjuder hjälp med produktdesign som främjar återvinning, som rapporterar 

samtliga utsläpp från sin produktion eller vars produktion bygger på återvunnet/återbrukat 

material (SVTC, 2019).  

 Standard: EN 50625 – Speciella regler för behandling av solceller 
2014 kom en standard TS 50625–6 som reglerar insamling, logistik och behandling för 

solpaneler. (Deng et al., 2019). Den svenska översättningen, som är ett förtydligande av den 

engelska standarden gäller i Sverige, för verksamheter som certifierats enligt standarden, och 

det gäller solceller som omfattas av WEEE-direktivet. Förtydligandet förklarar att standarden 

är löst formulerad, vilket lämnar utrymme för tolkningar. Krav ställs på både insamling, 

transport, behandling och lagring av uttjänta solceller. Insamlingen ska ske på ett sådant sätt att 

solceller samlas in separat från övrigt elavfall och placeras i en gul låda (samma låda som 

används för lampor) och märks med ”solceller”. De solcellspaneler som överstiger 70*190 cm 

och därmed inte ryms i nämnda lådor, ska lagras varsamt i egen bur (samma bur som för 

diverseelektronik). Gällande hanteringen av de uttjänta panelerna ställs krav på utrustning och 

verktyg för att säkerheten för de som hanterar dem ska garanteras. Vidare kräver standarden att 

transporten sker på ett sådant sätt att ytterligare skador på panelerna undviks, och att de sedan 

lagras hos en av El-Kretsen anvisad operatör i väntan på att volymerna insamlade solceller 

motiverar upphandling av specifik behandling av dessa (CENELEC, 2019).  
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 Beräknade mängder material och värden 

4.1 Kartläggning av register 
Tidigare studier har samlat in data på motsvarande sätt för att öka kunskapen om flöden av 

elektriska och elektroniska produkter, t.ex. Kartläggning av flöden och upplagrade mängder av 

elektriska och elektroniska produkter i Sverige 2010 från Svensk Miljöemissionsdata (SMED, 

2012). En kartläggning av befintliga register samt dess innehåll av datauppgifter kunde 

konstatera att det baserat på dessa uppgifter inte gick att genomföra en uppskattning av endast 

solcellspaneler i och med att de i stor utsträckning har registrerats i kategorin ”Ljud- och 

bildutrustning och solcellspaneler” och därför inte särskiljs från t.ex. TV eller datorskärmar. 

Kartläggningen finns redovisad i bilaga 1.  

4.2 Mängder installerade solcellspaneler och dess innehåll 
I följande kapitel redovisas det kvantitativa resultatet. Uppskattningen av mängderna uttjänta 

solcellspaneler och mängderna [ton] av respektive ingående material i dessa baseras dels på 

IRENA:s uppgifter om solcellspanelernas totala installerade effekt i Sverige (tabell 5, bilaga 2), 

dels på uppgifterna från investeringsstödet Solcellsstödet om fördelningen av solcellstekniker i 

Sverige (tabell 4, bilaga 2).  

Baserat på uppgifter om respektive solcellstekniks vikt [ton/MWp] (tabell 6, bilaga 2) 

uppskattas med hjälp av ekvation (1) (avsnitt 2.4) vad de installerade effekterna motsvarar för 

vikt, vilket illustreras i figur 12. Figuren följer samma utseende som de installerade effekterna 

i figur 6. Detta beror på att en konstant fördelning av tekniker har antagits i beräkningarna, 

vilken inte tar hänsyn till om fördelningen av tekniker sett olika ut, olika år.  

Den orangea linjen i figur 12 anger brytpunkten där det enligt Choi och Fthenakis (2014) kan 

bedömas lönsamt att investera i en separat behandlingsanläggning för solcellspanelsavfall. Att 

döma av resultatet sker detta vid omkring år 2042. Noteras bör dock att det bara är en tillfällig 

Figur 12. Beräknade mängder uttjänta solcellspaneler mellan år 2034–2043, förutsatt en 

konstant livslängd på 25 år. Mängderna är uppskattade baserat på uppgifter om installerad 

effekt och materialintensitet. För komplett underlag, se bilaga 2. I figuren redovisas även 

brytpunkt vad gäller årlig kvantitet som krävs för lönsamhet för separat 

behandlingsanläggning.  
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händelse till följd av en topp i försäljningen år 2017. Värt att notera är även att de ackumulerade 

mängderna av föregående års uttjänta paneler inte når brytpunkten.  

  

Figur 13. Beräknade mängder material i solcellspaneler installerade 2009–2018 

i Sverige. Kadmium, indium, selen och gallium var alla mindre än ett ton, och 

presenteras således inte i diagrammet. För komplett underlag, se bilaga 2, där 

materialinnehållet i kiselbaserade samt CIGS-solceller presenteras i tabell 11 

och 12. Det här diagrammet är en presentation av det totala, där respektive 

teknik har adderats ihop.  

Figur 14. Beräknat ekonomiskt värde från återvinning av solcellspaneler i Sverige, 

baserat på uppgifter om återvinningspotential för respektive material enligt Paiano 

(2015) samt världsmarknadspriser från Infomine.com samt periodiskasystemet.nu. För 

komplett underlag, se bilaga 2. 
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Utifrån de totala mängderna [ton] solcellspaneler och uppgifter om genomsnittligt material-

innehåll i respektive solcellsteknik (som redovisas i tabell 8, bilaga 2) beräknades med 

ekvation (2) (avsnitt 2.4) de totala mängderna av respektive material (i solcellspaneler som 

installerats mellan 2009–2018 i Sverige) i figur 13. För uppgifter om vilka mängder detta 

motsvarar per år, se tabell 11 och 12 i bilaga 2. Notera även att x-axeln är bruten. 

Då mängder av respektive material hade beräknats, uppskattades vidare det ekonomiska värdet 

av den sammanställda mängden. De material som angavs med återvinningsgrader enligt Paiano 

(2015) (se tabell 9, bilaga 2) kombinerades med aktuella världsmarknadspriser på dessa 

metaller (se tabell 10, bilaga 2) vilket med hjälp av ekvation (3) (avsnitt 2.4) resulterade i 

uppskattade värden av dagens installerade solcellspanelers ingående material (tabell 13, bilaga 

2). Det uppgick till dryga 65 miljoner EUR (figur 14). Som referenspunkt motsvarar 65 miljoner 

EUR ungefär 0,013 % av Sveriges BNP (SCB, 2019). Ett annat belopp att jämföra det 

uppskattade värdet på 65 miljoner EUR med är Återvinningsindustriernas årliga omsättning på 

20 miljarder SEK, där det uppskattade värdet på 65 MEUR uppgår till drygt 3 % 

(Återvinningsindustrierna, 2020). 

Viktigt att beakta är dock, i enlighet med resonemanget i 3.8.1, att dessa jämförelser och 

världsmarknadspriser fluktuerar kraftigt samt att det är osäkert huruvida det finns en efterfrågan 

på den här typen av sekundärt material. 
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 Förutsättningar för återvinning av solcellspaneler - 
resultat från intervjustudie 

I följande avsnitt presenteras intervjustudiens resultat, indelat efter de temaområden som 

framkommit efter att intervjuerna genomförts och bearbetats. Ursprungligt intervjuunderlag 

finns bifogat i bilaga 3. Respondenterna refereras till genom sina initialer, som uppges i tabell 

1. Observera att ingen vidare rangordning eller värdering av svaren gjorts i det här skedet, utan 

för detta hänvisas till kapitel 6, Diskussion.  

5.1 Dagens marknad för återvinning av solcellspaneler 
Marknaden för solceller globalt, och även i Sverige, skiftar mot monokristallina kiselsolceller, 

vilket bekräftas av samtliga aktörer i kategori 1. Då tillverkningskostnaden har gått ner och 

effekten har ökat, så syns just nu ett tydligt trendskifte mot att flera företag fasar ut 

polykristallina kiselsolceller. En del tillverkare slutar helt att tillverka dem (R.L.; A.H.; R.S.). 

Fortfarande har tunnfilmssolceller en högre kostnad per installerad effekt, men utvecklingen 

har gått framåt även här (A.H.). Även Energimyndigheten lyfter utvecklingen mot en ökad 

andel monokristallina kiselsolceller, men tror inte att marknaden har några andra stora 

förändringar framför sig på kortare sikt (C.F.).   

Enligt L.K på Energimyndigheten kan det å ena sidan bli aktuellt att genom olika former av 

stöd möjliggöra för återvinnarna i Sverige att investera i en specialiserad anläggning initialt 

innan det finns kommersialiserade tekniker. Å andra sidan poängteras att utvecklingen av 

specifika solpanelsåtervinningstekniker kommit längre i andra delar i Europa, vilket ifrågasätter 

behovet av ekonomiskt stöd. Det kan vara så att marknaden kommer att hinna ikapp, då det 

redan finns etablerade tekniker (L.K.).  

Energimyndigheten menar att den stora kostnaden att öppna ny gruvdrift, kombinerat med 

möjligheten att minska importberoendet, är två tydliga drivkrafter för att utveckla återvinningen 

som kommer att väga tyngre framöver (L.K.). 

5.2 Återvinningsbranschens förutsättningar 
Återvinningsbranschen är idag en lågmarginalsbransch som karaktäriseras av höga volymer och 

låga marginaler. M.M. menar att detta faktum gör att återvinningsföretagen har ett lägre 

utrymme att investera i FoU jämfört med bolag inom andra sektorer. Behandlings-

anläggningarna är helt beroende av världsmarknadspriserna på de sekundära råvarorna som de 

producerar. Det har under en längre tids uppgång i marknadspriser inneburit ett fördelaktigt 

”gap”. De har kunnat köpa elektronikavfall till ett lägre pris än vad de, efter en tids bearbetande 

och processande av metallerna, sålt för. Sedan 2013 har det dock varit en indexerad nedgång, 

undantaget en kortare period 2017/2018. Nedgången har inneburit det motsatta, att 

behandlingsanläggningarna har köpt till ett dyrare pris än vad de sedan säljer för (M.M).  

Om man studerar en längre tidsperiod, över tio år, har det generellt varit gynnsamma 

förutsättningar på marknaden med en uppgång i index, vilket har lett till att ett antal mindre, 

och enligt de mer etablerade aktörerna; ”oseriösa”, återvinnare kortsiktigt har slagit sig in i 

branschen. De senaste årens nedgång har istället, med en tuff marknad även för de seriösare 

aktörerna, inneburit att dessa ”lyckosökare” slagits ut. De mer etablerade aktörerna har gynnats 

i och med att återvinnare som kan utlova högre återvinningsgrader premierats vid 

upphandlingar med El-Kretsen (P.H.).  
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5.3 Långa avstånd i tid och rum mellan tillverkning och återvinning 
Att det är långa geografiska avstånd mellan tillverkning och användning är ingenting unikt för 

just solceller, men likt andra produkter försvåras med avståndet möjligheten att återkoppla från 

återvinnarna av produkterna till tillverkarna (M.S.). Återvinnarna i kategori 3 menar att 

tillverkare generellt har dålig insikt i hur deras produkter återvinns. Det saknas även kunskap 

och kompetens hos tillverkare kring hur en produkt ska designas och konstrueras för att främja 

möjligheterna till återvinning i EOL-skedet, då det är en fråga som tidigare inte beaktats.  

Tillverkare har även dålig kunskap om återvinningsprocessen, vad som är möjligt med vilka 

tekniker och om hur konstruktion och design kan påverka den slutliga återvinningspotentialen. 

Det beror på att tillverkare aldrig tvingats ta hänsyn till frågan eftersom det alltid varit billigare 

att tillverka från jungfruliga råvarumaterial. Behovet att planera för EOL-skedet har således 

varit icke-existerande (R.S.). Frågan om återvinning får därmed inte den vikt den förtjänar i 

designfasen (P.H.).  

Även solcellernas långa livslängd försvårar ovan nämnda återkoppling då det är långt från 

design och tillverkning tills panelerna är uttjänta och behöver tas omhand. Således tar det lång 

tid innan uttjänta solpaneler når avfallsledet. Den tekniska livslängden för en solpanel är 25 år, 

vilket innebär att de har en effektgaranti på minst 80 % av ursprunglig verkningsgrad efter 25 

år. Solcellspaneler är robusta produkter, med få rörliga delar, som kräver minimalt med 

underhåll under sin livstid, och det är endast om de skadas på grund av yttre våld som de kan 

komma att behöva tas ner i förtid (C.F.). Det är därför inte osannolikt att de sitter uppe i 35–40 

år. Så länge solcellsanläggningen producerar el genererar den en intäkt för anläggningsägaren 

(R.L). Detta menar energibolagen även är en av anledningarna till att de upplever att kunder 

inte uttrycker direkt intresse för just EOL-fasen eftersom de själva kanske inte kommer finnas 

kvar i bilden när det inträffar. De företag som är producenter i sammanhanget är enligt 

lagstiftning skyldiga att informera kunder om EOL-fasen och hur panelerna ska hanteras då 

samt vem som bär vilket ansvar i frågan. Energibolagen i kategori 1 menar att affären är 

tillräckligt komplex som den är för kunderna, så att inkludera information om vad som ska 

hända 25 år senare anses onödigt och förvirrande. Dessutom ifrågasätts vilken information som 

ska förmedlas eftersom det ännu finns oklarheter i ansvarsfrågan, och en hel del 

tolkningsutrymme i lagstiftningen (M.S.).  

