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Sammanfattning

Syftet var primärt att undersöka hur stor degraderingen hos svenska
solcellssystem, som varit i drift mellan 3 och 9 år, är. Data över produk-
tion samlades in fr̊an 37 anläggningar i Mellansverige och normaliserades
för meteorologiska förutsättningar. Det erhölls en årlig försämringstakt
av normaliserad produktion p̊a 1,4 % i medeltal. Resultatet ans̊ags in-
te vara tillräckligt väl normaliserat och kunde därför inte approximera
degraderingstakten. Dessutom fanns för m̊anga osäkerheter, framför allt
i str̊alnings- och temperaturdatan, för att resultatet skulle kunna bli
trovärdigt. Globalstr̊alningsdata mätt för varje solcellsanläggning samt
paneltemperatur istället för lufttemperatur hade behövts användas. Ett
mer trovärdigt resultat skulle dessutom kunna erh̊allas genom att använda
data fr̊an fler och äldre anläggningar, där yttre parametrar som exempel-
vis skuggning, utbyggnad av anläggning och byte av komponenter varit känt.

En analys av en mer än 30 år gammal solcellsanläggning utfördes där
den visade sig fortfarande producera ungefär lika mycket el som när den
installerades. Anläggningen visade därmed p̊a att solceller kan h̊alla en l̊ang
tid i svenska förh̊allanden. Slutligen undersöktes tillgängligheten av el fr̊an
solcellssystem genom utskick av formulär till olika solcellsinnehavare. Det
visade sig att ingen specifik komponent var överrepresenterad när problem
uppstod samt att större och äldre anläggningar i större utsträckning stötte
p̊a problem som p̊averkade deras elproduktion. Tillgängligheten visade sig
vara god.
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1 Introduktion

Solenergi utgör en viktig del av omställningen till ett miljömässigt mer
h̊allbart samhälle. I takt med att tekniken blir billigare och mer tillgänglig
tillväxer antalet solcellsanläggningar i landet. Vanligen säljs solpaneler med
en garanti p̊a mellan 25 och 30 år och det förutsätts att de efter den tiden
ska bibeh̊alla större delen av ursprungskapaciteten. Undersökningar har
visat att solcellers e↵ektivitet globalt försämras med i genomsnitt cirka
0,8 % per år (Jordan & Kurtz, 2013, s 6). Degraderingstakten är däremot
beroende av klimatologiska förutsättningar. Endast ett f̊atal studier har
gjorts med fokus p̊a svenska solceller varför det är intressant att undersöka
hur försämringen ser ut i svenska förh̊allanden. Solcellsanläggningar är
en l̊angsiktig investering och att kartlägga degraderingstakter i Sverige är
s̊aledes mycket intressant för b̊ade leverantörer som konsumenter.

Utöver själva degraderingstakterna är det även intressant att undersöka
tillgängligheten av solcellssystem. I teorin är det enkelt att beräkna hur
mycket el en solcellsanläggning borde producera under ett år baserat p̊a
anläggningens storlek, den r̊adande globalstr̊alningen och temperaturens
variation. I praktiken skiljer sig produktionen vanligtvis fr̊an teorin p̊a grund
av ytterligare begränsningar som är sv̊ara att förutse, som att komponenter
försämras, g̊ar sönder eller att n̊agot i omgivningen sker som direkt minskar
elproduktionen p̊a n̊agot sätt.

1.1 Problemformulering

Följande avses undersökas:

• Hur förändras kapaciteten hos solcellssystem i svenska förh̊allanden
över tid? Hur stor är försämringstakten? Föreligger det n̊agon
signifikant försämring? Hur väl överensstämmer v̊ara resultat om
försämringstakter med tidigare undersökningar?

• G̊ar det att bestämma normaliserade försämringstakter med indata i
form av produktionsdata, simulerad globalstr̊alning och uppmätt luft-
temperatur?

• Eftersom det finns f̊a studier p̊a l̊anga tidsserier fr̊an solceller är det
relevant att undersöka genom en fallstudie: Hur varierar produktionen
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p̊a Huvudsta-anläggningen som varit i bruk i 34 år?

• Kan vi genom en enkätundersökning p̊avisa om n̊agon speciell kompo-
nent i solcellssystem oftare än n̊agon annan g̊ar sönder? Hur god är
tillgängligheten hos solcellssystem generellt?

1.2 Projektets avgränsningar

I brist p̊a dygnsvis data fr̊an äldre anläggningar har data fr̊an sol-
cellsanläggningar med en ålder mellan 3 till 9 år valts att undersökas.
Månadsvis produktionsdata erhölls även fr̊an en anläggning som varit i bruk
i 34 år.

Vid undersökning av tillgängligheten av solcellssystem har yttre fakto-
rer s̊adana som snö eller smuts som hindrar instr̊alning valts att bortses
fr̊an. Detta d̊a det är parametrar högst beroende p̊a placering och inte g̊ar
att p̊averka lika mycket som ett inneboende problem i ett solcellssystem.
Problem som uppst̊att i anläggningar som inte p̊averkat elproduktionen
bortses ocks̊a fr̊an, d̊a de inte är relevanta för problemformuleringen.

2 Teori

2.1 Solcellens uppbyggnad och funktion

Solceller omvandlar solljus till elektricitet. Fotoner fr̊an ljuset exciterar
elektroner i cellen och ger upphov till spänning och ström som kan användas
för att generera elektrisk kraft. Vanligen överförs mellan 15 och 22 % av
str̊alningsenergin till elektrisk energi (Mertens, 2014, s 80). Olika solceller
kan vara uppbyggda av olika material, men generellt best̊ar solceller av n̊agon
typ av halvledarmaterial som behandlas genom en process som kallas doping.
För det mesta faller solceller inom en av tv̊a huvudkategorier – kristallina
kiselsolceller som beskrivs mer ing̊aende nedan och tunnfilmssolceller. Ett
exempel p̊a tunnfilmssolceller är amorfa kiselsolceller som best̊ar av ett tunt
lager kisel ovanp̊a en skiva av metall eller glas (Askari et al., 2015, s 94).

Solceller diskuteras vanligen p̊a cellniv̊a, modulniv̊a, panelniv̊a eller
systemniv̊a. Begreppet solcell syftar till en enda cell. Flera celler tillsam-
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mans utgör en solcellsmodul och flera moduler monteras p̊a en panel. När
flera paneler kopplas samman utgör de ett solcellssystem.

2.1.1 Doping

Halvledarmaterial är d̊aliga elektriska ledare. Därför tillförs främmande
atomer för att öka ledningsförmågan i en process som kallas doping. Material
kan dopas negativt genom n-doping eller positivt genom p-doping (Mertens,
2014, s 53).

Negativ doping innebär att ett slags atom som har en mer valenselektron än
halvledaren tillsätts. Exempelvis kan kisel, som har fyra valenselektroner,
dopas med fosfor, som har fem valenselektroner. Fyra av valenselektronerna
i fosfor binder till kisel, men den femte elektronen kan inte binda in. Denna
valenselektron blir s̊a löst bunden tills fosforatomens kärna att den kan
bli en fri elektron (Mertens, 2014, s 53). Den fria elektronen bidrar till en
negativ laddning varför det kallas n-doping.

Positiv doping innebär att ett slags atom som har en mindre valense-
lektron än halvledaren tillsätts. Kisel kan till exempel dopas med bor.
Bor har en valenselektron mindre än kisel varför en bindning mellan
varje bor- och kiselatompar blir ledig. En elektron fr̊an en angränsande
kiselatom kan d̊a ta sig till boratomen s̊a att denna f̊ar ett fullt va-
lensskal. Detta ger upphov till ett h̊al där kiselatomens elektron satt.
Till h̊alet kan elektroner sedan ledas (Mertens, 2014, s 54). Eftersom en
elektron saknas blir kiselkristallen positivt laddad, varför det kallas p-doping.

När en p-dopad kristall sammanförs med en n-dopad bildas en p-n-
koppling mellan dem. B̊ada kristallerna är elektriskt neutrala även om
den n-dopade har en benägenhet att lämna ifr̊an sig elektroner medan
den p-dopade har en benägenhet att ta emot elektroner. Elektroner kan
di↵undera in i den p-dopade kristallen och lägga sig i h̊alrummen medan
h̊alrummen kan di↵undera in i den n-dopade kristallen. Detta gör att det
precis runt kopplingen knappt finns n̊agra fria elektroner eller h̊alrum, vilket
i sin tur ger upphov till ett elektriskt fält (Mertens, 2014, s 54).
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2.1.2 Kristallina kiselsolceller

Solceller av kristallint kisel är den vanligaste sortens solceller. Kristallerna
i cellernas övre lager är n-dopade medan kristallerna i det nedre lagret är
p-dopade (Mertens, 2014, s 69). När solljuset trä↵ar solcellen absorberas fo-
toner s̊a att fria elektron-h̊alrumspar genereras (Mertens, 2014, s 67). Paren
separeras av det elektriska fältet s̊a att h̊alrummen transporteras till cel-
lens botten medan elektronerna transporteras till cellens topp, för att sedan
ledas vidare genom strömskenor som kallas current collector rails eller bus-
bars (Mertens, 2014, s 69). En spänning p̊a 0,5 V och en ström p̊a mellan 0
och 10 A, beroende p̊a hur mycket solstr̊alning som trä↵ar cellen, genereras.
Om flera solceller kopplas ihop till en modul kan högre spänningar genereras
(Mertens, 2014, s 13).

2.1.3 Växelriktare och optimerare

I solceller genereras likström. För att kunna koppla upp cellerna till elnätet,
och för att kunna använda elen till de flesta typer av elektrisk utrustning,
krävs att strömmen omvandlas till växelström med frekvensen 50 Hz. Detta
görs genom en växelriktare som kan monteras p̊a olika sätt.

Centrala växelriktare verkar för hela solcellssystem och används vanli-
gen p̊a stora anläggningar. Om en anläggning ska byggas ut krävs att
hänsyn tas till växelriktarens kapacitet, eftersom den begränsar hur många
solceller som kan anslutas. Strängväxelriktare kopplas till strängar av
solcellsmoduler och en anläggning kan best̊a av flera strängar. D̊a kan
anläggningen byggas ut genom att lägga till nya strängar. B̊ada dessa typer
av växelriktare har i regel en verkningsgrad p̊a mellan 97 och 98 % och kan
placeras en bit ifr̊an modulerna och skyddas fr̊an yttre p̊afrestning. Om
flera solceller kopplas till en växelriktare p̊averkar de varandra, exempelvis
genom att alla modulers e↵ektivitet försämras d̊a en modul skuggas. För
att undvika problemet kan solcellerna utrustas med optimerare som ser till
att varje modul h̊aller optimal spänning oberoende av de andra modulerna
(Mertens, 2013, s 170).

Mikroväxelriktare placeras till skillnad fr̊an de tv̊a tidigare typerna i
anslutning till varje modul. Moduler med s̊adana växelriktare producerar
oberoende av varandra, s̊a ett fel i en modul förs inte vidare till övriga.
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För dessa är verkningsgraden n̊agot lägre än för de tv̊a tidigare nämnda –
närmre 96 % (Pukhrem, 2014). Eftersom de måste placeras i anslutning till
modulerna kan de inte heller skyddas mot yttre p̊afrestning p̊a samma sätt
som de andra tv̊a typerna (Mertens, 2013, s 170).

2.2 Yttre p̊averkan och degraderingsmekanismer

Solcellers prestanda p̊averkas inte bara av teknologin i cellerna utan i
allra högsta grad även av yttre faktorer. Uppenbarligen är den genererade
e↵ekten beroende av den inkommande str̊alningen, men även temperatur,
skuggning och smuts p̊averkar. För att kunna undersöka hur e↵ektiviteten
förändras över tid behöver hänsyn tas till de viktigaste faktorerna som
p̊averkar elproduktionen.

Utöver str̊alningsintensitet, temperatur och andra faktorer som p̊averkar
e↵ektiviteten momentant förekommer ocks̊a mekanismer som permanent
försämrar cellernas funktion med tiden. S̊adan försämring kallas degradering.
Degraderingsprocesser p̊averkar strömmen som uppst̊ar i cellen genom att
försv̊ara eller ändra banorna som elektronerna tar. Normalt säljs solceller
med garantin att de ska beh̊alla minst 80 % av ursprunglig e↵ektivitet
efter cirka 25 till 30 år (Pickerel, 2017). Detta innebär en maximal till̊aten
degraderingshastighet p̊a mellan 0,7 % och 0,9 % per år, beräknat enligt
ekvation 1, där d är den årliga degraderingshastigheten i andelar per år och
t är antal år.

0, 8 = (1� d)t , d = 1� 0, 81/t (1)

Alla mekanismer som bidrar till försämring tros inte vara kända och hur
olika faktorer p̊averkar för att ge en sammanlagd p̊averkan är sv̊art att
bestämma (Huang & Wang, 2018, s 239).

De tre vanligaste typerna av degradering är potential-inducerad degradering,
fysisk p̊afrestning och ljus-inducerad degradering. De tv̊a förstnämnda verkar
över l̊ang tid och diskuteras vidare nedan. Ljus-inducerad degradering eller
LID orsakas av själva solstr̊alningen och p̊averkar till skillnad fr̊an annan
degradering bara i början av cellernas livstid. I en studie noterades att LID
fr̊an solljus med normal intensitet och i 25 °C bara p̊averkade under de första
72 timmarna (Sopori et al., 2012, ss 2-5). Eftersom LID p̊averkar under s̊a
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kort tid undersöks inte fenomenet när degradering över l̊ang tid undersöks.

2.2.1 Globalstr̊alning

Globalstr̊alning utgörs av direkt solljus, di↵us str̊alning som reflekteras
fr̊an exempelvis partiklar och moln i atmosfären samt reflekterad str̊alning
fr̊an omgivningen (SMHI, 2018). Solceller använder bara ljus fr̊an det
synliga spektrumet, med v̊aglängder mellan ungefär 400 och 700 nm,
medan v̊aglängder utanför det spannet, exempelvis ultraviolett och infraröd
str̊alning, reflekteras (Revati et al., 2016). Den di↵usa str̊alningen bidrar
till en lägre e↵ekt än direktstr̊alning. En molnig dag där direktstr̊alning
fullständigt saknas kan det genereras upp till 50 % av e↵ekten som produ-
ceras under en molnfri dag (Mertens, 2013, s 27). Ofta finns b̊ade di↵us-
och direktstr̊alning, men i omr̊aden med mycket moln kan det förekomma
perioder utan direktstr̊alning.

Av str̊alningen som trä↵ar en solcell kan elektricitet genereras upp till
en teoretisk gräns, men i verkligheten är gränsen lägre p̊a grund av op-
tiska och elektriska förluster (Mertens, 2014, s 92). Med optiska förluster
menas förluster i andelen solstr̊alning som n̊ar cellen och kan användas
vid produktion. Som exempel riskerar cirka 35% av str̊alningen att reflek-
teras när ljuset trä↵ar kiselmaterialet och bryts. Den här förlusten kan
minskas till nästan 3% med hjälp av ett antireflekterande lager och genom
att etsa ytan s̊a den blir skrovlig (Mertens, 2014, ss 93-94). Skuggning
orsakar ocks̊a optiska förluster (Mertens, 2013, ss 225-227). Elektriska
förluster sker i själva cellen efter att solstr̊alningen har absorberats, exem-
pelvis i kopplingar mellan metall och halvledarmaterial (Mertens, 2014, s 95).

För att optimera elproduktionen krävs att solcellerna är riktade och
vinklade s̊a att en s̊a stor andel som möjligt av direktstr̊alningen kan
användas. Den di↵usa str̊alningen har ingen enhetlig riktning och behöver
inte tas hänsyn till. Direktstr̊alningens infallsvinkel och optimala riktning
bestäms av det geografiska läget (Benghanem, 2011). För Stockholm har
beräknats att solceller bör vara vända mot söder och med en vinkel fr̊an
marken p̊a 42°(Bahrami et al., 2016).

6



2.2.2 Temperaturens p̊averkan p̊a e↵ektiviteten

Ytterligare en faktor som har stor inverkan p̊a elproduktionen är temperatu-
ren. En ökad temperatur försämrar e↵ektiviteten, detta d̊a elektronernas ak-
tivitet ökar n̊agot, vilket ökar läckaget, under tiden som spänningen minskar i
solcellen. Kallare klimat är därmed mer gynnsamma för solcellsanläggningar.
Mätningar har visat att elproduktionen minskar linjärt med cirka 0,3 % per
°C som temperaturen har ökat (SINTEF, 2018). Fenomenet rekombination
har ocks̊a negativ inverkan p̊a e↵ektiviteten och blir vanligare vid högre tem-
peraturer. Rekombination sker huvudsakligen i gränsytor eller defekter i cel-
len och innebär att en exciterad elektron deexciteras och frigör sin energi
direkt s̊a att ingen ström bildas (Revati et al., 2016). Solcellens temperatur
beror av luftens temperatur, vindhastighet samt solstr̊alningsintensitet.

2.2.3 Potential-inducerad degradering

Potential-inducerad degradering eller PID är ett samlingsnamn för degra-
dering som följer av en ökad jonmobilitet mellan cellen och det omgivande
höljet som i sin tur kan bero p̊a flera olika orsaker (Understanding Potential
Induced Degradation, 2013, s 2). Olika typer av solceller p̊averkas av olika
PID-mekanismer. Kristallina kiselsolceller p̊averkas exempelvis av s̊a kallad
PID-shunting, n̊agot som innebär att strömmen hittar en väg med l̊ag
resistans annan än den som strömmen ska ta s̊a att en del av den g̊ar
förlorad. Förflyttning av natriumjoner fr̊an täckglaset eller möjligen fr̊an
kontaminering i cellens ytskikt har kopplats till PID-shunting. Under
stark potentialskillnad kan dessa joner börja vandra in̊at i cellen mot
p-n-kopplingen. D̊a bildas en väg direkt över kopplingen som strömmen kan
ta. I tunnfilmssolceller är en dominerande PID-mekanism elektrokemisk
korrosion vilket innebär att joner, framför allt natriumjoner, reagerar vid
hög värme. Om cellen är torr reagerar jonerna reversibelt och degraderingen
kan d̊a motverkas. Om fukt däremot har trängt in i cellen reagerar jonerna
istället irreversibelt (Luo et al., 2017, ss 46-51).

Faktorer som p̊averkar PID kan delas upp i klimatfaktorer och fakto-
rer i själva solcellen, modulen respektive systemet. Av klimatfaktorerna
är värme och fukt de tv̊a viktigaste (Understanding Potential Induced
Degradation, 2013, s 2). Värme ökar jonernas rörlighet och fukt förstärker
strömstyrkan som läcker och ökar strömföringsförmågan (Luo et al., 2017, ss
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53-54). P̊a systematisk niv̊a leder en hög spänning till PID bland annat ge-
nom att orsaka förflyttning av natriumjoner. I modulen är materialvalet och
modulens utformning viktig för att undvika läckage. Slutligen kan PID öka
för vissa typer av solceller, exempelvis för celler som har antireflekterande
lager(Understanding Potential Induced Degradation, 2013, ss 3-4).

2.2.4 Fysisk p̊afrestning

Solceller är ömt̊aliga och kan skadas fysiskt vid transport, installation och
när de har satts i bruk. Cellerna kan lätt böjas och komponenter som
inkapsling eller kopplingar i cellen skadas. Om n̊agon koppling i cellen g̊ar
av riskerar solcellsmodulens produktion att minska eller helt avstanna. Om
materialet i cellen eller inkapslingen skadas kan resistansen bli lägre p̊a n̊agot
ställe s̊a att strömmen börjar ta alternativa vägar och p̊a s̊a sätt läcker.
Väderfenomen som exempelvis h̊ard vind eller kraftiga snöfall riskerar att
skada solcellerna p̊a samma sätt som v̊ardslös hantering. (Campeau et
al., 2013, s 15). Fysiska skador kan till stor del undvikas om solcellerna
konstrueras med tjockare kisellager eller kraftigare skyddande höljen s̊a att
de inte böjs och bryts lika lätt (Pickerel, 2017).

En annan faktor som orsakar fysisk p̊afrestning är växlande temperaturer.
Vid kraftiga temperaturskillnader utvidgas och kontraheras materialen i
modulen. Om material med olika utvidgningskoe�cienter är sammansatta
kommer vid temperaturförändring materialen att utvidgas olika mycket
och p̊afrestning uppst̊ar mellan materialen. Om detta inte tas hänsyn till i
konstruktionen riskerar växlande temperatur att bli en bidragande faktor
till degraderingen (Campeau et al., 2013, s 17).

2.3 Liknande tidigare studier

I en analys av nästan 2000 solcellsanläggningar fr̊an bland annat centrala
Europa, Nordamerika och Japan fastställdes att degraderingen sker med en
genomsnittlig hastighet p̊a 0,8 % per år med värden spridda mellan -0,2
% och 4 % per år. Negativa värden innebar att en förbättring i prestanda
hade uppmätts, snarare än en degradering (Jordan & Kurtz, 2013, s 6). I
ett kompendium sammanställde Jordan et al. (u.̊a.) data fr̊an 200 studier
fr̊an 40 olika länder, bland annat uppdelad efter klimattyp. I kompendiet
framgick att solceller i ökenklimat och varma humida klimat generellt
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degraderade snabbare än solceller i mildare och kallare klimatzoner där
snötäcke vanligen förekommer p̊a vintern (Jordan et al., 2016, s 983).

Martinsson et al. (u.̊a.) studerade svenska solceller fr̊an anläggningarna Bul-
lerö och Huvudsta. Solcellerna p̊a Bullerö kom ursprungligen fr̊an Sveriges
första solcellssystem och hade varit i bruk i sex år innan de monterades p̊a
Bullerö 1988 för att sedan användas fram till 2006. I Huvudsta installerades
cellerna 1984 och var i bruk vid studiens publikation (Martinsson et al.,
u.̊a., ss 1-2). Försämringar p̊a 4 % i Bullerö och 2 % i Huvudsta erhölls
när den maximala e↵ekten uppmättes, men eftersom värdena i b̊ada fallen
l̊ag inom spannet för metodens mätosäkerhet kunde det inte avgöras om
försämringen av anläggningarna i helhet verkligen berodde p̊a degradering.
Däremot fanns i b̊ada fallen synliga tecken p̊a att degradering hade skett p̊a
n̊agon eller n̊agra av cellerna (Martinsson et al., u.̊a., s 7).

En av de vanligaste metoderna för att mäta degradering är att använda
sig av IV-kurvor. Denna metod användes i studien utförd av Martinsson
et al. och var en metod som användes för en stor andel av solcellerna
som undersöktes i de b̊ada andra studierna (Martinsson et al., u.̊a., s 2,
Jordan & Kurtz, 2013, s 11, Jordan et al., 2016, s 981). IV-kurvor visar
hur stor ström som erh̊alls vid en viss spänning under givna str̊alnings- och
paneltemperaturförh̊allanden. För solceller följer de principiellt sambandet
som visas i figur 1. Med ökande spänning bibeh̊alls strömmen upp till en viss
punkt som kallas Maximum power point, vilket är den kombination av ström
och spänning som ger maximal e↵ekt. Genom att dividera arean av den
rektangel som spänns upp mellan axlarna och Maximum power point med
arean av den rektangel som spänns upp mellan punkterna där strömmen
eller spänningen är noll erh̊alls den s̊a kallade fyllfaktorn. En högre fyllfaktor
innebär en högre elproduktion. Solceller som degraderar f̊ar med tiden lägre
fyllfaktor och genom att jämföra denna parameter fr̊an år till år erh̊alls ett
mått p̊a degraderingen (Solmetric, 2011, ss 5-6).
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Figur 1: Schematisk bild över en IV-kurva som beskriver förh̊allandet mellan
ström och spänning i en solcell vid en viss paneltemperatur och instr̊alning.
Det inringade omr̊adet p̊a kurvan visar Maximum power point. Division
av arean mellan den mindre och den större rektangeln ger fyllfaktorn som
används som ett m̊att p̊a degradering.

3 Metod

3.1 Statistisk förstudie

En statistisk förstudie gjordes innan data började insamlas för att undersöka
hur många solcellsanläggningar som skulle behöva undersökas för att
resultatet skulle vara av statistisk relevans.

Enligt Gunnarsson (2002) krävs att ett stickprov best̊ar av minst 30
mätningar för att det ska n̊a statistisk signifikans och enligt Wieland
(2018) krävs minst omkring 20 till 25 mätningar för att mätningarna ska
kunna beskriva en normalfördelning. Utifr̊an detta bestämdes att minst ett
trettiotal, men gärna närmre 40, anläggningar skulle undersökas för att ge
en god möjlighet att undersöka resultaten statistiskt.

Nollhypotesen att ingen försämring i solcellernas produktion hade skett,
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ställdes upp. En normalfördelning av medelvärdet skapades för nollhy-
potesen, med väntevärdet för försämringsfaktorn lika med noll och med
medelfelet fr̊an mätningarna. Därefter kontrollerades om det uppmätta
medelvärdet för försämringen l̊ag inom det 95 % konfidensintervall för
medelvärdet som gavs av nollhypotesen. Om värdet l̊ag inom konfidensin-
tervallet kunde nollhypotesen inte förkastas och ingen signifikant försämring
kunde i det fallet bevisas. Resultatet fr̊an den statistiska studien presenteras
i avsnitt 4.2.1 och 4.2.2.

3.2 Framtagning av solcellsdata

Produktionsdata hämtades i termer av kWh per timme. Datan summerades
sedan dygnsvis s̊a att produktionen fr̊an varje anläggning erhölls i termer av
kWh per dygn. Datan hämtades fr̊an anläggningsägare som hittades via da-
tabaser och företag. Fr̊an Rejlers Embriq erhölls data fr̊an 15 anläggningar
i Linköping, fr̊an Stockholms luft- och bulleranalys erhölls data fr̊an 15
anläggningar i Stockholm, fr̊an Ihus erhölls data fr̊an fyra anläggningar i
Uppsala och fr̊an Sunlabs erhölls data fr̊an fem anläggningar i Sala och
Heby. Alla anläggningar anonymiserades till vilken stad de l̊ag i d̊a intresset
inte var att ta fram varje enskild anläggnings förändringstakt. Se figur 13 i
Bilaga 1 för anläggningarnas geografiska placering.

Fr̊an Paradisenergi AB erhölls slutligen data fr̊an en anläggning i Hu-
vudsta utanför Stockholm, m̊anadsvis mellan 1986 och 2010 och dygnsvis
mellan 2010 och 2011 samt 2015. Data fr̊an anläggningen saknades mellan
2011 och 2015.

3.3 Framtagning av meteorologisk normaliseringsfak-
tor

Solcellers produktion är helt beroende av yttre meteorologiska
förutsättningar. För att kunna jämföra produktionen hos solceller över
tid måste en normalisering för de naturliga variationer som följer av vädrets
växlingar göras. För att kunna göra detta p̊a ett e↵ektivt sätt behöver det
formuleras ett kvantitativt uttryck för hur solcellernas ute↵ekt beror av
de r̊adande väderförh̊allandena. Detta blir en sammanvägd meteorologisk
faktor som ger ett entydigt värde för varje undersökt tidsenhet.
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3.3.1 Avgränsningar för den meteorologiska faktorn

En rad yttre faktorer p̊averkar solcellers förmåga att producera el. Den
viktigaste är självfallet mängden str̊alning som trä↵ar solcellen, men även
cellens temperaturen och en rad andra faktorer p̊averkar. Solpanelernas
vinkel och hur de skuggas utgör viktiga faktorer. Dessa faktorer torde dock
inte i n̊agon nämnvärd grad förändras över en längre tidsperiod fr̊ansett
cykliska dygns- och årsvariationer i skuggmönstret. Av den anledningen
togs inte skuggning och vinkel hänsyn till i den meteorologiska parametern.
Den temperatur som användes var lufttemperaturen och inte temperaturen
mätt vid solcellerna, vilka skiljer sig en del. Denna avgränsning gjordes för
att det var sv̊art att hitta komplett temperaturdata för solcellerna. Andra
faktorer som nedsmutsning, nedisning och regn kan p̊averka, men eftersom
dessa är mycket sv̊ara att kvantifiera p̊a ett relevant sätt exkluderades även
de fr̊an uttrycket för den meteorologiska parametern. Ocks̊a snötäckning kan
kraftigt p̊averka produktionen, men eftersom vi enbart använder oss av data
fr̊an perioden maj till september torde detta inte vara relevant i studien.
Vinden kan p̊averka temperaturen inuti cellerna, men approximationen att
lufttemperaturen kan representera paneltemperaturen gjordes, och därmed
förlorade vindparametern betydelse.

Den meteorologiska parametern begränsades s̊aledes till att omfatta
luftens temperatur och globalstr̊alning.

