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Sammanfattning 

 
Examensarbetet har genomförts i samarbete Volvo Personvagnar på avdelningen 
Tillval i Torslanda, Göteborg. Volvo Personvagnar utvecklar personbilar och är 
ett av bilindustrins starkaste varumärke. Detta projekt ämnar resultera i ett 
koncept som kan tillämpas interiört i deras bilar. Projektet har inriktat sig på 
solcellsteknik och användningsområden i dagsläget samt möjligheten att tillämpa 
det på produkter som finns i Volvos tillbehörsutbud.  
I ett tidigt skede i projektet utfördes en research för att undersöka solceller. 
Studien förklarar hur tekniken är uppbyggd och fungerar.  
 
I dagens bilindustri satsar allt fler bilmärken på miljön. Då företaget och dess 
image vill förknippas med miljötänk tas olika koncept fram för att införliva detta. 
En aktuell produkt på marknaden är solceller. Kan denna produkt tillämpas? 
Bidrar den med en god image för företaget? 
 
Under våren 2010 som projektet har fortlöpt har koncept tagits fram med hjälp 
av brainstormingövningar både på Volvo och på Högskolan i Halmstad. 
Kontakter på Volvo har knutits för att få fram ett koncept som stämmer överrens 
med företagets image. Under projektetsgång har mycket tid spenderats på 
avdelning Tillval där projektgruppen har haft tillgång till dator och emailkonto. 
Detta har underlättat vid kontakt med personer på företaget.  
Projektet har innefattat teknisk undersökning, brainstorming, marknadsundersökning, 
leverantörskontakter och konceptframtagning.  
 
En prototyp har tagits fram på det slutgiltiga konceptet. Dessutom utfördes en 
genomförlig FMEA-analys, beräkningar samt olika tester på konceptet.  
 
Vår kunskap från utbildingen har kommit till användning och idag har Volvo 
underlag till ett koncept som de kan arbeta vidare med. De ser möjligheterna som 
vår idé skapat med framtida projekt och anser att det är värdefull information för 
dem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
Abstract 
 
The bachelor thesis has been realized in cooperation with Volvo Cars, at their 
headquarters in Torslanda, Gothenburg. Volvo Cars is one of the leading companies at 
developing cars.    
The bachelor thesis was meant to result in a concept that could be applied in their cars. 
The project focused on the technology of solar cells and the field of application today 
and also the possibility to apply the technology on an existing product from the Volvo 
accessories selection. Early in the project, a research was preformed to investigate 
solar cells. The study explains how the technology works and is edified.  
 
In the car industry today more invest in the environment. Since the company wants to 
be associated with the environment and show their costumers that they care, concepts 
are developed within the area. A product that is getting more popular is solar cells. 
Could this product be used? Does it contribute with a good image for the company?  
 
During the spring in 2010 a concept has been developed, using the work method of 
brainstorming sessions both at Volvo and also at the University of Halmstad. Contacts 
at Volvo have been established to make a concept that agrees with the image of the 
company.  During the process much time has been spent at the department Accessories 
where the project group was given access to computers and email accounts. This was 
helpful when contacts from Volvo were needed.  
The project consisted of several aspects such as; technical research, brainstorming, 
market analysis, suppliers contacts and concept developing.  
 
From the final concept a prototype was made in collaboration with the accessory 
workshop. Different tests where made as well as a FMEA, Failure Modes and Effects 
Analysis, on the concept.  
 
Our knowledge from the education has come in handy and today Volvo has a concept 
that they can work from. They see the possibilities that our idea has provided with 
future projects and consider the information as valuable.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
Innehållsförteckning 
 
1 Introduktion................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund................................................................................................ 1 

1.2 Företagspresentation............................................................................... 1 

 1.2.1 Verksamhet................................................................................ 1 

 1.2.2 Vision........................................................................................ 1 

1.3 Syfte och mål.......................................................................................... 2 

 1.3.1 Problemdefinition...................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar........................................................................................ 2 

1.5 Förväntade resultat................................................................................. 2 

2 Metoder....................................................................................................... 3 

2.1 GTDS..................................................................................................... 3 

2.2 Metod för konceptgenerering................................................................. 4 

2.3 Förberedelser och insamling av data...................................................... 5 

3 Teoretisk referensram................................................................................ 6 

3.1 Resultat av undersökning....................................................................... 6 

 3.1.1 Solenergi och allmänt om solceller........................................... 6 

 3.1.2 Solstrålning i världen................................................................. 7 

 3.1.3 Olika solceller............................................................................ 8 

3.2 Begränsningar ....................................................................................... 9 

 3.2.1 Solljuset..................................................................................... 9 

 3.2.2 Värme........................................................................................ 10 

 3.2.3 Molnigt väder/skugga................................................................ 10 

 3.2.4 Fönster....................................................................................... 11 

4 Genomförande............................................................................................ 12 

4.1 Materialanmärkningar i bil..................................................................... 12 

4.2 Konkurrentanalys................................................................................... 12 

4.3 Marknadsanalys...................................................................................... 12 

4.4 Brainstorming......................................................................................... 14 

4.5 Test med solcellspanel........................................................................... 14 



                
 

 