Livslängden kan komma att förkortas, då det sker en snabb utveckling av nya tekniker som 

genererar högre effekt till lägre priser. Flera aktörer från kategori 1 (R.S.; A.H.) nämnde att det 

inom 5–10 år troligtvis kommer att vara ekonomiskt motiverat att byta ut sin solcellsanläggning 

på taket till förmån för nya effektivare solceller. Det kommer att innebära att anläggningsägare 

i allt större utsträckning kommer att vilja uppgradera sina anläggningar, något som hos 

Vattenfall kallas för ”repowering” (R.S.). Begreppet innebär att en anläggning plockas ner och 

de gamla panelerna byts ut mot nya, effektivare paneler som producerar fler kWh per investerad 

krona. Detta skulle kunna innebära att det uppstår ett flöde av fullt fungerande paneler som folk 

vill göra sig av med (R.S.; A.H.; C.F.). Det är dock svårt att förutspå i vilken utsträckning det 

kommer att ske, men ett system för att hantera dessa bör vara prioriterat närmare i tiden. Det 

skulle innebära en stor miljöförlust om detta hanteras som avfall och går till återvinning istället 

för återanvändning (A.H.).  

5.4 Ovarsam hantering vid transport och montering 
Även vid transporterna av insamlat avfall från ÅVC till behandlingsanläggningarna försämras 

förutsättningarna för en effektiv hantering av avfallet vid återvinning. En ovarsam hantering, 

som orsakar ytterligare skador på insamlat material, försvårar även återbruk av vad som skulle 

kunna ha varit fungerande komponenter (P.H.).  
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Utöver de fungerande paneler som plockas ner i förtid, vid så kallad ”repowering”, förekommer 

det att paneler går sönder i förtid, till exempel av skador när panelerna hanteras under 

transporten, eller vid monteringen och installationen av solcellssystemet (L.A.). Inget av 

energibolagen i kategori 1 kunde dock ange, eller kände till, vilka volymer detta rör sig om eller 

hur vanligt det här är.  

5.5 Oklara och dåliga marknadsförutsättningar 
Enligt återvinnarna i kategori 3 ligger en av svårigheterna i att Kina äger majoriteten av världens 

tillgångar på malm och att de bryter jungfruligt material billigare än vad som går att återvinna. 

Så länge det är så kommer det återvunna materialet aldrig att kunna konkurrera på en global 

marknad. ”Återvunnet material kan vara dubbelt så dyrt som jungfruligt, och då faller idéen på 

marknadens egna premisser” (R.L.). Här krävs styrmedel, M.M föreslår tullar eller skatter. 

Kritiska metaller är bara kritiska för EU - hade de varit kritiska för Kina hade frågan om 

återvinning och åtgärder för att behålla metallerna i kretsloppet längre, vidtagits redan i 

tillverkningsskedet. Det krävs politiska beslut för att komma åt detta (M.S.). 

Att det ännu inte finns någon teknik på plats för en specialiserad återvinningsprocess gör det 

också svårt att veta kostnaden för en sådan. Övriga kostnader, som är lika för andra 

avfallsfraktioner, såsom kostnad för insamling och transporter till behandlingsanläggningar går 

att uppskatta, men inte kostnaden för själva behandlingsprocessen (M.S.).  Det finns ett stort 

behov av forskning kring processer för att återvinna solpaneler då det är brist på sådan 

kompetens i Sverige (C.F.) och tekniken och återvinningen av solpaneler är obefintlig i Sverige 

idag (M.S). F.L. menar dock att vad man idag säger inte är möjligt att återvinna, är inte direkt 

likställt med att det inte är tekniskt möjligt, utan baseras på att det inte är ekonomiskt lönsamt. 

Osäkerheten kring världsmarknadspriser gör också att det är svårt att uppskatta hur stora 

intäkter materialåtervinning och försäljning av sekundära råvaror skulle kunna generera, vilket 

ökar osäkerheterna hos investerare och återvinnare (M.S.). Priserna på metaller som ingår i 

solpaneler och batterier kommer att öka i framtiden, men det är oklart huruvida marknadens 

priser ändå kräver reglering eller om marknaden kommer att ”lösa det själv” (C.F.).  

5.6 Tillgänglig teknik och processer 
Behandlingsanläggningar behandlar idag diverseelektronik genom konventionella metoder 

såsom initial demontering, där produkterna plockas isär manuellt. Rena fraktioner, såsom t.ex. 

aluminiumramen på en solpanel avlägsnas. Resterande delar krossas. Det finns sedan ett antal 

tekniker för att separera krosset, i plast och olika metaller. Detta hanteringsförfarande har 

traditionellt sett fungerat bra, men det kan finnas anledning att se över om det är effektivare att 

sortera i högre grad innan krossningen, med större fokus på återbruk av komponentmoduler 

(M.S.)  

Att exportera uttjänta paneler i befintligt skick till andra länder som kommit längre och har 

etablerade system för specialiserad återvinning av solceller är ingen hållbar lösning på grund 

av att transporterna både innebär stora kostnader och utsläpp. Att exportera för behandling i 

utlandet bedöms därför inte ekonomiskt lönsamt. Något som skulle kunna utredas är 

effektiviteten i att förbehandlingen och den initiala demonteringen av panelens delar (där glas 

och aluminiumram avlägsnas) sker i Sverige, för att resterande del med högre andel kritiska 

metaller exporteras till ett land där det finns tekniker för sådan återvinning (M.S.).  

5.7 Kravställning som drivkraft 
Ju större aktör, eller kund, desto större är möjligheten att ställa krav som globala tillverkare 

måste lyssna på. För att mindre aktörer ska kunna åstadkomma förändring, längre ner i kedjan 
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krävs det ett intresse från kunden. Det bästa incitamentet för företag att ta frågan på allvar är 

om kraven kommer nerifrån, från kunder (R.L.). Det krävs en kund som verkligen är engagerad, 

som är villig att prova något nytt och kan betala. Det förekommer att kunder ställer krav, vilket 

gör att nya frågor lyfts och energibolagen tvingas tänka lite annorlunda (L.A.). Intresset hos 

kunder för hållbarhet kopplat till solceller är fortfarande lågt bedömer Swede Energy av egen 

erfarenhet, då endast 1 av deras 500 kunder uttryckt intresset. Dock har frågan om CO2-payback 

(energiåterbetalningstiden) lyfts oftare av kunder på sistone. Vattenfall delar bilden om att olika 

miljö- och hållbarhetsrelaterade krav från kunder börjar att komma in, men är än så länge 

ovanliga och ingenting de har ägnat några större resurser åt (R.S.) Även A.H. uppger att det 

endast är några enstaka av Kraftpojkarnas kunder som ställer hållbarhetskrav. Något som är 

problematiskt i en situation då en kund vill ställa krav är att dessa är svåra att formulera. Det 

finns inga etablerade mätinstrument eller standarder för att mäta en solcells totala 

miljöpåverkan och olika siffror och uppgifter baseras på olika metoder och inkluderar olika 

delar av livscykeln. Det finns certifieringar för tillverkare som kan motivera varför man bör 

välja dem (A.H.). 

Återkommande är vikten av kundkrav och tron på konsumentkraften i frågan om att påverka 

(F.L.; M.M.). Flera aktörer uttrycker en generell tro på konsumentkraft före lagstiftning som 

anses vara trögrörlig och komplex. Detta tros ha att göra med att det skett ett tydligt trendskifte 

under det senaste decenniet i ökad medvetenhet om planetens ändliga resurser. För att detta ska 

kunna ske behöver kunderna informeras i högre utsträckning om bättre respektive sämre 

alternativ.  

På frågan om hur aktörerna bedömer möjligheterna att ställa krav på sina tillverkare vad gäller 

miljöprestanda svarar samtliga energibolag i kategori 1 att de är för små i sammanhanget för 

att någon tillverkare skulle välja att lyssna på deras önskemål eller krav om det innebär ökade 

tillverkningskostnader. Både Swede Energy och Kraftpojkarna menar att frågan måste få global 

uppmärksamhet eller uppbackas av annat stöd för att få genomslag hos tillverkare. Trots 

Kraftpojkarnas betydande andel av den svenska marknaden som Sveriges största grossist av 

solpaneler, utgör de bara någon promille av sina tillverkares totala försäljning och har därmed 

begränsat inflytande på deras verksamhet (A.H.). De största möjligheterna ligger i högre 

lagstiftande krav och regleringar, så kommer tillverkarna vara tvungna att rätta sig efter det 

(R.S.).  

Återvinnarna (kategori 3) har dock en mer optimistisk inställning till frågan om möjligheterna 

att påverka tillverkningen. De menar att avstånden och marknaden ser liknande ut för 

elbilsbatterier, och att man där har kommit längre i fråga om samverkan mellan tillverkning och 

återvinning. Besök görs i Kina för att prata design och konstruktion för att främja återvinning. 

Frågan om återvinning av elbilsbatterier har fått större internationellt intresse på grund av deras 

innehåll av sällsynta jordartsmetaller. Detta innebär att en ökad samverkan mellan tillverkare 

och återvinnare inte borde vara omöjlig även för solceller (P.H.). 

5.8 (Offentliga) upphandlingar 
Ett sätt att faktiskt ställa krav är vid offentliga upphandlingar. Upphandlingar i allmänhet, och 

offentliga upphandlingar synnerhet, innehåller kravspecifikationer som tilltänkta leverantörer 

ska uppfylla för att få lämna ett anbud. För offentlig verksamhet är det reglerat vilka typer av 

krav man får ställa, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Till exempel får det inte 

ställas krav som utesluter för många möjliga leverantörer (L.A.). Krav som till exempel 

energibolag dock kan ställa på sina solcellstillverkare är att de finns på SSC-listan (R.L.). De 

svenska importörerna uppger att de ställer höga krav på produkt- och leveranskvalitet och 
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kontrollerar tillverkarnas CSR- och miljöarbete. De kan genom att välja tillverkare som har 

kontroll på sin egen värdekedja bidra till att seriösa företag premieras (R.L.; A.H.; R.S.). 

5.9 Brist på erfarenhet, kunskap och lagstiftning 
Frågor kring resurshushållning och hur framtida återvinning av dagens nya, tekniska 

innovationer påverkar miljön har hittills fått lite uppmärksamhet. Att fokus har legat till absolut 

största del på att expandera marknaden menar samtliga respondenter i samtliga kategorier. L.K. 

uppger att Energimyndighetens arbete i mångt och mycket hittills handlat om att utforma 

styrmedel som möjliggör introducering av och ökade investeringar i solceller, och att 

”återvinningsbiten inte är den tunga biten”. Det saknas helt enkelt särskild kompetens kring 

återvinning av solcellspaneler i Sverige (C.F.). 

Att branschen är ung och i en kraftig expansionsfas innebär också att nya aktörer, en del mindre 

seriösa och långsiktiga än andra, har lätt att slå sig in på marknaden. Hos dessa varierar 

engagemanget i frågorna kring hållbarhet. Enligt C.F. har den snabbt växande marknaden 

inneburit en snårig djungel med många inblandade aktörer, och det har gjort det svårt för 

myndigheter att ha en överblick och få en helhetsbild av marknaden.  

Att branschen är ung, jämfört med branscher för andra förnybara energitekniker, kombinerat 

med solcellernas långa livslängd, gör att det inte finns jättemycket praktisk erfarenhet kring 

avfallshantering av uttjänta paneler och heller inte några större mängder att dra lärdom från. 

Myndigheterna, representanter från insamlingssystemet och återvinnarna är överens om att 

återvinning av uttjänta solcellspaneler är något som ännu inte kommit på plats i Sverige 

eftersom solcellerna ännu inte nått EOL-fasen. Det saknas även kunskap om och praktisk 

erfarenhet av hur solcellerna åldras och vilken påverkan yttre faktorer som väder och vind har 

på tekniken. Några aktörer, bl.a. Umeå Energi, nämner sina egna pilotprojekt som de främsta 

källorna till att studera detta.  

 Skilda uppfattningar om EOL-fasen 
Att frågan om återvinning fortfarande är i ett tidigt skede och inte varit i fokus hittills bekräftas 

även av att uppfattningarna hos myndigheterna och återvinnarna om vad som sker med en 

solpanel som ”kasseras” går isär. Enligt myndigheterna å ena sidan hanteras dessa inte alls idag, 

utan ”samlas på hög” i väntan på att de ska utgöra större volymer, tillräckligt stora för att 

motivera en specialiserad behandling (L.K.; F.L.). Enligt återvinnarna å andra sidan, skulle en 

solpanel som kom in idag sorteras i fraktionen ”diverseelektronik” och hanteras som sådan, dvs 

med befintliga processer (M.S.; M.M.; P.H).  

 Ansvarsfrågan 
Frågan kring vem som bär vilket ansvar när en solcellsanläggning ska avvecklas och uttjänta 

paneler ska hanteras har inget enkelt svar, då den är avhängig ett antal olika faktorer. Här ger 

lagstiftningen en del tolkningsutrymme, bland annat huruvida de kategoriseras som 

konsumentelsprodukt. Det är inte helt lättolkat, och det förekommer en del gråzoner. Det största 

problemet är att de som är producenter enligt producentansvaret inte känner till lagstiftningen. 