3.3.2 Globalstr̊alning i faktorn

En solcell omvandlar ljusenergi till elektrisk energi. Den ljusenergi som finns
tillgänglig för en solcell är den mängd globalstr̊alning som trä↵ar den. Glo-
balstr̊alningen best̊ar av direkt samt di↵us str̊alning, och utgör en meteo-
rologisk parameter. I teorin ska ute↵ekten fr̊an en solcell öka proportionellt
mot den inkommande globalstr̊alningen. Ute↵ekten P beror av produkten av
strömstyrkan och spänningen, och strömmen torde enligt teorin öka linjärt
med instr̊alningen, medan spänningen förblir konstant (Chegaar et al., 2013, s
729). I praktiken är sambandet inte fullt s̊a enkelt, särskilt d̊a man sätter sam-
man flera solceller. Undersökningar har visat att strömstyrkan ökar linjärt
med instr̊alningen (Cuce et al., 2013, s 377), men att spänningen inte förblir
konstant, utan ökar ocks̊a den, om än inte lika fort. En exponentiellt avta-
gande ökning av spänningen har observerats (Cuce et al., 2013, s 378). Detta
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leder till en i praktiken ökad verkningsgrad vid större instr̊alning och därmed
en exponentiell ökning av ute↵ekten med ökad instr̊alning. Det är därmed
sannolikt att denna exponentiella ökning planar ut och närmar sig en mer
linjär funktion vid större instr̊alningar, d̊a ökningen av spänningen är expo-
nentiellt avtagande. Det finns dock inga matematiska modeller tillgängliga
för hur detta beroende ter sig mer exakt, det kan förmodligen skilja mycket
mellan olika sorters solceller och vara beroende av övriga faktorer. I brist
p̊a ett s̊adant kvantifierbart samband valdes att approximera detta beroende
linjärt, direkt proportionellt, baserat p̊a teorin. I praktiken antas det änd̊a
vara en god approximation (Chegaar et al., 2013, s 729).

3.3.3 Temperatur i faktorn

Solcellers verkningsgrad sjunker linjärt med temperaturen. Detta är ett ve-
dertaget samband, som stöds av diverse studier (Skoplaki & Palyvos, 2009, s
615). Ofta används 25°C som en referenstemperatur i vilken solcellerna testas,
varför denna temperatur valdes som referenstemperatur i den meteorologis-
ka parametern. Genom att p̊a enklaste sätt utifr̊an detta bilda ett linjärt
samband erhölls ett temperaturberoende för produktionen enligt följande:

1 + ↵(T–25) (2)

där ↵ är en temperaturkoe�cient med enheten °C�1 som beskriver hur snabbt
solcellens e↵ektivitet minskar med ökande temperatur. I en studie som in-
nehöll sammanfattade resultat fr̊an olika solcellsmätningar noterades värden
p̊a ↵ mellan -0,001 och -0,006 °C�1 med ett medelvärde p̊a -0,0045 °C�1

(Skoplaki & Palyvos, 2009, s 616). Eftersom värdet kan skilja sig mellan
olika typer av celler användes värdet -0,0045 °C�1 som approximation.

3.3.4 Sammanvägd meteorologisk faktor

Genom att väga samman e↵ektens antagna direkt proportionella beroende
av globalstr̊alningen med ekvation 2, för det negativa linjära temperaturbe-
roendet, erhölls följande samband för den meteorologiska parametern R:

R = S · (1 + ↵(T–25)) (3)

där S är globalstr̊alningen [W/m2]. Parametern fick samma enhet som glo-
balstr̊alningen. Ett flertal olika studier har kommit fram till liknande sam-
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band, som p̊atalas i Skoplaki & Palyvos (2009, s 619), tabell 3. E↵ekten P
[W] gavs p̊a enklaste sätt av följande principiella samband:

P = R · A ·K (4)

där A [m2] är solpanelens area, och K en sammanbakad enhetslös omvand-
lingsfaktor som svarar för de övriga faktorerna i solcellens verkningsgrad.
Förändringen av K med tiden söktes och kunde erh̊allas genom:

K = P/(R · A) (5)

Eftersom solpanelernas area A inte förändrades över tid och endast den re-
lativa tidsförändringen var av intresse kunde K samt A för enkelhets skull
ersättas med en sammanvägd faktor E som benämndes verkningsfaktor:

E = K · A (6)

Verkningsfaktorn motsvarade verkningsgraden multiplicerat med solpanela-
rean och fick s̊aledes enheten [m2]. Slutgiltigt erhölls följande samband:

E=P/R (7)

Det var denna verkningsfaktor som enligt ekvation 6 skulle jämföras över tid.
Storleken p̊a E var i sig irrelevant eftersom solcellernas area inte togs i beakt-
ning i beräkningen. Det var inte heller relevant att jämföra verkningsfaktorn
mellan olika solceller. Istället bestämdes och jämfördes verkningsfaktorernas
tidsvariation.

3.4 Framtagning av meteorologiska data

Globalstr̊alningen hämtades för solcellernas platser fr̊an str̊alningsmodellen
STRÅNG som drivs av SMHI. Datan fr̊an STRÅNG producerades med
stöd fr̊an Str̊alsäkerhetsmyndigheten och Naturv̊ardsverket. Modellen utg̊ar
fr̊an ett antal mätplatser i Norden och interpolerar datan i ett rutnät med
rutor p̊a 22x22 km för data mellan 1999 och 2006, 11x11 km för data
mellan 2006 och 2017 och 2,5x2,5 km för data efter 2017 (Carlund, u.̊a.).
E↵ekten av lokala moln missas i dessa produkter, men en hyfsat god bild
p̊a medelförh̊allanden för en plats ges. Datan hämtades timvis med start-
och slutdatum samtidigt som respektive anläggnings start- och slutdatum.
Därefter formaterades datan i Excel s̊a den matchade produktionsdatan.
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Lufttemperaturdata hämtades fr̊an SMHI:s öppna data (SMHI, u.̊a.).
Mätstationer som l̊ag s̊a nära solcellerna som möjligt valdes ut p̊a en karta
och data fr̊an varje relevant station laddades ned. B̊ade str̊alningsdatan
och temperaturdatan kontrollerades s̊a att den var komplett för dygnets
alla timmar. Endast de datum som hade kompletta dataserier användes i
resultatet.

3.5 Beräkningsmetod

Alla beräkningar utförs i MATLAB.

3.5.1 Beräkning av den meteorologiska faktorn

Den meteorologiska faktorn R [Whm�2] beräknades dygnsvis enligt ekvation
3. Momentana timvisa värden för globalstr̊alningen Sm läts representera
timvisa medelvärden och summerades sedan dygnsvis för att ge glo-
balstr̊alningsparametern S [Wm�2] till ekvationen.

Temperaturen T [°C] sattes till ett dygnsmedelvärde av timvis data
viktad mot globalstr̊alningen enligt ekvation 8, där Tm [°C] var den
momentana timvisa temperaturen.

T =

P24
m=1 Tm · SmP24

m=1 Sm

(8)

P̊a s̊a vis gavs temperaturer under tidpunkter med högre globalstr̊alning
större vikt vilket var lämpligt eftersom de tidpunkterna spelade störst roll
för den totala elproduktionen. Viktningen gjorde dessutom att tempera-
turvärden d̊a globalstr̊alningen var noll automatiskt ströks ur T.

3.5.2 Beräkning av verkningsfaktorn

Verkningsfaktorn E [m2] beräknades dygnsvis enligt ekvation 7 där P [Wh]
motsvarar den ackumulerade e↵ekten per dygn, antingen given direkt eller
beräknad som summan över timvisa ackumulerade värden. Verkningsfaktorn
var s̊aledes solcellernas produktion normaliserad mot instr̊alning och tempe-
ratur.
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3.5.3 Bestämning av degraderingstakten

För att p̊a ett e↵ektivt sätt kunna uppskatta degraderingshastigheten
approximerades att den endast berodde p̊a temperaturen och instr̊alningen.
Med denna premiss antogs allts̊a att degraderingshastigheten var densamma
som förändringstakten i temperatur- och str̊alningsnormaliserad produktion.
Förändringstakten i normaliserad produktion togs fram enligt nedan och
därefter drogs slutsatser kring huruvida denna verkligen kunde representera
degraderingstakten.

Klimatet med olika mängd snö fr̊an år till år bedömdes vara en po-
tentiell risk till felkällor varför produktionsvärdena fr̊an oktober till april
togs bort när förändringstakten i normaliserad produktion undersöktes. För
att undvika värden som skulle kunna bero p̊a tillfälligt felande komponenter
togs alla värden som l̊ag p̊a under 0,1 % av årsmedelvärdet bort. Just 0,1 %
valdes genom att testa olika värden tills endast de extrema värdena försvann.
S̊aledes användes i de slutgiltiga beräkningarna av förändringstakten en-
dast de värden under sommarhalv̊aren som l̊ag över 0,1 % av årsmedelvärdet.

Endast månaderna maj till september undersöktes. Detta val gjordes
efter att framtagna resultat undersökts och felkällor ans̊ags ha en för stor in-
verkan p̊a normaliseringen andra månader, särskilt under vintermånaderna.
En linjär regression anpassades till varje tidsserie av verkningsfaktorn, och
fr̊an denna erhölls en lutningskoe�cient kE för varje solcellsanläggning.
Lutningskoe�cienten omvandlades enligt ekvation 9 för att vara angiven
som en årsvis relativ förändringstakt i normaliserad produktion.

✏ =
kE · 365
Emedel

(9)

3.5.4 Resultatbehandling

En förändringstakt i normaliserad produktion, ✏, togs fram för varje un-
dersökt solcellsanläggning. För dessa sammantaget beräknades ett me-
delvärde för förändringstakten. Vidare analyserades resultatet statistiskt för
att undersöka signifikansen. Slutligen diskuterades hur väl ✏ kunde approxi-
mera degraderingstakten.
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3.6 Verkningsfaktorns metodfel

Osäkerheten i det slutgiltiga resultatet berodde p̊a osäkerheten i verknings-
faktorn som i sin tur berodde p̊a osäkerheten i de ing̊aende parametrarna.
Noggranna osäkerhetsvärden för de olika variablerna saknades till stor del
varför osäkerheten i resultatet inte gick att beräkna. I den mån osäkerheterna
var kvantifierbara presenteras de nedan.

Osäkerheten i globalstr̊alningen för dygnsvärden beräknade kumulativt
fr̊an timvis data angavs p̊a STRÅNGs hemsida som ± 15 % (Carlund,
u.̊a.). I samtal med Thomas Carlund, ansvarig för STRÅNG, framkom att
osäkerheten i str̊alningsmätningarna var cirka ± 1 till 2 % (Carlund, 2018).
S̊aledes kunde osäkerheten i str̊alningsdatan antas vara omkring ± 17 %.

Osäkerheten i temperaturen berodde p̊a osäkerheten i själva mätningarna, i
avst̊andet mellan mätare och solceller och i att lufttemperatur mättes istället
för paneltemperatur. Mätosäkerheten angavs som n̊agon eller n̊agra tiondels
°C. I datan som undersöktes varierade temperaturen generellt mellan 10 och
25 °C, vilket gav en osäkerhet p̊a omkring ± 0,5 till 5 % (SMHI, 2017). Felet
som berodde p̊a avst̊andet mellan mätare och solcell antogs vara relativt
litet eftersom mätstationerna, som sitter ganska tätt, ofta var placerade
i närheten av solcellerna, men det gick inte att kvantifiera. Skillnaden i
lufttemperatur och paneltemperatur antogs kunna variera kraftigt och felet
var s̊aledes ocks̊a av varierande storlek med betydligt större fel vid högre
temperaturskillnader. Hur stor den osäkerheten var gick inte heller att
bestämma.

Osäkerheten i produktionsdata var den osäkerhet som angavs av elmätaren
eller växelriktaren som registrerade produktionen. Osäkerheterna kan skilja
sig betydligt, s̊a värdet behövde approximeras. Ett rimligt exempelvärde p̊a
± 5 % för osäkerheten användes (Stridh, 2016).

Slutligen angavs i en studie temperaturkonstantvärden p̊a mellan -0,001
och -0,006 °C�1 för flera olika solceller (Skoplaki & Palyvos 2009, s 616).
Med antagandet att värdena l̊ag innanför det spannet blev det maximala
absoluta felet ± 0,0025 fr̊an medelvärdet 0,0045 °C�1, vilket innebar en
procentuell förändring p̊a cirka ± 50 %.
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Osäkerheten i verkningsfaktorn kunde inte tillförlitligt beräknas, framför allt
p̊a grund av att osäkerheten i temperatur inte gick att kvantifiera. Istället
diskuterades allmänt osäkerheten, hur den skulle kunna bestämmas och hur
den skulle kunna minskas.

3.7 Fallstudie: Huvudstaanläggningen

Livslängden för kristallina solcellsmoduler bedöms till 20 till 30 år. Vissa
fabrikat lämnar 20 års e↵ektgaranti (Svensk solenergi, 2015). Det är
intressant att se e↵ekten av paneler som varit i bruk längre än garantin d̊a
solpaneler i Sverige kan vara annorlunda än vad som lovats av producenten.
Alla andra anläggningar som undersökts är yngre än 10 år. Därför är det in-
tressant att jämföra dessa med en anläggning som varit i g̊ang mycket längre.

En solcellsanläggning i Huvudsta har varit i drift sedan 1984, vilket
är 34 år av produktion. Inga moduler har bytts under denna tid. Underh̊allet
har varit ett byte av växelriktare år 2000 och tv̊a fall av reparation av mo-
duler. Solpanelerna är polykristallina och är monterade p̊a en st̊alvägg uppe
p̊a ett tak. St̊alväggen har en lutning p̊a 80°relativt taket och solpanelens
totala area är 20,5 m2.

Anläggningens data är given månadsvis mellan 1986-1994, 1996-2006
och 2009-2010. Eftersom datan är månadsvis blir det inte intressant att
använda samma metod som för de andra solcellsanläggningarna, där
datan är dygnsvis. Istället undersöks skillnaden mellan sista uppmätta
årsproduktionen år 2010 och den första uppmätta årsproduktionen år 1987.
Dessutom plottas åren som är mätta för att se en trend av produktionen,
dock ej normaliserad för meteorologiska förutsättningar.

3.8 Undersökning om tillgängligheten av solcellssy-
stem

För att f̊a in tillräckligt med data s̊a att undersökningen skulle ge ett
relevant statistiskt resultat bestämdes tidigt ungefärligt hur många sol-
cellsanläggningar som borde vara med i undersökningen. Ett formulär
med fr̊agor mejlades ut till olika innehavare av solcellsanläggningar, fr̊an
privatpersoner med mindre anläggningar till större ägda av företag. Med
tiden det tar att f̊a svar fr̊an en mejlkontakt, hur l̊ang tid det tar att hitta
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innehavare av solceller och mejla dem samt hur mycket tid som fanns kvar
för denna undersökning i åtanke bestämdes det minsta antalet svar för
relevans vara runt 20 stycken.

Formuläret bestod av fem huvudsakliga fr̊agor där innehavarna av sol-
cellerna fick svara p̊a hur stor den totala ytan för deras solceller är, vilken
den installerade e↵ekten är, fr̊an vilket år anläggningen varit i drift, vilka
typer av solceller anläggningen bestod av samt om de upplevt problem
med n̊agon komponent sedan de satts i drift. Om de svarat ja p̊a den sista
fr̊agan fick de även fylla i information om vilken komponent det varit som
det uppst̊att problem med, hur många g̊anger det hänt och hur snabbt det
åtgärdats.

4 Resultat

4.1 Exempel p̊a produktion, meteorologisk faktor och
verkningsfaktor över tid

Nedan följer exempelgrafer över hur produktion P, meteorologisk faktor R
samt verkningsfaktor E över n̊agra år för en solcellsanläggning ser ut. De
tagna exemplen gäller för en anläggning i Stockholm som varit i bruk sedan
2014. I graferna motsvarar varje punkt värdet för hela anläggningen för ett
dygn.
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Figur 2: Produktionen fr̊an solcellsanläggningen Stockholm (11), mellan 10
april 2014 och 26 april 2018.

Figur 3: Den meteorologiska faktorn för solcellsanläggningen Stockholm (11),
mellan 10 april 2014 och 26 april 2018.
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Figur 4: Beräknad verkningsfaktor för solcellsanläggningen Stockholm (11),
under tidsspannet 10 april 2014 till 26 april 2018.

Figur 5: Verkningsfaktorn mellan 1 maj och 30 september under åren 2014-
2017 för solcellsanläggningen Stockholm (11).
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Ett exempel p̊a hur den årliga variationen i produktionen i en av solcellerna
s̊ag ut syns i figur 2. En betydligt högre produktionen i topparna är fr̊an
somrarna och den lägre produktionen befinner sig under vintrarna. Figur 3
visar den meteorologiska faktorn över samma tid, där den meteorologiska
faktorn beror av globalstr̊alning samt temperaturen för samma geografisk
plats som solcellsanläggningen. Grafen visar höga värden för faktorn p̊a
sommaren och mycket l̊aga värden för vintern.

De beräknade verkningsfaktorerna för solcellsanläggningen presenteras
i figur 4. Under vintrarna finns en större spridning av beräknade verk-
ningsfaktorer jämfört med somrarna. Figur 5 visar endast verkningsfaktorer
över somrarna, med andra ord mellan 1 maj och 30 september för varje år.
En regressionslinje har inkluderats vilken representerar förändringstakten
över hela tidsperioden. Denna visar p̊a en förändring p̊a -1,0 % för den
normaliserade produktionen per år för solcellsanläggningen Stockholm (11).
P̊a samma sätt togs förändringstakten fram för de övriga anläggningarna,
vilket presenteras i 1 under avsnitt 4.2.

4.2 Förändringstakter i normaliserad produktion

Tabell 1: Data över alla solcellsanläggningar inkluderat information om pla-
ceringsort, år de satts i drift och beräknad årlig procentuell förändring i nor-
maliserad produktion. Stockholm (14) som är markerat med * används inte
vid fortsatta beräkningar.

Ort År
Förändringstakt av
normaliserad produktion [%/̊ar]

Stockholm (1) 2014 -0,5
Stockholm (2) 2013 -4,1
Stockholm (3) 2014 -2,7
Stockholm (4) 2014 -3,2
Stockholm (5) 2014 -2,3
Stockholm (6) 2014 -2,1
Stockholm (7) 2014 -1,9
Stockholm (8) 2014 -2,6
Stockholm (9) 2014 -2,4
Stockholm (10) 2014 -0,3
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Stockholm (11) 2014 -1,0
Stockholm (12) 2014 2,2
Stockholm (13) 2014 -2,2
Stockholm (14) 2014 -17,5*
Morgong̊ava 2013 -5,6
Heby (1) 2010 0,1
Heby (2) 2013 -2,4
Sala (1) 2009 -0,4
Sala (2) 2011 0,2
Sala (3) 2011 0,5
Uppsala (1) 2015 -0,5
Uppsala (2) 2015 -0,1
Uppsala (3) 2015 -2,9
Linköping (1) 2012 -0,3
Linköping (2) 2012 -0,8
Linköping (3) 2012 -1,7
Linköping (4) 2012 -0,8
Linköping (5) 2012 -3,7
Linköping (6) 2013 -1,3
Linköping (7) 2013 -2,5
Linköping (8) 2013 0,3
Linköping (9) 2013 -2,1
Linköping (10) 2013 0,9
Linköping (11) 2013 -1,5
Linköping (12) 2013 1,0
Linköping (13) 2013 -1,9
Linköping (14) 2013 -1,0
Linköping (15) 2013 -1,5

Tabell 1 visar samtliga undersökta solcellsanläggningar med beräknad årlig
förändring av normaliserad produktion. Anläggning Stockholm (14) som har
värdet -17,5 % har markerats med stjärna och har tagits bort vid fortsatta
beräkningar. Det förefaller orimligt att dessa värden uppkommit genom en
naturlig försämring av solcellssystemen och det måste därmed ha varit n̊agon
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okänd utomst̊aende förutsättning som gett upphov till dessa förändringar av
verkningsfaktorn.

4.2.1 Medelvärde och spridningsm̊att

Medelvärdet för förändringstakten var -1,4 %, vilket innebär en gemen-
sam försämring av den normaliserade produktionen per år med 1,4 %.
Standardavvikelsen beräknades vara 1,5 procentenheter och medelfelet 0,3
procentenheter.

Figur 6: Fördelningen av förändringstakten för den normaliserade produktio-
nen för alla solcellsanläggningarna.

När förändringen för de normaliserade produktionerna visualiserats i ett
l̊adagram, figur 6, hamnade medianen p̊a -1,4 %, den övre kvartilen p̊a -0,3
% samt den undre p̊a -2,4 %. Det största samt minsta värdet i l̊adagramet
är p̊a 2,2 % samt -4,1 %, men ett extremvärde p̊a -5,6 % finns även med d̊a
den befinner sig utanför 1,5 g̊anger av kvartillängden.

4.2.2 Statistisk signifikans

Med ett medelvärde p̊a -1,4 % och medelfel p̊a 0,3 procentenheter för den
årliga förändringen för den normaliserade produktionen, hamnade resulta-
tet utanför det 95 % konfidensintervallet för nollhypotesen. Detta visades
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med hjälp av figur 7 där förändringen jämfördes mot normalfördelning. En
statistiskt signifikant minskning av normaliserade produktion för de un-
dersökta solcellerna kunde därmed p̊avisas. Ingen hänsyn till felkällor togs
dock i undersökningen av statistisk signifikans. Se avsnitt 5.1.2 för vidare
diskussion om tillförlitligheten i detta resultat och huruvida den bestämda
förändringstakten i den normaliserade produktionen kan anses representera
enbart en degradering av solcellerna med tanke p̊a alla yttre faktorer som ej
har tagits hänsyn till.

Figur 7: Förändring av normaliserad produktion hos solcellsanläggningarna
plottade i ett histogram (bl̊a) samt en normalfördelningskurva (rött).

4.2.3 Metodfel i verkningsfaktorn

Metodfelet kunde inte beräknas utifr̊an de ing̊aende parametrarnas mätfel
eftersom information om mätfelen till stor del saknades eller var grovt ap-
proximerade. Eftersom osäkerheten i str̊alningsdatan var cirka 17 % antogs
att det maximala felet i verkningsfaktorn för varje enskild anläggning var
minst 17 %, men troligen högre.

4.3 Fallstudie: Huvudstaanläggningen

Den årsvisa produktionen för en solcellsanläggning i Huvudsta mellan år 1987
och 2010 visas i tabell 2
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Tabell 2: Den årsvisa produktionen för solcellsanläggningen i Huvudsta mel-
lan 1987 och 2010.

År 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1997
Produktion (kWh) 611 628 623 607 539 592 604 679

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010
Produktion (kWh) 508 599 678 765 834 761 774 628

Figur 8: Den årsvisa produktionen för solcellsanläggningen i Huvudsta mellan
1987 och 2010. Det saknas data fr̊an vissa år och därmed är de åren utan
staplar i diagrammet. I verkligheten har solcellsanläggning g̊att under alla år.

Anläggningens växelriktare byttes ut år 2000. Efter detta år kan produktio-
nen i figur 8 utläsas vara högre, vilket tyder p̊a att den nya växelriktaren tycks
ha presterat bättre och därmed lett till en högre produktion hos solpanelen.
Intressant är att se hur produktionen har ändrats fr̊an året d̊a mätningar
startades, år 1987, till sista mätningen, år 2010. Som tabell 2 visar var pro-
duktionen 611 kWh år 1987 och 628 kWh år 2010. Produktionen var därmed
högre år 2010 än år 1987.
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4.4 Tillgängligheten hos solcellssystem

Koppling mellan problem med solcellssystem och storleken p̊a solcell-
spanelerna i systemet undersöktes med hjälp av figur 9. Svaren fr̊an
anläggningarna varierade n̊agot i mängd mellan de olika storleksintervallen,
där flest anläggningar var av det minsta slaget (9 stycken var 0-100 m2)
samt av det mellersta slaget (8 stycken var 101-1000 m2) och lite mer än
hälften s̊a många var av det största slaget (5 stycken var större än 1000 m2).

Av det totala antalet anläggningar i det minsta samt det mellersta
slaget hade lite mindre än hälften av vardera storlek stött p̊a problem med
n̊agot i systemet (ca 33 % av anläggningarna i intervallet 0-100 m2 och ca
38 % av anläggningarna i intervallet 101-1000 m2). Av anläggningarna som
var större än 1000 m2 hade mer än hälften stött p̊a problem sedan de satts i
drift (60 % av anläggningarna som var större än 1000 m2).

Figur 9: Antal anläggningar som stött p̊a problem med solcellssystemet (bl̊a)
mot det totala antalet anläggningar (orange) i samma storleksintervall; 0-100
m2, 101-1000 m2, >1000 m2.

Av alla anläggningar som stött p̊a problem undersöktes hur stor andel av
problemen som berott p̊a specifika komponenter, se figur 10. Det totala
antalet anläggningar som stött p̊a problem orsakat av komponenter var
totalt 8 stycken och de fyra komponenter som tillsammans orsakat dessa
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problem var solceller, växelriktare, fashuvudsäkring och brytare. Figuren
visar att solceller stod för mer än en tredjedel, 37 %, av anläggningarnas
problem. Växelriktare och brytare orsakade 25 % av anläggningarnas
problem vardera och fashuvudsäkringen stod för 13 % av anläggningarnas
problem.

Av anläggningarnas problem med komponenter visar figur 11 hur ofta
vardera anläggnings- problem med en komponent upprepats. Figuren visar
att 63 % av problemen med komponenterna endast uppst̊att en g̊ang, 25 %
skett tv̊a g̊anger och 12 % skett tre eller fler g̊anger.

Figur 10: Procentuell fördelningen över komponenterna som orsakat
anläggningarnas problem. Dessa komponenter är solcell (bl̊a), växelriktare
(orange), fashuvudsäkring (gr̊a) och brytare (gul).
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Figur 11: Procentuell fördelning över hur ofta problemet med en komponent
upprepats för vardera anläggning. Detta har antingen skett 1 g̊ang (gr̊a), 2
g̊anger (orange) eller 3 eller fler g̊anger (bl̊a).

Samband mellan risken för att det blir problem med ett solcellssystem och
tiden det varit i bruk undersöktes med hjälp av figur 12. Diagrammet visar
solcellsanläggningar som stött p̊a problem uppdelade p̊a åren de satts i drift
tillsammans med det totala antalet anläggningar som satts i drift samma år.
Den äldsta anläggningen sattes i drift år 2011 och de nyaste anläggningarna
år 2017. Det saknades svar fr̊an anläggningar som satts i drift år 2012.
Anläggningen som satts i drift 2011 hade stött p̊a problem och ingen av
anläggningarna 2016-2017 har stött p̊a n̊agra problem. Anläggningarna satta
i drift däremellan har blandade resultat där en del har stött p̊a problem.
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Figur 12: Solcellsanläggningar som stött p̊a problem (bl̊a) mot det totala an-
talet anläggningar (orange) sorterade enligt år de tagits i drift.

Det var totalt 9 av 22 anläggningar som hade stött p̊a problem som
p̊averkade deras elproduktion, där spridningen mellan de som haft problem
med solpanelerna var jämn mellan mono- och polykristallina solceller.

Problem som de olika anläggningarna stött p̊a har i de flesta fallen
åtgärdats snabbt, där de vanligaste svaren var mellan n̊agon timme till ett
par veckor. I ett f̊atal av fallen har det tagit ett par månader till ett halv̊ar
att åtgärda.

5 Diskussion

5.1 Degraderingstakter

I resultatet framst̊ar det som att de undersökta solcellerna försämrats med en
hastighet p̊a i medeltal 1,4 % per år. Denna försämring var betydligt högre än
de degraderingstakter som tidigare har dokumenterats b̊ade internationellt
och i Sverige. I tabell 1 framgick dessutom att en del av förändringstakterna
var positiva vilket skulle innebära att solcellernas produktionsförmåga skulle
bli bättre med tiden, n̊agot som om resultaten var korrekt normaliserade inte
borde vara möjligt. Därför kan med säkerhet sägas att resultaten som erh̊alls
inte riktigt motsvarar degraderingen. Om n̊agon förbättring skedde p̊a n̊agon
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anläggning s̊a måste den ha varit kopplad till yttre miljöfaktorer eller en
eventuell utbyggnad av anläggningen.

5.1.1 Statistisk signifikans

Försämringen var statistiskt signifikant. Det 95 % konfidensintervallet för
nollhypotesen, som motsvarade att ingen förändring i den normaliserade pro-
duktionen hade skett, hamnade p̊a ± 0,5 procentenheter, s̊a det erh̊allna
medelvärdet för försämringen av den normaliserade produktionen p̊a 1,4 %
per år l̊ag väl utanför intervallet. Inga mät- och metodosäkerheter togs i
beaktning för detta resultat.

5.1.2 Osäkerhet och felkällor

Osäkerheten i förändringstakten av normaliserad produktion berodde
indirekt p̊a osäkerheterna i de ing̊aende parametrarna. Eftersom osäkerheten
i temperaturen inte gick att uppskatta p̊a n̊agot rimligt sätt kunde inte den
slutgiltiga osäkerheten beräknas. I de övriga parametrarna gick osäkerheten
att bestämma eller approximera. Osäkerheten i str̊alningsdata gavs av SMHI
och var hög p̊a uppemot ± 17 %. En felkälla som inte togs hänsyn till
var att datan fr̊an STRÅNG gavs som str̊alningen mot en horisontell yta,
medan solceller i regel är vinklade. Osäkerheterna i produktionsdata och
temperaturkonstant var sv̊arare att bestämma eftersom de varierar beroende
p̊a elmätare respektive solcellstillverkare. En osäkerhet p̊a ± 5 % antogs vara
en rimlig approximation för produktionsdatan. För temperaturkonstanten
var den relativa osäkerheten en grov uppskattning och dessutom mycket stor
p̊a ± 50 %, men eftersom temperaturkonstantens inverkan p̊a ekvationen
var liten för de relevanta temperaturerna blev det absoluta felet änd̊a litet.