5 Resultat........................................................................................................ 15 

5.1 Konceptgenerering.................................................................................. 15 

 5.1.1 Solskydd på bilrutor................................................................... 15 

 5.1.2 Matta på instrumentbräda och hatthylla.................................... 16 

 5.1.3 Ficklampa med LEDteknik........................................................ 17 

 5.1.4 Imagesolskydd........................................................................... 17 

5.2 Viktning.................................................................................................. 18 

6 Valt koncept............................................................................................... 19 

6.1 Fördjupning i koncept image solskydd ................................................. 19 

6.2 Mönsterkoncept...................................................................................... 19 

 6.2.1 Koncept 1................................................................................... 20 

 6.2.2. Koncept 2.................................................................................. 20 

 6.2.3 Koncept 3................................................................................... 21 

 6.2.4 Koncept 4................................................................................... 21 

6.3 Val av koncept ....................................................................................... 21 

6.4 Leverantörer........................................................................................... 22 

 6.4.1 Solceller..................................................................................... 22 

 6.4.2 Ljusslingor ................................................................................ 23 

6.5 Patent...................................................................................................... 24 

6.6 Prototyp.................................................................................................. 24 

6.7 Failure Mode and Effects Analysis........................................................ 25 

7 Slutsats........................................................................................................ 26 

7.1 Diskussion.............................................................................................. 26 

7.2 Förslag på fortsatt arbete........................................................................ 26 

8 Referenser................................................................................................... 27 

8.1 Litteratur................................................................................................. 27 

8.2 Internet.................................................................................................... 27 

8.3 Muntliga referenser…………………………………………………… 28 

9 Bilageförteckning....................................................................................... 29 

 



                
 

 
 

 
Bilagor 

1. Projektbeskrivning 

2. Ganttschema 

3. GTDS-schema 

4. Kravspecifikation 

5. Materialanmärkningar i bil 

6. Test med solcellspanel 

7. Viktning av koncept 

8. Beräkningar 

9. Ritning på solgardin 

10. Mönster 

11. Leverantörsspecifikation solceller 

12. Leverantörsspecifikation ljustråd 

13. Kostnadsanalys  

14. FMEA-analys 

 
 
  

 



     
 

 1 

 
1 Introduktion 

Det första kapitlet behandlar bakgrund till projektet med beskrivning om 
projektets uppkomst samt uppdragsgivare. Syfte, mål, avgränsningar och 
förväntat resultat tas upp. 
 
1.1 Bakgrund 
Examensarbete är ett obligatoriskt moment för kandidatexamen inom 
maskinteknik. Genom arbetet får studenterna praktiskt tillämpa de kunskaper de 
fått under utbildningen. Projektet är 15 högskolepoäng och utförs på 20 veckor.  
 
Denna rapport presenterar examensarbetet för Volvo personvagnar, avseende ett 
arbete om solceller och möjligheten att tillämpa det interiört i deras bilar. 
Projektet har utförts i samarbete med Volvo personvagnar som också är 
uppdragsgivare. 
 
Projektet startade med ett möte med arbetsgruppen och gruppchefen Kristian 
Andersson i december 2009. Projektet presenterades i helhet samt vad  som 
förväntades.   
 
1.2 Företagspresentation  
Volvo Personvagnar är ett av bilindustrins starkaste varumärke, de tillverkar drygt 
350 000 bilar om året. De har ca. 20 000 anställda i Sverige och Belgien, varav 
15 000 är i Sverige. Bolaget ingick tidigare i Volvo AB som tillverkar allt från 
båtmotorer till lastbilar och bussar. Numera ägs företaget av den kinesika firman 
Geely. 
Företaget Volvo AB införlivades 1915 som ett dotterbolag till AB SKF, den 
svenska kullagerfabriken. Namnet Volvo, som betyder "jag rullar", kom just från 
namnet på ett av SKF:s kullager.  
De två grundarna Gustaf Larson och Assar Gabrielsson bestämde sig 1924 för att 
konstruera en bil. Den 14 april 1927 är det officiella datumet då Volvo grundades, 
det var nämligen då den första bilen lämnade fabriken på Hisingen i Göteborg. 
  
1.2.1 Verksamhet 
Större delen av forskning och utveckling sker på huvudkontoret på Torslanda.  
Avdelningen där vårt examensarbete utfördes heter Tillval, där utvecklas tillbehör 
till bilar, både exteriört och interiört.  
 
1.2.2 Vision 
Volvos arbete och affärsidé utgår från en s.k. arbetspyramid som hjälper till vid 
beslutsfattande. Överst ligger säkerhet, ett område Volvo vill vara ledande inom, 
de anser att det är viktigt att lägga stort fokus på detta för att uppfylla kundernas 
krav.  
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I mitten finner du Skandinavisk design och miljö. De vill ha sin egna unika 
design, något som är viktigt för att sticka ut från marknaden. De lägger även stor 
vikt vid att vara miljövänliga och tillverka bilar med alternativa bränslen.  
Underst i pyramiden ligger standard inom tre inriktningar – premiumkvalitet, 
kundbehov och körglädje.   
 