Detta hänger även ihop med det tidigare nämnda problemet med ”en snårig djungel med många 

inblandade aktörer” som lätt slår sig in på en sådan expansiv marknad (F.L.). Det viktigaste just 

nu är att informera solcellsimportörer och -försäljare om att de är producenter och vad det 

innebär, då F.L menar att denna vetskap har en tendens att ”halka efter ett par år” i en ny och 

snabbt växande bransch likt denna, vilket även försvårar för NV:s tillsyn.  

Trots svårigheterna kring lagstiftningen framhäver samtliga respondenter det kollektiva 

ansvaret för EOL-frågan. Lagstiftat eller ej, så finns det moraliskt, där alla har ansvar på olika 
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sätt. Enligt myndigheterna själva är ett av deras ansvar att identifiera eventuella hinder i 

styrmedel och se behov av nya åtgärder. Som en del i detta är det därför även viktigt att 

finansiera projekt för att öka kompetensen på området. Det är definitivt en angelägen fråga som 

man bör börja titta på mer noggrant nu, för att ett system ska finnas på plats när det väl är 

aktuellt och vi har stora volymer uttjänta paneler (L.K.). Energimyndigheten menar att Sverige 

ligger efter i arbetet med att ta fram en strategi och ett system för återvinning av solpaneler, 

som möjliggör resurseffektiv hantering av innehållet. C.F. menar att detta riskerar att bli en 

förlorad möjlighet då det kan komma att innebära ett kommersiellt intresse utöver det 

miljömässiga (L.K., M.S.). Samtidigt finns det en uppfattning bland respondenter inom både 

kategori 2 och 3, att det inte kommer att krävas särskilt mycket styrning, utan istället en tro på 

att marknaden kommer att se till att när volymerna finns tillgängliga, och det finns en 

ekonomisk lönsamhet i att återvinna i högre grad än vad som sker idag i diverseelektronik-

flödet, så kommer tekniker och anläggningar att finnas på plats (L.K.; M.S.).  

Enligt El-Kretsen är det viktigt att ansvaret för avvecklingen och demonteringen av 

solcellsanläggningen lyfts från slutkunden. Precis som nämndes av R.L., i fråga om hur mycket 

information en kund får om avveckling i EOL-skedet, menar M.S. att det är ”tillräckligt rörigt 

som det är” att köpa en solcellsanläggning. Detta borde istället läggas på installatörerna, eller 

kanske ingå i producentansvaret och knytas till producenten. Idag är det många installatörer 

som tror att det är deras ansvar att både demontera och transportera till ÅVC, vilket återigen 

bekräftar bristen på kunskap och behovet av ökad information till branschens aktörer.  

Enligt respondenterna i kategori 1 är det tillverkarna ur ett globalt perspektiv, som bär ansvaret 

att skapa produkter som är enklare att återvinna. Även El-Kretsen framhåller vikten av 

tillverkarna, och produktionsfasens betydelse i fråga om framtida återvinning för de produkter 

som tillverkas framöver. Aktörerna i kategori 1, som sätter panelerna på marknaden, menar att 

de själva har ett stort ansvar för just vilka paneler de väljer. Installatörerna har en relativt kort 

interaktion med panelerna, jämfört med panelernas långa livslängd, men har en stor påverkan 

och således även ansvar. Vattenfall nämner anläggningsägarens ansvar, att följa panelens 

funktion och notera när effekten har gått ner. Installatörernas ansvar kommer in då de kan 

påverka ägaren i beslutet huruvida panelerna ska repareras eller byts ut. De måste av denna 

anledning ha god teknisk kompetens och kännedom om hur de gamla panelerna ska hanteras. 

Till sist är det anläggningsägaren, som bär ansvaret för att produkterna hanteras rätt vid 

avveckling, när så blir dags. Det är viktigt att involvera alla led, för att lyckas. Importörer, 

grossister och producenter måste tillsammans med återvinnare och myndigheter lyfta frågor 

kring hur livscykeln bäst utformas, vilka som bör ta emot dessa produkter och hur stora volymer 

det handlar om (A.H.).   

Ställs frågan istället till respondenter i kategori 2 bestående av myndighetsrepresentanter, är 

svaret enhälligt att ansvaret, i enlighet med lagstiftningen, är producenternas, och därmed 

indirekt El-Kretsens, i och med att producenterna avtalat bort ansvaret till dem (F.L.; L.K.; 

C.F.).  

Å ena sidan menar återvinnarna i kategori 3 att alla bär ett ansvar, men att det bör vridas till att 

mer och mer ligga uppströms i kedjan, istället för att allt ansvar ligger nedströms, på kunderna 

och återvinnarna, såsom läget ser ut nu (P.H; M.M.). Å andra i sidan förklarar energibolagen i 

kategori 1 att det finns en stor tilltro till återvinnarna och deras tekniska processer. Även El-

Kretsen menar att det i första hand är återvinnarna, och utvecklingen av nya tekniker och 

processer i deras anläggningar, som har störst potential för dagens redan tillverkade produkter.  

Dessutom menar energibolagen att de inte har någon ”färdig åtgärdsrutin” för när paneler når 

EOL-skedet och ska kasseras (L.A). En del företag lämnar över panelerna direkt till 
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återvinnarna och litar på att de där ska tas hand om på rätt sätt (R.L.; A.H.). L.A. menar att med 

tanke på vad som sorteras och återvinns idag borde det inte vara så svårt. Att återvinnarna har 

stora möjligheter att påverka återvinningsgraderna lyfts upprepade gånger av flera aktörer 

(L.A.; L.K.; M.S.). Återvinnarna är generellt innovativa och Sverige har varit innovativa på 

behandlingssidan hittills, och hittat fungerande lösningar på andra, nya produkter, så det finns 

anledning att tro att det kan hända igen (F.L.). För att återvinningsföretagen ska investera i en 

specialanläggning och uppnå höga återvinningsgrader för solpaneler krävs dock att de kan 

garanteras både stora volymer och bra världsmarknadspriser för metallerna.   

Den stora expansionen av marknaden för solpaneler parallellt med avsaknaden på 

återvinningssystem är enligt El-Kretsen inte unikt. De har sett teknisk utveckling inom flera 

områden genom åren, sett nya produkter lanseras och nå marknaden, och sedan hur samma 

produkter har nått avfallsledet en tid senare. Det som idag är läget för solceller är alltså i deras 

mening inte alls något nytt (M.S.). Även myndigheterna förklarar att de har frågan ”under 

uppsikt” men att den inte utgör något unikt eller bedöms som ett speciellt allvarligt problem 

(F.L.).  

 Lagstiftning – komplex och förlegad 
EU och Sverige anses generellt ha hög reglering på elavfallsområdet, enligt 

Energimyndigheten. Det upplevs som att kunskapen är god angående vilka mängder av 

elektriska och elektroniska produkter som sätts på marknaden och vad som samlas in. Samtidigt 

upplevs lagstiftning kopplat till solceller och dess avfallshantering som snårig och krånglig, 

även för de insatta i branschen (C.F; L.A).  

Återvinnarna i kategori 3 riktar kritik mot miljölagstiftningen att vara förlegad, kopplat till vilka 

kategorier som har vilka återvinningskrav, t.ex. för produkter som innehåller PCB, kvicksilver 

och beryllium. Lagstiftningen skrevs för 10 år sedan, anpassad för de produkter som kom in då, 

vilket gör att den är aktuell för produkter som är över 20 år gamla. Ett exempel är elektrolytiska 

kondensatorer, som tidigare innehöll PBC och oljor och därför behövde separat behandling. 

Detta är inte längre fallet och dessa skulle i princip kunna materialåtervinnas idag (P.H.).  

Att införa ny, eller förändra befintlig, lagstiftning är en långsam process. I solcellsbranschens 

fall utvecklas marknaden betydligt snabbare än lagstiftningen hinner med. Det är således en 

stor fördel (för chanserna att etablera ett resurseffektivt återvinningssystem), men en lika stor 

utmaning, att ligga steget före när det kommer till regleringar och lagstiftning (C.F.).  

 Producentansvaret 
Både El-Kretsen och återvinnarna i kategori 3 menar att producentansvaret såsom det är 

formulerat idag borde ses över. Dess syfte - att genom ett ekonomiskt incitament med en 

producentansvarsavgift skapa bättre produkter (resurssnålare, utan innehåll av miljöfarliga 

ämnen och som är lättare att återvinna), genom att avgiften speglar hur ”miljöbra” produkten 

är, har inte direkt uppnåtts. Det är en väldig tröghet i detta, och det hade varit effektivare att 

ställa andra krav riktade direkt mot produktionen (M.S.).  

 Återvinningsmålet  
Återvinningsmålet har utvecklats genom åren från att ha kopplats till rena mängder i kg, till 

procent ([kg] insamlat och återvunnet delat med [kg] produkter satta på marknaden), till att 

mäta i antal enheter (insamlade och återvunna enheter delat med antalet enheter satta på 

marknaden). Att det numera mäts i procent av inkommet material har generellt sett fungerat 

bra, men inte i de fall där produkter innehåller värdefulla material i mindre mängder, såsom de 

kritiska metallerna i elektroniska apparater (M.S). L.K. poängterar att återvinningsmålet endast 
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är en barriär om återvinnarna nöjer sig med att uppnå dessa siffror. Enligt återvinnarna själva 

strävar man efter 100 % återvinning (P.H). Det är inte orealistiskt med 100 % materialbaserat 

återvinningsmål för metaller, men ett viktbaserat mål om 100 % återvinning blir i vissa fall 

problematiskt när man ser till vad produkter består av. Ett tydligt exempel för att illustrera 

problematiken är vid återvinning av tvättmaskiner. Dessa tillverkas med en vikt i botten för att 

förhindra att den skakar för mycket vid centrifugering. Tidigare bestod bottenvikten av järn, 

vilket gjorde det lätt att uppnå höga viktbaserade återvinningsgrader. Idag har den ersatts av 

betong. Det innebär att resurser idag ägnas åt att återvinna dessa betongklumpar, för att nå de 

viktbaserade kraven, vilket enligt M.S. är felaktigt riktade resurser. 

Det viktbaserade återvinningsmålet ifrågasätts även på flera andra håll, och enligt C.F. är det 

alldeles för schablonmässigt. Det bör anpassas mer efter typ av produkt och dess innehåll och 

komponentåterbruk bör eftersträvas. F.L. framhåller dock att lagstiftning behöver vara 

allmängiltig och ofta är lite trubbig då det finns svårigheter med att införa alltför specifik 

lagstiftning för särskilda fraktioner av avfall.  

5.10 Reaktiv snarare än proaktiv inställning hos inblandade aktörer 
Enligt M.S. på El-Kretsen är planen att vänta och se vad som händer när volymerna uttjänta 

solpaneler blir så stora att det behöver ske en speciell upphandling för behandling av den 

specifika fraktionen. Eftersom de flesta solpaneler innehåller en stor andel glas för att skydda 

innehållet mot väder och vind, och återvinning av glas inte räknas som materialåtervinning 

enligt definitionen, utan blir fyllnadsmaterial eller förbränns (energiåtervinning), så kommer 

återvinningsmålet om 85(vikt-)procent inte att uppnås för solceller. De kommer således mest 

troligt behöva samlas in i separata behållare (för att inte dra ner återvinningsgraderna för hela 

diverseelektronikfraktionen) och behandlas i ett separat flöde (M.S.). 

Både El-Kretsen och ÅVC:erna vill i så stor utsträckning som möjligt placera in nya produkter 

i befintligt system och kategorier, och undviker gärna att skapa speciallösningar. Anledningen 

är att underlätta för logistiken kring insamling, hantering, lagerföring och transporter. Tidigare 

är det endast produkter som antingen förknippats med innehåll av farliga ämnen, eller som inte 

passat in i befintliga system som fått egna kategorier; såsom kylskåp (på grund av dess innehåll 

av freoner), vitvaror (på grund av dess storlek), ljuskällor (på grund av eventuellt innehåll av 

kvicksilver) och batterier. Det finns en viss tröghet även i detta med anledning av de omfattande 

volymkrav som möjliggör investeringar i separata system. Det är traditionellt genom att ”se och 

lära” när produkterna når avfallsledet och behovet uppstår som lösningarna kommer fram 

(M.S).  

Åsikten om hur solpanelerna bäst ska hanteras i dagens system för återvinning går isär. Å ena 

sidan konstateras att det idag inte finns tillräcklig efterfrågan för att bygga en specialiserad 

behandlingsanläggning för solceller i Sverige (L.K.), och STENA förutspår att panelerna 

kommer att fortsätta kategoriseras som diverseelektronik i framtiden, men att de eventuellt kan 

komma att behöva genomgå fler anpassade tekniker. Å andra sidan anser Kuusakoski att 

solcellspaneler bör bli en egen ”bransch” i systemet. Detta med anledning av att panelerna är 

för ömtåliga för att hanteras i dagens grova system och kräver en specifik behandling för att 

uppnå högre återvinningsgrader. De bör lagras till tillräckliga volymer för att motivera att de 

utgör en egen bransch (M.M.). 

5.11 Ur myndighetsperspektiv 
Det är svårt att följa och kontrollera inflödet av elektroniska produkter på grund av dagens 

globaliserade marknad. Elektroniska produkter kan idag beställas online, direkt från tillverkare 

utanför EU, utan mellanhänder, till slutkonsumenter inom EU. Därmed undgår producenterna 
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att täckas in av producentansvaret. Detta är ett generellt problem inom producentansvaret, som 

förvisso inte är någon jättevanlig företeelse bland större solcellsanläggningar, men förekommer 

i viss utsträckning för alla storlekar på solceller (F.L.).  