Temperaturen utgjorde det största hindret i osäkerhetsanalysen. Osäkerheten
i mätningarna var relativt l̊ag för de relevanta temperaturerna, men en
stor felkälla var att lufttemperatur användes istället för paneltemperatur.
Paneltemperaturen beror bland annat av lufttemperatur, str̊alningsintensitet
och vindstyrka, s̊a osäkerheten i temperaturen berodde av dessa parametrar.
Vid högre str̊alningsintensitet var osäkerheten s̊aledes större eftersom
p̊averkan därifr̊an var större, medan mindre str̊alningsintensiva dagar gav
lägre osäkerhet. Det är möjligt att användandet av lufttemperatur istället
för paneltemperatur gav upphov till det b̊agformiga mönster som syns i
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samtliga grafer över normaliserad produktion, exempelvis figur 4. Detta
mönster skulle alternativt kunna bero p̊a n̊agon annan brist i den meteo-
rologiska parametern. En s̊adan möjlighet är att antagandet att sambandet
mellan instr̊alning och produktion är linjärt inte var en tillräckligt bra
approximation i det här fallet.

5.1.3 Tolkning av resultatet

Förändringstakten som erhölls var högre än den förväntades vara baserat p̊a
tidigare studier och vad som var känt om det svenska klimatet. Samtidigt
var osäkerheten väldigt stor p̊a grund av framför allt osäker väderdata. Tv̊a
förklaringsmodeller ans̊ags vara rimliga utifr̊an resultaten. Ett alternativ var
att den valda metoden inte fungerade tillräckligt bra p̊a grund av att den
meteorologiska parametern inte lyckades normalisera produktionsvärdena
ordentligt. Den meteorologiska faktorn tog inte hänsyn till faktorer som
smuts eller förändrade skuggningsmönster. S̊adana faktorer kan skilja fr̊an
fall till fall och det är sv̊art att generellt normalisera för dem utan att
ta hänsyn till varje lokals förh̊allanden. Det andra alternativet var att
metoden i sig hade fungerat för att bestämma degraderingstakten hos
solceller givet att datan som användes var korrekt. De stora och till stor del
icke-kvantifierbara osäkerheterna gjorde att resultaten inte blev tillförlitliga.

För att avgöra om metoden fungerade eller inte hade en ny studie behövt
göras där solceller analyserades med samma metod men med väderdata
hämtad i anslutning till cellerna. Genom att använda str̊alningsdata mätt
intill solcellerna och i rätt vinkel, och paneltemperatur istället för lufttempe-
ratur hade metodens relevans kunnat undersökas. Metoden hade d̊a kunnat
bedömas i relation till andra beprövade metoder, s̊a som undersökning av
IV-kurvor, för att undersöka degradering.

5.2 Fallstudie: Huvudstaanläggningen

Produktionen för Huvudstaanläggningen var högre år 2010 än år 1987. Detta
betyder dock inte s̊a mycket eftersom växelriktaren byttes ut år 2000 varefter
produktionen ökade. Eftersom produktionsdatan inte normaliserades spelade
vädret ocks̊a in. Det är till exempel möjligt att 2010 var ett soligare år än
1987. S̊aledes var det sv̊art att jämföra anläggningen fr̊an år till år med av-
seende att undersöka eventuell degradering. Däremot kunde sägas att även
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om solpanelerna installerades för mer än 30 år sedan och s̊aledes har pas-
serat sin garantitid s̊a fungerar de fortfarande. De producerar i princip lika
mycket energi som fr̊an början, där endast tv̊a byten av växelriktare och tv̊a
reparationer av enskilda solceller genomförts i anläggningen. Tilläggas bör
att anläggningen under alla år har varit väl skyddad av en träram med glas.
Detta kan ha minskat slitaget p̊a anläggningens solceller jämfört med andra
solceller som oftast ligger oskyddade.

5.3 Tillgängligheten av solcellssystem

Undersökningen visade att totalt 9 av 22 anläggningar hade stött p̊a problem
som p̊averkat deras elproduktion. En skillnad märktes vid jämförelse av
hur många anläggningar som hade stött p̊a problem sedan de satts i drift
beroende p̊a anläggningarnas storlek, se figur 9. Av anläggningarna större än
1000 m2 hade 60 % stött p̊a problem med systemet, n̊agot som kan jämföras
med de färre än 40 % av anläggningarna i de mindre storleksintervallen som
stött p̊a problem. Detta skulle kunna betyda att större solcellsanläggningar
oftare stöter p̊a problem just p̊a grund av deras storlek, n̊agot som skulle
kunna förklaras med att fler komponenter d̊a behövs vilket ökar risken att
n̊agot kan kr̊angla eller g̊a sönder.

Åren d̊a solcellerna sattes i drift för anläggningarna av de mindre sla-
gen samt anläggningarna större än 1000 m2 hade en relativt likvärdig
spridning gentemot varandra. Detta visade därmed p̊a en n̊agot högre
säkerhet i slutsatser som kunde dras fr̊an figur 9, trots att urvalet var för
litet för att kunna dra helt säkra s̊adana. Fr̊an enkätsvaren gick det även
att utläsa att anläggningarna större än 1000 m2 som upplevt problem
uteslutande hade haft problem med själva solcellerna (2 anläggningar) och
med växelriktaren (1 anläggning), där solcellerna fick bytas ut nästan direkt
och växelriktaren byttes efter en veckas tid.

Diagrammet i figur 10 visar att solceller, därefter växelriktare, brytare och
fashuvudsäkringen var komponenterna som hade st̊att för anläggningarnas
problem. Figur 11 visar att problemen i 63 % av fallen endast uppst̊att vid
ett tillfälle men att det även hände att det upprepades ännu en g̊ang. En
anläggning av de tillfr̊agade har haft många upprepade problem med en
arbetsbrytare som orsakat att växelriktaren avbrutit elproduktionen och det
var denna anläggning som stod för de 12 % p̊a tre eller fler g̊anger. Av de
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anläggningsägare som svarat p̊a enkäten var det 36 % som stött p̊a problem
med komponenter i sin anläggning. D̊a diagrammen i figur 10 och 11 är ett
resultat baserat p̊a problem med komponenter fr̊an 8 olika anläggningar
kan resultatet ge en liten översikt över vilka komponenter det oftast är som
skapar problem i ett solcellssystem samt med vilken frekvens det sker.

Fr̊an figur 12 g̊ar det att utläsa att den enda anläggningen som satts
i drift 2011 även hade stött p̊a problem under tiden den varit i bruk, medan
ingen av anläggningarna satta i drift 2016 till 2017 hade stött p̊a problem än.
Av anläggningarna satta i drift 2013 till 2015 hade olika antal anläggningar
stött p̊a problem vardera år. Ett tydligt mönster kunde därmed urskiljas
i att risken att stöta p̊a problem med ett solcellssystem ökar med åldern
den varit i drift, n̊agot som förefaller rimligt. D̊a det däremot var färre
anläggningar som satts i drift under just 2011 till 2012 och 2016 till 2017
med i undersökningen, med endast en anläggning fr̊an 2011, hade det varit
bra att stärka resultatet med en undersökning med fler och jämnt fördelade
anläggningar över alla åren.

6 Slutsats

Den normaliserade produktionen visade p̊a en statistiskt signifikant årsvis
försämringstakt p̊a 1,4 % hos de undersökta anläggningarna. Detta är ett
betydligt högre värde än vad tidigare undersökningar har kommit fram till.
Osäkerheterna i indata var mycket stora och till stor del inte kvantifierbara,
s̊a resultatet var för osäkert för att besvara hur kapaciteten hos solcellssystem
i svenska förh̊allanden verkligen förändras över tid.

Undersökningen visade p̊a att den utvecklade metoden inte hade möjlighet
att beräkna degraderingstakter hos solceller med den osäkra data som
användes. Det g̊ar att bestämma normaliserade försämringstakter med
indata i form av produktionsdata, simulerad globalstr̊alning och plats-
specifik lufttemperatur. Dessa kan däremot inte antas representera den
verkliga degraderingstakten. Med data fr̊an solceller som varit i drift i
mer än 5 år, globalstr̊alning uppmätt vid varje anläggning och mätning av
paneltemperatur istället för lufttemperatur hade det g̊att att avgöra om
metoden är adekvat för att beräkna degraderingstakten hos solceller. Denna
vetskap öppnar upp för en vidare studie i omr̊adet.
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Den 30-̊ariga anläggningen i Huvudsta visade inga tydliga tecken p̊a degrade-
ring över hela perioden den varit i drift. Detta visade att solcellsanläggningar
kan fungera länge i svenska förh̊allanden. I enkätundersökningen framkom
att tillgängligheten till solel i Sverige generellt var god med relativt f̊a
dokumenterade problem.
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2018-03-29].

Rapporter

Campeau, Z., Anderson, M., Hasselbrink, E., Kavulak, D., Shen,
Y.-C., Lacerda, R., Terao, A., Caldwell, S., Defreitas, Z., Leonard,
L., Mikofski, M., DeGraa↵, D. & Budiman, A. (2013). SunPo-
wer®Module Degradation Rate. SunPower Corporation. Tillgänglig:
https://us.sunpower.com/sites/sunpower/files/media-library/

white-papers/wp-sunpower-module-degradation-rate.pdf. [Hämtad
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SMHI. (2017). Hur mäts lufttemperatur?. Tillgänglig: https://www.smhi.
se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839.
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SMHI. (u.̊a.). Öppna data – Meteorologiska observationer. Tillgänglig:
https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0.

Svensk Solenergi. (2015). Drift och underh̊all av solcellsanläggningar.
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39

https://phys.org/news/2018-03-solar-cells-nordic-climate.html
https://phys.org/news/2018-03-solar-cells-nordic-climate.html
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-lufttemperatur-1.3839
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
https://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0
https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/drift-och-underhall-av-solcellsanlaeggningar
https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/drift-och-underhall-av-solcellsanlaeggningar
resources.solmetric.com/get/Guide%20to%20Interpreting%20I-V%20Curves.pdf
resources.solmetric.com/get/Guide%20to%20Interpreting%20I-V%20Curves.pdf
https://media.medfarm.uu.se/play/attachmentfile/video/4780/Statistiska_analyser_3,4_-_Signifikans,_Normalfordelning,_signifikanstestning.pdf
https://media.medfarm.uu.se/play/attachmentfile/video/4780/Statistiska_analyser_3,4_-_Signifikans,_Normalfordelning,_signifikanstestning.pdf
https://media.medfarm.uu.se/play/attachmentfile/video/4780/Statistiska_analyser_3,4_-_Signifikans,_Normalfordelning,_signifikanstestning.pdf


8 Bilagor

Bilaga 1

Figur 13: Karta över solcellsanläggningarnas geografiska position.
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Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Administrativ rapport 

  

W-18-67/ A-01 

2018-03-29 Ersätter: - 

  Maria-Therese Carlsen 

  

Handledare: Erik Nilsson Spelregler 

  

 

 Spelregler 

 

● Komma i tid. 

● Ha roligt! 

● Arbeta rätt jämnt över hela perioden. Gärna lite mer i början.  

● Inplanerade pauser. Likt som vid föreläsningar.  

● Arbetsdagar 9.00-16.00. Lunch 12.00. Med flexibilitet för mer stressiga 

perioder/mindre stressiga perioder. 

● Arbeta effektivt och ha raster istället. Tomatmetoden? 

● Daniel är projektledare tills vidare. 

● Fikaschema? (någon fixar varje måndag, hoppar mellan alla) 

● Veckomöte - (stort) måndag + (mindre) torsdag 

● Varierande arbetsplats (inte alltid sitta på samma ställe) 

 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Administrativ rapport 

  

W-18-67/ A-02 

2018-04-09 Ersätter  

- 

  Författare 

Daniel Elfström 

  

Erik Nilsson Projektplanering 

  

Projektplanering 

 

Problemformuleringen vi gjort lyder som följer: Undersöka hur solcellers kapacitet förändras           

över tid, samt hur växelriktare förändras över tid. Den tidsrymd som vi avgränsat handlar              

primärt om 5-10 år. 

 

För att kunna lösa detta problem behövs data från såväl solceller som meteorologiska             

mätningar, som därmed behöver insamlas. Eftersom solcellernas uteffekt är mycket starkt           

beroende av rådande väderförhållanden, behöver data över denna effekt kraftigt korrigeras för            

dessa, för att kunna jämföras över tid. För att kunna göra detta på ett effektivt och metodiskt                 

sätt måste de meteorologiska mätningarna sammanfattas och kvantifieras med ett enda           

siffervärde per tidsenhet, som på ett entydigt sätt beskriver den vädermässiga gynnsamheten            

för elproduktion. Exakt hur detta värde skall tas fram kräver en mer fördjupad analys, som vi                

i planeringen avsatt tid för och kallat ”meteorologisk analys”. 

 

Tanken är att uteffekten för en lämplig tidsenhet kvantitativt skall jämföras med det             

sammanfattade meteorologiska värdet, förslagsvis med en division, för att på så vis få ett              

relativt korrigerat mått på solcellens effektivitet. Denna effekt skall sedan plottas mot tiden,             

för att undersöka om det finns någon generell tidsförändring. Proceduren kommer att göras             

med ett flertal olika solceller, och dessas tidsförändring kan sedan jämföras med varandra, för              

att slutligen kunna utröna ungefär hur solcellernas effektivitet försämras över tid. 

 

Vi planerar att på motsvarande sätt plotta växelriktarnas verkningsgrad mot tid, för att             

undersöka verkningsgradens förändring över tid. Växelriktarna torde dock inte på något           

relevant sätt vara beroende av vädret, och dessas verkningsgrad kan därmed plottas rakt av,              

utan att behöva korrigeras för meteorologiska data. 

 



Vi har avsatt flera dagar åt att formatera den data vi kommer erhålla, för att få den på en form                    

som kan användas för själva dataanalysen, som kommer göras i matlab. Också åt             

dataanalysen har vi avsett flera dagar.   

 
 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgruppsprotokoll  

  

Dokumentkod 

W-18-67/P-01 

Datum 

2018-03-28 

Ersätter 

- 

  Författare 

Monika Kalecinska 

Handledare 

Erik Nilsson 

Rapportnamn 

Möte med Erik 

  

Möte med Erik 
 

Mötet startade med att gruppen introducerade sig för Erik och fortskred med att han svarade               

på frågor som gruppen hade. Här nedan kommer en sammanfattning på vad vi kom fram till.  

 

Vilka tidsintervall som ska undersökas grundar sig på vad beställaren, Kenneth, är ute efter,              

därav ska han frågas om detta. Data från solanläggningen på Geocentrum, dygnsproduktion i             

Watt och momentanproduktion var femte minut, kunde Erik ge oss inklusive meteorologisk            

data från samma plats. Solpanelerna kommer från Solkompaniet och datan visas i tre             

kolumner vilka representerar vardera av de tre sektionerna solpaneler som finns där. Data             

fanns bland annat från hösten till den 27:e mars. Data ska relateras till väderdata över samma                

period för att se hur väder påverkat solcellernas produktion. Effekter av tjocklek på moln kan               

även eventuellt undersökas med hjälp av data från en ceilometer.  

 

Hur olika smårapporter ska läggas upp tyckte Erik att vi skulle ta reda på från Cecilia. Vilka                 

komponenter till solcellerna som även ska undersökas ska vi höra med Kenneth om.  

 

Erik förväntar sig att vi följer datumen och har en tydlig plan tidigt i arbetets gång. Vid                 

uppkomst av interna problem ska vi höra av oss till honom. Vår planering ville han att vi                 

skulle lämna in på eftermiddagen den 9:e april och en preliminär litteraturstudie på             

eftermiddagen torsdagen den 12:e april alternativt förmiddagen på fredagen den 13 april.  

 

Erik skulle vara borta den 12-18 maj och vi skulle få en tidig återkoppling på slutrapporten                

den 11:e maj.  



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgruppsprotokoll  

  

Dokumentkod 

W-18-67/P-02 

Datum 

2018-04-09 

Ersätter 

 

  Författare 

Hanna Sund  

Handledare: Erik Nilsson Rapportnamn 

Första mötet med uppdragsgivare 

 

Första mötet med uppdragsgivare  

Vi hade vårt första möte med uppdragsgivare Kenneth Mårtensson från Stuns Energi. Mötet 

började med en presentationsrunda av Kenneth och oss i gruppen. Sedan bestämdes att vår 

nuvarande projektledare Daniel ska vara vår kontaktperson gentemot Kenneth.  

 

Därefter började Kenneth berätta om vad han vill att vi uppnår med vårt arbete. Nedan följer 

frågor som han tryckte extra mycket på: 

  

·       Hur ser försämringen ut för solpaneler över tid? Är försämringen t.ex. linjär eller 

exponentiell? 

·       Tillgänglighet på växelriktare. Detta är en rörlig del som kanske måste bytas ut. 

Hur tillgängliga är de? 

·       Solinstrålningen över tid. Ta hänsyn till vilken typ av celler, växelriktare, vinkel 

på solinstrålningen, skuggning m.m. 

·       Undersök även anläggningar utanför Uppsalaregionen som dessutom har varit i 

drift en tid. 

·       Undersök lagringen av solenergi. 

·       Hur mycket resurser gick åt till tillverkningen av de solpaneler vi undersöker? 

Hur mycket mindre utsläpp har skett på grund av användning av dessa solpaneler? 

·       Försämras de äldre och yngre panelerna olika? Har de nya panelerna längre 

hållbarhet? Undersök effekt per ytenhet. 

·       Undersök hur temperaturen påverkar effektiviteten hos solpaneler. Avkylning är 

viktigt för panelernas effektivitet. 

·       Undersök hur smuts påverkar effektiviteten. Renar regn panelerna eller smutsar 

det ner dem? 

  

Avslutningsvis bestämdes tid för nästa möte, vilket blir torsdag 19 april kl.16:00. 



  

  
Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgruppsprotokoll  
  

Dokumentkod 
W-18-67/P-03 

Datum Ersätter 
- 

  Författare 
 Maria-Therese Carlsen 

Handledare: Erik Nilsson Rapportnamn 
Projektplansredovisning 

  

Projektplansredovisning 
Vi presenterade vår projektplan genom att dels lämna fram rapport W-18-67/A-02 samt vårt 
ganttschema. Cecilia och Marcus kom med åsikterna nedan: 
 
Till mittplansredovisningen vill de att vi främst fokuserar på att presentera tydliga mål, 
metod. och delresultat. Metoden ska vara färdig och välmotiverad så att den går att använda. 
Målen behöver konkretiseras. Punktmål? Går målet att svara på i slutsatsen? Om det är svårt 
att svara på målen ska vi formulera om målet. Jämför med hur andra liknande rapporter har 
lagt upp sina mål.  
 
I tidsplaneringen behöver vi lägga in tid för att omarbeta rapporten.  
 
Att fundera på vid beräkning av datan. EFtersom att datan kommer variera mycket kan det 
vara bra attanvända sig av löpande medelvärde i plottarna.  
Fundera på layout. Standard för hur plottar ska se ut i rapporten och på presentationer så att 
alla gör likadant. I presentationer är det bra med tydligare plottar och större text. Var 
konsekvent med färgen.  
Kolla på om kumulativ dygnsrytm kan vara bra att använda i metoden. Jobbigt att stycka upp 
data, så vi behöver en metod som går snabbt att implementera i matlab på all olika data.  
 
Eftersom vi vill ha bilder i rapporten kan vi höra med SLU om det är möjligt att få data samt 
komma upp och fotograferaderas solceller. Segerstedthuset har platt tak, går kanske att 
komma upp där och fotografera? Mejla och fråga.  
 
 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

  

Dokumentkod 

W-18-67/P-04 

Datum 

2018-04-09 

Ersätter - 

  Författare 

 Max Stefansson 

Handledare: Erik Nilsson Rapportnamn 

Andra mötet med Erik 

  

 Andra mötet med Erik 
Först berättade vi för Erik om vår diskussion med Kenneth och Cecilia tidigare i veckan. 

  

Vi berättade att Cecilia vill att vi ska konkretisera vår frågeställning, och precisera metoden. 

  

Sedan gick vi igenom förslag på intressanta frågor som Kenneth tyckte vi kan försöka svara på 

gällande solcellerna och växelriktare. 

Några av dessa var: diskussion om hur växelriktare och snötäckning påverkar tillgängligheten av 

solel, försämring av olika paneltekniker och försämringen av paneler av olika åldrar. Erik tyckte att vi 

får diskutera vidare med Kenneth och själva komma överens om hur vi gör med det de olika frågorna. 

Vi ska göra det vi har tid och data till av de extra frågorna. Att jämföra olika typer av solceller och 

från olika tider tyckte både Kenneth och Cecilia var intressant så det är en sak vi ska försöka 

undersöka iallafall. Erik tyckte det lät bra. 

  

Sedan meddelade vi att vi lämnar in en preliminär version av litteraturstudien till Erik den 12:e april 

på eftermiddagen. På så sätt kan vi få feedback av honom innan vi lämnar in den slutgiltiga versionen 

den 16:e april. Detta var något vi diskuterat med Erik innan och det passar bra för honom. 

  

Därefter diskuterade vi hur vi ska göra med meteorologisk data för regioner utanför Uppsala och hur 

stort område en mätning av globalstrålning är representativt för. 

En mätning i Uppsala kan representera hela uppsalaregionen om värdena integreras över ett dygn sa 

Erik. 

Sedan diskuterade vi hur vi ska få fram en meteorologisk parameter som visar hur gynnsamma 

förhållandena är för solelsproduktion. 

Erik tyckte vår plan för det lät bra så länge vi kan motivera våra antaganden. 

  

Erik ska fråga leverantörerna av solpanelerna till geo om de har data över utspänning både före och 

efter Växelriktningsdata. 



Erik tyckte att det kan vara enklare att fråga runt hur ofta människor med solpaneler har haft problem 

med sina växelriktare, hur ofta de blivit trasiga etc. än att fråga efter data. Vi avvaktar och ser vad vi 

får för data. 

  

Tillsist bokade vi ett nytt möte, efter mötet med Kenneth för att vi då ska vara igång med arbetet, 

klockan 10:00 den 14:e April. 

 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

Dokumentkod: 

W-18-67/P-05 

Datum: 

2018-04-19 

Ersätter: 

- 

  Författare: 

Monika Kalecinska 

Handledare: 

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte med Kenneth (19/4) 

  

Möte med Kenneth (19/4) 
 
Nästa möte bestämdes äga rum den 3:e maj på Salagatan 18A, plan 4.  

 

Vi visade Kenneth vår formel som vi tagit fram över de meteorologiska förutsättningarna för              

att ta fram det värde vi kallar verkningsgrad. Daniel förklarade alla parametrar.  

 

Under mötet bestämde vi följande:  

● Vi ska ta kontakt med fläckebo kyrka som finns i Sala, då de ska ha solceller som är                  

runt 10 år gamla.  

● Ta kontakt med Solkompaniet och Kraftpojkarna då de lär hålla på data som kan vara               

lite äldre än det vi hittat.  

● Ta kontakt med David Börjesson, tidigare STUNS-anställd.  

● Då det är väldigt svårt att få uteffekt mätt innan växelriktarna kan vi se              

solanläggningarna som en helhet och behöver inte analysera växelriktarna. Vi skulle           

kunna göra ett sista försök och kontakta Viktor Ingman på Sunlabs och höra om de               

har mätdata på likströmmen från någon anläggning.  

● Vi behöver komma fram till vilken mängd solcellsdata som är signifikant, hur mycket             

som behövs statistiskt för att resultatet ska bli trovärdigt samt representerande.           

Kenneth har en uppfattning om det men vill att vi ska kolla upp det själva först.  

● Vi vill följa tillgängligheten för att se om det finns ett mönster i att vissa delar går                 

sönder oftare. På ett sätt är det funktionaliteten vi vill se. För att göra detta bör vi ta                  

kontakt med företag och personer med anläggningar och fråga om det varit några             

problem med dessa, samt vad som gått sönder och hur lång tid det varit              

sönder/fungerat sämre. Någon statistik över detta hade kunnat skapas och framföras i            

diagram.  

 



○ Frågor till stora leverantörer i Sverige hade kunnat ställas med frågan hur            

deras bild av tillgängligheten är. Detta hade kunnat kombineras med att fråga            

om specifika delar. Intressant tillsammans med huvudpunkten.  

 

● Mycket data är viktigare än att datan kommer från platser jämnt fördelade över             

Sverige.  

 

1 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

Dokumentkod: 

W-18-67/P-06 

Datum: 

2018-04-20 

Ersätter: 

- 

  Författare: 

 Maria-Therese Carlsen  

Handledare: 

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte med Erik (20/4) 

  

Möte med Erik (20/4)  
 
Diskuterar mötet med Kenneth. Skulle kunna göra en enkät med frågor för att undersöka              

tillgängligheten för solceller.  

Vi har förberett en del av mittredovisningen. Kan skicka slides ifall att vi vill att Erik ska                 

kolla igenom. Litt.studien såg bra ut. Meteorologisk data får vi tag på från SMHI. Har varit                

lite problem med att datan inte är helt komplett. Kanske ska approximera de saknade värdena. 

 

Signifikans. Hur många värden? Signifikanstester. Pearsons-nåntingtest.  

konstant, ln(värden). Hur ser fördelningarna ut?  

Alt. 1. Skapa ett medel samt standardavvikelse för första året. Samma för andra året. Jämför               

åren emellan.  

Alt 2. Signifikans på lutningsvärdet. Jämför hur lutningen skiljer sig mellan olika            

anläggningar.  

 

Gruppen ska göra en minilitteraturstudie om populärvetenskapligt skrivande. Blir nån slags           

rapport. Inte en del av slutrapporten. Är till för att vi ska hålla koll på populärvetenskapligt                

skrivande. Erik skulle kolla upp om det ska vara kod på den.  

 

Kan fråga Erik om matlabhjälp.  

Gick igenom slides, såg bra ut.  

 

Nästa möte 26/4 kl. 10.  

 

 

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps-protokoll Dokumentkod: 

W-18-67/P-07 

Datum: 

2018-04-26 

Ersätter:  

- 

  Författare: 

Max Stefansson 

Handledare:  

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte med Erik (04/26) 

  

Möte med Erik (26/04) 

Mötet började med att vi redovisa vår metod för test av vårt resultats signifikans och antalet                 

mätstationer vi tänker använda i metoden. Erik tyckte vi hade en bra metod för detta.  

 

Vi visade därefter olika plottar från vår första matlab körning då vi använt data från               

Geocentrum och diskuterade deras utseende. Vi har haft mailkontakt med en Bengt som har              

forskat på solceller och gett oss tips för vårt arbete och han har rekomenderat att vi inte har                  

med mätseriens vintermånader. Så vi diskuterade med Erik huruvida det är en bra idé. 

 

Därefter berättade Erik hur den första versionen av slutrapporten som ska in den nionde maj               

ska se ut och vad den ska innehålla.  

 

Tillsist bokade vi ett nytt möte fredag den fjärde maj klockan 10:00. 

 

 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

Dokumentkod: 

W-18-67/P-08 

Datum: 

2018-05-04 

Ersätter: 

- 

  Författare: 

 Lukas Rehn 

Handledare: 

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte med Kenneth (03/05) 

  

Möte med Kenneth (03/05) 
 

Kenneth började med att påminna om pitchträningen onsdag 9 maj klockan 13.00 på Hubben.              

Därefter berättade Kenneth att gruppen lämpligen bör välja ut två personer för att hålla i               

STUNS-presentationen och att tiden som finns till godo för varje grupp ligger på någonstans              

runt 5 minuter.  

 

Vi diskuterade datan som hade samlats in och Kenneth tyckte att resultaten som hade erhållits               

från våra testkörningar på relativt nya solceller som bara hade varit installerade ett par år såg                

bra ut. I Kenneths mening var det bra att se att ingen märkbar försämring hade skett de första                  

åren. Sedan ombads gruppen att hitta mer data från äldre anläggningar för att öka relevansen               

av studien. Specifikt önskades data från olika gamla solceller. Kenneth föreslog ett antal             

kontakter som kunde vara intressanta och ha data till hands. 

 

Förslag från Kenneth: 

● Fläckebo kyrka har solceller på ladan bredvid, från 2007-2008 ungefär. De har inte             

svarat när vi har kontaktat dem, men vi ska kontakta Hans Nylén och fråga. 

● Svensk solenergi har antagligen flera från olika år. Vi ska kontakta dem på 08 441 70                

90 någon gång mellan 9.00 och 12.00 på fredag 4 maj. 

● Solelföreningen har installerat solceller varje år från 2009 fram till 2012. Kontakten är             

Victor Ingman och dessa har vi redan fått tillgång till men inte undersökt datan hos. 

● Akademiska hus har solceller på SLU och antagligen andra ställen. Vi har kontaktat             

dem tidigare men inte fått svar, men vi ska försöka ringa. 

● Anläggningen som har 30 år av data, men endast månadsvis ska kontaktas. Vi             

behöver försöka formatera om Matlab-scriptet så att det går att köra och använda oss              

av månadsvis meteorologisk data. 

 

Tid för nästa möte bestämdes till måndag 7 maj kl 9.00 på Hubben. 

 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

Dokumentkod: 

W-18-67/P-09 

Datum: 

2018-05-04 

Ersätter: 

- 

  Författare: 

 Lukas Rehn 

Handledare: 

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte med Erik (04/05) 

  

Möte med Erik (04/05) 
 

Vi diskuterade med Erik angående att samla in mer data. Eriks åsikt var att vi behövde göra                 

en avvägning och bestämma oss för om vi ville fortsätta samla in data trots att det var kort om                   

tid kvar eller om vi skulle låta bli och fokusera på det vi redan hade. Vi bestämde oss för att                    

försöka få tag på de kontakter som Kenneth hade föreslagit men att inte söka mer data efter                 

dagens slut. 