1.3 Syfte och mål  
Syftet med examensarbetet var att ta fram fakta om solceller åt Volvo och 
undersöka om tekniken var tillämpbar i bilar. Målet med projektet var att ge 
Volvo ett koncept, som kan tillämpas interiört i bil. Resultatet av projektet skall i 
så stor utsträckning som möjligt möta de krav som ställs i kravspecifikationen. 
 
1.3.1 Problemdefinition    
I dagens bilindustri satsar allt fler bilmärken på miljön. Då företaget och dess 
image vill förknippas med miljötänk tas olika koncept fram för att införliva detta. 
En aktuell produkt på marknaden är solceller. Kan denna produkt tillämpas? 
Bidrar den med en god image för företaget? 
 
1.4 Avgränsningar 
Projektet omfattar research kring dagens solcellsteknik. Ett koncept skall 
utvecklas utefter dagens teknik, där hänsyn till design, material, 
appliceringsområden samt elektriska lösningar skall tas. Leverantörer skall 
identifieras.  
 
1.5 Förväntade resultat  
Projektet skall redovisas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på 
Högskolan i Halmstads bibliotek. I rapporten redovisas alla de moment som 
arbetet innefattar samt bilagor som kan underlätta för en närmare förståelse. 
Resultatet kommer delvis redovisas för handledare och examinator samt för 
de intressenter som besöker UTEXPO-mässan 2010. 
Tre redovisningar kommer även ske på Volvo för den tillsatta arbetsgruppen samt 
övriga intressenter.  
 

 
Figur 1.1 Volvocars inspiration och kärnvärden är kvalitet, design, miljö och säkerhet 

 
 



     
 

 3 

 
2 Metoder 

Nedan presenteras metoder som använts under projektets arbetsgång.  
 
2.1 GTDS 
Projektet kommer genomföras med en metod som går under namnet GTDS, 
Global Technology Development System. Metoden går ut på att leverera ny 
teknologi på ett felfritt sätt.   
Volvo använder sig av GTDS i alla projekt där man vill komma fram till "vad" 
som kan göras, men inte "hur". Förslag och lösningar tas fram på ett strategiskt 
sätt och när slutmålet är nått är det upp till ledningen hur lösningen skall 
tillämpas.    
GTDS fokuserar på främst tre saker: 
 

• Tidig identifikation av felsätt 
• Tydlig kommunikation och deltagande mellan alla som är inblandade i 

den tillsatta gruppen. GTDS definierar vad som skall göras men ger varje 
deltagare flexibilitet om hur det skall genomföras  

• Tydliga milstolpar angående tankesätt och disciplin 
 

GTDS metodiken är uppbyggd av fem grindar, som skall följas i tur och ordning. 
En grind är ett etappmål på vägen mellan projektets start och slut. Grind ett och 
projektets start kallas TKO.  
TKO (Technology kick off) står för projekt start. Här ser man till att resursgruppen 
är tillsatt med deltagare som har olika kompetens, för att få en bredd på projektet 
samt upptäcka alla möjliga fel och brister under ett tidigt stadie. En tidsplan tas 
fram över hur många veckor projektet rör sig om, samt hur mycket tid som skall 
läggas på varje grind. En kort research skall genomföras och redovisas för 
samtliga inblandade i gruppen. Därefter diskuteras och utreds projektets fortsatta 
gång, skall projektet fortgå eller är teknologin inte tillräckligt komplett. När TKO 
grinden är genomförd skall man ha svar på vad som går att göra. En utförlig 
tidsplan tas fram för nästa grind, TS (Technology strategy).  
TS grindens första del består av en utförligare research som inkluderar 
benchmarking, konkurrentanalyser och kundbehov. Koncept skall tas fram på 
valfritt sätt. Här kan det vara bra att anordna brainstormingövningar dels med 
personer som är inblandade i projektet och dels med utomstående. De 
utomstående gynnar den kreativa fasen, då de inte vet om begränsningar och 
brister hos teknologin. Funktionsanalyser tillkommer, samt eventuella lagkrav, 
standarder och patent. Processen följs av en konceptgenerering där förslagen 
sammanställs och jämförs mot varandra, för att välja de eller det koncept man 
skall gå vidare med. Resultatet redovisas, där genomförbarheten diskuteras, 
såsom tillverkning och montering. En utförlig tidsplan tas fram för nästa grind, 
CR (Concept readiness). Konceptet utvecklas genom att identifiera möjliga 
leverantörer. Val av leverantör görs. Information om material, vikt, systemkrav  
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och andra specifikationer dokumenteras. För att försäkra sig om den tekniska 
kvalitén genomförs riskanalyser samt en FMEA - Failure Mode and Effects 
Analysis. Här säkerställs att produkten uppfyller kundens förväntningar. För mer 
information om FMEA se avsnitt 6.7.  
CR grinden följs utav AR (Application readiness) och IR (Implementation 
readiness). I AR grinden utvecklas och tillämpas funktioner. Produkten provas 
och tillhörande analyser genomförs. I IR grinden är produkten klar för applicering 
i bilen.  
Hela metoden är en lång process och i de flesta projekt genomförs inte alla fem 
grindar. Oftast innefattar projekten bara de tre första, vilket även detta projekt 
skall göra. Gemensamt för alla grindar är dess struktur. När en grind är klar måste 
alla mål och milstolpar vara uppfyllda av samtliga deltagare. En tydlig och 
ingående tidsplan för fortsatt arbete i nästa grind tas fram. Detta för att få en 
överblick om vad som skall göras samt sätta upp nya mål och milstolpar.  