Samtliga respondenter i kategori 2 (myndigheter) poängterade just svårigheten att följa flöden 

och förutspå avfallsmängder av uttjänta solpaneler. Detta beror på att dessa i rapporteringen 

enligt WEEE-direktivet kategoriseras ihop med andra produkter baserat på storlek och inte efter 

typ av produkt. Att kunna följa rena strömmar är en förutsättning för att Energimyndigheten 

och Naturvårdsverket ska kunna agera proaktivt. Svårigheterna att följa flödena och uppskatta 

mängderna innebär att det blir en hel del hypotetiska resonemang när scenarier prognosticeras 

kring solpanelsåtervinning.  

Enligt C.F. behöver frågan om hantering av uttjänta solpaneler lyftas genom en förbättrad 

kommunikation mellan myndigheter och regeringen. På så sätt kan myndigheterna 

uppmärksamma om brister och behov av ny kunskap i Sverige, samt påtala behovet av 

forskning kring EOL-skedet för solceller och utvecklingen av en miljömässigt hållbar hantering 

av dessa. Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att se till att underlag och rapporter 

som besvarar och fyller i dessa kunskapsluckor tas fram. Av forskningsmedlen som 

Energimyndigheten förvaltar och fördelar har dessa ännu inte behandlat frågan om 

återvinningsperspektivet i någon större utsträckning, men L.K. uppger att Energimyndigheten 

gärna skulle få in fler ansökningar som hanterar dessa frågor. 

5.12 Förslag på verktyg för att styra återvinningsbranschen 
Inställningen till ytterligare reglering från EU, och applicering av EU:s policyverktyg såsom 

ekodesign eller energimärkning på solcellspaneler är positiv bland energibolagen i kategori 1. 

Samtliga framhäver dock att det är viktigt att regleringen inte hämmar utvecklingen då 

omställningen bort från fossilbaserade energislag är nödvändig och måste ske snabbt. Om till 

exempel en reglering från EU skulle innebära att asiatiska tillverkare inte uppfyller kraven och 

inte får godkänt för export till EU skulle det leda till ett minskat och betydligt dyrare utbud av 

paneler (A.H.). Detta har redan skett i Frankrike. Där krävs det en märkning av alla solpaneler 

som visar bland annat hur mycket koldioxid som släppts ut vid dess tillverkning. Detta gör att 

solpaneler är betydligt dyrare i Frankrike än i andra länder och motiverar varför dessa initiativ 

istället bör vara EU-gemensamma för rättvis konkurrens (R.S.). 

Tilltron till att ekodesignkraven kommer att reglera vad som sätts på EU:s marknad är hög hos 

Energimyndigheten (L.K.). Förvisso finns inga designkrav alls idag, men marknaden består till 

övervägande del av kiselsolceller, för vilka det inte finns jättemånga sätt att designa och 

konstruera (F.L.). Liknande begrepp för andra elektroniska produkter som riktar sig mot 

tillverkarna är till exempel ”Design for recycling” och ”Design for demanufacturing” (M.S.). 

Från återvinnarnas perspektiv är det angeläget att påverka designskedet för de ännu inte 

tillverkade produkterna; dels för att minimera mängden farligt material, dels för att främja enkel 

demontering av komponenter för återbruk, följt av en effektiv återvinning. Ekodesignpaketet 

anses vara för klent, då det trots sitt namn inte ställer några egentliga krav på produktens design 

(P.H.). 

R.L. föreslår någon form av skatteväxling, att varje kilo jungfruligt kisel beläggs med en skatt 

för att subventionera det återvunna kislet.  



42 

 

5.13 Mer samarbete genom hela kedjan 
Det finns stor potential i ett ökat samarbete genom solpanelens värdekedja. Det är viktigt med 

dialog, parterna emellan, för att övervinna barriärerna med de långa geografiska avstånden. Här 

kan El-Kretsen spela en viktig roll på nationell nivå genom att samtala med alla inblandade 

aktörer (M.S.).  

Samtidigt som värdet av kommunikation och dialog aktörer emellan uppmärksammas, finns det 

andra aspekter att ta hänsyn till. Inom återvinningsbranschen är uppfattningen delad. Å ena 

sidan menar STENA Recycling att det är dags att öka samarbetet mellan aktörer i hela kedjan, 

för att nå fram till tillverkarna. Å andra sidan framhäver Kuusakoski, som är en mindre 

återvinningsaktör än konkurrenten STENA, sin rädsla för att branschen blir för transparent. 

Man vill inte avslöja för mycket inom områden som innebär fördelar gentemot sina 

konkurrenter, trots att den öppenheten skulle kunna vara en fördel för tillverkare (M.M.).  

5.14 Avfallsförebyggande initiativ och åtgärder 
Solpaneler köps idag av en diversifierad kundbas, bestående av alltifrån privatpersoner till 

företag och offentliga verksamheter. Det kan röra sig om solcellsanläggningar för villatak, 

industrianläggningar, eller markplacerade solcellsparker. Det finns även aktörer som erbjuder 

hyreslösningar av solpaneler till kunderna, där Umeå Energi var först ut 2016 med att erbjuda 

detta för privatpersoner i Sverige (L.A.). Idag finns det flera aktörer som erbjuder liknande 

upplägg. Bindningstiden uppgår till tre år och en del kunder väljer att köpa loss sin anläggning 

efter bindningstiden. Ingen kund hos Umeå Energi har enligt uppgift ännu avslutat sitt 

hyresavtal (L.A.).   

Solpaneler som ska avvecklas och demonteras i förtid bör inte gå till återvinning. Det finns 

olika initiativ för att återanvända paneler i de fall då dessa uppgraderas/byts ut men fortfarande 

är fullt fungerande. Ett sådant exempel är SolHjälpen, som Kraftpojkarna varit involverade i. 

Det går i princip ut på att skänka panelerna till ”bättre behövande”, till länder i t.ex. Sydamerika 

(A.H.). 

Vattenfall uppger att solcellspanelerna testas genom varje steg i tillverkning och hopsättning i 

deras fabriker. Om något tyder på avvikande funktion går de vidare till reparation – där 99/100 

reparationer är framgångsrika och cellen kan användas. I monteringsprocessen när alla delar 

ska sättas ihop, testas allt igen, och återigen är reparation alltid första alternativ om något blivit 

fel. Generellt ligger reparationsnivåer på 14–18 %, vilket innebär att denna andel har genomgått 

någon form av reparation innan försäljning (R.S).  

Enligt STENA är första åtgärden när produkter kommer in till behandlingsanläggningarna att 

plocka ut de som verkar hela, vilket dock är ett väldigt litet flöde när det gäller elektronik 

generellt (P.H.).  

Ur ett helhetsperspektiv genom hela aktörskedjan, sett till de olika delarna av kedjan och dess 

geografiska platser, finns det en del exempel på när aktörer har försökt tänka cirkulärt, genom 

samverkan mellan smältverk och stålverk där de sekundära råvarorna används i produktionen 

(M.M.). Applicerat på solcellspaneler verkar det här vara icke-existerande, då R.S. menar att 

han aldrig sett återvunna komponenter eller material som råvara i fabrikerna han besökt. 
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 Diskussion 
Diskussionen innehåller i huvudsak tre delar. Den första delen inleds med att det kvantitativa 

resultatet av volymerna uttjänta solcellspaneler diskuteras. Resultatets innebörd kopplat till 

Sveriges framtida behandling av uttjänta solcellspaneler analyseras. I den andra delen lyfts 

resultaten från uppsatsens litteratur- och intervjustudie, med fokus på frågan om hur systemet 

för återvinning av uttjänta solcellspaneler fungerar idag, samt de identifierade barriärerna för 

en framtida resurseffektiv hantering av dem. I det tredje avsnittet förs ett resonemang kring 

studiens metod, närmare bestämt dess validitet kopplat till ingående osäkerheter. 

Avslutningsvis lämnas förslag för framtida studier. 

6.1 Beräknade mängder uttjänta solpaneler och dess innehåll 

 Brytpunkt för ekonomisk lönsamhet 
Resultatet i figur 13, som presenterar avfallsflödets prognos i Sverige de kommande 15–25 

åren, visar att mängden uttjänta solcellspaneler, som beräknas nå avfallsledet, är mindre än den 

som krävs för att motivera en specialiserad behandlingsanläggning. Det är först år 2042 som de 

årliga mängderna uttjänta paneler uppgår till över 19 000 ton vilket var brytpunkten enligt Choi 

och Fthenakis (2014) för när det kan bli ekonomiskt lönsamt att investera i en automatiserad 

behandlingsanläggning speciellt för solcellspaneler.  

Inte heller om samtliga solcellspaneler från år 2034 fram till år 2042 skulle ”läggas på hög” och 

lagras skulle de ackumulerade mängderna nå över brytpunkten tidigare. Resultatet kan ses som 

en indikation på de framtida avfallsströmmarnas storlek. I och med resultatet bedöms det svårt 

att motivera aktörer, främst återvinnarna och insamlingssystemet, ur ett direkt 

företagsekonomiskt perspektiv att investera i specialiserade tekniker och utrustning för att 

uppnå högre återvinningsgrader och renhet än vad som uppnås idag med befintligt system. 

Tydligare formulerat betyder det att ingen aktör kommer att genomföra dessa investeringar 

frivilligt, då det inte är ekonomiskt motiverat. Detta indikerar att det kommer att krävas någon 

form av styrning för att driva utvecklingen i önskvärd riktning. 

Den ekonomiska uppskattning som gjorts, av det ekonomiska värdet på de hypotetiskt 

återvunna uttjänta solcellspanelerna som installerats i Sverige mellan 2009–2018, presenteras i 

figur 13. Det totala återvinningsvärdet (utifrån uppgifter om dagens återvinningsgrader och 

världsmarknadspriser), uppgår till 65 MEUR. Läsaren bör ha i åtanke att dessa 

återvinningsgrader gäller vad som idag (eller 2011 rättare sagt) är praktiskt möjligt, med 

konventionella behandlingstekniker. Det är de mest värdefulla metallerna som har lägst 

återvinningsgrader. I en framtid med utvecklade tekniker och specialiserade processer är högre 

grader att vänta, vilket även skulle öka värdet på de uttjänta panelerna. Även 

världsmarknadspriser tenderar att variera kraftigt. Detta gör att även denna uppskattning som 

allra mest får utgöra indikation på dagens värde av den hypotetiska ackumulerade mängden 

uttjänta och insamlade solcellspaneler. 

6.2 Analys från litteratur- och intervjustudie 

 Redan tillverkade eller kommande solcellspaneler 
För att identifiera barriärer och möjligheter för ett resurseffektivt återvinningssystem bör en 

särskiljning göras mellan de solpaneler som redan tillverkats och installerats samt de som 

kommer att tillverkas framöver. Olika angreppssätt och åtgärder lämpar sig för de olika 

kategorierna. Ännu ej tillverkade solcellspaneler ligger förvisso utanför ramarna för denna 

studie, men bedömdes ändå nödvändiga att inkludera i resonemanget för att åstadkomma en så 

komplett analys som möjligt. 
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En första nödvändig åtgärd för redan tillverkade solcellspaneler är att utveckla specialiserade 

behandlingstekniker och ett system för återvinning. För de solcellspaneler som ännu inte 

tillverkats, bör fokus istället flyttas till livscykelns tidigare steg; tillverkning och produktdesign. 

Det är vid produktionen av nya solcellspaneler som framtida möjligheter till återvinning avgörs. 

De bör således tillverkas med bästa möjliga material och med en design som främjar 

möjligheten till dekonstruktion och återbruk av fungerande komponenter.  

 Ekonomiska barriärer och möjligheter 
Det finns ett flertal utredningar och studier som visat på möjligheter och miljömässiga fördelar 

med återvinning av uttjänta solpaneler. Trots detta är fortfarande dess ekonomiska 

genomförbarhet osäker.  

6.2.2.1 Barriär: Volymkrav 

Den mest avgörande faktorn för att en specialiserad behandlingsanläggning ska bli ekonomiskt 

lönsam är avfallsflödets storlek – i detta fall likställt med volymerna uttjänta solcellspaneler. 

Volymerna uttjänta paneler är fortsatt små, på grund av att solcellsmarknaden fortfarande är 

ung, vilket utgör det största hindret för etablering av ett återvinningssystem. Finns inga volymer 

att ta hand om saknas incitament för investeringar i sådan teknik och infrastruktur.  

6.2.2.2 Barriär: Minskat innehåll av värdefulla metaller 

Värdet av en uttjänt solpanel är ungefär 30 % högre om både aluminiumramen, kiselcellerna 

och innehållet av metaller (silver och koppar) återvinns. Detta gäller jämfört med dagens 

tillvägagångssätt när endast aluminium och glas avlägsnas. Dock visar trenderna att mängderna 

silver i varje panel minskar, vilket gör att värdet av varje panel minskar. Detta kan innebära ett 

minskat ekonomiskt intresse för dess återvinning. Detta talar mot att marknadskrafter skulle 

klara av att lösa återvinningsfrågan självständigt utan ytterligare incitament eller styrmedel. Det 

är dock viktigt att ta den långa livslängden i åtanke vid ett sådant resonemang. Trots att det 

framöver väntas ske utveckling med minskat innehåll av bland annat silver i panelerna, är det 

först och främst de redan tillverkade och installerade solpanelerna som ska hanteras. Vidare är 

det svårt att förutspå en framtida uttjänt panels värde då det beror på aktuellt 

världsmarknadspris, vilka varierar kraftigt.   