 

Vi pratade också om stress och Erik nämnde att han från att ha läst reflektionsdokumenten               

upplevde att vi hade olika syn på hur stressande projektet var. Vi förklarade att när något var                 

mer stressigt och krävde mer tid allokerade vi mer resurser till det som 

 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Projektgrupps- 

protokoll 

Dokumentkod: 

W-18-67/P-10 

Datum: 

2018-05-07 

Ersätter: 

- 

  Författare: 

Monika Kalecinska 

Handledare: 

Erik Nilsson 

Rapportnamn: 

Möte Kenneth (7/5) 

  

Möte Kenneth (7/5) 
 
Mötet inleddes med att berätta hur allt utvecklat sig sedan det förra mötet, bland annat att vi                 

inte hade fått tag på mer data än den datan Daniel satt på, att vi har beräknat                 

standardavvikelse och vi har fått fram att det är signifikant, vilken är mellan 0,5-1%. Detta är                

vad leverantörer lämnar garanti på, vi bekräftar mycket av vårt framtagna resultat.            

Undersökningen kring tillgängligheten har visat på att det inte finns en komponent i             

solcellssystem som är mer benägen att begränsa elproduktionen eller gå sönder efter en tid.  

 

Det följande bestämdes under mötets gång:  

● Anläggningen i morgongåva hade konstiga värden, något Kenneth berättade berodde 

på att en träridå hade tagits bort. De första värdena borde därmed tas bort, då det var 

då ridån fanns över anläggningen.  

● På den övriga datan bör vi ha koll på serier där datan ökar/minskar kraftigt helt 

plötsligt, då detta med stor sannolikhet innebär att något förändrats i omgivningen.  

● Den 30:åriga anläggningen ska vara med trots hål på datan, där vi ska lyfta fram hur 

anläggningen varit placerad, exempelvis på tak eller mark, och dess storlek. Vi ska 

visa vad den producerade vid start och jämföra med vad den producerar nu, oberoende 

av globalstrålningen. Detta är av intresse då det visar att solcellsanläggningar kan 

hålla en lång tid i Sverige.  

○ Hanna ska mejla och fråga om vi kan få data från de senaste åren, då detta 

saknas. Hon ska även fråga om den vid någon punkt byggts ut eller något 

förändrats i/runt om anläggningen vid något stadie, förutom att växelriktaren 

bytts ut vilket vi vet har hänt.  

● De panelerna som blir över +0,5% bättre per år bör inte tas med i medelvärdet men 

bör diskuteras i slutrapporten.  

 



● För anläggningen på lantbruksskolan ser den första sommaren konstig ut. Vi har ett 

urval på 25/26 anläggningar där vissa ser konstiga ut och dessa ska därmed diskuteras 

i slutrapporten.  

● Globalstrålningens osäkerhet är ett problem, men då vi inte kan använda oss av något 

annat får vi helt enkelt använda den i resultatframtagningen och diskutera dess 

osäkerhet i slutrapporten.  

○ Vad innebär osäkerheten på 30% då datan tas fram timvis? Lukas ringer SMHI 

och frågar om osäkerheten är +-. Är fallet sådant blir det rimligt att ta 

mittenvärdet.  

 

Nästa möte bestäms till den 15e maj, på plan 4 i iHus, klockan 7.30. Vi ska vara beredda på 

att ha en liten presentation redo, där gärna de som inte presenterar på STUNS redovisningen 

utför den.  

 

På STUNS-redovisningen får man använda sig av en powerpoint som hjälpmedel.  
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Möte Kenneth (15/5) 
 

Mötet inleddes med en testpresentation av Monika och Lukas inför redovisningen på STUNS.  

 

Följande sades därefter på mötet:  

● Vi kan prata mer positivt om våra resultat i redovisningen.  

● De som försämrats mindre är i regel äldre.  

● Det kan vara vår metod som skapar den höga spridningen och att vi får positiva 

värden.  

● Utveckla diskussion och slutsatsen.  

● Degraderingstakt i tabellen får ändras till förändringstakt av normaliserad produktion.  

● Slutsats: vi kommer fram till en förändring som beror på många saker. Det kanske 

inte är en siffra vi ska komma fram till. Fler anläggningar, längre tid, utveckla 

metoden? Hur kommer vi vidare för att nå degraderingen?  

● Vi behöver beskriva metoden bättre, där vi undviker att använda siffror och skulle 

kunna föra ett resonemang istället.  

● Vi har använt oss av produktionsvärden. Svårt att dra slutsatser på det ena eller det 

andra, just pga. att vi fått positiva värden, det är mer än bara degradering alltså. Vi har 

en för grov globalstrålning. Försvagar jobbet att dra sifferslutsatser.  

● På huvusta: nämna att den varit i drift men att data saknas. Nämn att den var inglasad 

och inramad.  

● Vi behöver lägga fokus på framtiden.  

 

 

Nästa möte: torsdag efter redovisningen.  
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Möte Kenneth (17/5) 
 
 
Börjar med att visa slides från presentationen. Vi går igenom den feedback vi fick på 
provpresentationen och att vi ska fokusera mer på positivt. Kenneth tyckte vi hade en bra 
inledning.  
 
Kenneth reagerade på att det står solcellerna i 5.1.3 istället för anläggningarna (första 
meningen). Viktigt att använda solanläggningen som uppdraget gick ut på. Fika med 
chokladbollar uppskattades.  
 
Slutrapporten har blivit bra nu och det ser inte ut att vara något upprörande i resultatet 
längre.  
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Litteraturstudie 

Sammanfattning 

Solceller omvandlar energi från solstrålning till elektricitet. När fotoner träffar solcellerna           
absorberas de vilket exciterar elektroner som sedan transporteras in i en extern krets. Den              
vanligaste sortens solcell är en kristallin kiselsolcell. Flera solceller kopplas ihop till en modul              
och moduler kopplas ihop till ett solcellssystem.  
 
Solcellerna producerar likström som sedan omvandlas till växelström av en utomstående           
komponent kallad växelriktare innan strömmen kommer ut i elnätet. Det finns olika typer av              
växelriktare och komponentens verkningsgrad är mellan 96 och 98 %.  
 
Solcellers elproduktion är beroende av den omgivande miljön. Två viktiga faktorer är            
ljusintensitet och temperatur. En solcell använder den synliga solstrålningen som träffar den i             
form av direkt strålning, diffus strålning och strålning som reflekterats av omgivningen. Med             
ökande solstrålning ökar även den utgående effekten från en solcell, medan verkningsgraden            
minskar linjärt med ökad temperatur. Även damm, reflektion och skugga på en solcell minskar              
dess verkningsgrad. Solcellernas vinkel är viktig för att maximera mängden solinstrålning som            
träffar dem.  
 
Solcellers effekt minskar med tiden på grund av olika anledningar. Den största källan till              
degradering är potential-inducerad eller kommer av fysisk stress, men även andra sorters            
degradering förekommer. Degraderingen gör att fler elektronerna tar fel väg och då minskar             
cellens förmåga att generera ström. Degraderingen av svenska solceller idag sker med en             
hastighet på ungefär 0,5 % per år.  
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1. Inledning 

För att analysera hur solceller försämras över tid behövs kunskap om solcellers funktion,             
prestanda-parametrar, tillhörande utrustning och yttre påverkan. En litteraturstudie gjordes därför          
i fyra delar som tillsammans skulle ge denna grund. Dessa delar är solcellers funktion,              
växelriktare, påverkan av omgivande miljö samt degradering av solceller.  
 
Baskunskap kring hur en godtycklig solcell fungerar, tillsammans med kunskap kring vad som             
skiljer olika typer av solceller åt, är viktig för att liknande data från olika typer av solceller ska                  
kunna analyseras vid en vidare studie. Utöver solpanelernas degradering ska växelriktares           
degradering och tillgänglighet analyseras, då även deras funktion är viktiga för att förstå varför              
de beter sig som de gör. Växelriktare består av olika modeller som är bra att särskilja. Påverkan                 
av omgivande miljö är viktigt för projektet eftersom det både direkt påverkar solpanelernas             
prestanda och även i vilken takt de slits ut. En parameter för hur solintensitet och temperatur                
påverkar solpanelernas effekt ska användas för att normalisera effekt-datan. Därför är det viktigt             
att förstå hur dessa parametrar påverkar effekten och om andra miljöfaktorer även kan spela roll.               
Till sist är degradering av solceller den viktigaste delen eftersom det är just det som projektet ska                 
undersöka. Att se vad som tidigare undersökts och upptäckts är bra för att veta vad man kan                 
förvänta sig, samt för att ha något att jämföra framtagna resultat med.  
 

2. Solcellers funktion  

En solcell har förmågan att omvandla solljus till elektricitet. När solcellen träffas av solens ljus               
genereras både en spänning och en ström i solcellen. På grund av detta kan en elektrisk kraft                 
genereras. För att detta ska vara möjligt måste en solcell bestå av ett material vars elektroner                
exciteras till en högre energinivå vid absorption av solljus. Denna elektron måste sedan kunna              
transporteras bort från solcellen och in i en extern krets. Det finns flera olika typer av solceller,                 
men de flesta består av ett halvledarmaterial med en så kallad p-n-koppling (se “Doping”). De               
två vanligaste typerna är tunnfilmssolceller och kristallina kiselsolceller. En amorf kiselsolcell är            
den mest utvecklade solcellen av tunnfilmscellerna. Den är uppbyggd av ett tunt lager kisel på               
antingen metall eller glas. Den absolut vanligaste typen av solcell är dock kristallina             
kiselsolceller. (Askari et al. , 2015, s 94) 
 
2.1. Den kristallina kiselsolcellens struktur och funktion  

En kristallin kiselsolcell består av kisel, vilket är ett halvledarmaterial. Kiselkristallerna i            
solcellen dopas och på så sätt kan det uppstå en p-n-koppling i cellen. Denna p-n-koppling ger                
upphov till ett elektriskt fält i kiselkristallen (Mertens, 2014, s 13) . Botten av solcellen är               
p-dopad och toppen n-dopad (Mertens, 2014, s 69) . 
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När solljuset träffar solcellen penetrerar dess fotoner kiselkristallen och absorberas. Då genereras            
fria så kallade elektron-hålrumspar (Mertens, 2014, s 67) . Paren separeras av det elektriska fältet              
som råder på grund av p-n-kopplingen. Elektronerna förs då till den n-dopade toppen och              
hålrummen till den p-dopade botten. De genererade elektronerna leds via en så kallad “current              
collector rail” eller “busbar”, vilket är en strömskena. Strömskenan består av smala metallremsor             
(Mertens, 2014, s 69) 
 
En spänning på 0,5 volt och en ström mellan 0 och 10 ampere skapas. Strömmens storlek beror                 
på hur mycket solstrålning som träffar cellen. Flera solceller kan kopplas ihop för att få en högre                 
spänning, och bildar då en solmodul. Cellerna i solmodulen skyddas från yttre påverkan,             
exempelvis inträngning av vätska (Mertens, 2014, s 13) .  
 

2.2. Doping  

Halvledare är dåliga elektriska ledare. Genom att tillföra främmande atomer till halvledarens            
kristall kan den elektriska ledningsförmågan öka. Detta kallas för doping. Det finns två typer av               
doping, n-doping och p-doping (Mertens, 2014, s 53) .  
 
n-doping innebär att man tillsätter en slags atom som har en mer valenselektron än kisel,               
exempelvis fosfor. Om fosfor tillsätts kisel kommer fyra av fosforns valenselektroner att bilda             
bindning med angränsande kiselatom, då kisel har fyra valenselektroner. Fosforns femte           
valenselektron kan därför inte binda till kiselatomen. Denna elektron blir då så pass löst bunden               
till fosforatomens kärna att den blir en fri elektron (Mertens, 2014, s 53).  
 
p-doping innebär att man istället tillsätter en atom som har en valenselektron mindre än kisel,               
exempelvis bor. Vid tillsättning av bor, som har tre valenselektroner, blir en bindning i              
kiselkristallen ledig. En angränsande elektron från en kiselatom tar sig till den lediga bindningen              
och bor får fullt valensskal. Detta leder till att det saknas en elektron vid den angränsande                
kiselatomen och därmed bildas ett hål på denna plats. Till hålet kan elektroner ledas. Boratomen               
blir negativt laddad på grund av den extra elektronen som binder till den (Mertens, 2014, s 54).   
 
En p-n-koppling erhålls genom att sammanföra en n-dopad och p-dopad kristall. Båda            
kristallerna är till en början elektriskt neutrala. I den n-dopade kristallen finns fria elektroner och               
i den p-dopade kristallen finns hålrum där elektronerna kan färdas. Elektronerna diffunderar in i              
den p-dopade kristallen och lägger sig i hålrummen. Hålrummen diffunderar till den n-dopade             
kristallen och interagerar med elektronerna. Detta leder till att det knappt finns några fria              
elektroner eller hålrum i närheten av p-n-kopplingen. Detta ger i sin tur upphov till ett elektriskt                
fält. Återigen kommer elektroner ta sig till hålrummen och tvärtom, hålrummen till elektronerna.             
Tillslut uppnås balans igen där inga fria elektroner eller hålrum finns vid kopplingen (Mertens,              
2014, s 54).   
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Vid doping behöver förhållandevis få atomer tillsättas jämfört med antalet kiselatomer. Det krävs             
en dopingatom per var hundratusende kiselatom och ändå kan ledningsförmågan tiodubblas           
(Mertens, 2014, s 54).  
 
2.3. Effektivitet 

För kristallina silikonsolceller brukar effektiviteten ligga mellan 15-22 %. Enkelt uttryckt           
betyder det att 15-22 % av den tillförda energin från instrålningen som träffar cellen överförs till                
elektrisk energi, vid optimalt förhållande mellan spänning och ström. Effektiviteten kan beräknas            
med följande formel (Mertens, 2014, s 80) : 
 

  η =  O
P  = P

E · A    
 
där  

 = effektivitetenη   
P = “maximum power point” (W) 
O  = “optical power” (m -1) 

= “irradiance”, strålningstäthet (W/m 2)E  
= cellens area (m)A  

  
“Maximum power point” är driftspunkten där maximal effekt ges (Mertens, 2014, s 79). “Optical              
power” beror av den direkta horisontella strålningstätheten och storleken på den horisontella ytan             
av solcellen (Mertens, 2014, s 34). Strålningstätheten mäts i strålning per ytenhet (Mertens,             
2014, s 80).  
 
2.4. Förluster 

Det finns en teoretisk gräns för den maximala effektiviteten som kan uppnås i en solcell. Denna                
gräns stämmer dock inte överens med den verkliga effektiviteten. Detta beror på att både optiska               
och elektriska förluster sker (Mertens, 2014, s 92).  
 
De optiska förlusterna är exempelvis om solcellen skuggas eller att en del av solljuset som träffar                
solcellen reflekteras. Brytningsindex från luft till kisel gör att ca 35 % av solljuset som träffar                
solceller reflekteras bort. Denna andel kan minskas med hjälp av så kallat “anti-reflection             
coating”. Då kan den reflekterade delen av solljuset sänkas till 10 %. Dessutom kan man etsa                
ytan av solcellen med en syra för att göra ytan skrovligare. Om man ger solcellens yta                
“anti-reflection coating” och gör ytan skrovligare kan det reflekterade solljuset bli endast 3 %.              
För att minska skuggningen på solcellen från dess kontakter kan dessa göras långa och smala               
istället för korta och breda. De smalare och längre kontakterna kan placeras ner en bit i                
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halvledarmaterialet så att de inte sticker upp lika mycket. På detta sätt kan förlusterna på grund                
av skugga minskas med ca 30 % (Mertens, 2014, ss 93-94).  
 
De elektriska förlusterna sker i kontakterna och i halvledarmaterialet, då dopningsatomernas           
ledningsförmåga är begränsad. Det sker ytterligare förluster mellan metallen och          
halvledarmaterialet då det bildas en potentialskillnad mellan metallen och halvledaren, likt en            
p-n-koppling. Detta gör att spänningen som kan genereras minskar (Mertens, 2014, s 95). 
 

3. Växelriktare 

Från solcellerna erhålls en likspänning, och för att koppla in solcellerna på nätet samt för att                
använda elen till de flesta typer av utrustning krävs det att denna omvandlas till växelström med                
en växelriktare. Verkningsgraden hos en växelriktare ligger på mellan 96 och 98 %, där              
skillnaden beror på vilken typ det är. Om växelriktaren ska kopplas upp på elnätet måste den                
utmatade växelspänningen hålla 50 Hz så att den motsvarar det övriga elnätet. Den måste även               
automatiskt stängas av ifall nätet blir spänningslöst för att förhindra skada på nätreperatörer. För              
maximal solelsproduktion krävs det att systemet har optimal spänning över solcellerna, och detta             
erhålls med en optimerare (DC/DC-omvandlare) med en teknik som heter Maximum Power            
Point Tracking (MPPT). (Mertens, 2013, s 162) Med optimeraren går det att alltid hålla den               
spänning som är mest optimal oavsett hur mycket sol som skiner på solcellerna. Optimeraren              
sitter monterad innan växelriktaren.. Det finns tre huvudtyper av växelriktare: Strängväxelriktare,           
mikroväxelriktare och central växelriktare.  
 
3.1. Strängväxelriktare 

Med strängväxelriktaren kopplas modulerna ihop i strängar som sedan kopplas in i en varsin              
växelriktare. Växelriktaren kan sättas på en skyddad plats utsätts då inte för väder och vind.               
Verkningsgraden är på runt 97-98 %. Nackdelen är att alla solceller i en sträng påverkas av att en                  
skuggas och minskar därmed effektiviteten för hela strängen. Hänsyn till växelriktarens           
maxkapacitet måste tas vid en eventuell utbyggnad av systemet så att den inte blir överbelastad. 
 
 
3.2. Central växelriktare 

Med en central växelriktare sitter också växelriktaren på en skyddad plats och alla solceller är               
ihopkopplade till samma växelriktare. Vid stora solcellsparker används främst centrala          
växelriktare då de klarar en stor effekt. En klar nackdel är att alla solceller påverkas av varandra                 
och skuggning av några få celler drar ner effektiviteten för hela systemet. För att komma runt det                 
problemet går det att att montera en optimerare på varje modul som gör att de styrs individuellt                 
och alltid har den optimala spänningen. Detta gör att modulerna inte påverkas av varandra vid               
skuggning eller om de sitter i olika väderstreck. Priset blir högre eftersom att mer teknik krävs                
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för varje solcellsmodul, men effektiviteten beräknas öka. Även med denna teknik måste            
växelriktarens maxkapacitet beaktas vid en utbyggnad av systemet. Verkningsgraden är liknande           
som för strängväxelriktaren. 
 
3.3. Mikroväxelriktare 

I ett system med mikroväxelriktare sitter det en växelriktare på varje solcellsmodul. Precis som              
för den centrala växelriktaren med optimerare påverkas inte modulerna av varandra, men all             
känslig teknik sitter oskyddad på solcellerna och slits av vädret och det blir svårt att komma åt                 
vid eventuell reparation. Verkningsgraden är på ca 96 %. (Pukhrem, 2014) Fördelen är att              
systemet lätt kan utökas då systemet inte begränsas av en växelriktare med maxkapacitet.             
Dessutom blir det inte lika hög ström i ledningarna eftersom att de inte är ihopkopplade med                
varandra och därmed säkrare vid installation och reparation. 
 
Solceller går också att använda utan att de kopplas upp på elnätet. För att erhålla ström på                 
dygnets mörka timmar krävs det då någon typ av lagring, oftast batterier. Batterier är dyra och                
har en begränsad kapacitet, men om det inte finns tillgång till ett elnät kan det ändå vara ett                  
alternativ. Fördelen med att inte vara uppkopplad på elnätet är att ens egna elförsörjning inte               
påverkas ifall det blir fel på elnätet eller vid ett krisläge.  
 

4. Påverkan av omgivande miljö 

4.1. Olika typer av strålning 

Globalstrålning är den totala solstrålningen som träffar en horisontell yta. I denna inräknas den              
direkta strålningen från solen och den diffusa strålningen som sprids av moln, molekyler och              
partiklar i atmosfären. ( Klimatindikator - globalstrålning | SMHI, 2013) En solcell använder sig             
av den synliga solstrålningen som träffar den, icke-synlig strålning som infrarött ljus vilken har              
en längre våglängd eller strålning med kortare våglängd som ultraviolett ljus absorberas av             
jordyta och atmosfär eller reflekteras tillbaka ut i rymden. Med ökande solstrålning ökar även              
den utgående effektiviteten från en solcell. (Revati et al. , 2016) En solcell omvandlar energi från               
direkt strålning, diffus strålning och strålning som reflekteras från omgivningen, där det            
sistnämnda oftast inte bidrar så mycket till elproduktionen.  
 
När större delen av himlen på dagen är täckt av moln är den direkta strålningen försumbar. Det                 
finns fortfarande en diffus strålning, vilken saknar en direkt riktning, som träffar solcellerna och              
ger upphov till en fortsatt elproduktion. Den diffusa strålningen har, i klimat med mycket moln,               
visat sig stå för mer än hälften av den globala strålningen över ett års tid på undersökta platser.                  
Under molnfria dagar har den direkta solstrålningen dominerat betydligt och varit större delen av              
den globala strålningen över ett års tid på andra undersökta platser. (Mertens, 2013, s 25) Trots                
detta har molnfria dagar visats bilda mer än hälften av den totala effekt som en solig dag har                  
kunnat producera, under samma delar av året vid samma tidpunkter på dygnet (figur 2.6 i               
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Mertens, 2013, s 27). Även molniga dagar kan därmed bidra till en betydande elproduktion i               
solceller.  
 
Ju längre ljuset måste färdas genom atmosfären, desto mer förändras dess spektrum. Hur långt              
ljuset färdats kan mätas med AM x, där x står för hur många gånger längre sträcka ljuset har                  
färdats genom atmosfären jämfört med om ljuset hade färdats helt vertikalt ner mot jordytan. Det               
genomsnittliga årsspektrumet har beräknats vara AM 1,5, då det är detta värde som vanligtvis              
infinner sig under vår och höst. Det är även därför detta värde används som ett standardspektrum                
vid mätningar av solmoduler. (Mertens, 2013, ss 23-24) 
 
4.2. Värme och reflektion 

Mängden elektricitet som produceras i solceller beror först och främst på mängden solstrålning             
som lyser på dessa, andra faktorer har dock en stor inverkan på hur mycket solstrålning en solcell                 
kan samla in. Kalla förhållanden har visat sig vara mer fördelaktiga för elproduktionen hos              
solceller än varmare förhållanden. Detta då högre temperaturer gör elektroner mer aktiva, något             
som bidrar till energiläckage, och att spänningen ökar då det är kallt, något som leder till ökad                 
elproduktion. Detta har kunnat kopplas med mätningar som visat att elproduktionen minskat med             
runt 0,3% för varje grad som temperaturen ökat. Klimat med mycket snö kan även bidra till en                 
mer intensiv solstrålning, då det bland annat reflekteras från snön. Även vid lätt nederbörd eller               
då ett islager täcker solceller har de visat sig prestera mycket bra, där inga av förhållandena haft                 
en inverkan på mängden insamlad strålning. (Edgren, 2018) (SINTEF, 2018) 
 
Solceller är gjorda av halvledande material, något som agerar som isolatorer vid låga             
temperaturer och ledare vid höga temperaturer. Fotoner från strålningen med lika hög energi som              
bandgapet, avståndet mellan botten på ledningsbandet och toppen på valensbandet, i solcellen            
absorberas och genererar elektron-hål-par, vilket bidrar till bildningen av ström och spänning till             
systemet. Fotoner med lägre energi än bandgapet reflekteras och fotoner med högre energi bildar              
elektron-hål-par med överskottsenergi, vilken frigörs som termisk energi. (Revati et al. , 2016)            
När elektroner tagit emot energi kan även något som heter rekombination ske där dessa              
deexciteras till hål, frigör sin energi och där denna energi inte längre bidrar till bildningen av                
ström och spänning. Denna förlust sker vanligtvis i gränsytor och i möjliga defekter i materialet.               
( Populärvetenskaplig presentation - Institutionen för teknikvetenskaper - Uppsala universitet,         
u.å.) Rekombination minskar effektiviteten av solceller och uppkomsten av dessa ökar med            
temperaturen. Därmed minskar både den elektriska effektiviteten och den utgående effekten           
linjärt med temperaturen i solcellen. (Revati et al. , 2016) 

 
4.3. Vinkel 

För optimal elproduktion är vinkeln från marken och riktningen solcellerna är installerade på             
mycket viktig, då mängden direkt strålning över ett år som träffar cellerna på detta sätt kan                
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maximeras. Den bästa vinkeln för optimal elproduktionen varierar för olika tider på året och hur               
stor variationen är beror på geografisk placering. (Benghanem, 2011)  
 
I Tyskland har en sydlig riktning med på ungefär 35° lutning beräknats vara optimal, där en                
ändring av riktning mot sydväst beräknats ge en minskning av upptagen strålning med 5% medan               
en ändring av riktning helt mot väst motsvarar en förlust på 20%. (Mertens, 2013, s 223) Med                 
hjälp av den så kallade Perez-metoden, vilken har visats vara den mest exakta modellen för               
förutsägning av irradians på lutande ytor, kan bland annat den optimala vinkeln för en solpanel               
för olika latituder bestämmas. För Stockholm har den optimala årliga vinkeln för en orörlig              
solcell med sydlig riktning med hjälp av denna metod beräknats vara ungefär 42°. (Bahrami et               
al. , 2016) 
 

4.4. Skugga 

Skuggning är även en parameter som påverkar vilken strålning det är som når solcellen och               
därmed dess utgående effekt. Man talar då om antingen diffus eller direkt skuggning. Ofta sker               
skuggning av solceller av objekt en längre bit ifrån, något som inte leder till direkt skuggning av                 
modulerna. Detta innebär att elproduktion kan ske trots att en modul påverkas av skugga under               
delar av dagen. För att motverka att solcellerna ska påverka varandra med skugga är, för det                
norra halvklotet, regeln att vinkeln från solen den 21 December inte överstiger 15°. Detta är               
främst en parameter som är viktig att tänka på vid montering på platta hustak. (Mertens, 2013, ss                 
225-227) 
 
Vid kortare avstånd från objektet som avger skuggan skapar detta större problem för             
elproduktionen. I ett system bestående av flera solceller i rader på platt underlag kan skuggande               
effekter uppstå, främst under vintermånaderna i de norra latituderna och om systemets            
tillgängliga area är begränsad vilket resulterar i korta avstånd mellan raderna av solceller. Detta              
resulterar även i en delvis avskärmning av diffus strålning från rader framför andra solceller, ett               
problem främst på platser där den årliga globala strålningen främst består av diffus strålning på               
grund av klimatet. Förluster från skuggning mellan solceller minimeras då förhållandet mellan            
avståndet emellan raderna solceller och deras höjd från marken är större än 2. (Passias &               
Källbäck, 1984) 
 
4.5. Damm 

En viktig parameter att ta hänsyn till är även nedsmutsning av solcellerna, där densiteten av               
damm (inkluderat fågelavföring, sandpartiklar och liknande typ av nedsmutsning) är avgörande           
för verkningsgraden. Energin från strålningen som stoppas upp av dammet kan inte tillgodogöras             
av solcellen och bidrar istället till uppvärmning av dammet samt själva solcellen. Båda dessa              
parametrar skapar en minskning av den utgående effekten och strömmen från systemet. (Revati             
et al. , 2016)  
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Nedsmutsning påverkar sällan solceller mycket vid en installation om minst 30°, där förluster             
oftast är mellan 2-3%. Detta då regn i hög grad vid denna vinkling kan rena glaset. Vid en lägre                   
lutning är det lättare för fågelavföring, damm och liknande att stanna kvar och ge förluster om                
10%. Dessa förluster kan dock motverkas med regelbunden rening av glaset. (Mertens, 2013, s              
223)  
 

5. Degradering av solceller 

Solcellers funktion försämras med tiden på grund av olika faktorer. Degradering innebär att             
effekten som ges av en solcell vid en viss ljusintensitet gradvis försämras. När en solcell               
degraderar så påverkas mekanismen i solcellen så att elektronerna som vandrar i cellen riskerar              
att ta andra banor än de ska. På så sätt sker ett visst läckage av elektroner inom eller ut ur cellen                     
och förmågan att generera elektricitet försämras. Om degraderingen inte kvantifieras ökar risken            
i att investera i solceller som energikälla. Vanligen säljs solceller med en garanti på att de ska                 
behålla minst 80 % av ursprunglig effektivitet efter cirka 25 till 30 år (Pickerel, 2017). I en                 
analys av nästan 2000 solcellsanläggningar från bland annat centrala Europa, Nordamerika och            
Japan installerade någon gång de senaste 45 åren fastställdes att degraderingen sker med en              
hastighetsmedian på 0,5 % per år (Jordan & Kurtz, 2013, ss 1-2). För kiselbaserade solceller var                
degraderingen före och efter år 2000 ungefär densamma medan stora förbättringar hade setts i              
tunnfilmsceller efter 2000 (Jordan & Kurtz, 2013, s 8). Mårtensson (2018) sade vid ett möte att                
givet modern teknik är det rimligt att anta att degradering i svenska solceller idag sker med en                 
hastighet på ungefär 0,5 % per år. Degradering handlar huvudsakligen om potential-inducerad            
degradering och fysisk stress, men många andra typer av degradering förekommer. 
 