  
  
 

 
  Figur 2.1 GTDS flödesschema 

 
2.2   Metod för konceptgenerering 
Under konceptgenereringen användes metoden Product Design and Development. 
Denna metod beskriver detaljerat hur produktutveckling utförs. Eftersom Volvo 
redan hade en strategi använde vi oss bara av tillvägagångssättet för 
konceptgenereringen. Metoden bygger på att först identifiera kundbehovet och 
klarlägga problemet sedan skapas den kompetens som behövs för att projektet 
skall utvecklas. Kompetens kan utformas genom att tillsätta en expertgrupp med 
olika kvalifikationer. En kravspecifikation blir grunden till den konceptgenerering 
som skall ske. När det är nya produkter som ska tas fram kan en god idé vara att 
dela upp konceptgenereringen i olika kapitel, en konceptgenerering per del. På så 
sätt kan gruppen gå tillbaka till varje del flera gånger och irritationen minskar om 
gruppen kör fast och inte kan generera idéer. Redan existerande koncept ska 
identifieras och nya ska tas fram. Vanligen genereras över hundra koncept, men 
det är oftast bara 5- 20 av dem som går att förbättra. De koncept som utvecklas 
vidare ska kritiskt granskas och reflekteras över.    

Research 
TKO 

- resursgrupp                             
tillsatt 
- kompetens finns 
- tidsplan 
- vad går att göra? 

 

TS 
- benchmarking 
- konceptgenerering 
- funktions analys 
- lagkrav 
- patent 
- koncepten viktas 
 

 

CR 
- utveckla koncept 
- leverantörer 
- FMEA 

AR 
- funktioner 
tillämpas 
- test  
- analys 

IR 
- produkt 
färdig att 
tillämpas  

GTDS 
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Figur 2.2 Flödesschema över konceptgenereringsarbete 

 
 
2.3 Förberedelser och insamling av data 
Projektet startade i januari med ett möte med styrgruppen. Där förklarades 
projektet samt företagets förväntningar. Då bestämdes även att projektet skulle 
starta med en grundligare research kring solcellsteknik. Tidigare arbete om 
solceller som utförts på Volvo fick tas del av.  
Insamling av data har till största del skett från Internet. Detta för att ta del av den 
mest aktuella, då tekniken är under ständig utveckling. 
För att underlätta projektets arbetsgång utfördes en övergripande tidsplan, Gantt-
schema (Bilaga 1) samt en mer utförlig tidplan enligt GTDS-metoden (Bilaga 2). 
Då Gantt-schema var ett övergripande schema hölls datum och viktiga händelser 
reda på. Med hjälp av GTDS-schemat hade en plan över saker som skulle utföras 
satts upp, detta för att inte missa något eller sitta sysslolös. 

1 Identifiera problemet 
- Förståelse 
- Fokusera på kritiska områden 

   2       Sök externt 
- Experter 
- Patent 

- Benchmarking 
- Litteratur 

   3       Sök internt 
- Individuellt 
- Kompetens i tillsatt 

grupp 

 

   4      Välj koncept 
- Utforska koncept 

och genomförbarhet 
 

   5     Reflektioner över lösningarna 
- Konstruktiv feedback 
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3  Teoretisk referensram  

I följande kapitel presenteras den faktaundersökning som genomförts. Studien 
består av fakta kring solceller, vilket behandlar solstrålning i världen, olika 
sorters solceller samt dess begränsningar.  
 
I början av projektet utfördes en undersökning av solceller, detta för att få 
kompetens till projektet och dels för att följa GTDS-metoden. Utifrån 
faktainsamlingen sammanställdes en presentation som redovisades för 
styrgruppen. Efter detta kunde arbetet fortskrida med idégenerering och 
konceptframtagning.   
 
3.1 Resultat av undersökning 
 
3.1.1 Solenergi och allmänt om Solceller 
Solen har lyst över fyra miljarder år och beräknas lysa i minst sex miljarder år till. 
Den lilla mängd solenergi som når jorden är nästan 10 000 gånger större än den 
energimängd som mänskligheten använder idag. Med hjälp av solceller kan denna 
energi tas tillvara på.  
 
Det fysikaliska fenomenet att omvandla solljus till elektricitet, "the photovoltaic 
effect", upptäcktes av fransmannen Edmund Bequerle år 1839. Det han upptäckte 
var att en elektrisk spänning uppkom när en av två identiska elektroder utsattes 
för ljus.  
Redan 1883 tillverkades den allra första solcellen av amerikanen C.Fritts, den 
hade en verkningsgrad på 0,5 %. 1 
 
Den vanligaste och mest använda solcellen idag är kiselsolceller. Den första 
kiselsolcellen tillkom helt och hållet av en slump i början på 1940-talet av Russel 
Ohl, forskare vid Bells Telefonlaboratirier i New Jersey. Han utförde studier på 
kisel och vid ett tillfälle lös han med en ficklampa på en kiselbit, detta medförde 
att visaren på en parallellkopplad voltmeter visade ett förvånansvärt stort utslag.  
Industrin utvecklades snabbt efter denna upptäckt under de kommande åren, den 
första effektiva solcellen rapporterades 1954. Detta var på grund av att forskarna 
upptäckt att prestandan på solcellerna ökades då tekniken på att preparera 
kiselmaterial gjorde framsteg. Vid slutet av decenniet kunde solceller omvandla 
omkring 14 % av det inströmmande solljuset till elektricitet.  
 