6.2.2.3 Barriär: Svårberäknade avfallsvolymer 

Svårigheterna i att prognosticera volymer av uttjänta paneler och därmed beräkna ekonomisk 

lönsamhet i en specialiserad behandlingsanläggning har delvis att göra med en osäkerhet kring 

solpanelernas livslängd, eller tiden då de kan förväntas bli uttjänta. En solpanel kan sitta uppe 

både kortare och längre tid än dess tekniska livslängd på 25 år. Å ena sidan kan 

avfallsvolymerna därmed komma att uppstå senare i och med att mycket tyder på att 

solcellspanelernas effekt kommer att förbli hög även efter 25 år. I ett sådant scenario skulle 

solceller kunna lämnas kvar och fortsätta att generera en intäkt. Å andra sidan kan 

avfallsvolymerna komma att uppstå inom en betydligt snarare framtid, av både yttre faktorer 

såsom väder och vind, samt vid en så kallad repowering. Detta skulle då ske på grund av den 

snabba utvecklingen både vad gäller kostnaden för panelerna och deras effekt. Det skulle 

innebära att det uppstår volymer av fullt fungerande, men inte fullt så effektiva, solceller som 

ska hanteras. För den här gruppen solceller är det viktigt att en andrahandsmarknad för solceller 

etableras, då det hade varit ineffektivt ur ett resursperspektiv om dessa gick till återvinning.  

6.2.2.4 Möjlighet: Andrahandsmarknad 

En andrahandsmarknad för solpaneler innebär stora möjligheter till miljövinster och chanser 

till nya affärsidéer. Initiativ för detta har startats. Idéen som presenterades av A.H. på 

Kraftpojkarna om Solhjälpen, där paneler som plockas ner till förmån för nyare och skickas till 
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Sydamerika där de får ett ”andra liv” är i grunden god. Dock bör det utredas om det ur 

miljösynpunkt kan vara mer fördelaktigt om panelerna fick ett andra liv på närmare håll, 

förslagsvis i Sverige, för att undvika de omfattande transporterna. Ett alternativ är att 

producenter får möjlighet att ”köpa tillbaka” solcellspaneler som plockas ner för att ha ett 

reservlager. Ett motsvarande system finns på plats för exempelvis bärbara datorer, vilket M.S. 

på El-Kretsen lyfte fram.   

6.2.2.5 Möjlighet: Minskad risk för brist på råvaror  

En fråga som bara berörts ytligt i den här uppsatsen är huruvida innehållet i solpanelerna är 

föremål för resursbrist kopplat till försörjningstrygghet. För att tillgodose behovet av råmaterial 

för produktionen av solcellspaneler enligt den förutspådda ökade andelen solel kommer 

brytningstakten för ett antal kritiska metaller som används i dessa tekniker behöva öka, och 

överstiga både historiskt uppmätta nivåer och uppskattade lager av reserver (Kavlak et al., 

2015). Att resonera kring om reserverna räcker till eller inte, är en komplex fråga, ty ”reserver” 

är ett dynamiskt begrepp som beror på företagsekonomisk lönsamhet. Om efterfrågan går upp 

och priset likaså kan det hända att andra, tidigare icke-lönsamma fyndigheter blir ”reserver”. 

Kavlak et al. (2015) menar att resurserna kommer, som vi känner dem idag, kopplat till de 

scenarier som tagits fram, att räcka. Endast i undantagsfall, beroende på utfallet av vilka 

tekniker som utgör vilken andel av marknaden, finns risk för en brist av enskilda metaller. De 

kritiska metallerna som avses används dock i en rad andra sektorer, vilket ytterligare 

komplicerar resonemanget gällande framtida utbud av dessa metaller. Trots att 

materialintensiteten kan komma att minska tack vare teknikutveckling kan det alltså uppstå 

oförutsedd brist på specifika metaller. Både faktorer såsom instabilitet i producentländer och 

dynamiska malmfyndigheter talar för att sekundära källor av till exempel återvunnet kisel och 

silver hade kunnat bidra till ökad försörjningstrygghet och en minskad risk för resursbrist. 

 Administrativa barriärer och möjligheter 

6.2.3.1 Barriär: Otillräckliga register försvårar planeringen 

Heltäckande register och tillförlitligt dataunderlag är en förutsättning för validerade 

uppskattningar och prognoser över mängderna uttjänta paneler som kommer att nå avfallsledet 

i framtiden. Spridningen av register och dataunderlag som förekommer i branschen gör det svårt 

att få en helhetsbild av läget och är således en tydlig barriär. Prognosunderlaget behövs för att 

stötta aktörer, myndigheter och beslutsfattare att vidta konkreta åtgärder för att styra innovation 

och relaterad utveckling av återvinningstekniker.  Idag är det osäkert hur pålitliga befintliga 

volymprognoser är och tillgänglig information angående framtida utveckling av 

materialsammansättningen i solpanelerna (och således även avfallsflödet) är begränsad. Den 

begränsade tillgången på aktuella och tillförlitliga data är en brist i branschen som också lyfts 

fram i bland annat Energimyndighetens förslag till heltäckande solelstatistik (2016a). Ett första 

steg för att utforma ett system som får kontroll på flödena är att förbättra befintliga register. Ett 

förslag på åtgärd för att förbättra situationen är tydligare märkningar av innehåll, där 

producenten ska redovisa innehållet av material, komponenter och kemiska produkter. Det 

behövs ett pålitligt system för registrering. Då kan prognoserna också bli mera tillförlitliga. 

6.2.3.2 Barriär: Olika inställning till behov av styrning 

På frågan om hur mycket styrning som krävs för att åstadkomma en resurseffektiv hantering av 

solcellspaneler går åsikterna isär. Beroende på ideologisk utgångspunkt kan aktörer och 

beslutsfattare vara mer eller mindre övertygade om att marknaden kommer att lösa frågan 

allteftersom priserna justeras efter utbud och efterfrågan. Majoriteten av respondenterna i 

intervjustudien har en avvaktande hållning i frågan, men eftersom det är dålig kontroll på flöden 

och mängder så är risken att det finns en differens mellan deras uppfattning och verkligheten 

när det kommer till hur stora volymer det rör sig om och tidsaspekten i när återvinning kommer 
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att bli aktuellt. Flera aktörer (speciellt de myndighetsrepresentanter som deltog i studien) 

nämner att de har en tilltro till att marknaden kommer att se till att det finns ett system ”när det 

väl behövs”. R.L. uttryckte det dock såhär: ”Man säger ofta att marknaden styr, och det gör den 

ju, men inte alltid åt det bättre hållet”. Marknaden tenderar att styra åt det håll där det finns mer 

kortsiktiga och större ekonomiska vinster att hämta, vilka har en benägenhet att vara viktigare 

vid beslut och investeringar. Detta talar för att det krävs viss styrning för att åstadkomma mer 

långsiktigt hållbara lösningar och system.  

6.2.3.3 Möjlighet: Tidsaspekten möjliggör proaktivt agerande 

En nyckelfaktor är att ta vara på möjligheten till ett proaktivt agerande, en möjlighet som sällan 

ges. Trots att livslängden är lång för solcellspaneler, och det dröjer innan några betydande 

volymer är att vänta i Sverige, är det fördelaktigt att agera tidigt för att öka förutsättningarna 

att etablera ett fungerande system för att fånga upp flöden av uttjänta solpaneler. Detta med 

anledning av den tröghet i lagstiftning som lyfts av myndigheterna i intervjustudien, där framför 

allt EU-gemensamma åtgärder och lagändringar tar flera år. Den långa livslängden innebär 

unika möjligheter att ligga steget före, både för att påverka de paneler som produceras från och 

med idag, men även återvinningsmöjligheterna för de paneler som redan existerar. För dessa är 

det viktigt att hinna utforma ett väl fungerande system som minskar miljöpåverkan från senare 

delar av livscykeln och som kommer att behöva tas omhand inom 10–20 år. Det behövs genom 

lagstiftning ställas högre krav för att pressa branschen till utveckling.  

 Tekniska barriärer och möjligheter 
6.2.4.1 Barriär: Avancerad teknik och specialiserade processer  

Det krävs utveckling av ny, billigare teknik och metoder för separation av material. Farliga 

ämnen och komponenter bör undvikas helt. Återvinningsfrämjande koncept i paneldesign som 

förenklar återvinningen vid EOL-skedet bör uppmuntras för att främja återvinning som en del 

av en sluten cirkel i framtiden (Deng et al., 2019).  

Återvinnare, som menar att en lågmarginalbransch som deras, behöver stöd med finansiering 

av och förbättrade tekniska förutsättningar för att lyckas skapa en för solpaneler specialiserad 

återvinningsprocess som är mer framgångsrik än konventionell behandling av 

diverseelektronik.  

Återvinnare bör sträva efter att ha värdebaserade återvinningsmål istället för rena viktbaserade 

mål. Lika viktigt är att rikta in sig på att återfå intakta, hela kiselplattor och att komma åt silvret 

för att garantera intäkterna från återvinning.  

Trots delade meningar i branschen om solcellspaneler kommer att kräva en specialiserad 

behandlingsanläggning eller inte, samt beräknade volymer uttjänta paneler som inte direkt 

pekar på en ekonomisk lönsamhet i en sådan investering, finns det andra aspekter man bör ha i 

åtanke här. Dels ställer standarden vissa krav, som inte följs idag (se 6.2.6.2). Dels nämner 

M.M. att glaset, som utgör en viktbaserad stor del av de kiselbaserade solcellspanelerna, inte 

räknas som materialåtervinning enligt avfallshierarkin, utan ”other material recycling”, 

eftersom detta används som fyllnadsmaterial. Han förutspådde att detta, när större volymer 

kommer in och drar ner återvinningsgraderna i diverseelektronikflödet generellt, mer eller 

mindre kommer att tvinga fram separat behandling av solpaneler.  

6.2.4.2 Möjlighet: Kiselsolcellernas dominans 

Både litteraturen och intervjustudiens respondenter i kategori 1 och 2 (energibolagen och 

myndigheterna) bekräftar att monokristallina kiselsolceller är, har varit och förväntas förbli den 

dominerande tekniken på marknaden en tid framöver. Detta trots den snabba utvecklingen av 
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marknaden och nya tekniker. Tillverkningskostnaden för monokristallina kiselsolceller har gått 

ner och deras verkningsgrad har blivit högre, vilket kan vara anledning till detta. De uppges 

länge ha haft relativt oförändrad materialsammansättning med vissa mindre förändringar, och 

det är framför allt andelarna av respektive material som har ändrats (med minskade mängder 

silver till exempel). Kiselsolcellernas dominans i Sverige bör minska osäkerheterna hos 

investerare som varit rädda att en investering i en specialiserad behandlingsanläggning skulle 

bli inaktuell och olönsam för att den upphör att vara kompatibel med rådande solcellstekniker. 

Stora mängder solpaneler har förvisso redan producerats i takt med den starka 

marknadsexpansionen globalt under det senaste decenniet, men den kraftiga expansionen i 

Sverige ligger i framtiden. Därför är det tydligt att om man väljer att göra någon form av 

investering, är det på den här typen av teknik som satsningarna bör göras.  

 Logistiska barriärer och möjligheter 
6.2.5.1 Barriär: Ansvar för demontering och kvittblivning 

Ett exempel på en fråga som bör utredas är ansvaret för hantering och transport av solpanelerna 

i EOL-skedet. Vems ansvaret är idag, vad som gäller rent praktiskt vid nedmontering och 

kvittblivning av ett solcellssystem bör förtydligas samt hur ansvaret bäst fördelas ur resurs- och 

miljöhänsyn bör utredas. Nedmonteringen av nätanslutna solcellspaneler måste enligt lag 

hanteras av en auktoriserad elinstallatör då det är en elektrisk installation. När en auktoriserad 

elinstallatör har demonterat solpanelerna, ligger ansvaret enligt dagens lagstiftning fortfarande 

på anläggningsägaren. Detta är i många fall en privatperson. Ansvaret skulle kunna lyftas från 

slutkonsumenten till installatören, som en fortsättning på demonteringsprocessen så att samma 

person som är ansvarig för demontering även ansvarar för transport till återvinnare (oavsett om 

det är till ÅVC eller direkt till en behandlingsanläggning) så att demonterade solcellspaneler 

undviks att bli ståendes på en hustomt eller vid en byggarbetsplats i väntan på bortforsling. En 

sådan hantering kan annars leda till ytterligare skador på solcellspanelerna.  

Att lämna in uttjänta solcellspaneler bör förslagsvis vara gratis, oavsett om de lämnas av 

privatperson eller verksamhetsutövare. För att göra processen mindre krånglig och för att skapa 

de bästa förutsättningarna för att panelerna ska levereras till ÅVC intakta, bör alltså både 

avveckling, demontering och transport till ÅVC utföras av elinstallatören.  