5.1. Potential-inducerad degradering 

Potential-inducerad degradering, PID, innebär att cellen degraderar till följd av en ökad            
jonmobilitet mellan cellen och det omgivande höljet vilket i sin tur innebär att ström kan börja                
läcka inom eller ut ur cellen ( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2).             
Beroende på vilken typ av solcell det handlar om så påverkar olika PID-mekanismer olika              
mycket. I kristallina kiselbaserade solceller är två fenomen vanligast – så kallad PID-shunting             
eller PID-s i p-lagret och ytpolarisering i n-lagret. PID-shunting innebär att strömmen hittar en              
väg med låg resistans så att en del av strömmen tar den vägen istället för vägen som ska tas.                   
Strömmen kan då inte användas utan går förlorad. PID-s är tydligt kopplat till förflyttning av               
natriumjoner i cellen. Natriumjonerna kommer troligen från glaset som täcker cellen, alternativt            
från kontaminering i cellens ytskikt. Under stark potentialskillnad kan jonerna börja vandra inåt i              
cellen mot p-n-kopplingen. Då bildas en väg direkt över kopplingen. Ytpolarisering i n-skiktet             
beror på att laddningar ackumuleras på ytan av lagret. När tillräckligt stor laddning har ansamlats               
kan en del elektroner förflyttas direkt över gränsen. I det fallet bildas aldrig någon ström av de                 
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elektronerna. I tunnfilmsceller dominerar istället elektrokemisk korrosion. Natriumjoner reagerar         
när de utsätts för värme. Om cellen är torr omvandlas natrium till grundämnesform genom en               
reversibel process. Om fukt har trängt in i cellen reagerar jonerna istället under en irreversibel               
process. Således kan PID-effekten motverkas om solcellen inte har tagit upp fukt (Luo et al. ,               
2017, ss 46-51). Orsakerna till att PID uppstår kan delas upp i klimatfaktorer och faktorer i själva                 
solcellen, modulen och solcellssystemet. Av klimatfaktorerna är temperatur och fukt de två            
viktigaste ( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2). Värme ökar jonernas           
rörlighet och underlättar flera av PID-mekanismerna. Fukt förstärker strömstyrkan som läcker           
och ökar strömföringsförmågan genom glaset genom att det bildas en elektriskt ledande film på              
glaset. Dessutom finns risken att fukt med tiden ansamlas inuti modulen. I torrare klimat              
förekommer samma PID-effekter, men huvudsakligen då i modulens hörn (Luo et al. , 2017, ss              
53-54). På systematisk nivå leder en hög spänning till PID bland annat genom att orsaka               
förflyttning av natriumjoner. I modulen är materialvalet och modulens utformning viktig för att             
undvika läckage. Slutligen kan PID öka för vissa typer av solceller, exempelvis för celler som               
har antireflekterande lager för att förhindra att solstrålning går förlorad ( Understanding Potential            
Induced Degradation , 2013, ss 3-4). 
 
5.2. Fysisk stress 

Solceller kan skadas fysiskt både vid transport, installation och när de har satts i bruk. Problem                
kan uppstå vid hantering eftersom solceller är ömtåliga. Om de inte hanteras försiktigt finns              
risken att cellerna böjs och att komponenter som inkapsling eller kopplingar i cellen skadas. Om               
en koppling bryts helt kan delar av eller i värsta fall hela solcellsmodulen sluta fungera. Om                
materialet i cellen eller i inkapslingen skadas kan resistansen bli lägre på något ställe så att                
strömmen börjar ta alternativa vägar och på så sätt läcker. I det fallet minskar effektiviteten i                
cellen trots att den eventuellt kan fortsätta fungera. Väderfenomen som exempelvis hård vind             
eller kraftiga snöfall riskerar också att skada solcellerna på samma sätt som vårdslös hantering.              
(Campeau et al. , 2013, s 15). För att motverka den här typen av skador krävs att hållbarheten i                  
modulerna förbättras. Detta kan åstadkommas genom att konstruera solceller med tjockare           
kisellager för att undvika att cellen böjs och bryts lika lätt. Alternativt kan det skyddande höljet                
utformas av starkare material eller göras kraftigare (Pickerel, 2017). Som exempel på åtgärder             
som motverkar fysisk stress har företaget SunPower i vissa solceller använt en teknik där ett               
tjockt lager koppar applicerats på cellernas baksida för stabilitet och ökad konduktivitet            
(Campeau et al. , 2013, s 16). Enligt Pickerel (2017) är det dock inte ovanligt att företag i syfte att                   
minska kostnader också minskar materialåtgången, vilket kan leda till tunnare och svagare            
solcellsmoduler. Ännu en stressfaktor som kan påverka är växlande temperatur. Vid kraftiga            
temperaturskillnader utvidgas och kontraheras materialen i modulen. Om material med olika           
utvidgnings- koefficienter är sammansatta kommer vid temperaturförändring materialen att         
utvidgas olika mycket och stress uppstår mellan materialen. Om detta inte tas hänsyn till i               
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konstruktionen riskerar växlande temperatur att bli en bidragande faktor till degraderingen           
(Campeau et al. , 2013, s 17). 
 

5.3. Ljus-inducerad degradering och andra former av degradering 

Utöver fysisk stress och PID förekommer flera olika degraderingsmekanismer som påverkar i            
mindre utsträckning. Degradering kan orsakas av direkt kontakt med solljus, något som kallas             
ljus-inducerad degradering eller LID. Solljusexponering är uppenbarligen oundvikligt för         
solceller, men trots det har ljuset en degraderande effekt på solceller. LID påverkar framför allt i                
början av en solcells livstid (Sopori et al. , 2012, ss 2-5). I försök på kiselbaserade solceller                
utförda av Sopori et al. (2012) noterades att LID från normalt solljus i 25 oC påverkade kraftigt                 
de första minuterna och fullständig LID tog cirka 72 timmar. Då hade total LID-effekt uppmätts               
och därefter förekom inte LID alls (Sopori et al. , 2012, s 5). Jørgensen et al. (2008)                
sammanställde resultat från flera andra studier över olika degraderingsfaktorer som specifikt           
påverkar solceller med tunnfilmsteknologi. I rapporten fastställde Jørgensen et al. att den typen             
av solceller utsätts för flera typer av degradering som aldrig drabbar kiselbaserade solceller och              
att tunnfilmsceller generellt drabbas hårdare av degradering än kiselbaserade solceller (Jørgensen           
et al. , 2008, s 711). Alla olika degraderingsmekanismer är inte kända, men fysisk degradering              
och PID är två av de viktigaste degraderingsfaktorerna. 
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Litteraturstudie 

Sammanfattning 

I den här litteraturstudien redogörs för solcellers generella funktion, hur omgivningen påverkar            
effektiviteten och hur solcellen försämras med tiden. Solceller omvandlar energi från solstrålning            
till elektricitet genom att absorberade fotoner exciterar elektroner som sedan transporteras in i en              
extern krets. Den vanligaste typen av solcell är kristallina kiselsolceller men många andra             
varianter, däribland tunnfilmssolceller, förekommer. Solceller kopplas ihop för att generera          
större spänning och bildar då solcellsmoduler som i sin tur kan kopplas ihop till system och                
solcellers prestanda undersöks ofta på någon av dessa tre nivåer. Solceller genererar likström             
som omvandlas till växelström av en växelriktare innan strömmen leds ut i elnätet. Växelriktare              
har vanligtvis en verkningsgrad på mellan 96 och 98 %. Den omgivande miljön, exempelvis              
ljusintensiteten och temperaturen påverkar också hur effektivt solcellerna kan fungera. Beroende           
på om strålningen som träffar cellen är direkt, diffus eller strålning som har reflekterats av               
omgivningen så påverkas solcellens effektivitet. Solcellens verkningsgrad har också visats          
minska linjärt med ökande temperatur. Andra faktorer som påverkar effektiviteten är damm,            
reflektioner, skuggning och hur solcellerna är vinklade. Effektiviteten minskar dessutom med           
tiden på grund av framför allt potential-inducerad degradering och fysisk påfrestning.           
Degradering gör att en del av elektronerna tar fel väg i cellen vilket försämrar förmågan att                
generera ström. 
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1. Inledning 

För att solenergi ska vara en säker investering miljömässigt och ekonomiskt krävs kunskap om              
hur solceller fungerar och hur effektiviteten påverkas med tiden. Den här litteraturstudien ämnar             
ge en inblick i solcellsteknologi genom att undersöka hur solceller fungerar, de viktigaste             
komponenterna som används, yttre faktorer som påverkar och slutligen hur de degraderar över             
tid. Kunskap kring hur en solcell fungerar i allmänhet och hur olika typer av solceller skiljer sig                 
åt är viktig för att liknande data från olika typer av solceller ska kunna analyseras vid en vidare                  
studie. En komponent som undersöks utöver solcellerna är växelriktare. Dessa omvandlar den            
genererade likströmmen till växelström och förekommer i olika modeller. De omgivande miljön            
påverkar solcellernas prestanda dels genom att reglera hur mycket solljus som finns tillgängligt,             
men också genom att vara en samling faktorer som påverkar i vilken takt solcellerna slits ut.                
Degradering av solceller innebär att effektiviteten försämras med tiden och har en rad orsaker              
och effekter. I den här litteraturstudien diskuteras de olika områdena. 
 

2. Solcellers funktion  

Solceller omvandlar solljus till elektricitet. När ljus träffar cellen genereras en spänning och en              
ström som ger möjligheten att generera en elektrisk kraft. För att detta ska vara möjligt måste en                 
solcell bestå av ett material vars elektroner exciteras till en högre energinivå vid absorption av               
solljus. Denna elektron måste sedan transporteras bort från solcellen genom en extern krets. Det              
finns flera olika typer av solceller, men de flesta består av ett halvledarmaterial med en så kallad                 
p-n-koppling. Den vanligaste typen av solceller är kristallina kiselsolceller, men          
tunnfilmssolceller är också vanliga. Bland tunnfilmssolcellerna är amorfa kiselsolceller de mest           
utvecklade. Dessa är uppbyggda av ett tunt lager kisel på antingen metall eller glas (Askari et al. ,                 
2015, s 94). 
 
2.1. Doping  

Halvledare såsom kisel är dåliga elektriska ledare, men genom att tillföra främmande atomer till              
halvledarens kristaller kan den elektriska ledningsförmågan öka. Detta kallas för doping och            
förekommer som n-doping och p-doping (Mertens, 2014, s 53) . 
 
Negativ doping eller n-doping innebär att ett slags atom som har en mer valenselektron än               
halvledaren tillsätts. En kiselkristall kan dopas med exempelvis fosfor. I det fallet bildar fyra av               
fosforatomens valenselektroner bindningar med en angränsande kiselatom. Eftersom kisel har          
fyra valenselektroner kan inte fosforatomens femte valenselektron binda in. Denna elektron blir            
istället så pass löst bunden till fosforatomens kärna att den kan bli en fri elektron ( Mertens, 2014,                 
s 53).  Den fria elektronen bidrar då till en negativ laddning varför det kallas n-doping. 
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Positiv doping eller p-doping innebär att ett slags atom som har en mindre valenselektron än               
halvledaren tillsätts. En kiselkristall kan i det här fallet dopas med exempelvis bor. När kisel               
dopas med bor som har tre valenselektroner blir en bindning i varje kiselatom ledig. En               
angränsande elektron från en kiselatom kan då ta sig till den lediga bindningen så att boratomen                
får ett fullt valensskal. Detta leder till att en elektron saknas i den angränsande kiselatomen och                
därmed bildas ett hål på denna plats. Till hålet kan elektroner ledas. Boratomen blir negativt               
laddad på grund av den extra elektronen som binder till den (Mertens, 2014, s 54). Eftersom en                 
elektron saknas blir kiselkristallen positivt laddad, varför det kallas p-doping. 
 
En p-n-koppling erhålls genom att sammanföra en n-dopad och p-dopad kristall. Båda            
kristallerna är till en början elektriskt neutrala. I den n-dopade kristallen finns fria elektroner och               
i den p-dopade kristallen finns hålrum dit elektronerna kan färdas. Elektronerna diffunderar in i              
den p-dopade kristallen och lägger sig i hålrummen. Hålrummen diffunderar till den n-dopade             
kristallen och interagerar med elektronerna. Detta leder till att det knappt finns några fria              
elektroner eller hålrum i närheten av p-n-kopplingen. Detta ger i sin tur upphov till ett elektriskt                
fält. Återigen tar sig elektroner till hålrummen och tvärtom, hålrummen till elektronerna. Tillslut             
uppnås balans igen där inga fria elektroner eller hålrum finns vid kopplingen (Mertens, 2014, s               
54).   
 
Vid doping behöver förhållandevis få atomer tillsättas jämfört med antalet kiselatomer. Det krävs             
en dopingatom per 100 000 kiselatomer för att tiodubbla ledningsförmågan (Mertens, 2014, s             
54).  
 
2.2. Den kristallina kiselsolcellens struktur och funktion  

Den vanligaste typen av solcell består av halvledarmaterialet kisel. Kiselkristallerna i cellen är             
dopade för att öka ledningsförmågan. Det undre lagret av solcellen är p-dopat och det övre lagret                
är n-dopat (Mertens, 2014, s 69) . På så sätt bildas en p-n-koppling mellan lagren i cellen vilket                 
ger upphov till ett elektriskt fält på samma sätt som har beskrivits tidigare. 
 
När solljuset träffar solcellen penetrerar dess fotoner kiselkristallen och absorberas så att fria             
elektron-hålrumspar genereras (Mertens, 2014, s 67) . Paren separeras av det elektriska fältet och             
hålrummen transporteras till bottnen av cellen medan elektronerna transporteras till toppen och            
leds vidare genom strömskenor som kallas current collector rails eller busbars . Strömskenorna            
består av smala metallremsor (Mertens, 2014, s 69). En spänning på 0,5 V och en ström på                 
mellan 0 och 10 A, beroende på hur mycket solstrålning som träffar cellen, genereras. För att få                 
en högre spänning kan flera solceller kopplas ihop till en solcellsmodul. Cellerna i             
solcellsmodulen skyddas från yttre påverkan, exempelvis inträngning av vätska (Mertens, 2014, s            
13) .  
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2.3. Effektivitet 

För kristallina kiselsolceller överförs vanligen 15 till 22 % av den tillförda solenergin som träffar               
cellen till elektricitet, vilket innebär en effektivitet på 15 till 22 %. Effektiviteten 𝜂 beräknas               
enligt (Mertens, 2014, s 80). I ekvationen står P för maximum power point (W)  η =  O

P  = P
E · A              

vilket innebär driftspunkten där maximal effekt ges (Mertens, 2014, s 79). O står för optical               
power (W) som beror av den direkta horisontella strålningstätheten och storleken på den             
horisontella ytan av solcellen (Mertens, 2014, s 34). E står för irradiance (W/m2) och mäts i                
strålning per ytenhet och A (m 2) står för solcellens area. 
 
2.4. Förluster 

Det finns en teoretisk gräns för den maximala effektiviteten som kan uppnås i en solcell. I                
verkligheten blir dock effekten lägre på grund av optiska och elektriska förluster (Mertens, 2014,              
s 92). Exempel på optiska förluster är om solcellen skuggas eller att en del av ljuset som träffar                  
cellen reflekteras. Brytningsindex från luft till kisel gör att cirka 35 % av solljuset reflekteras när                
det träffar cellen. Genom att använda så kallad anti-reflection coating kan andelen reflekterat ljus              
minskas till ungefär 10 %. Vidare kan solcellens yta etsas för att göra ytan skrovligare och                
därmed minska reflektionen. Om anti-reflection coating och syra-etsning används kan andelen           
reflekterat ljus minska till 3 %. För att minska skuggningen som uppstår på cellen från dess                
kontakter kan kontakterna göras långa och smala istället för korta och breda eftersom dessa kan               
placeras en bit ned i halvledarmaterialet så att de inte sticker upp lika mycket Detta kan minska                 
förlusterna på grund av skuggning med upp till 30 % (Mertens, 2014, ss 93-94). Elektriska               
förluster sker i kontakterna och i halvledarmaterialet eftersom dopningsatomernas         
ledningsförmåga är begränsad. Ytterligare förluster sker mellan metallen och halvledaren          
eftersom det bildas en potentialskillnad mellan materialen, likt en p-n-koppling. Detta gör att             
spänningen som kan genereras minskar (Mertens, 2014, s 95). 
 

3. Växelriktare 

Från solcellerna erhålls likspänning, men för att koppla in solcellerna på elnätet och för att               
använda elen till de flesta typer av utrustning krävs att denna omvandlas till växelström. Detta               
görs med hjälp av en växelriktare. Verkningsgraden hos en växelriktare ligger beroende på             
vilken typ det är på mellan 96 och 98 %. Om växelriktaren ska kopplas upp på elnätet måste den                   
utmatade växelspänningen hålla 50 Hz så att den motsvarar det övriga elnätet. Den måste även               
automatiskt stängas av ifall nätet blir spänningslöst för att förhindra skada på nätreparatörer. För              
maximal solelsproduktion krävs att systemet har optimal spänning över solcellerna, och detta            
erhålls med en optimerare, DC/DC-omvandlare, med en teknik som heter Maximum Power Point             
Tracking eller MPPT (Mertens, 2013, s 162). Med optimeraren går det att alltid hålla den               
spänning som är mest optimal oavsett hur mycket solinstrålning som sker. Optimeraren sitter             
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monterad innan växelriktaren. De tre huvudtyperna av växelriktare är strängväxelriktare,          
mikroväxelriktare och centrala växelriktare. 
 
3.1. Strängväxelriktare 

Med strängväxelriktaren kopplas modulerna ihop i strängar som sedan kopplas in i en varsin              
växelriktare. Växelriktaren kan sättas på en skyddad plats för att inte utsättas för väder och vind.                
Verkningsgraden är för dessa mellan 97 och 98 %. Nackdelen är att alla solceller i en sträng                 
påverkas av om en modul skuggas. Därmed minskar effektiviteten för hela strängen. Hänsyn till              
växelriktarens maxkapacitet måste tas vid en eventuell utbyggnad av systemet så att den inte blir               
överbelastad. 
 
3.2. Central växelriktare 

Med en central växelriktare sitter också växelriktaren på en skyddad plats och alla solceller är               
ihopkopplade till samma växelriktare. Vid stora solcellsparker används främst centrala          
växelriktare eftersom de klarar en stor effekt. En nackdel med dessa är att alla solceller påverkas                
av varandra och skuggning av några få celler drar ner effektiviteten för hela systemet. För att                
komma runt det problemet går det att att montera en optimerare på varje modul som gör att de                  
styrs individuellt och alltid har den optimala spänningen. Detta gör att modulerna inte påverkas              
av varandra vid skuggning eller om de sitter i olika väderstreck. Priset blir högre eftersom mer                
teknik krävs för varje solcellsmodul, men effektiviteten beräknas öka. Även med denna teknik             
måste växelriktarens maxkapacitet beaktas vid en utbyggnad av systemet. Verkningsgraden är           
liknande som för strängväxelriktaren. 
 
3.3. Mikroväxelriktare 

I ett system med mikroväxelriktare sitter en växelriktare på varje solcellsmodul. Precis som för              
den centrala växelriktaren med optimerare påverkas inte modulerna av varandra, men all känslig             
teknik sitter oskyddad på solcellerna och slits av vädret och det blir svårt att komma åt vid                 
eventuell reparation. Verkningsgraden är cirka 96 % (Pukhrem, 2014). Fördelen med dessa är att              
systemet lätt kan utökas då systemet inte begränsas av en växelriktare med maxkapacitet.             
Dessutom blir strömmen i ledningarna inte lika hög eftersom de inte är ihopkopplade med              
varandra och därmed säkrare vid installation och reparation. 
 
Solceller går också att använda utan att de kopplas upp på elnätet. För att erhålla ström på                 
dygnets mörka timmar krävs då någon typ av lagring, oftast i form av batterier. Batterier är dyra                 
och har en begränsad kapacitet, men om det inte finns tillgång till ett elnät kan det ändå vara ett                   
alternativ. System som inte är uppkopplade på elnätet påverkas givetvis inte av störningar i nätet               
utan fungerar separat från detta. 
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4. Påverkan av omgivande miljö 

4.1. Olika typer av strålning 

Globalstrålning är den totala solstrålningen som träffar en horisontell yta. I denna inräknas den              
direkta strålningen från solen och den diffusa strålningen som sprids av moln, molekyler och              
partiklar i atmosfären (SMHI, 2013). Solceller använder bara det synliga ljuset medan strålning             
med längre våglängd, exempelvis infrarött ljus, och strålning med kortare våglängd, exempelvis            
ultraviolett ljus, reflekteras. Med ökande solinstrålning ökar även den utgående effektiviteten i            
cellen. (Revati et al. , 2016) En solcell omvandlar energi från huvudsakligen direkt och diffus              
strålning men också, om än i mycket liten grad, strålning som reflekteras från omgivningen. 
 
När större delen av himlen är täckt av moln är den direkta strålningen försumbar. Istället sker                
nästan all instrålning i form av diffus strålning som saknar enhetlig riktning. I klimat med               
mycket moln har diffus strålning visat sig stå för mer än hälften av den globala strålningen över                 
ett års tid, medan direkt strålning har visat sig dominera över året på platser där molnfria dagar är                  
vanligare (Mertens, 2013, s 25). Även om direkt solstrålning ger en högre effekt så har               
elproduktionen under molniga dagar visats bidra till mer än hälften av effekten som motsvarande              
molnfria dagar under samma tid på året producerar (Mertens, 2013, s 27, figur 2.6). 
 
Ju längre ljuset måste färdas genom atmosfären, desto mer förändras dess spektrum. Hur långt              
ljuset färdats kan mätas med AM x där x står för hur många gånger längre sträcka ljuset har                  
färdats genom atmosfären jämfört med om ljuset hade färdats helt vertikalt ner mot jordytan. Det               
genomsnittliga årsspektrumet har beräknats vara AM 1,5 och det är detta värde som vanligtvis              
infinner sig under vår och höst. Av den anledningen används det vanligen som ett              
standardspektrum vid mätningar av solmoduler (Mertens, 2013, ss 23-24). 
 
4.2. Värme och reflektion 

Mängden elektricitet som produceras i en solcell beror i första hand på mängden inkommande              
solstrålning men andra faktorer har också stor inverkan på hur mycket strålning som kan tas till                
vara på. Kallare temperaturer har exempelvis visats vara fördelaktiga för elproduktionen. Detta            
beror dels på att elektroner är mer aktiva vid högre temperaturer vilket bidrar till att öka                
energiläckaget och dels på att spänningen ökar när det är kallare, vilket i sin tur gynnar                
elproduktionen. Mätningar har visat att elproduktionen minskat med cirka 0,3 % per grad som              
temperaturen har ökat. Väderförhållanden påverkar också. Under lätt nederbörd eller då           
solcellerna täcks av is kan solcellerna fortfarande prestera mycket bra, men mer extrema väder              
kan ha olika konsekvenser. Ett exempel är klimat med mycket snö eftersom snötäcket reflekterar              
ljus vilket leder till en mer intensiv solstrålning (Edgren, 2018, SINTEF, 2018). 
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Halvledarmaterial agerar som isolatorer vid låga temperaturer och ledare vid höga. Som tidigare             
nämnt absorberas fotoner som ger upphov till elektron-hål-par för att sedan kunna generera             
elektricitet. Endast fotoner som har minst lika hög energi som bandgapet, avståndet mellan             
botten på ledningsbandet och toppen på valensbandet, absorberas. Fotoner med mindre energi än             
bandgapet reflekteras medan fotoner med högre energi absorberas och ger upphov till            
överskottsenergi i form av värme (Revati et al. , 2016). När elektroner tagit emot energi kan även                
något som heter rekombination ske där dessa deexciteras till hål, frigör sin energi och där denna                
energi inte längre bidrar till bildningen av ström och spänning. Denna förlust sker vanligtvis i               
gränsytor och i möjliga defekter i materialet. (Institutionen för teknikvetenskaper, u.å.)           
Rekombination minskar effektiviteten av solceller och detta fenomen blir vanligare med ökande            
temperaturen. Därmed minskar både den elektriska effektiviteten och den utgående effekten           
linjärt med temperaturen i solcellen. (Revati et al. , 2016) 

 
4.3. Vinkel 

För att optimera elproduktionen är solcellernas vinkel från marken och riktning viktiga för att              
maximera den infallande direkta strålningen. Den optimala vinkeln och solcellernas riktning           
varierar beroende på årstid och geografisk placering (Benghanem, 2011). I Tyskland har 35°             

lutning i sydlig riktning visats vara optimal. Om riktningen ändras mot sydväst minskar             
strålningsupptaget med cirka 5 % och om riktningen ändras helt mot väst minskar upptaget med               
20 % (Mertens, 2013, s 223). Med hjälp av den så kallade Perez-metoden, vilken har visats vara                 
den mest exakta modellen för förutsägning av irradians på lutande ytor, kan bland annat den               
optimala vinkeln för en solpanel för olika latituder bestämmas. För Stockholm har den optimala              
vinkeln för en orörlig solcell med sydlig riktning med hjälp av denna metod beräknats vara               
ungefär 42° (Bahrami et al. , 2016). 
 

4.4. Skugga 

Skuggning, antingen diffus eller direkt, är också en parameter som påverkar hur stor             
strålningsintensiteten blir. Diffus skuggning är vanligast och innebär att objekt som ligger en bit              
ifrån solcellerna skuggar. Då kan elproduktion ske även om en solcellsmodul skuggas under             
delar av dagen. För att motverka att solcellerna skuggar varandra behöver tas hänsyn till att               
solens vinkel inte överstiger 15° under delar av vintern, något som är viktigt att tänka på framför                 
allt vid montering av solpaneler på platta tak (Mertens, 2013, ss 225-227). Om avståndet mellan               
skuggande objekt och solcell är kortare skapas direkt skuggning vilket utgör ett större problem.              
Då begränsas även den diffusa strålningen. Detta kan uppstå vid latituder där solen står mycket               
lågt genom att solcellerna skuggar varandra. Förlusterna från direkt skuggning kan till stor del              
undvikas om förhållandet är större än två mellan solcellernas avstånd till varandra och             
solcellernas höjd från marken (Passias & Källbäck, 1984). 
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4.5. Damm 

En viktig parameter att ta hänsyn till är även nedsmutsning av solcellerna, där densiteten av               
damm, fågelavföring, sandpartiklar och liknande är avgörande för verkningsgraden. Energin från           
strålningen som stoppas upp av dammet kan inte tillgodogöras av solcellen och bidrar istället till               
uppvärmning av dammet samt själva solcellen. Båda dessa parametrar skapar en minskning av             
den utgående effekten och strömmen från systemet (Revati et al. , 2016). Nedsmutsning påverkar             
sällan solceller mycket vid en installation om minst 30°, där sådana förluster oftast är mellan 2                
och 3 %. Det beror på att regn i hög grad vid denna vinkling kan rena glaset. Vid lägre vinklar                    
ökar risken att smuts stannar kvar även när det regnar vilket kan ge förluster uppemot 10 %.                 
Dessa förluster kan givetvis motverkas med regelbunden rening av glaset (Mertens, 2013, s 223). 
 

5. Degradering av solceller 

Solcellers funktion försämras med tiden på grund av olika faktorer. Med degradering menas att              
effekten som genereras av en solcell vid en viss ljusintensitet gradvis försämras med tiden.              
Degraderingsprocesser påverkar strömmen som uppstår i cellen genom att försvåra eller ändra            
banorna som elektronerna tar. På så sätt kan läckage av elektroner ut ur eller inom cellen uppstå                 
så att förmågan att generera elektricitet försämras. För att investering i solenergi ska vara så               
säker som möjligt krävs att de ekonomiska och miljömässiga aspekterna undersöks och en viktig              
del av det är att se hur solcellerna försämras med tiden. Vanligen säljs solceller med en garanti                 
på att de ska behålla minste 80 % av den ursprungliga effektiviteten efter cirka 25 till 30 år                  
(Pickerel, 2017). I en analys av nästan 2000 solcellsanläggningar från bland annat centrala             
Europa, Nordamerika och Japan installerade någon gång de senaste 45 åren fastställdes att             
degraderingen sker med en hastighetsmedian på 0,5 % per år (Jordan & Kurtz, 2013, ss 1-2). För                 
kiselbaserade solceller var degraderingen före och efter år 2000 ungefär densamma medan stora             
förbättringar hade setts i tunnfilmsceller efter 2000 (Jordan & Kurtz, 2013, s 8). Inga noggranna               
studier har hittills gjorts på svenska solceller så även om tidigare studier kan ge ungefärliga               
rimliga värden så säger de inte nödvändigtvis hur situationen ser ut för solceller i Sverige. 
 