Under åren som följde fortsatte utvecklingen inom solcellsforskningen, främst för 
elförsörjning för satelliter.  

 
 
 

                                                           
1 www.iva.se 
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Idag utförs forskning samt utveckling av solceller runt om i världen. Japan står för 
den största tillverkningen. I Sverige bedrivs främst forskning på olika universitet  
t.ex. Chalmers tekniska Högskola i Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm samt Uppsala Universitet  
 
Solceller består av halvledare. De två vanligaste är kisel och germanium. Varje 
atom har fyra valenselektroner och binder med elektronparbindning fyra andra 
atomer till sig och får ett ädelgasskal med åtta valenselektroner. 
Valenselektronerna kan inte röra sig lika fritt som i metaller, men är heller inte 
lika hårt bundna som i t.ex. diamant.  
Genom att tillföra energi kan man frigöra en elektron från sin plats och få den att 
röra sig i kristallen. En rörelse skapas genom halvledaren. Denna process kräver 
dock mycket energi. 
Med hjälp av solceller kan man omvandla solenergin till direkt elektrisk el.  
Solcellen består av en tunn skiva. Halvledarmaterialet beläggs på cellens framsida 
medan baksidan består av ett heltäckande metallskikt. När solljuset faller på 
cellen skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram och baksida, vilket i sin 
tur gör att man kan få ut en ström av elektroner om man kopplar en ledning 
mellan framsidans och baksidans metallkontakter.  
Den elektriska strömmen pågår så länge cellen får ljus, när ljuset försvinner 
upphör allt.  
En enda solcell genererar mycket liten ström, därför serie- eller parallellkopplas 
flera solceller till en modul. Dagens solceller har en verkningsgrad på ca.15- 20%, 
vilket är under ständig utveckling för att åstadkomma högre verkningsgrad. 
Mängden el som solceller producerar är proportionell mot solljusets intensitet och 
solcellens verkningsgrad.2   

 
3.1.2 Solstrålning i världen 
Eftersom solcellerna drivs av solenergin är solinstrålningen en viktig aspekt i 
solcellernas funktion. Solens bana över himlen varierar med årstiderna och ser 
olika ut för olika breddgrader. Solen står som högs vid sommarsolståndet och som 
lägst vid vintersolståndet. På grund av detta varierar solinstrålningen runt om i 
världen. Solinstrålning är mängden solenergi på given yta under given tidsrymd. 
Uttrycks vanligen i (kW•h/m²/dag) eller (W/m²). 3 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Green M. (2002) 
3 http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf 
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Figur 3.1 Solstrålningen över världen 

 

I Sverige är solinstrålningen ca 1000 kWh/m² och år. I södra Sverige är 
instrålningen 20 gånger större under juni än i december. Centraleuropas värden 
liknar våra, Medelhavsområdet utgör ca. 1500-1800 kWh/m² och år. I 
Saharaöknen finner man de högsta värdena, ca 2000-2800 kWh/m² och år. 
Dessutom varierar solinstrålningen endast några procent mellan månaderna.4 

 
3.1.3 Olika solceller 
Hitintills pratar man om tre generationer av solceller. Den första generationen 
heter kristallina solceller, som i sin tur delas in i enkristallina och flerkristallina. 
Gemensamt är att de består av kisel. Den enkristallina består av en enda 
kiselkristall och har därmed en jämn struktur. Den flerkristallina består av flera 
sammanpressade kiselkristaller vilket leder till en ojämn struktur. Den 
flerkristallina har sämre verkningsgrad på grund av den ojämna strukturen, men är 
billigare att tillverka. Färgen är mörk och storleken är alltid 10*10cm, som i sin 
tur sätts ihop till större moduler.  
Den andra generationen heter amorfa solceller, även kallade tunnfilmssolceller. 
Halvledarmaterialet, som är uppbyggt av tunna kristaller, beläggs på  ett bärande 
material, hårt eller flexibelt, i valfri storlek. Generationen erbjuder andra 
halvledarmaterial än kisel. Verkningsgraden varierar beroende på vilka eller 
vilket halvledarmaterial som används, dock inte lika god som de kristallinas. 
Eftersom metoden lämpar sig för alla material och ytor finns det fler 
utnyttjningsmöjligheter. Tunnfilmssolcellerna bidrar till mindre materialåtgång 
vilket leder till billigare tillverkningspriser. 
Den tredje generationen heter grätzelsolceller, även kallade nanoceller. Detta är 
en ny teknik där naturens egna fotosyntes eftersträvas. Ljuset absorberas inte av  
 

                                                           
4 http://www.energibanken.se/index.htm 
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ett halvledarmaterial, som tidigare solceller, utan av ett färgämne. Denna 
generation är under utveckling. Tyvärr har det inte åstadkommits någon högre 
verkningsgrad varav det krävs en mycket stor area för att få ut den effekt som 
krävs. Syftet är att processen skall ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 
Metoden är svår att hitta på marknaden, då den är under forskning.  
 