6.2.5.2 Möjlighet: Utökat installatörsansvar som en del av auktoriseringen (Incert)  

Ett utökat installatörsansvar skulle kunna etableras i och med en utveckling av Incert-

certifieringen. Till att börja med skulle certifieringen behöva vara obligatoriskt för installatörer 

av solcellspaneler. Detta skulle ställa krav på att installatörer är både auktoriserade (som idag) 

samt ackrediterade. Certifieringen kunde inkludera kunskap om miljöriktig hantering av 

panelerna med målet att behålla dem intakta. Detta inkluderar åtgärder som förebygger skador 

vid transporter eller vid hantering av panelerna vid såväl montering och installation som 

demontering. Installatörerna har en viktig roll i avgörandet av återvinningspotentialen av 

panelerna i sin hantering både före och efter användarfasen. Ju mer intakta paneler, desto större 

potential för återanvändning samt höggradig återvinning. Därför är dessa steg viktiga i aspekten 

att förebygga avfall, vilket är det mest önskvärda, enligt den tidigare nämnda avfallshierarkin.  

6.2.5.3 Möjlighet: Förbättrad kommunikation och dialog genom aktörskedjan 

När det gäller de ännu ej tillverkade solcellerna, som därmed har potential att utformas för att 

främja demontering och återvinning, är det framför allt de långa geografiska avstånden mellan 

tillverkare och återvinnare som kommer att bli en utmaning. Tillverkare i Kina har historiskt 

inte behövt tänka på att konstruera produkter för att främja återvinning. Produktion av 

jungfruliga råmaterial är billig vilket gör att det inte finns incitament för att varken använda 

återvunna material eller att designa för att underlätta demontering och isärtagning av 
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komponenter.  Här krävs en ökad dialog mellan återvinnare och tillverkare, likt exemplet med 

elbilsbatterier som P.H. på STENA Recycling nämnde.  När det gäller just återkopplingen 

mellan produktion och återvinnare krävs det att frågan om återvinningsfrämjande design lyfts 

globalt, då nationella insatser skulle ha begränsad effekt då i princip all tillverkning sker i andra 

länder, främst Kina och andra asiatiska länder. Här är det internationella energirådets 

solcellsprogram (IEA PVPS) i sin roll som globalt expertnätverk en lämplig grupp för 

uppdraget att ta fram och presentera underlag för internationella överenskommelser. 

Flera aktörer, däribland samtliga energibolag från kategori 1, var dock angelägna att framhålla 

vikten av att förslag på åtgärder och idéer på lösningar inte på något sätt får hämma 

utvecklingen och expansionen av solel och solcellsmarknaden i stort. De förklarade också att 

de trots allt ser sig själva som för små, med begränsade möjligheter att ställa hållbarhetskrav 

som tillverkare lyssnar på. För att bli tillräckligt stora för att ha inverkan, bör det vara flera 

aktörer som agerar tillsammans för att tillverkarna ska lyssna, t.ex. genom IEA PVPS då detta 

är ett utbrett internationellt forum vars syfte är att främja internationellt samarbete. 

 Juridiska barriärer och möjligheter  
Dagens okunskap kring rådande lagstiftning är en uppenbar barriär; den upplevs som 

komplicerad och lämnar luckor för individuell tolkning, vilket försvårar för aktörer att ta ansvar. 

Det finns tolkningsutrymme vad gäller definition av konsumentelutrustning (7§) och vad som 

går under ”storskalig fast installation” (19§) enligt förordning om producentansvar för 

elutrustning (2014:1075). Detta är angeläget att reda ut då storskalig fast installation är 

undantaget från förordningens definition. Att somliga solcellsanläggningar inte omfattas av 

producentansvaret innebär att en del aktörer har egna avtal med behandlingsanläggningar, till 

exempel STENA Recycling. Även dessa är angelägna att fånga upp med hänsyn till 

volymkravet för att en investering i en specialiserad behandlingsanläggning ska bli ekonomiskt 

lönsam. 

6.2.6.1 Administrativa styrmedel 

Producentansvaret 

En annan identifierad barriär, är hur producentansvaret är utformat idag. Det syftar till att 

minska avfallsmängder och främja resurseffektivitet genom att styra mot produkter som är 

bättre utformade för återvinning. Det låter bra i teorin men uppnås inte i praktiken idag. Ju 

svårare produkten är att återvinna, desto högre avgift ska producenten betala, vilket följaktligen 

slår över även på konsumenten. I och med att avgiften är densamma för samtliga solcellspaneler 

idag, så fungerar inte detta. Differentierade avgifter bör tillämpas beroende på vilken typ av 

solcellspanel som sätts på marknaden. Huruvida den har någon form av miljömärkning som 

indikerar en främjad återvinningsbarhet eller är certifierad skulle kunna påverka avgiften för att 

motivera och ge ekonomiska incitament till producenter att välja dessa typer av solcellspaneler. 

6.2.6.2 Informativa styrmedel 

Sprida kunskap genom informationsinsatser 

Att det råder delade meningar om vad som sker med uttjänta paneler idag är en tydlig barriär 

som hindrar en resurseffektiv hantering. Myndigheternas uppfattning är att panelerna lagras i 

väntan på större volymer, för att möjliggöra upphandling av en behandlingsanläggning. Detta 

är problematiskt då de i själva verket behandlas som diverseelektronik om de kommer in idag. 

Det sker alltså ingen lagring på ÅVC eller hos återvinnarna. I och med att lönsamheten i att 

investera i en behandlingsanläggning är så beroende av volymerna är det angeläget att reda ut 

detta, och samla flödena av uttjänta produkter.  
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Uppfattningen, främst bland respondenterna i kategori 1 och 3, att det inte finns ett system för 

specifik återvinning av solpaneler i Sverige idag stämmer. Föreställningen att det saknas 

tekniska förutsättningar för detta är däremot felaktig. Enligt litteraturen (Xu et al., 2018) och 

respondenterna i kategori 2 förekommer det specialiserad återvinning av solpaneler på andra 

håll, i andra länder i Europa, från vilka man kan lära och samla erfarenheter.  

Ett av de problem som tillsynen av producentansvaret ämnar råda bot på är så kallade 

”friåkarärenden”. Detta innebär att producenter inte känner till vad det innebär att vara 

producent, och undkommer således ansvaret. I enlighet med F.L.’s (NV) resonemang om att 

informationsinsatser brukar vara effektiva kan det vara lämpligt att göra en sådan satsning för 

att säkerställa att klarhet bland aktörer i branschen råder i dessa frågor så att aktörer ska bli 

varse vilken lagstiftning och regleringar som deras verksamhet omfattas av. Fler aktörer skulle 

bli medvetna om att de är producenter och betala den ålagda avgiften.  

Transparens 

Bristen på transparens i branschen är ett problem då många aktörer av olika skäl inte vill lämna 

ut uppgifter. Det gäller både tillverkare, energibolag och återvinnare. Oviljan att lämna ut 

uppgifter kan förklaras av konkurrensskäl då information kan bedömas utgöra 

företagshemligheter. Detta försvårar producenternas (svenska importörer, grossister och 

leverantörer) möjligheter att granska och följa upp tillverkarnas miljöpåverkan. Flera aktörer i 

kategori 1 uppger att de endast har möjlighet att granska direkt närmaste led uppströms i kedjan.  

Miljömärkning, Solar Scorecard och EU-standard  

I en ung, expansiv marknad, som solcellsmarknaden, som beskrivs som en ”snårig djungel med 

många inblandade aktörer” är det svårt för kunder att göra aktiva val med avsikt att välja de 

paneler som är bäst ur miljösynpunkt. Valet blir inte lättare av att det saknas certifieringar eller 

transparenta bedömningar och jämförelser av olika typer och tillverkare av paneler.  

För att en kund (vare sig det är en konsument, alltså slutkund i värdekedjan, eller producent 

enligt producentansvaret) ska ges förutsättningar för att bidra till att driva utvecklingen så att 

mer hållbara alternativ av solcellspaneler premieras krävs att någon form av tillgänglig 

märkning eller certifiering utformas med standardiserade nyckeltal.   

Dagens mest etablerade hjälpmedel för jämförelse av olika solcellspaneltillverkare ur 

miljösynpunkt är SVTC:s Solar Scorecard (SSC). Det är dock en ranking och ingen certifiering. 

Det innebär att trots att ett företag ligger högt i SSC-listan finns det ingen garanti på att deras 

solpaneler är hållbart producerade. Dessutom bygger rankingen i SSC på en frivillig utlämning 

av uppgifter, som baseras på tillverkarnas transparens och ärlighet. Huruvida dessa rapporterade 

uppgifter kontrolleras och stäms av är osäkert. Vidare ställs det inga absoluta krav på eller 

gränser för utsläpp. Frivilligheten innebär också att företag som inte rapporterar till SVTC blir 

utan poäng och därmed hamnar längst ner i listan, utan att det nödvändigtvis innebär att de har 

de miljömässigt sämsta solcellspanelerna. Om en tillverkare ligger långt ner på listan på grund 

av utebliven rapportering, eller på grund av låga prestationer i de poänggivande kategorierna, 

bör framgå av listan.  

För att en miljömärkning av solcellspaneler eller -tillverkare ska få ordentligt genomslag 

behöver den få erkännande och stöd på både individnivå, från beslutsfattare och inom 

solcellsindustrin. SSC är ett gott exempel på god väg dit, men för ökat förtroende för en sådan 

ranking eller märkning krävs att den granskas externt av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det 

vore fördelaktigt att bygga vidare på den redan etablerade rankingen, då det kan öka 

förvirringen för kunder om det dyker upp flera konkurrerande alternativ på miljömärkning.  



50 

 

När det kommer till den praktiska hanteringen och behandlingen av uttjänta solcellspaneler i 

Sverige finns det en etablerad standard för detta, utfärdad av den europeiska standardkommittén 

CENELEC, EN 50625. Standarden ställer krav på både separat insamling från övrigt elavfall 

och lagring i burar i väntan på att volymerna motiverar upphandling av specifik behandling. Att 

döma av intervjustudien följs denna standard inte idag.   

6.2.6.3 Ekonomiska styrmedel 

Återvinnarna, vars verksamhet är en lågmarginalbransch, behöver garantier när det kommer till 

att bedöma när en investering i en behandlingsanläggning eller annan utrustning för dessa 

tekniker kommer att återbetala sig. Då återvinningsbranschen inte kan sätta undan större medel 

för FoU, måste detta finansieras från annat håll, t.ex. via regeringens forsknings-

finansieringsprogram, som hanteras av Energimyndigheten, där just resurseffektivitet och 

miljömässig hållbarhet för solcellspaneler är ett prioriterat område.  

Subventioner för sekundära material  

Det krävs offentliga incitament för att komma till rätta med att kostnaden att utvinna jungfruligt 

material idag är lägre än kostnaden för återvinningsprocessen och för att öka användningen av 

sekundära material vid nytillverkning (Azeumo et al., 2019). Incitamenten behöver nå ut 

globalt, för att inkludera alla led, inte minst tillverkningen i Kina. En åsikt som delas av R.L. 

på Swede Energy. Incitament på nationell nivå skulle ha begränsat inflytande på produktdesign 

vid tillverkning och materialval och istället riskera att orsaka en snedvriden konkurrens. Detta 

uttryckte energibolagen oro över och exemplifierades av kravet på koldioxidmärkningen i 

Frankrike.  

Det finns etablerade marknader för sekundära råvaror när det gäller ädel- och basmetaller, dels 

på grund av stabila och pålitliga världsmarknadspriser för ädelmetallerna, dels för att flera stora 

svenska industrier genomför långsiktiga satsningar på att basera mer av sin produktion på 

sekundära råvaror. Volymerna av sekundära basmetaller är tillräckligt stora för att denna 

långsiktighet ska kunna ges goda förutsättningar. För att möjliggöra en motsvarande marknad 

för andra återvunna metaller (till exempel kisel, indium och gallium) krävs det styrande 

instrument. Ett exempel är den av R.L. föreslagna skatteväxlingen, att genom en skatt på varje 

kilogram nyutvunnet kisel, eller subvention på varje kilogram återvunnet, öka efterfrågan på 

det sekundära materialet.  

6.3 Metoddiskussion 

 Kvantitativ metod: otillräckliga register 
Heltäckande register och tillförlitligt dataunderlag är en förutsättning för trovärdiga 

uppskattningar och prognoser över mängderna uttjänta paneler som kommer att nå avfallsledet 

i framtiden. Det första hindret som stöttes på i denna uppsats var just bristen på tillförlitligt 

dataunderlag. Det finns inget register som varken i sig självt eller i kombination med andra ger 

ett heltäckande underlag för vilka typer av solcellspaneler, i vilka mängder eller med vilket 

innehåll, som finns installerade i Sverige idag. Att detta även påtalades senare av aktörer i 

intervjustudien samt i Energimyndighetens rapport med förslag på heltäckande solelstatistik 

bekräftar bilden. Att ge solpaneler en tydlig avfallsklassifikation kan särskilja dess kostnader 

från övriga avfallsklasser, vilket i sin tur skulle uppmuntra specialiserad behandling. Att 

rapporteringen kommer att förändras framöver, med en separat kategori för solcellspaneler är 

ett steg i rätt riktning. Energimyndighetens utredning är även den en anledning till varför 

dataunderlag bedöms bli mer tillförlitligt i framtiden. 
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 Kvantitativ metod: beräkningar av volymer uttjänta solpaneler 
Vid de kvantitativa beräkningarna stöttes det på ytterligare hinder, i form av uppgifter om 

materialinnehåll för att beräkna innehållet i installerade solcellspaneler. Enligt beskriven metod 

gjordes detta med hjälp av uppgifter om materialintensitet. Uppgifter om materialintensitet 

inhämtades från flera olika vetenskapliga källor, och vid en jämförelse mellan dem 

konstaterades att det förekom stor variation i dessa uppgifter. Vidare framgick det inte alltid 

tydligt för omfattningen eller systemgränserna för dessa studier, eller rättare sagt, vad som var 

inräknat i materialintensiteten (endast solcell, även kringutrustning, eller med montering och 

kabeldragning). Uppsatsens beräkningar vilar på uppgifter från en italiensk källa (Paiano, 2015) 

som utfört en liknande uppskattning.  