Alla mekanismer som bidrar till en försämrad effektivitet i solceller är inte kända. Hur olika               
degraderingsmekanismer samspelar för att ge en sammanlagd påverkan är inte heller känt            
(Huang & Wang, 2018, s 239). De flesta omtalade degraderingsfaktorerna faller dock inom något              
av tre områden som diskuteras vidare nedan – potential-inducerad degradering, fysisk           
påfrestning eller ljus-inducerad degradering. Hur faktorerna påverkar olika typer av solceller           
variera också. Jørgensen et al. (2008) sammanställde exempelvis resultat från flera andra studier             
över olika degraderingsfaktorer som specifikt påverkar solceller med tunnfilmsteknologi. I          
rapporten fastställde Jørgensen et al. att den typen av solceller utsätts för flera typer av               
degradering som aldrig drabbar kiselbaserade solceller och att tunnfilmsceller generellt drabbas           
hårdare av degradering än kiselbaserade solceller (Jørgensen et al. , 2008, s 711). 
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5.1. Potential-inducerad degradering 

Potential-inducerad degradering, PID, innebär att cellen degraderar till följd av en ökad            
jonmobilitet mellan cellen och det omgivande höljet vilket i sin tur innebär att ström kan börja                
läcka inom eller ut ur cellen ( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2).             
Beroende på vilken typ av solcell det handlar om så påverkar olika PID-mekanismer olika              
mycket. I kristallina kiselbaserade solceller är två fenomen vanligast – så kallad PID-shunting             
eller PID-s i p-lagret och ytpolarisering i n-lagret. PID-shunting innebär att strömmen hittar en              
väg med låg resistans så att en del av strömmen tar den vägen istället för vägen som ska tas.                   
Strömmen kan då inte användas utan går förlorad. PID-s är tydligt kopplat till förflyttning av               
natriumjoner i cellen. Natriumjonerna kommer troligen från glaset som täcker cellen, alternativt            
från kontaminering i cellens ytskikt. Under stark potentialskillnad kan jonerna börja vandra inåt i              
cellen mot p-n-kopplingen. Då bildas en väg direkt över kopplingen. Ytpolarisering i n-skiktet             
beror på att laddningar ackumuleras på ytan av lagret. När tillräckligt stor laddning har ansamlats               
kan en del elektroner förflyttas direkt över gränsen. I det fallet bildas aldrig någon ström av de                 
elektronerna. I tunnfilmsceller dominerar istället elektrokemisk korrosion. Natriumjoner reagerar         
när de utsätts för värme. Om cellen är torr omvandlas natrium till grundämnesform genom en               
reversibel process. Om fukt har trängt in i cellen reagerar jonerna istället under en irreversibel               
process. Således kan PID-effekten motverkas om solcellen inte har tagit upp fukt (Luo et al. ,               
2017, ss 46-51). Orsakerna till att PID uppstår kan delas upp i klimatfaktorer och faktorer i själva                 
solcellen, modulen och solcellssystemet. Av klimatfaktorerna är temperatur och fukt de två            
viktigaste ( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2). Värme ökar jonernas           
rörlighet och underlättar flera av PID-mekanismerna. Fukt förstärker strömstyrkan som läcker           
och ökar strömföringsförmågan genom glaset genom att det bildas en elektriskt ledande film på              
glaset. Dessutom finns risken att fukt med tiden ansamlas inuti modulen. I torrare klimat              
förekommer samma PID-effekter, men huvudsakligen då i modulens hörn (Luo et al. , 2017, ss              
53-54). På systematisk nivå leder en hög spänning till PID bland annat genom att orsaka               
förflyttning av natriumjoner. I modulen är materialvalet och modulens utformning viktig för att             
undvika läckage. Slutligen kan PID öka för vissa typer av solceller, exempelvis för celler som               
har antireflekterande lager för att förhindra att solstrålning går förlorad ( Understanding Potential            
Induced Degradation , 2013, ss 3-4). 
 
5.2. Fysisk påfrestning 

Solceller kan skadas fysiskt både vid transport, installation och när de har satts i bruk. Problem                
kan uppstå vid hantering eftersom solceller är ömtåliga. Om de inte hanteras försiktigt finns              
risken att cellerna böjs och att komponenter som inkapsling eller kopplingar i cellen skadas. Om               
en koppling bryts helt kan delar av eller i värsta fall hela solcellsmodulen sluta fungera. Om                
materialet i cellen eller i inkapslingen skadas kan resistansen bli lägre på något ställe så att                
strömmen börjar ta alternativa vägar och på så sätt läcker. I det fallet minskar effektiviteten i                
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cellen trots att den eventuellt kan fortsätta fungera. Väderfenomen som exempelvis hård vind             
eller kraftiga snöfall riskerar också att skada solcellerna på samma sätt som vårdslös hantering.              
(Campeau et al. , 2013, s 15). För att motverka den här typen av skador krävs att hållbarheten i                  
modulerna förbättras. Detta kan åstadkommas genom att konstruera solceller med tjockare           
kisellager för att undvika att cellen böjs och bryts lika lätt. Alternativt kan det skyddande höljet                
utformas av starkare material eller göras kraftigare (Pickerel, 2017). Som exempel på åtgärder             
som motverkar fysiskt slitage har företaget SunPower i vissa solceller använt en teknik där ett               
tjockt lager koppar applicerats på cellernas baksida för stabilitet och ökad konduktivitet            
(Campeau et al. , 2013, s 16). Enligt Pickerel (2017) är det dock inte ovanligt att företag i syfte att                   
minska kostnader också minskar materialåtgången, vilket kan leda till tunnare och svagare            
solcellsmoduler. Ännu en degraderingsfaktor som kan påverka är växlande temperatur. Vid           
kraftiga temperaturskillnader utvidgas och kontraheras materialen i modulen. Om material med           
olika utvidgningskoefficienter är sammansatta kommer vid temperaturförändring materialen att         
utvidgas olika mycket och stress uppstår mellan materialen. Om detta inte tas hänsyn till i               
konstruktionen riskerar växlande temperatur att bli en bidragande faktor till degraderingen           
(Campeau et al. , 2013, s 17). 
 

5.3. Ljus-inducerad degradering 

Utöver fysisk stress och PID förekommer flera olika degraderingsmekanismer som påverkar i            
mindre utsträckning. Degradering kan orsakas av direkt kontakt med solljus, något som kallas             
ljus-inducerad degradering eller LID. Solljusexponering är uppenbarligen oundvikligt för         
solceller, men trots det har ljuset en degraderande effekt på solceller. LID påverkar framför allt i                
början av en solcells livstid (Sopori et al. , 2012, ss 2-5). I försök på kiselbaserade solceller                
utförda av Sopori et al. (2012) noterades att LID från normalt solljus i 25 oC påverkade kraftigt                 
de första minuterna och fullständig LID tog cirka 72 timmar. Då hade total LID-effekt uppmätts               
och därefter förekom inte LID alls (Sopori et al. , 2012, s 5). Med anledning att LID påverkar på                  
endast några timmar och de flesta andra degraderingsmekanismer påverkar över flera års tid så              
studeras vanligen LID som ett eget fenomen. I studien av nästan 2000 solcellsanläggningar             
undersöktes endast de försämrande effekter som påverkade över lång tid (Jordan & Kurtz, 2013,              
s 5). 
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Solcellers funktion 

Sammanfattning 
En solcell omvandlar solljus till elektricitet. Solceller består oftast av ett halvledarmaterial,            
vilket genererar en elektrisk kraft då det träffas av solljus. Kisel är en halvledare och ingår i                 
de flesta solceller. Den vanligaste typen av solceller är kristallina kiselsolceller.           
Kiselkristallerna i denna typ av solcell dopas för att öka ledningsförmågan, då halvledare är              
dåliga elektriska ledare. Då erhålls en så kallad p-n-koppling. Flera solceller kan kopplas ihop              
för att få en högre spänning och bildar då en solmodul. En solcells effektivitet beror på en rad                  
olika parametrar. Den teoretiska gränsen för en solcells effektivitet stämmer inte överens med             
den verkliga, då det sker både optiska och elektriska förluster i solcellen. 
 

Introduktion 
En solcell har förmågan att omvandla solljus till elektricitet. När solcellen träffas av solens              
ljus genereras både en spänning och en ström i solcellen. På grund av detta kan en elektrisk                 
kraft genereras. För att detta ska vara möjligt måste en solcell bestå av ett material vars                
elektroner exciteras till en högre energinivå vid adsorption av solljus. Denna elektron måste             
sedan kunna transporteras bort från solcellen och in i en extern krets. Det finns flera olika                
typer av solceller, men de flesta består av ett halvledarmaterial med en så kallad p-n-koppling               
(se “Doping”). De två vanligaste typerna är tunnfilmssolceller och kristallina kiselsolceller.           
En amorf kiselsolcell är den mest utvecklade solcellen av tunnfilmscellerna. Den är            
uppbyggd av ett tunt lager kisel på antingen metall eller glas. Den absolut vanligaste typen av                
solcell är dock kristallina kiselsolceller. (Askari et al. , 2015, s 94) 
 

Den kristallina kiselsolcellens struktur och funktion 
En kristallin kiselsolcell består av kisel, vilket är ett halvledarmaterial. Kiselkristallerna i            
solcellen dopas och på så sätt kan det uppstå en p-n-koppling i cellen. Denna p-n-koppling               



ger upphov till ett elektriskt fält i kiselkristallen (Mertens, 2014, s 13) . Botten av solcellen är                
p-dopad och toppen n-dopad (Mertens, 2014, s 69) . 
 
När solljuset träffar solcellen penetrerar dess fotoner kiselkristallen och absorberas. Då           
genereras fria så kallade elektron-hålrumspar (Mertens, 2014, s 67) . Paren separeras av det             
elektriska fältet som råder på grund av p-n-kopplingen. Elektronerna förs då till den n-dopade              
toppen och hålrummen till den p-dopade botten. De genererade elektronerna leds via en så              
kallad “current collector rail” eller “busbar”, vilket är en strömskena. Strömskenan består av             
smala metallremsor (Mertens, 2014, s 69) 
 
En spänning på 0,5 volt och en ström mellan 0 och 10 ampere skapas. Strömmens storlek                
beror på hur mycket solstrålning som träffar cellen. Flera solceller kan kopplas ihop för att få                
en högre spänning, och bildar då en solmodul. Cellerna i solmodulen skyddas från yttre              
påverkan, exempelvis inträngning av vätska (Mertens, 2014, s 13) .  
 

Doping 
Halvledare är dåliga elektriska ledare. Genom att tillföra främmande atomer till halvledarens            
kristall kan den elektriska ledningsförmågan öka. Detta kallas för doping. Det finns två typer              
av doping, n-doping och p-doping (Mertens, 2014, s 53) .  
 
n-doping innebär att man tillsätter en slags atom som har en mer valenselektron än kisel,               
exempelvis fosfor. Om fosfor tillsätts kisel kommer fyra av fosforns valenselektroner att            
bilda bindning med angränsande kiselatom, då kisel har fyra valenselektroner. Fosforns femte            
valenselektron kan därför inte binda till kiselatomen. Denna elektron blir då så pass löst              
bunden till fosforatomens kärna att den blir en fri elektron (Mertens, 2014, s 53).  
 

p-doping innebär att man istället tillsätter en atom som har en valenselektron mindre än kisel,               
exempelvis bor. Vid tillsättning av bor, som har tre valenselektroner, blir en bindning i              
kiselkristallen ledig. En angränsande elektron från en kiselatom tar sig till den lediga             
bindningen och bor får fullt valensskal. Detta leder till att det saknas en elektron vid den                
angränsande kiselatomen och därmed bildas ett hål på denna plats. Till hålet kan elektroner              
ledas. Boratomen blir negativt laddad på grund av den extra elektronen som binder till den               
(Mertens, 2014, s 54).   
 

En p-n-koppling erhålls genom att sammanföra en n-dopad och p-dopad kristall. Båda            
kristallerna är till en början elektriskt neutrala. I den n-dopade kristallen finns fria elektroner              
och i den p-dopade kristallen finns hålrum där elektronerna kan färdas. Elektronerna            
diffunderar in i den p-dopade kristallen och lägger sig i hålrummen. Hålrummen diffunderar             
till den n-dopade kristallen och interagerar med elektronerna. Detta leder till att det knappt              
finns några fria elektroner eller hålrum i närheten av p-n-kopplingen. Detta ger i sin tur               
upphov till ett elektriskt fält. Återigen kommer elektroner ta sig till hålrummen och tvärtom,              



hålrummen till elektronerna. Tillslut uppnås balans igen där inga fria elektroner eller hålrum             
finns vid kopplingen (Mertens, 2014, s 54).   
 
Vid doping behöver förhållandevis få atomer tillsättas jämfört med antalet kiselatomer. Det            
krävs en dopingatom per var hundratusende kiselatom och ändå kan ledningsförmågan           
tiodubblas (Mertens, 2014, s 54).  
 

Effektivitet 
För kristallina silikonsolceller brukar effektiviteten ligga mellan 15-22 %. Enkelt uttryckt           
betyder det att 15-22 % av den tillförda energin från instrålningen som träffar cellen överförs               
till elektrisk energi, vid optimalt förhållande mellan spänning och ström. Effektiviteten kan            
beräknas med följande formel (Mertens, 2014, s 80) : 
 

 η =  
O

P  = P

E · A   
 
där  

 = effektivitetenη   
P = “maximum power point” (W)  
O  = “optical power” (m -1)  

= “irradiance”, strålningstäthet (W/m 2)E  
= cellens area (m)A  

  
“Maximum power point” är driftspunkten där maximal effekt ges (Mertens, 2014, s 79).             
“Optical power” beror av den direkta horisontella strålningstätheten och storleken på den            
horisontella ytan av solcellen (Mertens, 2014, s 34). Strålningstätheten mäts i strålning per             
ytenhet (Mertens, 2014, s 80).  
 

Förluster 
Det finns en teoretisk gräns för den maximala effektiviteten som kan uppnås i en solcell.               
Denna gräns stämmer dock inte överens med den verkliga effektiviteten. Detta beror på att              
både optiska och elektriska förluster sker (Mertens, 2014, s 92).  
 
De optiska förlusterna är exempelvis om solcellen skuggas eller att en del av solljuset som               
träffar solcellen reflekteras. Brytningsindex från luft till kisel gör att ca 35 % av solljuset som                
träffar solceller reflekteras bort. Denna andel kan minskas med hjälp av så kallat             
“anti-reflection coating”. Då kan den reflekterade delen av solljuset sänkas till 10 %.             
Dessutom kan man etsa ytan av solcellen med en syra för att göra ytan skrovligare. Om man                 
ger solcellens yta “anti-reflection coating” och gör ytan skrovligare kan det reflekterade            
solljuset bli endast 3 %. För att minska skuggningen på solcellen från dess kontakter kan               
dessa göras långa och smala istället för korta och breda. De smalare och längre kontakterna               



kan placeras ner en bit i halvledarmaterialet så att de inte sticker upp lika mycket. På detta                 
sätt kan förlusterna på grund av skugga minskas med ca 30 % (Mertens, 2014, ss 93-94).  
 
De elektriska förlusterna sker i kontakterna och i halvledarmaterialet, då dopningsatomernas           
ledningsförmåga är begränsad. Det sker ytterligare förluster mellan metallen och          
halvledarmaterialet då det bildas en potentialskillnad mellan metallen och halvledaren, likt en            
p-n-koppling. Detta gör att spänningen som kan genereras minskar (Mertens, 2014, s 95). 
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Växelriktare och optimerare 
Sammanfattning 
För att använda strömmen från solceller krävs det att den erhållna likströmmen omvandlas till 
växelström. Detta görs med en eller flera växelriktare där olika tekniker används beroende av 
förutsättningarna, där de vanligaste är strängväxelriktare, centralväxelriktare och 
mikroväxelriktare. Det som är avgörande vid valet av växelriktare är främst storlek på 
anläggningen, om det sker skuggning av vissa delar och om alla solceller är placerade åt 
samma väderstreck. För att maximera effekten av solcellerna kan en eller flera optimerare 
användas, vilka ser till att det är optimal spänningen i systemet. 
 

Växelriktare 
Från solcellerna erhålls en likspänning, och för att koppla in solcellerna på nätet samt för att                
använda elen till de flesta typer av utrustning krävs det att denna omvandlas till växelström               
med en växelriktare. Verkningsgraden hos en växelriktare ligger på mellan 96 och 98 %, där               
skillnaden beror på vilken typ det är. Om växelriktaren ska kopplas upp på elnätet måste den                
utmatade växelspänningen hålla 50 Hz så att den motsvarar det övriga elnätet. Den måste              
även automatiskt stängas av ifall nätet blir spänningslöst för att förhindra skada på             
nätreperatörer. För maximal solelsproduktion krävs det att systemet har optimal spänning           
över solcellerna, och detta erhålls med en optimerare (DC/DC-omvandlare) med en teknik            
som heter Maximum Power Point Tracking (MPPT). (Mertens, 2013, s 162) Med            
optimeraren går det att alltid hålla den spänning som är mest optimal oavsett hur mycket sol                
som skiner på solcellerna. Optimeraren sitter monterad innan växelriktaren.. Det finns tre            
huvudtyper av växelriktare: Strängväxelriktare, mikroväxelriktare och central växelriktare.  
 
Med strängväxelriktaren kopplas modulerna ihop i strängar som sedan kopplas in i en             
varsin växelriktare. Växelriktaren kan sättas på en skyddad plats utsätts då inte för väder och               
vind. Verkningsgraden är på runt 97-98 %. Nackdelen är att alla solceller i en sträng påverkas                



av att en skuggas och minskar därmed effektiviteten för hela strängen. Hänsyn till             
växelriktarens maxkapacitet måste tas vid en eventuell utbyggnad av systemet så att den inte              
blir överbelastad. 
 
Med en central växelriktare sitter också växelriktaren på en skyddad plats och alla solceller              
är ihopkopplade till samma växelriktare. Vid stora solcellsparker används främst centrala           
växelriktare då de klarar en stor effekt. En klar nackdel är att alla solceller påverkas av                
varandra och skuggning av några få celler drar ner effektiviteten för hela systemet. För att               
komma runt det problemet går det att att montera en optimerare på varje modul som gör att                 
de styrs individuellt och alltid har den optimala spänningen. Detta gör att modulerna inte              
påverkas av varandra vid skuggning eller om de sitter i olika väderstreck. Priset blir högre               
eftersom att mer teknik krävs för varje solcellsmodul, men effektiviteten beräknas öka. Även             
med denna teknik måste växelriktarens maxkapacitet beaktas vid en utbyggnad av systemet.            
Verkningsgraden är liknande som för strängväxelriktaren. 
 
I ett system med mikroväxelriktare sitter det en växelriktare på varje solcellsmodul. Precis             
som för den centrala växelriktaren med optimerare påverkas inte modulerna av varandra, men             
all känslig teknik sitter oskyddad på solcellerna och slits av vädret och det blir svårt att                
komma åt vid eventuell reparation. Verkningsgraden är på ca 96 %. (Pukhrem, 2014)             
Fördelen är att systemet lätt kan utökas då systemet inte begränsas av en växelriktare med               
maxkapacitet. Dessutom blir det inte lika hög ström i ledningarna eftersom att de inte är               
ihopkopplade med varandra och därmed säkrare vid installation och reparation. 
 
Solceller går också att använda utan att de kopplas upp på elnätet. För att erhålla ström på                 
dygnets mörka timmar krävs det då någon typ av lagring, oftast batterier. Batterier är dyra               
och har en begränsad kapacitet, men om det inte finns tillgång till ett elnät kan det ändå vara                  
ett alternativ. Fördelen med att inte vara uppkopplad på elnätet är att ens egna elförsörjning               
inte påverkas ifall det blir fel på elnätet eller vid ett krisläge.  
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Påverkan av omgivande miljö 

Sammanfattning 

Då solceller omvandlar energi från en utomstående källa, solen, till el finns det många              
parametrar som kan påverka hur effektivt detta utförs. Målet med varje solcell är att få så                
mycket effekt som möjligt ur den, därav är det väldigt viktigt att veta exakt vilka dessa                
parametrar är samt hur stor påverkan de har. Direkt-, diffus- och reflekterad strålning är de               
typerna av strålning en solcell kan använda sig av, där de två första är de som främst bidrar                  
till elproduktionen. Att veta den optimala riktningen och optimala årliga vinkeln från marken             
för en solcell för en specifik geografisk punkt är viktigt, då detta optimerar upptagningen av               
strålning. I Stockholm har denna visat sig vara söderut med vinkeln 42°. Kallare temperaturer              
är optimala för en solcell, då den utgående effekten har visat sig avta linjärt med ökningen i                 
temperatur. Damm och annan smuts på en solcells paneler kan ge förluster i utgående effekt               
på upp mot 10%, något som kan motverkas med en vinkling på över 30° samt regelbundet                
underhåll. Genom noggrann val av placering kan även skuggning minskas, något som även             
betydligt kan påverka en solcells utgående effekt.  
 

Olika typer av strålning 

Globalstrålning är den totala solstrålningen som träffar en horisontell yta. I denna inräknas             
den direkta strålningen från solen och den diffusa strålningen som sprids av moln, molekyler              
och partiklar i atmosfären. ( Klimatindikator - globalstrålning | SMHI, 2013) En solcell            
använder sig av den synliga solstrålningen som träffar den, icke-synlig strålning som infrarött             
ljus vilken har en längre våglängd eller strålning med kortare våglängd som ultraviolett ljus              
absorberas av jordyta och atmosfär eller reflekteras tillbaka ut i rymden. Med ökande             
solstrålning ökar även den utgående effektiviteten från en solcell. (Revati et al. , 2016) En              
solcell omvandlar energi från direkt strålning, diffus strålning och strålning som reflekteras            
från omgivningen, där det sistnämnda oftast inte bidrar så mycket till elproduktionen.  
 



När större delen av himlen på dagen är täckt av moln är den direkta strålningen försumbar.                
Det finns fortfarande en diffus strålning, vilken saknar en direkt riktning, som träffar             
solcellerna och ger upphov till en fortsatt elproduktion. Den diffusa strålningen har, i klimat              
med mycket moln, visat sig stå för mer än hälften av den globala strålningen över ett års tid                  
på undersökta platser. Under molnfria dagar har den direkta solstrålningen dominerat           
betydligt och varit större delen av den globala strålningen över ett års tid på andra undersökta                
platser. (Mertens, 2013, s 25) Trots detta har molnfria dagar visats bilda mer än hälften av                
den totala effekt som en solig dag har kunnat producera, under samma delar av året vid                
samma tidpunkter på dygnet (figur 2.6 i Mertens, 2013, s 27). Även molniga dagar kan               
därmed bidra till en betydande elproduktion i solceller.  
 
Ju längre ljuset måste färdas genom atmosfären, desto mer förändras dess spektrum. Hur             
långt ljuset färdats kan mätas med AM x, där x står för hur många gånger längre sträcka ljuset                  
har färdats genom atmosfären jämfört med om ljuset hade färdats helt vertikalt ner mot              
jordytan. Det genomsnittliga årsspektrumet har beräknats vara AM 1,5, då det är detta värde              
som vanligtvis infinner sig under vår och höst. Det är även därför detta värde används som ett                 
standardspektrum vid mätningar av solmoduler. (Mertens, 2013, ss 23-24) 
 

Värme och reflektion 

Mängden elektricitet som produceras i solceller beror först och främst på mängden            
solstrålning som lyser på dessa, andra faktorer har dock en stor inverkan på hur mycket               
solstrålning en solcell kan samla in. Kalla förhållanden har visat sig vara mer fördelaktiga för               
elproduktionen hos solceller än varmare förhållanden. Detta då högre temperaturer gör           
elektroner mer aktiva, något som bidrar till energiläckage, och att spänningen ökar då det är               
kallt, något som leder till ökad elproduktion. Detta har kunnat kopplas med mätningar som              
visat att elproduktionen minskat med runt 0,3% för varje grad som temperaturen ökat. Klimat              
med mycket snö kan även bidra till en mer intensiv solstrålning, då det bland annat               
reflekteras från snön. Även vid lätt nederbörd eller då ett islager täcker solceller har de visat                
sig prestera mycket bra, där inga av förhållandena haft en inverkan på mängden insamlad              
strålning. (Edgren, 2018) (SINTEF, 2018) 
 
Solceller är gjorda av halvledande material, något som agerar som isolatorer vid låga             
temperaturer och ledare vid höga temperaturer. Fotoner från strålningen med lika hög energi             
som bandgapet, avståndet mellan botten på ledningsbandet och toppen på valensbandet, i            
solcellen absorberas och genererar elektron-hål-par, vilket bidrar till bildningen av ström och            
spänning till systemet. Fotoner med lägre energi än bandgapet reflekteras och fotoner med             
högre energi bildar elektron-hål-par med överskottsenergi, vilken frigörs som termisk energi.           
(Revati et al. , 2016) När elektroner tagit emot energi kan även något som heter              
rekombination ske där dessa deexciteras till hål, frigör sin energi och där denna energi inte               
längre bidrar till bildningen av ström och spänning. Denna förlust sker vanligtvis i gränsytor              
och i möjliga defekter i materialet. ( Populärvetenskaplig presentation - Institutionen för           



teknikvetenskaper - Uppsala universitet, u.å.) Rekombination minskar effektiviteten av         
solceller och uppkomsten av dessa ökar med temperaturen. Därmed minskar både den            
elektriska effektiviteten och den utgående effekten linjärt med temperaturen i solcellen.           
(Revati et al. , 2016) 

 

Vinkel 

För optimal elproduktion är vinkeln från marken och riktningen solcellerna är installerade på             
mycket viktig, då mängden direkt strålning över ett år som träffar cellerna på detta sätt kan                
maximeras. Den bästa vinkeln för optimal elproduktionen varierar för olika tider på året och              
hur stor variationen är beror på geografisk placering. (Benghanem, 2011)  
 
I Tyskland har en sydlig riktning med på ungefär 35° lutning beräknats vara optimal, där en                
ändring av riktning mot sydväst beräknats ge en minskning av upptagen strålning med 5%              
medan en ändring av riktning helt mot väst motsvarar en förlust på 20%. (Mertens, 2013, s                
223) Med hjälp av den så kallade Perez-metoden, vilken har visats vara den mest exakta               
modellen för förutsägning av irradians på lutande ytor, kan bland annat den optimala vinkeln              
för en solpanel för olika latituder bestämmas. För Stockholm har den optimala årliga vinkeln              
för en orörlig solcell med sydlig riktning med hjälp av denna metod beräknats vara ungefär               
42°. (Bahrami et al. , 2016) 
 

Skugga 

Skuggning är även en parameter som påverkar vilken strålning det är som når solcellen och               
därmed dess utgående effekt. Man talar då om antingen diffus eller direkt skuggning. Ofta              
sker skuggning av solceller av objekt en längre bit ifrån, något som inte leder till direkt                
skuggning av modulerna. Detta innebär att elproduktion kan ske trots att en modul påverkas              
av skugga under delar av dagen. För att motverka att solcellerna ska påverka varandra med               
skugga är, för det norra halvklotet, regeln att vinkeln från solen den 21 December inte               
överstiger 15°. Detta är främst en parameter som är viktig att tänka på vid montering på platta                 
hustak. (Mertens, 2013, ss 225-227) 
 
Vid kortare avstånd från objektet som avger skuggan skapar detta större problem för             
elproduktionen. I ett system bestående av flera solceller i rader på platt underlag kan              
skuggande effekter uppstå, främst under vintermånaderna i de norra latituderna och om            
systemets tillgängliga area är begränsad vilket resulterar i korta avstånd mellan raderna av             
solceller. Detta resulterar även i en delvis avskärmning av diffus strålning från rader framför              
andra solceller, ett problem främst på platser där den årliga globala strålningen främst består              
av diffus strålning på grund av klimatet. Förluster från skuggning mellan solceller minimeras             
då förhållandet mellan avståndet emellan raderna solceller och deras höjd från marken är             
större än 2. (Passias & Källbäck, 1984) 
 



Damm 

En viktig parameter att ta hänsyn till är även nedsmutsning av solcellerna, där densiteten av               
damm (inkluderat fågelavföring, sandpartiklar och liknande typ av nedsmutsning) är          
avgörande för verkningsgraden. Energin från strålningen som stoppas upp av dammet kan            
inte tillgodogöras av solcellen och bidrar istället till uppvärmning av dammet samt själva             
solcellen. Båda dessa parametrar skapar en minskning av den utgående effekten och            
strömmen från systemet. (Revati et al. , 2016)  
 
Nedsmutsning påverkar sällan solceller mycket vid en installation om minst 30°, där förluster             
oftast är mellan 2-3%. Detta då regn i hög grad vid denna vinkling kan rena glaset. Vid en                  
lägre lutning är det lättare för fågelavföring, damm och liknande att stanna kvar och ge               
förluster om 10%. Dessa förluster kan dock motverkas med regelbunden rening av glaset.             
(Mertens, 2013, s 223)  
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Degradering av solceller 
Sammanfattning 
Degradering av solceller sker till följd av en rad faktorer. Resultatet blir att solcellers              
effektivitet försämras med tiden eftersom en del av strömmen går förlorad. Fysisk stress i              
form av väderfenomen och mänsklig hantering kan skada solcellerna och potential- inducerad            
degradering leder till strömläckage. Utöver de här två vanligaste typerna av degradering            
förekommer flera andra i olika grad. Beroende på typ av solcell, framför allt huruvida              
tunnfilmsteknologi eller kristallint kisel har använts, så påverkar olika typer av degradering            
olika mycket. 
 