Solceller Enkristallina Flerkristallina Tunnfilm 
Tjocklek (mm) 0.2-0.3 0.2-0.3 0.0015 
Storlek (mm) 100x100 100x100 Varierar 
Verkningsgrad 
(%) 12-25% 12-14% 5-16% 
Livslängd (år) 25-30 25-30 15-20 
Figur 3.2 Jämförelsetabell över olika typer av solceller 

 
Solcellens effekt beror på verkningsgraden, solstrålningen och solcellens area. En 
kiselsolcell som är 10*10cm stor ger en effekt på 0,3W.  
En hel del begränsningar gör att man tyvärr inte kan uppnå optimal effekt.5 

 
3.2 Begränsningar 
 
3.2.1 Solljuset  
För att solcellen ska generera max effekt måste den träffas av beständiga 
vinkelräta solstrålar. Om ljuset träffar solcellen från sidan blir den projicerade 
ytan mindre. Eftersom solen ändrar läge är justerbar lutning av solcellerna 
optimalt.  
 

 
Figur 3.3  Effektivitet vid olika ljusinfallsvinklar  

 
 
 
 

                                                           
5 Green M. (2002) 
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Diagramet visar olika vinklar för ljusinfallet. Vid några graders avvikelse är 
förlusten av effekten försumbar. Det är först vid stora avvikelser som förlusten 
blir stor. Vid 30graders avvikelse är förlusten ca 13%. 
 
3.2.2 Värme 
Solstrålarna värmer modulerna. Övertemperaturer påverkar energiutbudet 
negativt, vilket gör att verkningsgraden minskar. Övertemperaturen varierar, men 
solcellerna fungerar bäst till 60grader Celsius, men detta är ingen absolutgräns. 
Genom att kyla solcellerna kan elverkningsgraden förbättras.  Solcellerna vill åt 
solens strålar, inte dess värme. 

 
3.2.3 Molnigt väder/ Skugga  
Solstrålningen når jorden genom direkt eller diffust ljus. Det diffusa ljuset är 
mycket svagt, men träffar alla ytor. Det diffusa ljuset är under soliga dagar ca 
10%. Är det dimmigt i atmosfären blir andelen diffust ljus större och molniga 
dagar finns det bara diffust ljus. Solcellen kan generera ström även vid mulet 
väder, men effekten sjunker kraftigt.  

 
Figur 3.4  Effektivitet vid molnigt väder 

 
Diagrammet visar hur solcellerna påverkas av moln. Vid mycket moln är effekten 
bara några få procent av max effekten. Vid lättare moln blir avvikelsen bara 5-
10% av max effekten. Liknande diagram fås om solcellerna utsätts för skugga. I 
stora moduler kan partiellskuggning uppstå. Då skuggas en eller flera solceller, 
men inte de andra i modulen. De solceller som befinner sig i skugga bidrar inte 
med mycket ström till kretsen. Används kisel som halvledarmaterial minskar 
ledningsförmågan kraftigt, då de solceller som befinner sig i skugga fungerar som 
isolatorer och stryper strömmen som produceras i alla andra solceller. Skugga bör 
undvikas. 6 
 

                                                           
6 http://solarlab.se/solpanel/solcell-faq 
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3.2.4 Fönster 
Eftersom det är aktuellt att placera solcellerna interiört, blir även bilrutor en 
begränsning. Solljus som färdas mellan två medier, med olika brytningsindex, 
kommer utsättas för refraktion (ljusbrytning).  Det beror på att en del av solljuset 
absorberas och en del reflekteras av glaset. T.ex. en vinkelrät ljusstråle som 
träffar en glasyta, kommer få en brytningsvinkel på 40grader. Ju fler glas 
solstrålarna behöver passera, desto mer bryts ljuset. Glasets brytningsindex beror 
på vilka material och beläggningar det består av. Att räkna ut exakta värden på 
bilrutornas brytningsindex är en svår och lång process, då tjocklekar, material och 
beläggningar måste definieras. Det värde man kommer uppnå kommer likna 
vanligt fönsterglas på 1.5.  
Större hänsyn tas till transmission, i vilken grad ljuset tar sig igenom bilrutorna. 
Hur mycket ljus som transmitteras beror på material, tjocklek och beläggningar i 
rutan. Solens infallsvinkel spelar stor roll även här. 

Figur 3.5 Transmissionskurvor för olika glas  

 
Diagrammet visar hur många procent av solljuset som transmitteras för de olika 
glas typerna. För att solcellerna skall fungera optimalt, krävs det att cellerna 
träffas av så mycket ljus som möjligt, både synligt och osynligt ljus. Bilrutorna 
ska alltså ha högt transmissionsvärde. 7 
För att kunna ta vara på solenergin i ett fristående system krävs en ackumulator, 
ett batteri, som lagrar elen samt en regulator som styr laddningen av batteriet. 
Batteriet måste klara många laddningar och urladdningar eftersom solstrålningen 
varierar.  