Vidare är de kvantitativa uppskattningarna beräknade genom en så kallad input-outputmodell, 

som även användes i den italienska artikeln Photovoltaic waste assessment in Italy av Paiano 

(2015). Vid valet mellan input-output och andra modeller, jämfördes till exempel ”distribution 

delay” modellen. Skillnaderna här består i att input-output modellen använder sig av en konstant 

livslängd, medan distribution delay tar hänsyn till att produkterna blir uttjänta både tidigare och 

senare, genom de ingående parametrarna slitage, åldrande och produktfel, vilket påstås ge en 

mer överensstämmande bild med verkligheten (Peeters, 2017). I det här fallet, med denna 

uppsats syfte och omfattning, bedömdes dock input-outputmodellen som ändamålsenlig i all 

sin enkelhet, då osäkerheterna i dataunderlaget i övrigt är omfattande. Det är dock osäkert om 

resultatet hade förbättrats med den andra modellen.  

En annan aspekt att ta hänsyn till i valideringen av metodens resultat är att uppgifterna om 

fördelningen av solcellstekniker i Sverige baseras på uppgifter från ansökningar till 

solcellsstödet (som enligt Energimyndigheten täcker ca 80–90 % av samtliga anläggningar i 

Sverige). Handläggningstiden för dessa ansökningar uppges dock vara väldigt lång, så Frisk 

(2019) menar att fördelningen i själva verket kan se annorlunda ut idag. Fördelningen från 

utdraget ur solcellsstödet 2019 används som en konstant fördelning för alla år i beräkningarna, 

vilket gör att eventuella skiftningar mellan åren av installerade tekniker inte går att urskilja.  

Det beräknade ekonomiska värdet av de solcellspaneler som installerats 2009–2018 och 

förväntas bli uttjänta 25 år efter installation baseras på mängderna metallinnehåll och uppgifter 

om möjliga återvinningsgrader för ett antal av dessa metaller. Dessa återvinningsgrader 

uppgavs vara vad som i praktiken uppnåddes med enkla, konventionella metoder 2011. Även 

konventionella metoder har utvecklats sedan dess, vilket talar för att graderna är något högre 

idag. Dessutom, vid en hypotetisk specialiserad behandling av solcellspanelerna skulle den 

ekonomiska uppskattningen se helt annorlunda ut. Att uppskatta det ekonomiska värdet baserat 

på återvinningsgrader från specialiserade behandlingsprocesser hade varit intressant för 

fortsatta studier.  

 Kvalitativ metod: intervjustudie 
Intervjuernas låga grad av standardisering, det vill säga att frågorna var öppna och möjliggjorde 

varierade svar från de olika respondenterna, gjorde att intervjuerna höll sig till ämnet i olika 

stor utsträckning. Variationen bland svaren och i någon mening även hur respondenterna 

tolkade frågorna, innebar att sammanställningen av resultatet inte innehållit exakt lika mycket 

svar från varje respondent. Om en respondent hade svårt att hålla sig till ämnet, och istället 

under lång tid berättade om något annat, för företaget relevant, men i intervjusammanhanget 

irrelevant, kom detta inte med i intervjuresultatet.  

Att respondenterna tolkade frågorna olika berodde förmodligen till viss del på deras olika roller 

inom företaget. Förutsatt att företagets organisation var känd och det gått att ta reda på förhand 
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vems roll som bäst lämpade sig för intervjuns ämne, hade ”rätt person” kunnat tillfrågas – en 

person med mer kompetens på området. Nu blev det upp till den kontaktade att avgöra vem på 

företaget som var bäst lämpad, och det blev oftast den tillfrågade som ställde upp.   

Intervjuernas utformning och innehåll hade förmodligen sett annorlunda ut om de genomförts 

senare under studiens gång. Alternativt att de kvantitativa beräkningarna genomförts tidigare. 

Då hade intervjuinnehållet kunnat koppla bättre till studiens kvantitativa uppskattningar och 

frågorna hade kunnat relatera till volymer, återvinningsgrader och ekonomiska värden i högre 

grad. Det hade gjort att dessa två delar av studien blivit mer samordnade.  

 

I kvalitativ forskning är det viktigt att ifrågasätta huruvida mer generella slutsatser kan dras från 

resultaten. Det är i detta fall viktigt att komma ihåg att urvalet utgjordes av ett begränsat antal 

aktörer i en stor bransch. Dock upplevdes urvalet som någorlunda mättat efter utförda 

intervjuer, vilket talar för att underlaget är någorlunda representativt. Däremot kan man ha i 

åtanke att respondenterna frivilligt medverkat i intervjuerna, och utryckte att de hade ett stort 

intresse för frågan om återvinning och hållbarhet. Det gör till exempel att respondenternas 

generella uppfattning att samtliga aktörer i branschen bör ta ett kollektivt och moraliskt ansvar 

för frågan om solcellspanelernas EOL-skede, utöver det som krävs av dagens lagstiftning, inte 

nödvändigtvis är representativ för branschen i stort. Huruvida detta svar istället grundar sig i 

att respondenterna i intervjustudien inte utgör ett representativt urval av branschen (då de som 

frivilligt tackat ja till att medverka förmodligen har kommit längre än genomsnittet i sitt 

hållbarhetsarbete) eller om de formulerar sig överdrivet positiva gällande sin villighet till 

ansvarstagande (för att de vill framstå som mer ansvarstagande aktörer) kan diskuteras.  
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 Slutsatser 

Uppsatsen har försökt att bidra med en generell praktisk förståelse och en teori för hur dagens 

situation kring hanteringen av uttjänta solcellspaneler ser ut, samt identifiera både 

kunskapsluckor och barriärer såsom aktörer upplever dem. Detta gjordes genom en 

kartläggning av dataunderlag och register som finns hos olika myndigheter och offentliga 

verksamheter, en kvantitativ uppskattning av solcellspaneler i Sverige installerade 2009–2018, 

samt en litteraturstudie och intervjustudie med branschens aktörer.  

Kartläggningen av register och dess innehåll gjorde det tydligt att det finns en bristande statistik 

och uppgifter på området. Detta är det första som behöver åtgärdas för att överhuvudtaget 

möjliggöra en effektiv hantering i framtiden, som bygger på och är anpassad efter vilka volymer 

vi har att vänta. Detta är något som behöver kartläggas och utvärderas av berörda myndigheter. 

I dagsläget har flera myndigheter hand om olika register med olika uppgifter på olika sätt 

kopplade till import av solcellspaneler, installation av dem samt avveckling av dem. Då 

solcellspaneler som produkt registreras tillsammans med andra produkter är det inte möjligt att 

utreda solceller specifikt. En ändring av kategorisering hos NV är på gång. 

Beräkningarna i uppsatsen visar på att mängderna uttjänta solcellspaneler inte kommer att nå 

de mängder som i tidigare studier har visat sig behövas för att investeringar i specifika 

behandlingsanläggningar för solcellspaneler ska visa sig lönsamma. Det innebär att det mest 

troligt inte kommer att ske några frivilliga åtaganden av det slaget. Därför krävs det styrning 

både nationellt och internationellt för att förbättra resurseffektiviteten för solcellspanelens 

värdekedja.  

Genom litteratur- och intervjustudien förklarar uppsatsen att solcellspaneler, dess 

avfallshantering och enligt avfallshierarkin önskvärda återvinning förvisso har fått ökat intresse 

under de senaste åren, men bedöms i Sverige varken som akut eller ett problem. Detta beror 

dels på att installationen av solcellspaneler tog fart ordentligt efter 2009 och att de därmed 

förväntas vara i drift under minst ett decennium till, innan EOL-skedet blir aktuellt. Dels beror 

det på att solcellspaneler, framför allt de vida utbredda kiselsolcellerna som dominerar globalt 

(och även i Sverige) inte behöver förknippas med toxiska ämnen eller sällsynta metaller såsom 

en del andra tekniska innovationer gör. Det gör att deras prioritet minskar. Man kan förvänta 

sig att frågan om hantering och behandling av uttjänta solcellspaneler fortsätter att växa i 

aktualitet allteftersom problemet kommer allt närmare i tiden. Alltjämt är det endast om 

åtgärder vidtas i tid som förutsättningarna finns för ett genomarbetat, optimerat och 

välfungerande system.  

För redan tillverkade paneler behövs det nationell styrning, med fokus på att panelerna 

avvecklas och demonteras från sina platser på bästa möjliga sött. Förslagsvis utförs detta av en 

auktoriserad elinstallatör som dessutom är ackrediterad med Incert eller motsvarande 

certifiering, som inkluderar kunskap om hållbar hantering av uttjänta solcellspaneler. Här 

rekommenderas att följa utarbetad standard, EN 50 625.  

För ännu ej tillverkade solcellspaneler är behovet istället större av internationella åtgärder, då 

produktionen är förlagd till andra länder. Det är angeläget att resurser läggs på tidigare skeden 

i livscykeln, som inkluderar produktdesign. Genom att undvika miljöfarliga ämnen, såsom bly 

och kadmium, och genom att undvika konstruktioner som kräver lödningar eller lamineringar, 

ökar möjligheterna för en resurseffektiv framtida återvinning. För att ge kunder (både 

slutkunder och svenska importörer) stöd i form av vägledning i valet av solcellspaneler kan en 

ranking likt SSC, eller en märkning såsom CCF bli mer etablerad.  
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Trots att frågan inte bedöms som akut, är den angelägen att diskutera och utreda vidare. I den 

här uppsatsen har ett flertal fördelar med ett utvecklat system för avfallshantering av 

solcellspaneler och åtgärder för en resurseffektiv hantering av dem lyfts fram. Till exempel kan 

återvinning av metaller minska utsläppen från metallsektorn då det krävs mindre energi till att 

använda återvunna råvaror än jungfruliga råvaror (kisel och aluminium). Dessutom är fördelar 

som ofta nämns i diskussionerna, såsom målet att uppnå en cirkulär ekonomi och undvika att 

utarma jordens ändliga resurser, aspekter som sällan värdesätts företagsekonomiskt. 

7.1 Förslag för fortsatta studier 
Likt andra avfallsfraktioner finns det möjligheter att exportera solcellspaneler till andra länder, 

där teknik och kapacitet finns för specialiserad behandling. Att solpanelerna skulle exporteras 

i sitt befintliga skick bedöms dock som osannolikt då de upptar en stor volym, vilket resulterar 

i kostsamma transporter (både ekonomiskt och miljömässigt). Något som däremot skulle kunna 

utredas vidare, är möjligheterna att exportera det till volymen mindre, men till värdet större, 

metallinnehållet. Genom att, i enlighet med gällande standard, samla in solcellspaneler i 

separata behållare på ÅVC:er, eller direkt hos behandlingsanläggningar, skulle dessa kunna 

genomgå en anpassad förbehandling. I förbehandlingen skulle aluminiumram samt plast och 

glas separeras från panelerna, och resterande delar, som genom förbehandlingen blivit betydligt 

mindre i volym och vikt, skulle kunna exporteras till en specialiserad anläggning i något land 

som kommit längre i etableringen av en specialiserad behandlingsanläggning, där innehållet i 

större utsträckning skulle kunna återvinnas.  
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Bilaga 2  
 

Tabell 3 Beräknade år då solpanelerna förväntas bli uttjänta(y) baserat på år då de installerats (x) 

baserat på input-output modellen som antar en konstant livslängd på 25 år (y=x+25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 4 Uppgifter om fördelning av solcellstekniker i Sverige 2019 baserat på fördelningen mellan 

tekniker i ansökningarna om bidrag från investeringsstödet Solcellsstödet. Källa: Berard (2019). Indata 

till tabell 7. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tabell 5 Total ackumulerad effekt installerade solcellspaneler i Sverige 2009–2018 [MW]. Källa: IRENA 

(2019). Årlig installerad effekt samt procentuell ökning är egna beräkningar baserat på uppgifterna från 

IRENA (2019). Indata till tabell 7. 

Installationsår Total ackumulerad 

effekt solpaneler [MWp] 

Årlig installerad 

effekt [MW] 

Procentuell ökning 

mellan åren (%) 

2009 9 - - 

2010 11 2 22 

2011 12 1 9  

2012 24 12 100 

2013 43 19 79 

2014 60 17 40 

2015 104 44 73 

2016 153 49 47 

2017 402 249 163 

2018 532 130 32 

 

Installationsår (x) År panel blir uttjänt (y) 

2009 2034 

2010 2035 

2011 2036 

2012 2037 

2013 2038 

2014 2039 

2015 2040 

2016 2041 

2017 2042 

2018 2043 

Fördelning mellan solpanelstekniker  

Kisel (mono) 0,42 

Kisel (poly) 0,34 

Kisel (okänd kristallinitet) 0,21 

CIGS 0,01 

CdTe 0 

Annan typ 0,02 
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Tabell 6 Genomsnittlig vikt [kg/Wp] för respektive solpanelsteknik. Källa: Paiano (2015). Uppgifterna 

utgör indata till tabell 7. 