Introduktion 
Solcellers funktion försämras med tiden på grund av olika faktorer. Degradering innebär att             
effekten som ges av en solcell vid en viss ljusintensitet gradvis försämras. När en solcell               
degraderar så påverkas mekanismen i solcellen så att elektronerna som vandrar i cellen             
riskerar att ta andra banor än de ska. På så sätt sker ett visst läckage av elektroner inom eller                   
ut ur cellen och förmågan att generera elektricitet försämras. Om degraderingen inte            
kvantifieras ökar risken i att investera i solceller som energikälla. Vanligen säljs solceller             
med en garanti på att de ska behålla minst 80 % av ursprunglig effektivitet efter cirka 25 till                  
30 år (Pickerel, 2017). I en analys av nästan 2000 solcellsanläggningar från bland annat              
centrala Europa, Nordamerika och Japan installerade någon gång de senaste 45 åren            
fastställdes att degraderingen sker med en hastighetsmedian på 0,5 % per år (Jordan & Kurtz,               
2013, ss 1-2). För kiselbaserade solceller var degraderingen före och efter år 2000 ungefär              
densamma medan stora förbättringar hade setts i tunnfilmsceller efter 2000 (Jordan & Kurtz,             
2013, s 8). Mårtensson (2018) sade vid ett möte att givet modern teknik är det rimligt att anta                  
att degradering i svenska solceller idag sker med en hastighet på ungefär 0,5 % per år.                
Degradering handlar huvudsakligen om potential-inducerad degradering och fysisk stress,         
men många andra typer av degradering förekommer. 



Potential-inducerad degradering 
Potential-inducerad degradering, PID, innebär att cellen degraderar till följd av en ökad            
jonmobilitet mellan cellen och det omgivande höljet vilket i sin tur innebär att ström kan               
börja läcka inom eller ut ur cellen ( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2).              
Beroende på vilken typ av solcell det handlar om så påverkar olika PID-mekanismer olika              
mycket. I kristallina kiselbaserade solceller är två fenomen vanligast – så kallad PID-shunting             
eller PID-s i p-lagret och ytpolarisering i n-lagret. PID-shunting innebär att strömmen hittar             
en väg med låg resistans så att en del av strömmen tar den vägen istället för vägen som ska                   
tas. Strömmen kan då inte användas utan går förlorad. PID-s är tydligt kopplat till förflyttning               
av natriumjoner i cellen. Natriumjonerna kommer troligen från glaset som täcker cellen,            
alternativt från kontaminering i cellens ytskikt. Under stark potentialskillnad kan jonerna           
börja vandra inåt i cellen mot p-n-kopplingen. Då bildas en väg direkt över kopplingen.              
Ytpolarisering i n-skiktet beror på att laddningar ackumuleras på ytan av lagret. När             
tillräckligt stor laddning har ansamlats kan en del elektroner förflyttas direkt över gränsen. I              
det fallet bildas aldrig någon ström av de elektronerna. I tunnfilmsceller dominerar istället             
elektrokemisk korrosion. Natriumjoner reagerar när de utsätts för värme. Om cellen är torr             
omvandlas natrium till grundämnesform genom en reversibel process. Om fukt har trängt in i              
cellen reagerar jonerna istället under en irreversibel process. Således kan PID-effekten           
motverkas om solcellen inte har tagit upp fukt (Luo et al. , 2017, ss 46-51). Orsakerna till att                 
PID uppstår kan delas upp i klimatfaktorer och faktorer i själva solcellen, modulen och              
solcellssystemet. Av klimatfaktorerna är temperatur och fukt de två viktigaste          
( Understanding Potential Induced Degradation , 2013, s 2). Värme ökar jonernas rörlighet           
och underlättar flera av PID-mekanismerna. Fukt förstärker strömstyrkan som läcker och ökar            
strömföringsförmågan genom glaset genom att det bildas en elektriskt ledande film på glaset.             
Dessutom finns risken att fukt med tiden ansamlas inuti modulen. I torrare klimat             
förekommer samma PID-effekter, men huvudsakligen då i modulens hörn (Luo et al. , 2017,             
ss 53-54). På systematisk nivå leder en hög spänning till PID bland annat genom att orsaka                
förflyttning av natriumjoner. I modulen är materialvalet och modulens utformning viktig för            
att undvika läckage. Slutligen kan PID öka för vissa typer av solceller, exempelvis för celler               
som har antireflekterande lager för att förhindra att solstrålning går förlorad ( Understanding            

Potential Induced Degradation , 2013, ss 3-4). 
 

Fysisk stress 
Solceller kan skadas fysiskt både vid transport, installation och när de har satts i bruk.               
Problem kan uppstå vid hantering eftersom solceller är ömtåliga. Om de inte hanteras             
försiktigt finns risken att cellerna böjs och att komponenter som inkapsling eller kopplingar i              
cellen skadas. Om en koppling bryts helt kan delar av eller i värsta fall hela solcellsmodulen                
sluta fungera. Om materialet i cellen eller i inkapslingen skadas kan resistansen bli lägre på               
något ställe så att strömmen börjar ta alternativa vägar och på så sätt läcker. I det fallet                 
minskar effektiviteten i cellen trots att den eventuellt kan fortsätta fungera. Väderfenomen            
som exempelvis hård vind eller kraftiga snöfall riskerar också att skada solcellerna på samma              



sätt som vårdslös hantering. (Campeau et al. , 2013, s 15). För att motverka den här typen av                 
skador krävs att hållbarheten i modulerna förbättras. Detta kan åstadkommas genom att            
konstruera solceller med tjockare kisellager för att undvika att cellen böjs och bryts lika lätt.               
Alternativt kan det skyddande höljet utformas av starkare material eller göras kraftigare            
(Pickerel, 2017). Som exempel på åtgärder som motverkar fysisk stress har företaget            
SunPower i vissa solceller använt en teknik där ett tjockt lager koppar applicerats på cellernas               
baksida för stabilitet och ökad konduktivitet (Campeau et al. , 2013, s 16). Enligt Pickerel              
(2017) är det dock inte ovanligt att företag i syfte att minska kostnader också minskar               
materialåtgången, vilket kan leda till tunnare och svagare solcellsmoduler. Ännu en           
stressfaktor som kan påverka är växlande temperatur. Vid kraftiga temperaturskillnader          
utvidgas och kontraheras materialen i modulen. Om material med olika utvidgnings-           
koefficienter är sammansatta kommer vid temperaturförändring materialen att utvidgas olika          
mycket och stress uppstår mellan materialen. Om detta inte tas hänsyn till i konstruktionen              
riskerar växlande temperatur att bli en bidragande faktor till degraderingen (Campeau et al. ,             
2013, s 17). 
 

Ljus-inducerad degradering och andra former av degradering 
Utöver fysisk stress och PID förekommer flera olika degraderingsmekanismer som påverkar i            
mindre utsträckning. Degradering kan orsakas av direkt kontakt med solljus, något som kallas             
ljus-inducerad degradering eller LID. Solljusexponering är uppenbarligen oundvikligt för         
solceller, men trots det har ljuset en degraderande effekt på solceller. LID påverkar framför              
allt i början av en solcells livstid (Sopori et al. , 2012, ss 2-5). I försök på kiselbaserade                 
solceller utförda av Sopori et al. (2012) noterades att LID från normalt solljus i 25 oC                
påverkade kraftigt de första minuterna och fullständig LID tog cirka 72 timmar. Då hade total               
LID-effekt uppmätts och därefter förekom inte LID alls (Sopori et al. , 2012, s 5). Jørgensen               
et al. (2008) sammanställde resultat från flera andra studier över olika degraderingsfaktorer            
som specifikt påverkar solceller med tunnfilmsteknologi. I rapporten fastställde Jørgensen et           

al. att den typen av solceller utsätts för flera typer av degradering som aldrig drabbar               
kiselbaserade solceller och att tunnfilmsceller generellt drabbas hårdare av degradering än           
kiselbaserade solceller (Jørgensen et al. , 2008, s 711). Alla olika degraderingsmekanismer är            
inte kända, men fysisk degradering och PID är två av de viktigaste degraderingsfaktorerna. 
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Meteorologisk analys 
Sammanfattning 
Solcellers produktion är helt beroende av yttre meteorologiska förutsättningar. För att kunna            
jämföra produktionen hos solceller över tid måste man normalisera för de naturliga            
variationer som följer av vädrets växlingar. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt               
behöver man formulera ett kvantitativt uttryck för hur solcellernas uteffekt beror av de             
rådande väderförhållandena, en sammanvägd meteorologisk faktor som ger ett entydigt värde           
för varje undersökt tidsenhet. 
 
Vi har funnit att denna faktor, som vi kallar R, är beroende av globalstrålning och temperatur                
enligt sambandet: R=S*(1 +α(T–25)) d är S är globalstrålningen, α är en temperaturkonstant           
som beskriver hur snabbt solcellens effektivitet ändras med ökande temperatur, och T den             
rådande temperaturen. 
 

Avgränsningar 
En rad yttre faktorer påverkar solcellers förmåga att producera el. Den viktigaste är självfallet              
mängden strålning som träffar solcellen. Även temperaturen, och en rad andra faktorer            
påverkar. Solpanelernas vinkel, och hur de skuggas utgör viktiga faktorer. Dessa faktorer            
torde dock inte i någon nämnvärd grad förändras över en längre tidsperiod (utöver cykliska              
dygns- och årsvariationer i skuggläget), och vi har därför valt att utesluta dem ur vår               
meteorologiska faktor. Även andra faktorer som nedsmutsning, nedisning och regn kan           
påverka, men vi har valt att utesluta också dem, eftersom det skulle bli mycket svårt att                
kvantifiera dem på ett relevant och metodiskt sätt. 
 
Därför valdes att inskränka den meteorologiska faktorn till att bestämmas av två faktorer:             
Globalstrålning och temperatur. 
  



Globalstrålning 
En solcell omvandlar ljusenergi till elektrisk energi. Den ljusenergi som finns tillgänglig för             
en solcell är den mängd globalstrålning som träffar den. Globalstrålningen består av direkt             
samt diffus strålning, och utgör en meteorologisk parameter. I teorin skall uteffekten från en              
solcell öka proportionellt mot instrålningen (globalstrålningen) emot den. Uteffekten P beror           
av produkten av strömstyrkan och spänningen, och strömmen torde enligt teorin öka linjärt             
med instrålningen, medan spänningen förblir konstant. I praktiken är sambandet inte fullt så             
enkelt, särskilt då man sätter samman flera solceller. Undersökningar har visat att            
strömstyrkan faktiskt ökar linjärt med instrålningen (Cuce, 2013, s 377), men att spänningen             
inte förblir konstant, utan ökar också den, om än inte lika fort. En exponentiellt avtagande               
ökning av spänningen har observerats (Cuce, 2013, s 377, figur 4, s 378). Detta leder till en i                  
praktiken ökad verkningsgrad vid större instrålning, och följaktligen en exponentiell ökning           
av uteffekten med ökad instrålning. Det förefaller sannolikt att denna exponentiella ökning            
planar ut och närmar sig en mer linjär funktion vid större instrålningar, eftersom ökningen av               
spänningen är exponentiellt avtagande. Det finns dock inga matematiska modeller          
tillgängliga för hur detta beroende ter sig mer exakt, och det kan förmodligen skilja mycket               
mellan olika sorters solceller, och beroende av övriga faktorer. I brist på ett sådant              
kvantifierbart samband valdes att approximera detta beroende linjärt, direkt proportionellt,          
baserat på teorin. I praktiken torde det ändock vara en någorlunda god approximation             
(Chegaar, 2013, s 729). 
 

Temperatur 
Solcellers verkningsgrad sjunker linjärt med temperaturen. Detta är ett vedertaget samband,           
som stöds av diverse studier (Skoplaki, 2009, s 615). Ofta används 25 °C som en               
referenstemperatur i vilken solcellerna testas, och vi valde därför att i vår meteorologiska             
faktor använda detta som en referenstemperatur. Genom att på enklaste sätt utifrån detta bilda              
ett negativt linjärt samband erhölls följande temperaturberoende för produktionen: 
 
1 + α(T – 25)                                                                                                 (1) 
 
där α är en temperaturkonstant med enheten °C-1 som beskriver hur snabbt solcellens             
effektivitet minskar med ökande temperatur. Denna temperaturkonstant har i olika          
undersökningar visats ligga på mellan omkring -0,1 och -0,6 %, med ett medelvärde på -0,45               
% (Skoplaki, 2009, s 616, tabell 2). Det kan skilja mellan olika typer av solceller. 
 

Sammanvägd meteorologisk faktor 
Genom att väga samman effektens antagna direkt proportionella beroende av          
globalstrålningen med ekvation (1), för det negativa linjära temperaturberoendet, erhölls          
följande samband för den meteorologiska faktorn R: 
 
R=S*(1 +α(T–25))                                                                                                                   (2) 



   
Där S är globalstrålningen [W/m2]. R får samma enhet som denna. Det visar sig att ett flertal                 
olika forskare kommit fram till liknande samband (Skoplaki, 2009, s 619, tabell 3). Effekten              
P [W] ges på enklaste sätt av följande principiella samband: 
 
P=R*A*K                                                                                                                                 (3) 
 
Där A [m2] är solpanelens area, och K en sammanbakad enhetslös konstant som svarar för               
solcellens verkningsgrad. Vi är intresserade över hur K förändras över tiden, och kan erhålla              
K genom: 
 
K=P/(R*A)                                                                                                                               (4) 
 
Eftersom solpanelernas area A knappast förändras över tid, och det bara är den relativa              
tidsförändringen som är av intresse, kan K och A för enkelhets skull ersättas med en               
sammanvägd faktor E, som valts att benämnas verkningsfaktor : 
 
E=K*A                                                                                                                                    (5) 
 
Verkningsfaktorn motsvarar alltså verkningsgraden gånger solpanelarean, och får enheten         
[m2]. Följande slutgiltiga samband erhålls: 
 
E=P/R                                                                                                                                    (6) 
 
Det är denna verkningsfaktor som, enligt ekv (6), skall jämföras över tid. Själva värdet på E                
är i sig självt irrelevant, det säger inte mycket eftersom solpanelernas area är okänd i               
beräkningen. Detta värde går av samma anledning heller inte att jämföra mellan olika             
solpaneler. Det enda verkningsfaktorn egentligen duger till är att jämföra över tid, men det är               
också just tidsvariationen som söks. Tidsvariationen kan sedan mycket väl jämföras mellan            
olika solpaneler. 
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Statistisk analys 
Det förefaller som att det krävs minst 30 mätningar för att ett stickprov ska nå statistisk 
signifikans (Gunnarsson, Ronny. October 8, 2002). 20-25 är det minsta antal som krävs för 
att mätningarna ska kunna beskriva en normalfördelning (Wieland Wermke 2018), och detta 
verkar sammanfalla med förutsättningarna för att kunna beskriva något med statistisk 
signifikans. Det beror dock på hur mätvärdena är fördelade, och fler mätningar kan krävas. 
(Det är framförallt om värdena är snedfördelade som det kan krävas fler mätningar, men det 
finns ingen större anledning att tro att vår data skulle vara det.) Därav planeras att försöka få 
ihop åtminstone ett trettiotal olika solcellsanläggningar, för att kunna vara någorlunda säkra 
på att resultatet ska vara signifikant. 
 
För att testa om den tidsförändring som vi kommit fram till är signifikant måste vi ställa upp 
en nollhypotes, som i vårt fall innebär att det inte finns någon tidsförsämring, att 
försämringsfaktorn ε är noll. Vi skapar en normalfördelning av medelfelet för nollhypotesen, 
dvs med väntevärdet för försämringsfaktorn lika med noll, och utifrån den standardavvikelse 
vi får av mätningarna. Därefter ser vi om det uppmätta medelvärdet för försämringsfaktorn 
ligger inom det 95% konfidensintervall för normalfördelningen av medelvärdet som givits av 
nollhypotesen. Ligger det inom konfidensintervallet kan vi inte förkasta nollhypotesen, men 
ligger det utanför så kan vi påvisa en signifikant försämring över tid.  
 

       Wieland ,Wermke 
(2018).“Statistiska_analyser_3,4_-_Signifikans,_Normalfordelning,_signifikanstest
ning.Pdf.” Accessed April 23, 2018. 
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4_-_Signifikans,_Normalfordelning,_signifikanstestning.pdf .[Hämtad 2018-04-24]. 
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Tillgängligheten av solcellssystem 

 
Sammanfattning 
Tillgängligheten av solcellssystem undersöktes med hjälp av frågor som skickats i ett            
formulär till såväl privata innehavare av mindre solcellsanläggningar som företag med större            
solcellsanläggningar i sitt innehav. När ett tidigare bestämt minimalt antal svar uppnåtts            
kunde svaren analyseras i fråga om problem som uppstår i solcellssystem har en koppling till               
deras storlek, ålder, samt vilka komponenter det oftast är som orsakar problem och om det är                
benäget att upprepas. 9 av 22 anläggningar hade stött på problem som påverkat deras              
elproduktion, där fler av de större anläggningarna stött på problem. Resultatet visade på att              
sannolikheten att en anläggning stöter på problem ökar med dess ålder och att problemen är               
spridda mellan solceller (37%), växelriktare (25%), brytare (25%) och fashuvudsäkring          
(13%), där själva solcellerna är mest benägna att orsaka problem. Problem åtgärdades oftast             
inom några veckors tid och upprepades sällan.  
 
  

 



Inledning 
Denna undersökning gjordes för att öka förståelsen över hur tillgängligheten av           
solcellssystem oftast ser ut. I teorin är det enkelt att beräkna hur mycket el en               
solcellsanläggning borde producera under ett år baserat på hur stor den är, hur mycket              
globalstrålning samt hur temperaturen på platsen brukar vara under ett typiskt år. Detta             
beräknade antagande kan därefter skilja sig en del från hur mycket en anläggning därefter              
egentligen producerar. 
 
Tillgängligheten av ett solcellssystem kan dels regleras av dess komponenter eller andra            
faktorer som påverkar dess elproduktion. Undersökningen är utformad för att ta fram ett             
statistiskt mönster över vilka faktorer det i regel är som kan orsaka en lägre elproduktion i                
solcellssystem, samt hur ofta det sker. 
 
Yttre faktorer sådana som snö eller smuts som hindrar instrålning har valt att bortses från i                
denna undersökning, då det är parametrar som påverkar med en högre variation och är olika               
beroende på geografisk placering. Även problem som uppstått i anläggningar som inte            
påverkat elproduktionen bortses från då detta inte påverkar tillgängligheten av          
solcellssystemen.  
 

Metod 
För att få in tillräckligt med data så undersökningen skulle ge ett relevant statistiskt resultat               
bestämdes tidigt ungefärligt hur många solcellsanläggningar som borde vara med i           
undersökningen. Ett formulär med frågor mejlades ut till olika innehavare av           
solcellsanläggningar, från privatpersoner med mindre anläggningar till större ägda av företag.           
Med tiden det tar att få svar från en mejlkontakt, hur lång tid det tar att hitta innehavare av                   
solceller och mejla dem samt hur mycket tid som fanns kvar för denna undersökning i åtanke                
bestämdes det minsta antalet svar för relevans vara runt 20 stycken.  
 
Formuläret bestod av fem huvudsakliga frågor där innehavarna av solcellerna fick svara på             
hur stor den totala ytan för deras solceller är, vilken den installerade effekten är, från vilket år                 
anläggningen varit i drift, vilka typer av solceller anläggningen bestod av samt om de upplevt               
problem med någon komponent sedan de satts i drift. Om de svarat ja på den sista frågan fick                  
de även fylla i information om vilken komponent det varit som det uppstått problem med, hur                
många gånger det hänt och hur snabbt det åtgärdats.  

  

1 



Resultat 
Koppling mellan problem med solcellssystem och storleken på solcellspanelerna i systemet           
undersöktes med hjälp av figur 1. Svaren varierade något i mängd mellan de olika              
storleksintervallen där flest anläggningar var av det minsta slaget (9 stycken var 0-100 m2)              
samt av det mellersta slaget (8 stycken var 101-1000 m2) och lite mer än hälften så många var                  
av det största slaget (5 stycken var  större än 1000 m 2).  
 
Av det totala antalet anläggningar i det minsta samt det mellersta slaget hade lite mindre än                
hälften av vardera storlek stött på problem med något i systemet (ca 33% av anläggningarna i                
intervallet 0-100 m2 och ca 38% av anläggningarna i intervallet 101-1000 m2). Av             
anläggningarna som var större än 1000 m2 hade mer än hälften stött på problem sedan de satts                 
i drift (60% av anläggningarna som var större än 1000 m 2).  
 

 
Figur 1: Antal anläggningar som stött på problem med solcellssystemet (blå) mot 

det totala antalet anläggningar (orange) i samma storleksintervall; 0-100 m2, 
101-1000 m2, >1000 m2. 

 
Av alla anläggningar som stött på problem undersöktes hur stor andel av problemen som              
berott på specifika komponenter, se figur 2. Det totala antalet anläggningar som stött på              
problem orsakat av komponenter var totalt 8 stycken och de fyra komponenter som             
tillsammans orsakat dessa problem var solceller, växelriktare, fashuvudsäkring och brytare.          
Figuren visar att solceller stod för mer än en tredjedel, 37 %, av anläggningarnas problem.               
Växelriktare och brytare orsakade 25% av anläggningarnas problem vardera och          
fashuvudsäkringen stod för 13% av anläggningarnas problem.  
 
Av anläggningarnas problem med komponenter visar figur 3 hur ofta vardera anläggnings-            
problem med en komponent upprepats. Figuren visar att 63% av problemen med            
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komponenterna endast uppstått en gång, 25% skett två gånger och 12% skett tre eller fler               
gånger.  

 
Figur 2: Procentuell fördelningen över komponenterna som orsakat anläggningarnas 
problem. Dessa komponenter är solcell (blå), växelriktare (orange), fashuvudsäkring 

(grå) och brytare (gul).  
 

 
Figur 3: Procentuell fördelning över hur ofta problemet med en komponent 

upprepats för vardera anläggning. Detta har antingen skett 1 gång (grå), 2 gånger 
(orange) eller 3 eller fler gånger (blå).  

 
Samband mellan risken för att det blir problem med ett solcellssystem och tiden det varit i                
bruk undersöktes med hjälp av figur 4. Diagrammet visar solcellsanläggningar som stött på             
problem uppdelade på åren de satts i drift tillsammans med det totala antalet anläggningar              
som satts i drift samma år. Den första anläggningen startar på 2011 och diagrammet sträcker               
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sig till 2017. År 2012 saknas det anläggningar. Anläggningen som satts i drift 2011 hade stött                
på problem och ingen av anläggningarna 2016-2017 har stött på några problem.            
Anläggningarna satta i drift däremellan har blandade resultat där en del har stött på problem.  
 

 
Figur 4: Solcellsanläggningar som stött på problem (blå) mot det totala antalet 

anläggningar (orange) sorterade enligt år de satts i drift.  
 
Se bilaga 1 för rådata på svaren från innehavarna av solcellsanläggningarna. Från bilagan går              
det att se att det totalt var 9 av 22 anläggningar som hade stött på problem som påverkade                  
deras elproduktion, där spridningen mellan de som haft problem med solpanelerna var jämn             
mellan mono- och polykristallina solceller.  
 
Problem som de olika anläggningarna stött på har i de flesta fallen åtgärdats snabbt, där de                
vanligaste svaren var mellan någon timme till ett par veckor. I ett fåtal av fallen har det tagit                  
ett par månader till ett halvår att åtgärda.  
 

Diskussion och slutsats 
En skillnad märktes vid jämförelse av hur många anläggningar det varit som stött på problem               
sedan de satts i drift beroende på anläggningarnas storlek, i figur 1. Av anläggningarna i               
storleken 0-100 m2 och 101-1000 m2 hade lite mindre än 40% i vardera storleksintervall stött               
på problem med systemet. Av anläggningarna större än 1000 m2 hade däremot 60% stött på               
problem med systemet. Detta skulle kunna betyda att större solcellsanläggningar oftare stöter            
på problem just på grund av deras storlek, något som skulle kunna förklaras med att fler                
komponenter då behövs vilket därmed ökar risken att något kan krångla eller gå sönder.              
Andelen större anläggningar som ingått i undersökningen var dock betydligt färre än de av de               
mindre slagen (endast 5 stycken och därmed 3-4 färre anläggningar än det totala antalet i de                
andra två storleksintervallen), något som ökar osäkerheten för den dragna slutsatsen.  
 
Åren då solcellerna satts i drift för anläggningarna av de mindre slagen samt anläggningarna              
större än 1000 m2 har en relativt likvärdig spridning gentemot varandra, se bilaga 1. Detta               
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visar därmed på en högre säkerhet i slutsatser som kan dras från figur 1. I bilaga 1 går det                   
även att utläsa att anläggningarna större än 1000 m2 som upplevt problem uteslutande haft              
problem med själva solcellerna (2 anläggningar) och med växelriktaren (1 anläggning), där            
solcellerna fick bytas ut relativt direkt och växelriktaren byttes efter en veckas tid.  
 
Diagrammet i figur 2 visar att solceller, med 37%, och därefter växelriktare samt brytare, med               
25%, är komponenterna som stått för absolut flest av anläggningarnas problem. Figur 3 visar              
därefter att problemen oftast, i 63% av fallen, endast sker en gång men att det även händer att                  
det upprepas ännu en gång. En anläggning av de tillfrågade har haft många upprepade              
problem med en arbetsbrytare som orsakat att växelriktaren avbrutit elproduktionen och det            
är denna anläggning som står för de 12% på 3 eller fler gånger, se bilaga 1.  
 
Ur bilaga 1 går det även att beräkna att totalt, jämfört med alla anläggningar som svarat på                 
undersökningen, är det 36% som stött på problem med komponenter i sin anläggning. Vid fel               
i solceller eller växelriktare har det i alla fall åtgärdats med utbyte av dessa och därmed har                 
samma problem inte upprepats igen. Vid problem med fashuvudsäkring eller brytare så har             
problemet i alla fall upprepats minst en gång. Då diagrammen i figur 2 och 3 är ett resultat                  
baserat på problem med komponenter från 8 olika anläggningar kan resultatet liten översikt             
över vilka komponenter det oftast är som skapar problem i ett solcellssystem samt med vilken               
frekvens det sker.  
 
Från figur 4 går det att utläsa att den enda solcellsanläggning som satts i drift 2011 även har                  
stött på problem under tiden den varit i bruk, medan solcellsanläggningarna satta i drift              
2016-2017 inte hunnit stöta på några problem än. Anläggningarna satta i drift mellan             
2013-2015 har blandade antal anläggningar som stött på problem, dock har inte alla från              
något av åren stött på problem. Ett tydligt mönster kan därmed urskiljas vilket visar på att                
risken att stöta på problem med ett solcellssystem ökar med åldern den varit i drift. Då det                 
däremot är färre anläggningar som satts i drift under just 2011-2012 och 2016-2017 med i               
undersökningen, med endast en anläggning från 2011, hade det varit bra att stärka resultatet              
med en undersökning med jämnt fördelade anläggningar över alla åren. Det är självfallet             
väntat att fler fel uppstår under en längre tidsperiod, om man kan anta att felen i medeltal sker                  
jämnt fördelade över tid, vilket förefaller rimligt.  
 
Det är en jämn fördelning mellan mono- och polykristallina solceller för de anläggningar som              
haft problem med sina solceller. Då detta endast är 3 anläggningar skulle en undersökning              
inkluderande fler anläggningar som haft problem med sina solceller behövts för att kunna dra              
några definitiva slutsatser kring om någon av typerna är mindre benägen att orsaka problem.  
 
Sammantaget visar undersökningen att totalt 9 av 22 anläggningar har stött på problem som              
påverkat deras elproduktion. Problemen som berott på komponenter har varit begränsade till            
solceller, växelriktare, brytare och fashuvudsäkring, där det som felat mest har varit själva             
solcellerna. Problemen är dock relativt jämnt fördelade mellan de olika komponenterna, och            
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det går inte tydligt att urskilja någon svagaste länk. De flesta komponenter har bara orsakat               
problem en gång och de flesta problemen har åtgärdats inom ett par veckors tid. Utifrån               
studien går det även att dra slutsatsen att solcellsanläggningar som varit igång längre logiskt              

nog oftare stött på problem som påverkar deras elproduktion.   
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Populärvetenskapligt skrivande 
 

Sammanfattning 
Populärvetenskapligt skrivande handlar om att tillgängliggöra vetenskap för publik som          
möjligen har en aning om vad området handlar om men som saknar djupare kunskap. Det               
viktigaste att tänka på vid skrivandet av populärvetenskap är att kunskapen måste förmedlas             
på ett sätt som är anpassat till målgruppens nivå samtidigt som den levereras på ett spännande                
sätt som intresserar och engagerar läsaren. 
 

Inledning 
Populärvetenskap innebär att vetenskap framställs på ett sådant sätt att allmänheten kan            
tillgodose sig innehållet på ett enkelt sätt utan att behöva vara särskilt insatta i materialet               
sedan tidigare. Syftet med populärvetenskap är helt enkelt att popularisera vetenskap och            
tillgängliggöra den för en publik som annars inte hade kunnat ta del av forskningen              
(Lindgärde, 2015, Brändén, u.å.). Populärvetenskap fyller en viktig funktion genom att skapa            
förståelse hos allmänheten kring hur olika forskningsfält hänger ihop och hur en viss             
vetenskap bidrar till samhället i stort (Lunds universitet, 2014). 
 