                                                           
7http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Utbildning/ABK100/F8_PM_f_

nsterfysik.pdf 
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4  Genomförande 

I följande kapitel redovisas genomförandet av projektet. Kapitlet innehåller 
begränsningar såsom materialanmärkningar i bil, konkurrentanalys och 
marknadsanalys vilket sammanställdes för att kunna utföra 
brainstormingövningar. 
 
4.1 Materialanmärkningar i bil  
Volvo har speciella krav på material som är godkända i deras bilar, dessa 
riktlinjer gäller för de flesta biltillverkare. Denna information fanns att tillgå på 
hemsidan; www.gadsl.org 
 
4.2 Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys utfördes för att undersöka marknaden av andra bilmärken.  
Konkurrentanalysen resulterade att det redan i dagsläget finns ett flertal bilmärken 
som använde sig av solceller. Ingen utav dessa hade placerat solcellerna interiört i 
bilarna. Deras lösning var liknande för alla; solcellspaneler på taket 
sammankopplat med klimatanläggningen. Genom solcellerna och en fjärrstyrd 
kontroll kan klimatet i bilen kontrolleras. Under sommaren kan på så sätt värmen 
minskas vid parkering, detta innebär att bilägaren slipper en allt för varm bil. 
Detta fungerar likadant på vinter, men då med motsatt effekt, att istället värma 
upp bilen.  
I och med denna lösning minskar belastningen på bilbatteriet, då 
klimatanläggningen drar mycket el.  
Detta är en bra lösning som även Volvo har tittat närmre på själva. Eftersom 
projektet handlar om solceller interiört i bil är denna lösning inget att använda sig 
av.  
 

 

Figur 4.1 Solcellspaneler på biltak 
 
4.3 Marknadsanalys 
Utöver konkurrentanalysen utfördes en marknadsanalys. IKEA:s lampa Sunnan är 
en arbetslampa som fungerar med hjälp av solceller. Solcellerna driver i sin tur 
LED belysning, en sorts energisnål belysning som har blivit mycket vanlig. 
Lampan laddas i solen och kan därefter användas effektivt under ett par timmar. 
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Figur 4.2  IKEA:s arbetslampa Sunnan 
 
I några av Casio:s klockor finns det solceller som driver en lampa i urtavlan. 
Miniräknare är en annan vanlig produkt på marknaden.  
Inom friluftslivet, främst inom båt- och husvagnstillbehör finns många intressanta 
lösningar. Ett exempel är flexibla tunnfilmspaneler för däck eller hängmontering. 
Dessa är enkla att rulla ihop och ta med sig. De flesta av panelerna innehåller 
batteri, regulator och sladd så solenergin kan lagras och att användaren enkelt ska 
kunna försluta sin mobil, iPod eller kamera till strömkällan.  
Samsung har lanserat mobiler med solceller på baksidan, för laddning av 
mobiltelefonens batteri. Genom att laddas i solen skall batteritiden hålla 30% 
längre.  
  

 
Figur 4.3  Samsungs mobiltelefon som delvis drivs av solceller  

 

 
Vägskyltar där LED belysning drivs av solceller finns på en del platser för att 
förbättra kommunikationen mellan gångtrafikanter och bilister.     
 

 
Figur 4.4  Vägskyltar där ljuset drivs av solceller 
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Generellt finns användningsområden för solceller både till mindre och större 
produkter, inom alla produktområden. Funktionen som solcellerna bidrar med ger 
värme, kyla eller elektricitet. Då solceller sammankopplas med belysning används 
vanligen LED-tekniken, eftersom den är mycket energisnål.  
 
4.4 Brainstorming  
Efter presentationen utfördes brainstormingövningar, både på Volvo och på 
högskolan. Detta för att generera så mycket idéer som möjligt.  
 
Personer med olika arbetsuppgifter och utbildningar bjöds in på Volvo. Gruppen 
innefattade kvalifikationer från interiör, exteriör och el.  
Idéer diskuterades och skissades ned.  
En liknande övning genomfördes på högskolan, där studenter från vår klass 
bidrog med idéer.  
 
Efter konkurrentanalysen och brainstormingövningarna planerades ett möte med 
Peter Andersson, som arbetar på marknadsavdelningen och gentemot kunder. 
Mötet var till för att identifiera de kundbehov som finns idag och vilka idéer som 
är genomslagbara på den internationella marknaden. De idéer som uppkommit 
under brainstormingövningarna presenterades och Peter Andersson bidrog med 
sin kunskap. 
 
4.5 Test med solcellspanel  
Eftersom det var svårt att hitta fakta om hur solceller fungerade bakom bilrutor 
utfördes ett test. Utförandet gick ut på att mäta effektiviteten av en solcellspanel i 
bil. För vidare information se bilaga. 
 

 
Figur 4.5  Test genomfördes med solpanel i XC60.  
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5. Resultat 

I följande kapitel redovisas de resultat som  kommit fram till under projektets 
gång. Allt ifrån konceptförslag till slutgiltig produkt. 
 