Teknik Genomsnittlig vikt [kg/Wp] 

c-Si 0,102 

CdTe 0,202 

CIGS 0,185 

 

Tabell 7 Beräknade mängder [ton] installerade solcellspaneler per teknik, 2009–2018, baserat på indata 

från tabell 4, 5 och 6. Uppgifterna utgör i sin tur underlag till beräkningarna i tabell 11 och 12.  

År c-Si CdTe CIGS Total vikt [ton]: 

2009 99 0 1,9 101 

2010 198 0 3,7 202 

2011 99 0 1,9 101 

2012 1187 0 22,2 1209 

2013 1880 0 35,2 1915 

2014 1682 0 31,5 1713 

2015 4353 0 81,4 4435 

2016 4848 0 90,7 4939 

2017 24 636 0 460,7 25 097 

2018 12 862 0 240,5 13 103 

Totalt: 
   

52 814 
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Tabell 8 Genomsnittlig materialsammansättning för respektive solpanelsteknik (%). Källa: Paiano (2015). 

Uppgifterna utgör indata till beräkningarna av materialinnehåll i tabell 11 och 12.   

Material c-Si (%) CdTe (%) CIGS (%) 

Glas 74,16 95,00 84,00 

Aluminium 10,30 0,35 12,00 

Polymerer (EVA) 6,55 3,50 3,00 

Bakstycke/stödfilm (Tedlar) 3,60 - - 

Lim (silikon) 1,16 - - 

Koppar 0,57 1,00 0,80 

Silver 0,05 - - 

Tenn 0,12 - - 

Zink 0,12 0,01 0,12 

Kisel 3,35 - - 

Bly 0,06 - 0,05 

Kadmium - 0,07 0,00 

Tellurium - 0,07 - 

Indium - - 0,02 

Selen - - 0,03 

Gallium - - 0,01 

 
Tabell 9 Uppgifter om återvinningsgrader från Paiano (2015). Dessa återvinningsgrader uppnås idag vid 

generell återvinning av elektronik och utgör indata i de uppskattade mängderna av återvunna mängder 

[ton] i tabell 11 och 12. 

Återvinningspotential: (%) 

Glas 95 

Aluminium 100 

Kisel 80 

Koppar 85 

Silver 40 

Indium 30 

Gallium 30 

 
Tabell 10. Uppgifter om världsmarknadspris på metaller, per 2020-01-14. Priserna på metaller markerade 

med (*) kommer från infomine.com och de som är markerade med (**) kommer från 

periodiskasystemet.nu. Uppgifterna är indata i uppskattade ekonomiska värden i tabell 11 och 12. 

Material: Pris [EUR/ton] 

Aluminium 1592 

Kisel (**) 35 000 

Koppar 5535 

Silver 520 000 

Indium (**) 6 500 000 

Gallium (**) 1 500 000 
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Tabell 11. Beräknade mängder material i kiselsolceller (mono- och polykristallina samt okänd 

kristallinitet) [ton] baserat på uppgifter från tabell 7 och 8. De två nedersta raderna är beräknade 

mängder som kan återvinnas, baserat på uppgifter från tabell 9, och beräknat ekonomiskt värde för de 

återvunna mängderna, baserat på uppgifter från tabell 10.  
 

Glas Alumin-

ium 

Polymer 

er (EVA) 

Bakstycke/ 

stödfilm 

(Tedlar) 

Lim 

(silikon) 

Koppar Silver Tenn Zink Kisel Bly Totalt: 

2009 73 10 6 4 1 1 0 0 0 3 0 99 

2010 147 20 13 7 2 1 0 0 0 7 0 198 

2011 73 10 6 4 1 1 0 0 0 3 0 99 

2012 880 122 78 43 14 7 1 1 1 40 1 1188 

2013 1394 194 123 68 22 11 1 2 2 63 1 1881 

2014 1247 173 110 61 20 10 1 2 2 56 1 1683 

2015 3228 448 285 157 50 25 2 5 5 146 3 4355 

2016 3595 499 318 175 56 28 2 6 6 162 3 4850 

2017 18 270 2538 1614 887 286 140 12 30 30 825 15 24 646 

2018 9539 1325 842 463 149 73 6 15 15 431 8 12 867 

Totalt: 38 448 5340 3396 1866 601 296 26 62 62 1737 31 51 865 

ÅV* [ton] 36 526 5340 
   

251 10 
  

1389 
  

Ekonomi 

**[EUR] 

 
8 501 

264 

   
1 390 

319 

5 391 

834 

  
48 630 

197 

 
63 913 

615 

 

Tabell 12.  Beräknade mängder material i CIGS-solceller [ton] baserat på uppgifter från tabell 7 och 8. De 

två nedersta raderna är beräknade mängder som kan återvinnas, baserat på uppgifter från tabell 9, och 

beräknat ekonomiskt värde för de återvunna mängderna, baserat på uppgifter från tabell 10.  
 

Glas Aluminium Polymer

er (EVA) 

Koppar Zink Bly Kadmium Indium Selen Gallium Totalt: 

2009 1,55 0,22 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 

2010 3,11 0,44 0,11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 

2011 1,55 0,22 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 

2012 18,65 2,66 0,67 0,18 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 22,21 

2013 29,53 4,22 1,05 0,28 0,04 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 35,16 

2014 26,42 3,77 0,94 0,25 0,04 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 31,46 

2015 68,38 9,77 2,44 0,65 0,10 0,04 0,00 0,02 0,02 0,01 81,42 

2016 76,15 10,88 2,72 0,73 0,11 0,05 0,00 0,02 0,03 0,01 90,68 

2017 386,95 55,28 13,82 3,69 0,55 0,23 0,00 0,09 0,14 0,05 460,79 

2018 202,02 28,86 7,22 1,92 0,29 0,12 0,00 0,05 0,07 0,02 240,57 

Totalt: 814,30 116,33 29,08 7,76 1,16 0,48 0,00 0,19 0,29 0,10 969,70 

ÅV* [ton] 773,58 116,33 
 

6,59 
   

0,06 
 

0,03 
 

Ekonomi

** [EUR] 

 
185 194  

 
36 486 ,28 

   
378 066 

,00 

 
43 623 

,00 

643 369 

,45 

 
Tabell 13. Beräknat ekonomiskt värde för respektive metall och totalt, i miljoner EUR, baserat på tabell 

11 och 12. 

 Aluminium: Koppar: Kisel: Indium: Gallium: Silver Totalt: 

[MEUR] 8,69 1,43 48,63 0,38 0,04 5,39 64,56 
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Bilaga 3 
Intervjuunderlaget som skickades ut 1 vecka innan respektive intervju och som användes för att 

ställa samma frågor till alla respondenter.  

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade mig själv och ämnet för 

examensuppsatsen samt syftet med intervjustudien. Sedan ombads respondenten presentera sig 

själv, hens roll i företaget och hur länge hen arbetat där. Innan intervjun fortsatte med de i förväg 

utskickade frågorna fick respondenten godkänna att intervjun spelades in och att hens samt 

företagets namn skulle komma att användas i rapporten. Samtliga respondenter utlovades även 

att få ta del av uppsatsen när den blivit färdig.  

Intervjuunderlaget skiljde sig något beroende på vilken aktörskategori respondenten tillhörde.  

Frågor till alla grupper: 

Dessa frågor kom efter de kategorispecifika frågorna.  

• Hur viktig bedömer ni att frågan om EOL-skedet, om vad som händer med solpaneler 

när de blivit uttjänta är hos er? Varför bedömer du att det är viktigt/inte viktigt? Om ni 

anser att den är viktig – hur märks det i er verksamhet?   

• Idag är det främst producentansvaret (förklara vad det är) och WEEE-direktivets 

återvinningsgrader som reglerar hanteringen av uttjänta solpaneler. Hur bedömer du att 

dessa regleringar leder till ett effektivt system för återvinning? 

• Det har skett en utredande studie på EU nivå kring applicering av ett antal policyverktyg 

på just solceller, inklusive bl.a. ekodesign och energimärkning. Vad är dina tankar kring 

dessa policyverktyg och solpaneler? 

• Vilka verktyg anser du skulle vara mest effektiva för att öka återvinningen (styrmedel 

– ekonomiska/administrativa/informativa -/ FoU / ändrad ansvarsfördelning i 

aktörskedjan / ökade krav på tillverkare – design och konstruktion / regleringar av 

materialinnehåll)? 

• Av alla aktörer, inom samtliga led i 

solcellens värdekedja (se figur 5), vem 

anser ni är ansvarig för att öka 

återvinningen? 

• Av alla led i solcellens 

livscykel/värdekedja (se figur 5), var 

tror du att möjligheterna är störst att 

åstadkomma förbättrad 

resurseffektivitet? 

• Var i denna kedja skulle du placera in 

ert företag?  

Grupp A 

(Producenter/leverantörer/importörer)  
Berätta lite kort om (Företag) och hur ni 

arbetar med solceller, vad är er roll? 

- Är ni grossister/importörer/tillverkare? 

- Vilka leverantörer/tillverkare har ni avtal med idag? Varför just de? Vilket land kommer 

de ifrån och vilken typ av solceller köper ni? 

- Hur mycket solceller har ni installerat? [MW] 

• Vad tror ni om utvecklingen av framtidens marknad? Tekniker/typer? 

• Kopplat till de produkter ni säljer till era kunder, är du av uppfattningen att ni vet exakt 

vilka material de innehåller och i vilka mängder? Hur vet ni det – egna analyser eller 

data från tillverkare? 

Figur 15 Livscykel för en solcellspanel från 

www.malarenergi.se 
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• När ni säljer dessa produkter till era kunder – vilken information får de om hur 

solpanelerna ska hanteras, både under drift och när de blivit uttjänta? På vem ligger 

ansvaret för reparation/underhåll/avveckling/återvinning av era paneler? 

• Hur ofta förekommer det att solpanelerna blir uttjänta i förtid, dvs. innan den tekniska 

livslängden är uppnådd och garantitiden upphört? Av vilka anledningar?  

• Upplever ni att era kunder ställer krav på ursprung eller miljöprestanda på solceller?  

• Ställer ni i er tur krav på era tillverkare kring miljöprestanda? Hur bedömer du 

möjligheten att ställa ytterligare krav på leverantörer/tillverkare? 

• ”Med Cirkulär ekonomi lyfts värdet av materialresurser och material används 

resurseffektivt. Aktörer genom hela värdecykeln bidrar till detta, genom design, 

åter(användning), reparation, insamling och återvinning. Det handlar om att minska 

behovet av jungfruliga resurser, genom att behålla befintliga resurser i sitt kretslopp 

längre, och på så sätt åstadkomma fördelar för både miljö och klimat”.  

- Vilken roll har cirkularitet/cirkulär ekonomi i era affärsmodeller? 

Grupp B (Myndigheter)  

Berätta lite kort om (Myndighet) och er roll kopplat till solcellsmarknaden i Sverige.  

- Hur ser er roll ut och vad är ert ansvar i förhållande till andra aktörer i branschen?  

• Det bedrivs mycket forskning fokuserar på nya solcellstekniker, nya material och en 

ökning av verkningsgraden. Enligt din uppfattning/erfarenhet; hur mycket FoU 

fokuserar på senare delar av livscykeln (ffa kopplat till återvinning av materialen och 

andra förebyggande åtgärder)? 

• Vilken roll spelar frågan om återvinning idag på (Myndighet)? Varför anser ni att frågan 

är viktig/inte viktig? O  ni anser att frågan är viktig – hur märks det i er verksamhet? 

• Har ni koll på hur EOL-skedet för en solpanel ser ut idag (Insamling-tekniker och 

processer för återvinning – återvinningsgrader – marknad för sekundära råvaror)? 

• Hur bedömer du att instrumenten/verktygen som idag finns för att reglera 

solcellspaneler kopplat till återvinning fungerar? Ser du brister och möjligheter med 

befintligt system?  

Grupp C (Insamlingssystem & Behandlingsanläggningar)  

Berätta lite kort om (Företag) och er verksamhet kopplat till solpaneler.  

• Vad är ert uppdrag i elektronikens (i allmänhet och solpanelerna i synnerhet) 

värdekedja?  

• Hur fungerar systemet för återvinning av elavfall generellt och för återvinning av 

solpaneler specifikt? 

• Vilka kapaciteter finns det idag för att återvinna elektronikavfall? Vilka system och 

kapaciteter finns idag för att återvinna solpaneler?  

• Hur mycket av respektive metall återvinns och vilka återvinningsgrader uppnås? 

• Enligt olika källor nås de lagstadgade återvinningsmålen på 85viktprocent med dagens 

återvinning. Behöver återvinningen ändå öka? Varför då? 

• Finns det planer på att expandera verksamheten, utveckla nya tekniker/processer elelr 

bygga en specialiserad anläggning för uttjänta solpaneler? Om ja, utveckla! 

• Det bedrivs mycket forskning fokuserar på nya solcellstekniker, nya material och en 

ökning av verkningsgraden. Enligt din uppfattning/erfarenhet; hur mycket FoU 

fokuserar på senare delar av livscykeln (ffa kopplat till återvinning av materialen och 

andra förebyggande åtgärder)? 

• Specifikt till El-Kretsen: bedömer ni att kostnaderna för återvinning täcks av avgiften i 

producentansvaret?  
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