Utforma språket 
Att skriva populärvetenskapligt innebär helt andra begränsningar och utmaningar än vid           
vanlig rapportskrivning. Vetenskapliga texter skrivs till andra som i någon kapacitet är insatta             
på området, men populärvetenskap riktar sig till människor som möjligen känner till området             
men inte har någon djupare kunskap. Något som förespråkas av både Brändén och Lindgärde              
är att ha en viss person i åtanke när den populärvetenskapliga texten skrivs. Om målgruppen               
är barn i åldern sju till nio år så behöver texten skrivas väldigt annorlunda jämfört med om                 
den riktas till studenter vid andra fakulteter på universitetet. Det underlättar att föreställa sig              

 



en specifik person som representerar hela målgruppen och rika språket till den personen             
(Lindgärde, 2015, Brändén, u.å.). Språkets nivå är således viktig att anpassa. Däremot är det              
mycket viktigt att språket inte blir så förenklat att det blir felaktigt. Om något inte går att                 
förenkla utan att det blir fel är det bättre att hitta en annan vinkling på texten eller försöka                  
använda någon sorts stilgrepp såsom metaforer för att göra texten lätt att förstå trots att den är                 
korrekt (Brändén, u.å.). Brändén skriver att en bra metod för att se till att texten inte blir för                  
luddig och svår att förstå är att begränsa den till någon berättelse som innefattar en del av                 
materialet. I texten från Lunds universitet ges samma rekommendation i att en viss berättelse              
kan utgöra ett konkret exempel på den generella forskningen. En sådan berättelse får i              
kontrast till vetenskapliga texter gärna vara kopplad till forskarnas upplevelser eftersom det            
gör det lättare att relatera till (Lunds universitet, 2014). För att språket ska vara lätt att följa är                  
det bra att undvika fackliga termer i så stor utsträckning som möjligt. Facktermer stoppar upp               
språket för de som inte är insatta i ämnet och gör att läsningen flyter på sämre. I den mån det                    
går ska facktermer ersättas med vardagliga ord, och dessa ska gärna varieras också så att               
språket inte blir monotont. Om en fackterm förekommer är det mycket viktigt att den              
förklaras på noggrant och pedagogiskt innan texten fortlöper (Lindgärde, 2015, Brändén, u.å.,            
Lunds universitet, 2014). Lindgärde utvecklar detta vidare med att skriva att det framför allt              
är viktigt att undvika tekniska termer i början av texten eftersom det är där intresset måste                
fångas. 
 

Fånga intresse 
Utöver att skriva på en bra nivå för målgruppen krävs också att läsarens intresse fångas och                
hålls genom hela texten. Det kan effektivt göras genom att använda stilgrepp som dels gör det                
lättare att förstå området för någon som saknar djupare kunskap och dels gör texten mer               
dynamisk och spännande. I texten från Lunds universitet nämns metaforer som en av de mest               
effektiva stilgreppen. Ett exempel på en bra metafor kan enligt texten tänkas vara             
“Regnskogen är jordens lungor” (Lunds universitet, 2014). Brändén poängterar dock att           
dåliga metaforer orsakar mer skada än nytta eftersom de lätt kan skapa förvirring och göra det                
ännu svårare att förstå syftet. Två andra exempel på stilgrepp som kan göra språket mer               
levande är personifiering, att sätta mänskliga egenskaper på icke-mänskliga företeelser, och           
att använda alliteration men utöver dessa kan givetvis många andra metoder användas för att              
göra språket mer spännande (Lunds universitet, 2014). För att från början fånga läsarens             
intresse är det en klar fördel att använda sig av en uppseendeväckande titel som gör läsaren                
nyfiken på att läsa vidare. Korta titlar fungerar generellt bra eftersom de går snabbt att läsa                
och kan vara slagkraftiga (Lunds universitet, 2014). Det är också bra att till stor del undvika                
tekniska termer som läsaren kanske inte känner till från början, men i texten från Lunds               
Universitet ges också titeln “Protoporphyrin – the pigment of life” som ett exempel på hur               
något tekniskt ord kan omges av en spännande bisats för att väcka nyfikenhet. Titeln kan               
också ges som en fråga eller på annat sätt engagera läsaren (Lunds universitet, 2014).  
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Textens format 
Formatet på texten måste också underlätta läsningen. Att använda stycken av varierande            
längd och varierande informationsmängd gör texten mer dynamisk och intressant att läsa. Om             
ett stycke innehåller väldigt mycket eller förhållandevis krånglig information behövs att det            
på det följande stycket är luftigare (Brändén, u.å.). Materialet måste vara väl strukturerat så              
att det går att följa den röda tråden från inledning till avslutning. I själva texten krävs att                 
begrepp förklaras på bra sätt och att det finns en tydlig koppling mellan varje område.               
Delarna i texten bör också presenteras i en noga utvald ordning som ger så bra logisk följd                 
som möjligt så att ingen del känns omotiverad eller tagen ur sitt sammanhang (Brändén, u.å.).               
Det kan vara bra att tänka på att metoden som har använts inte är av samma vikt som i en                    
vetenskaplig rapport eftersom syftet inte är att läsaren ska kunna reproducera resultaten utan             
att väcka läsarens intresse för området. Att lägga en större vikt vid resultaten snarare än               
metoden är därför bra (Lunds universitet, 2014). Först när innehållet i texten är bestämt och               
nedskrivet kan en bra inledning och avslutning skrivas. I populärvetenskap är det vanligt att              
resultaten i någon utsträckning presenteras redan i inledningen för att väcka intresse. Om den              
inte presenteras förrän i avslutningen finns risken att läsaren tappar fokus (Lindgärde, 2015).             
Däremot används ibland ett upplägg som snarast liknar det av en deckare i att resultatet               
presenteras bit för bit så att den fullständiga bilden träder fram först när läsaren läser vidare. I                 
inledningen bör även nämnas hur forskningen är relevant för samhället och människan. Om             
kopplingen upplevs som tydlig känns texten viktigare och mer relevant för läsaren (Lunds             
universitet, 2014). Någon sorts bakgrund kan också vara bra att ha med i introduktionen och               
gärna presenterad på ett sätt så att läsaren känner att hen redan känner till området. Genom att                 
presentera bakgrunden som något som både du, författaren, och läsaren känner till så bildas              
förtroende för den som skriver. Efter bakgrunden kan frågeställningen gärna presenteras eller            
lyftas fram tydligare innan själva texten påbörjas (Brändén, u.å.). Som avslutning behövs en             
sammanfattning av resultatet som knyter an till början. Dessutom är det väldigt bra att blicka               
framåt och ge läsaren utrymme att fundera över vad resultaten kommer ha för resultat för               
framtiden (Lunds universitet, 2014). Brändén trycker slutligen på att bilder, illustrationer och            
en lagom mängd förståeliga siffror är bra att ha för att göra texten luftigare och mer                
spännande att läsa.  
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Kritikhantering 
 
Språkliga kommentarer är åtgärdade i hela slutrapporten och nämns nödvändigtvis inte i 
åtgärderna.  

 
Framsida 
Fel försättningsblad, universitetsloggan är okej? 
Slutrapporten behöver inte ha “huvudet” som de andra rapporterna har, därav har detta inte 
åtgärdats. Förstår inte den andra kommentaren men universitetsloggan gör sig bra på 
framsidan som den är.  
 

Sammanfattning 
Vikt bör läggas på resultatet i sammanfattningen. Kanske nytt stycke innan det presenteras. 
Men annars en fin sammanfattning 
Eftersom vårt resultat inte var tillförlitligt har vi mindre vikt på det än andra studier. 
 
Onödigt kommatecken 
tar bort det 
 
Siffror under 12 skrivs med bokstäver 
Vi skriver fortfarande med siffror då detta är ett vetenskapligt sammanhang och år är en 
tidsenhet.  
 
Något krånglig mening 
Vi skriver om den krångliga meningen 

 



 
Skriv istället: "Den metod som används i studien" eftersom ni inte har beskrivit metoden i 
texten ovan. 
Vi ändrar det 
 
Dela upp meningen 
Meningen delas ej upp då textens flyt försämras av detta 
 

Introduktion 
1. 
Inga källor i introduktionen.  
Vi lägger in källor. 
 
Tydligare och mer detaljerad information kring vad studien avser att undersöka. Vilka är 
huvudmålen och vilka är metoden för att undersöka dessa? 
Vi tycker att informationen är tydlig nog, och metoden presenteras senare, inte här. 
 
Det vore bra om Huvudstafallstudien stod med här. 
Vi tycker inte att det är relevant att ha med den här, här beskrivs syftet med undersökningen 
och dess relevans i ett större perspektiv. Huvudstafallstudien är ett medel för att uppnå syftet, 
inte ett syfte i sig. 
 
Ge en tydligare beskrivning av de problem som uppstått med metoden. 
Vi tycker inte att detta passar in i introduktionen, den skall enbart ge en kortfattad 
introduktion till studien med dess syfte, samt problemformulering med avgränsningar. 
  
"Miljömässigt mer hållbart" 
Vi ändrar det. 
 
Ingår detta i garantin? 
Det ingår, och vi tycker att det framgår av formuleringen. 
 
Tvärtemot vad? 
Vi tar bort “däremot”. 
 
lägg till något kort om den statistiska studien 
Det är något som bör vara med i rapporten, vi tycker inte att det behöver vara med i 
inledningen då det inte är något fokus på den mer än att visa hur bra resultatet är.  
 
1.1 
Tydligare problemformuleringar 

1 



Vi anser problemformuleringarna vara tydliga nog, och ser ej hur de skulle göras tydligare. 
Kanske: "Syftet med denna studie är att undersöka:" 
Vi ändrar detta. (ej ändrat!!) 
 
Ta bort kommatecken 
Huvudsyftet ligger i det här fallet i att undersöka försämringstaktens storlek, dess signifikans 
är något sekundär, vilket kommatecknet är menat att belysa. Vi har därför kvar det. 
 
Vore intressant med en jämförelse med andra energikällor 
Visst vore det det, men det avhandlar inte den här undersökningen. 
 
1.2 
Bra att ni har den här rubriken. Det hade varit bra om ni flyttade upp alla meningar som ni i 
hela rapporten skrivit om avgränsningar hit. 
Vi tycker att detta avsnitt på ett bra sammanfattat sätt beskriver de avgränsningar vi generellt 
gjort. 
 
Efter att ni nämnt avgränsningarna behöver ni inte göra det en gång till. Nämn här vad ni 
struntar i och kommentera i diskussionen. I resten av rapporten behöver ni inte ta upp 
avgränsningarna. 
Det skadar inte om avgränsningar upprepas senare i rapporten, för att belysa dessa där så 
krävs. 
 
För lång mening, dela upp :) 
Vi tycker att meningen är bra och behåller den. 
 

Teori 
2.1  
Någon typ av 
Åtgärdat 
 
2.1.1 
Schematisk bild 
Vi har ej rättigheter till bilderna 
 
Eftersom… 
Åtgärdat 
 
Kisel valenselektroner  
Åtgärdat  
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Nytt stycke  
Åtgärdat 
 
Svårt att förstå, bild skulle underlätta 
Vi anser att beskrivningen i texten är nog, särskilt eftersom vi inte har rättigheter till bilderna.  
 
2.1.2 
Schematisk bild 
Vi har tyvärr inte rättigheter till bilderna.  
 
Absolut 
Åtgärdat 
 
2.1.3 
Förkorta mening  
Åtgärdat med kommatecken 
 
Ordlista, sträng - och mikroväxelriktare 
Vi anser att ordlista är överflödigt då de båda växelriktarna beskrivs i texten. 
 
Förtydliga detta  
Känns överflödigt att gå ned djupare i växelriktare. Det är endast allmän fakta om 
växelriktare som inte har någon betydelse för varken vårt resultat eller diskussionen som vi 
sedan för.  
 
2.2 
Flytta upp till inledningen där det står om garantin. 
Vi anser att denna mening hör till detta kapitel i teorin.  
 
Försämring = degradering 
Ja, dessa ord är synonymer och vi varierar språket genom att byta om orden lite då och då. 
Detta anser vi inte är något som är fel att göra.  
 
Vid enbart direkt strålning? 
Åtgärdat så meningen är tydligare.  
 
Skriv ut den teoretiska gränsen och/eller börja sedan en ny mening.  
Detta skrivs generellt, då denna teoretiska gräns är individuell beroende på vilken anläggning 
man talar om. Därför är det varken relevant för rapporten eller ens möjligt att skriva ut en fast 
teoretisk gräns.  
 
Källa? 
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Källan står meningen efter, då den gäller för de båda meningarna.  
 
Kanske en rubrik som lyder: “Temperaturens påverkan på degrationsgraden”? 
Rubrik ändrad till “Temperaturens påverkan på effektiviteten”, då det inte är degraderingen 
den inverkar på. Men bra kommentar så rubriken blev tydligare.  
 
Varför är hög elektronaktivitet dålig? Pga läckage? Skriv det isåfall utförligt här. Varför är 
spänningen lägre? Utveckla eller ta bort.  
Vi har skrivit ihop de två meningarna så faktan kommer fram tydligare. Att skriva om 
anledningen till att spänningen blir lägre vid högre temperaturer anses inte gynna rapporten 
och skrivs därmed inte till, det viktigaste här är att man vet att spänningen bli lägre och 
därmed att effektiviteten minskar.  
 
Nytt stycke här.  
Vi anser inte att det behövs ett nytt stycke här.  
 
Början av stycket.  
Denna mening har inget med det som kommer därefter i det tänkte stycket att göra, därav 
flyttas den ej.  
 
Ordlista, kanske vad det innebär.  
Vi anser inte att ordet “jonmobilitet” är svårt att förstå för någon som har en teknisk 
bakgrund, personer denna rapport riktar sig till, och därav bortses denna kommentar från.  
 
.. som presenteras här nedan.  
Vi anser inte att detta behövs läggas till då det börjar presenteras i nästkommande mening.  
 
Lång mening utan kommatecken. “strömmen” tre gånger i samma mening.  
Åtgärdat.  
 
Hur? 
I meningen står det att den dominerande PID-mekanismen är elektrokemisk korrosion, att 
jonerna här sägs “reagera” anser vi är en självklar hänvisning till korrosionen och att de helt 
enkelt, vid en högre temperatur, orsakar korrosion i solcellen. Därmed läggs inget till här.  
 
Ny mening 
Åtgärdat.  
 
Ordlista.  
Ordet “utvidgningskoefficienter” anses inte behöva ingå i en ordlista då det endast 
förekommer i detta stycke och inte anses vara ett komplicerat begrepp.  
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2.3 
Figur 6 
Åtgärdat. 
 

Metod 
3.1 
Se resultat... 
Åtgärdat. 
 
Nollhypotes 
Förtydligades något. 
 
3.2 
Förtydliga en mening 
Åtgärdat. 
 
Karta över data 
En karta över anläggnignarnas position infogades i Bilagor och refererades till i texten. 
 
3.3  
Förtydliga varför detta är med i metoden. Tex: “ ...i studien har man utgått ifrån.. “ 
Vi tycker att det framgår tydligt i texten varför det görs.  
 
Lång mening.  
Åtgärdat 
 
3.3.1 
 Förtydliga varför detta är med i metoden. T.ex: "..i studien har man utgått ifrån..." 
Vi anser att det förklaras tydligt nog i det första stycket. 
 
Lång mening 
Vi anser meningen vara bra, långa meningar behöver inte alltid vara fel. 
 
3.3.1 
Koppla till eran tidigare rubrik om avgränsningar. 
Vi ser inte anledningen att göra det. Det tidigare handlar om avgränsningar om själva 
frågeställningar, detta rent tekniska avgränsningar i metoden. Det är helt olika saker. 
 
Årsvariationer i skuggläget? Vad menas med detta? "i skuggläget" förvirrar. Ge exempel 
Vi anser det vara uppenbart vad som menas. Det är ju självklart att skuggmönstret beror av 
tid på dygnet och året. Vi ändrar “skuggläget” till “skuggmönstret”. 
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Inte t.ex. vind eller snö? Varför? 
Vi lägger till att nämna detta. 
 
3.3.2 
Är detta teori? 
Det är visst teori, men vi tycker att rapporten blir mer sammanhängande om det skrivs i det 
här avsnittet, eftersom det är så intimt förknippat med framtagandet av den meteorologiska 
normaliseringsfaktorn. 
 
Viktig information men är köttigt och svårt att hänga med.  
Det må vara att det är lite svårt att hänga med, men det är svårt att skriva på något enklare sätt 
utan att uppta orimligt mycket utrymme. 
 
Dela upp i stycken 
Vi hittar inga naturliga platser för att bryta upp stycket. 
 
Ta upp detta i teorin isåfall och med källa 
Gällande att ta upp i teorin, se första kommentaren på denna underrubrik. Vi lägger till en 
källa. 
 
Ny mening, ta bort "och" 
Det är en lite konstig mening, vi sätter ett komma före “och”, så blir den begripligare. 
 
3.3.3 
Är detta teori? 
Nog är det teori allt, se bemötandet av första kommentaren i 3.3.2. 
 
Förtydliga rubriken 
Vi anser den vara tydlig nog. 
 
Ofullständig ekvation, lika med vadå? 
Den beskriver ett proportionellt beroende, produktionen är alltså lika med detta samband 
multiplicerat med en omvandlingsfaktor. Vi tycker att detta framgår. 
 
Enligt konvention eller vart kommer den ifrån? 
Vi utformade själva detta samband utifrån kända fakta, och vi tycker att det framgår av 
texten. 
 
Funkar det att göra så här. Stor skillnad mellan lägsta och högsta värdet 
Det gör det, temperaturkonstanten introducerar en jämförelsevis liten osäkerhet i 
verkningsfaktorn. Vi hade heller inget bättre alternativ än att approximera detta. 
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3.3.4 
Svårt att hänga med 
Vi hittar inget sätt att skriva det på ett mer lättförståeligt sätt, utan att uppta orimligt mycket 
plats. 
 
Var konsekventa med hur ni refererar till ekvationerna i detta avsnitt  
Vi ändrar så att det blir konsekvent. 
 
Vore bra med någon form av översikt över de olika parametrar som presenteras i detta 
kapitel (och i resten av rapporten) fanns. Ex: lista 
Vi tycker inte att vi har tillräckligt många ord som behöver förklaras för att det ska vara 
motiverat att ha en ordlista med tanke på det utrymme en sådan skulle ta. 
 
Varför beror den av den globala strålningen? 
Hela avsnitt 3.3.2 beskriver ju detta! 
 
Kan den hållas konstant? Förändras inte verkningsgraden av andra faktorer som inte är 
meteorologiska? Är detta en approximation? Materialegenskaper? 
Bra kommentar! Det stämmer att den inte är konstant. Vi ändrar till omvandlingsfaktor! 
 
Kanske omformulera detta. Nu låter det som att värdet på E inte ens behövs räknas ut 
Vi ändrar “värdet” till “storleken”. 
 
3.4  
Vad innebär formateringen? Hur och vilket program? 
Förtydligat.  
 
Temperaturgivaren 
Känns väldigt överflödigt att ha karta över alla mätstationer till alla solanläggningar vi 
undersökt. Vi har förklarat tydligt att vi valde mätstation som låg så nära solanläggning i 
fråga som möjligt. 
 
Vad hände med de andra värdena? 
“Onödig” kommentar, de andra värdena är inte alls av intresse för vårt arbete. Det är därför vi 
skriver att vi bara använder de kompletta dataserierna.  
 
3.5  
3.5.1 
 
Är ekvationerna egenkomponerade eller finns det stöd från litteratur? 
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Ekvationen är egenkomponerad vilket vi tycker framgår ovanför ekvation tre. Sen säger vi att 
många studier har kommit fram till samma samband. 
 
Samma som ekvation tre, referera till den istället 
Ska ske! 
 
tar bort ordet “läts” och ändrar om meningen 
Vad är felet på ordet dygnsvis och dygnsmedelvärde? 
 
Varför dygnsvis? För att all data inte var timvis? Motivera det isåfall 
Alla parametrar i ekvation 11 är dygnsvis. Metoden använder alltså dygnsvis data. Därför är 
globalstrålningen dygnsvis. Anledningen att vi ackumulerar timvis strålningsdata över ett 
dygn är att timvis strålningsdata samt timvis temperaturdata krävs för att ta fram den 
dygnsvisa viktade temperaturen. Vi tycker detta framgår i texten. 
 
 
 
Tar inte dessa ut varandra? 
Nej, de tar inte ut varandra eftersom Globalstålningen multipliceras med temperaturen för 
varje timme under ett dygn i täljaren. Samtidigt som globalstrålningen endast summeras 
timvist under ett dygn i nämnaren. Täljarens och nämnarens komponenter adders alltså innan 
divisionen sker. (Den kommutativa regeln) 
 
Dividerar då med noll? 
Eftersom det ackumuleras under ett dygn försvinner de temperaturer timvist under dygnet då 
solstrålningen är noll. Så för hela dygnet blir det inte en division med noll. 
 
3.5.2 
Samma som ekvation 7 
Det ändrar vi. 
 
3.5.3 
Det är svårt att förstå vad epsilon och beta står för 
Vi tar bort beta då vi inte använder den. Epsilon sägs vara: En årsvis relativ f or andringstakt i 
normaliserad produktion. 
 
 
Varför just 0,1%? 
Vi förklarar valet av 0,1% nu. 
 
Nämns tidigare, kanske ska ha med referens till denna ekvation då, alternativt flytta upp 
denna ekvation. Dessutom är det oklart här var denna ekvation säger 
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Vi kan referera till ekvationen tidigare. Vi tycker det framgår i texten vad ekvationen säger: 
En årsvis relativ f or andringstakt i normaliserad produktion. 
 
 
..och jämförde ni? Vad får ni ut av det? 
Eftersom vi inte diskuterar detta senra så tar vi bort detta stycket. 
 
3.5.4 
Ny mening 
Vi gör så. 
 
3.6  
Ekvationerna och den tillhörande texten 
Förtydligades. 
 
Kommentarer kring ekvationerna för de ingående parametrarnas osäkerheter 
Åtgärdat. Presenteras dock inte som egna ekvationer eftersom de inte är relevanta i slutändan. 
Borttagna istället. 
 
Hur gjorde ni med osäkerheten? 
Det förtydligades att osäkerheten inte kunde beräknas utan bara grovt uppskattas. 
 
3.7  
Metod/teori + bild 
Bild känns inte så relevant då anläggningen beskrivs väldigt utförligt i texten.  
 
Ta bort punkt 
Åtgärdat 
 
Omformulera 
Åtgärdat 
 
Har varit i drift 
Åtgärdat 
 
Felstavning polykristallina 
Åtgärdat 
 
Datan 
Åtgärdat 
 
Ej normaliserad för meteorologiska förutsättningar 
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Detta kunde inte göras då datan är månadsvis. Detta skriver vi också en bit upp: “Eftersom 
datan är månadsvis blir det inte intressant att använda samma metod som för de andra 
anläggningarna, där datan är dygnsvis”.  
 
3.8  
Dock långa meningar som bör delas upp. Punktlista för frågorna som skickades ut.  
Vi anser att frågorna tillräckligt tydligt framkommer i meningsform. Då denna del av studien 
var ett litet sidospår bör inte för mycket fokus läggas på den genom exempelvis en punktlista. 
All information framkommer ändå i texten. Meningarna anses vara okej.  
 

Resultat 
4.1 
Snygga grafer! Ha beskrivningarna av figurerna innan respektive figur 
Vi har valt att ha figurerna först för att inte hänvisa till en figur som inte redan har 
presenterats.  
 
Motsvarar varje stjärna en modul i anläggningen? 
Det står under metoden att ett värde räknas ut per dygn, men har förtydligat i första stycket 
innan figurena presenteras. 
 
Tydligare figurtexter 
Tycker det är tillräckligt tydligt, resten står i texten under figurerna. 
 
Ha med regressionslinjens funktion i figurtexten 
Den regressionslinjen säger ingenting och skulle bara förvirra läsaren. Det viktiga resultatet 
som är uträknat från lutningen står i tabell 1. 
 
Ny mening 
Har ändrat. 
 
Diskussion (Grafen visar höga värden för faktorn på sommaren och mycket låga värden för 
vintern.) 
Nej, tycker det är beskrivning av vad som syns i grafen. 
 
Diskussion 
Samma som ovan. 
 
4.2 
Script vore intressant att se i appendix 
Cecilia sa under i början av kursen att script inte brukar vara med i appendix och därför har vi 
valt att inte ha med det.  
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Metod? 
Har flyttat till metoden. 
 
Vore bra om tabellen kunde få plats på en sida, skala ner? 
Eftersom att tabellen är så pass viktig och det inte är så jobbigt att scrolla mellan två blad får 
den stå kvar som den är. 
 
Stjärnans betydelse bör stå i tabelltexten 
Fixat 
 
Flytta upp detta innan tabellen 
Av samma anledning som vi förklarade figurerna efter att figurerna visats förklarar vi 
tabellen efter att den först har visats. 
 
Diskussion 
Nja, delvis diskussion men behövs för att läsaren ska förstå resultatet. Låter det därför stå 
kvar. 
 
4.2.1 
Skriv ihop styckena och sätt ovanför figuren 
Vill fortfarande skriva om figuren efter att den först har visats. 
 
Nämn igen att 17,5% är borttagen 
Känns onödig och upprepande då det står på föregående sida 
 
Förklara hur man läser av boxplotten i figurtexten. 
Det står i stycket under då resultatet presenteras.  
 
4.2.2 
Vad innebär detta? 
Står i 3.1 
 
4.2.3 
Bra stycke 
Tack 
 
Approximerade (Felstavning) 
fixat 
 
Diskussion? 
Nja, inte så mycket diskussion. Kommer utförligare i diskussionen senare.  
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4.3 
Respektive 
Behövs inte längre 
 
Kan nog presenteras på ett snyggare sätt, helst i en tabell 
Har skrivit ihop tabellerna. 
 
Diskussion? 
Det förtydligar resultatet och hjälper läsaren att se vad som är intressant att kolla på.  
 
4.4  
Istället för att skriva om anläggningarna som ni gör nu, kan ni klassa anläggningarna m.a.p. 
storlek. Typ anläggning A, B och C.  
Då det är flera anläggningar av vardera storlek, tror vi endast att det blir förvirrande att göra 
på detta sätt samtidigt som storlekarna inte tillräckligt tydligt skulle framkomma, vilket var 
fokuset i detta stycke. Därav ändras ej detta.  
 
Figuren visar bara resultatet? 
Vi förstår inte kommentaren. I meningen står det att kopplingen mellan storlek och problem 
med anläggningar undersöktes med hjälp av figuren, så ja resultatet i figuren. Inget här 
ändras.  
 
Mailsvaren? 
Förtydligades med “Svaren från anläggningarna”. 
 
Återkommer ofta.  
Vi kan inte hitta ett bättre ersättande ord för “stött på problem”.  
 
Väldigt snygga diagram! Skala ner för att få båda figurerna på samma sida. Eller bättre: 
baka in dem i texten så man kan se figurerna samtidigt som man läser om dem.  
Figurerna skalades ner så de fick plats på samma sida.  
 
Omformulera detta stycke.  
Omformulerat.  
 
Jättebra att ni tar hänsyn till hur länge de varit i drift. Detta ger dock inte så mycket 
information då det är ett väldigt litet urval, speciellt av de äldre anläggningarna.  
Vi håller med om att det inte ger tillräckligt med information då det är ett litet urval, något vi 
anser tydligt framkommer i diskussionen. Det kan ge en fingervisning på hur det ser ut. Det 
är därmed intressant och förblir därmed i rapporten.  
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Diskussion 
5.1 
Långa meningar 
Åtgärd ansågs inte behövas, men någon mening kan möjligen ha förkortats till följd av andra 
ändringar. Avsnitten uppdelades dock i fler stycken för att öka läsbarheten. 
 
Nämns detta tidigare – om “I projektet försökte detta kompenseras för…” 
Det nämns tidigare i Resultat då en anläggning stryks ur beräkningarna för att den avviker 
kraftigt. Förtydligades här. 
 
Återstår att fixa: Koppla vår metod till tidigare metoder. 
Ev. lägg den “allmänna” texten först och skriv om lite? 
 
5.2 
Lång mening.  
Åtgärdad.  
 
Ingen ny information i diskussionen. Detta ska presenteras tidigare, inte i diskussionen.  
Denna mening är inget som anses behöva stå i teorin, då det är ett litet tillskott till 
diskussionen för att förstå resultatet bättre.  
 
5.3  
De äldre anläggningarna kanske är större? Vägs detta in? 
Ja, i nästa stycke.  
 
Dock väldigt litet urval av anläggningar som undersöks. Vilka slutsatser syftar ni på? 
Omformulerat meningen. Slutsatserna i föregående stycke, vi tycker att detta framgår.  
 
“..är de komponenter som..” 
Nej, “..var de komponenter som..” är riktigt, då komponenterna i dåtid orsakat 
anläggningarnas problem.  
 
Vad är det ni fått fram och vill berätta här? Längre tid = större sannolikhet att något ska 
inträffa.  
Det är just det vi bara konfirmerar. Det kanske anses onödigt, men det är ett av resultaten vi 
fått fram.  
 

Slutsats  
Dela upp meningen och vänd på den 
Har skrivit om den.  
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Kanske: “Fallstudien av den 30-åriga..” 
Vi har ändrat lite här 
 
Tillräckligt för vad? 
Ändrad 
 

Referenser 
Referenserna snyggades till genom att dela upp dem efter referenstyp och introducera 
kommandot \breakurl i koden för att få länkarna att inte löpa ut i marginalen. 
 

Bilagor 
7. 
Vrid på bilagor.  
Nja, då får de inte plats. Vi tycker inte att det spelar någon roll att de är vridna och det är 
lättare att se dem när de ligger över två sidor snarare än sex.  
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