5.1 Konceptgenerering 
Målet med konceptgenereringen är att utveckla fyra lösningar som går att tillämpa 
med dagens teknik interiört i bil.  
De huvudpunkter som koncepten utgick ifrån var placering av solceller samt 
produkt de skall driva. Volvos egna unika design skall även tillämpas i konceptet.  
Utefter resultaten från brainstormingen togs koncept fram som ansågs passande.  
 
Vid beräkning av effekt på en solcellspanel togs hänsyn till verkningsgrad, 
soltimmar, area och förluster bakom bilruta. Det vi kom fram till var att en relativt 
stor yta krävdes för att få ut en någorlunda effekt.  
 
5.1.1 Solskydd på bilrutor 
Ett allt vanligare tillval till dagens Volvobilar är bildskärmar, som monteras i 
baksätena. Bildskärmarna innehåller underhållningsfunktioner och är till för 
passagerare. Problemet med bildskärmarna är dess stora elförbrukning. Eftersom 
elen genereras från bilens batteri, kan skärmarna inte användas under en längre 
tidsperiod, då det finns risk för att bilbatteriet urladdas. Detta koncept är en 
lösning till problemet. Konceptet går ut på att solcellerna placeras på en solgardin. 
Konceptet ska antingen kopplas ihop med bilens övriga elsystem, eller fungera 
som ett separat. Med hjälp av solcellerna, som bidrar med ström, kan 
bildskärmarna laddas. När solcellerna inte genererar ström längre, drivs 
bildskärmarna av det vanliga bilbatteriet. Lösningen bidrar till längre 
användningstid av bildskärmarna samt att det underlättar för bilbatteriet. 
Lösningen kan även användas för att ladda iPod, mobiler eller kameror.  

 
Figur 5.1 Solceller på solgardin som bidrar med ström och hjälper till att ladda bildskärmarna 
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Nackdelar; 

• Svårt ur en teknisk synpunkt att genomföra  
• Dyra kostnader pga. monteringstid  
• Ger inte ett enhetligt utseende om konceptet fungerar som ett separat 

system. Kablar, som används vid laddning av t.ex. mobiler eller 
bildskärmar kommer hänga ut från produkten. 

• Solcellerna, som sitter på en relativt liten yta, kommer inte bidra med 
tillräcklig ström. Kunderna kommer bli besvikna om bildskärmarna ändå 
får ta mestadels av strömmen från bilbatteriet. 

 
5.1.2 Matta på instrumentbräda och hatthylla 
Konceptet liknar det förgående. Skillnaden är att solcellerna placeras på en annan 
visibel yta, nämligen instrumentbrädan och/eller hatthyllan.  En matta eller en 
panel med solceller som kan vara flexibel eller ihoprullningsbar fästs på 
instrumentbrädan och hatthyllan.  Även denna lösning används för laddning av 
bildskärmar i baksäte, bilbatteri, iPods, mobiler och kameror.  Solcellerna som 
placeras på en större yta kommer bidra med mer ström än i tidigare koncept. 
 

 
Figur 5.2 Solceller på hatthylla eller instrumentbräda 

 

Nackdelar; 
• Solcellspaneler finns redan att köpa på marknaden, detta gör det svårt för 

Volvo att visa det unika i produkten.  
• Kundbehov? 
• Montering kan bli komplicerad 
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5.1.3 Ficklampa med Ledteknik 
Under brainstormingövningar kom ett önskemål fram om ficklampa och 
läsbelysning i bilarna, som alltid är tillgänglig och lätt att montera av och på.  
Önskemålet blev grunden till detta koncept nämligen en ficklampa med LED 
teknik som laddas upp med hjälp av solceller. LED tekniken är mycket energisnål 
och förbrukar 80 % mindre ström än vad en vanlig glödlampa gör, dessutom är  
 
livslängden på LED lamporna betydligt längre. Solcellerna placeras antingen 
direkt på produkten eller i en ruta för att sedan kopplas samman med ficklampan.  
 
Lampan fästs i taket och kan användas som läsbelysning i bilen eller tas loss och 
användas som ficklampa. 
 

 
  Figur 5.3 Ficklampa med LEDteknik som drivs av solceller 

 
Nackdelar: 

• Efterfrågan är inte tillräckligt stor 
• Helt ny produkt som ska tillämpas i tillbehörssortimentet 
• Svårt att hitta en bra placering av produkten och solcellspanelen. Ska 

solcellerna placeras direkt på ficklampan blir ytan liten, vilket bidrar med 
lite el.  

 
5.1.4 Imagesolskydd  
Liknande lösning som 5.1.1 där solcellerna placeras på en solgardin. I solgardinen 
fästs även ett batteri, regulator, sladdar samt små LED lampor. Idag satsar allt fler 
bilmärken på belysning interiört, inte bara funktionell belysning utan även 
dekorativ. Solgardinen fungerar som ett eget system och har inget med bilens 
övriga elsystem att göra. Lamporna fungerar som dekorbelysning och ska ge en 
bra image för Volvo, ur en miljöaspekt. Lamporna kan sitta i ett mönster, visa 
olika bilder eller upplysa omvärlden med en noga övertänkt text. Detta är en ny 
idé vad solceller kan användas till, i detta fall endast för image för kund och 
företag.  
Tidigare koncept kräver mer effekt för att fungera. Eftersom solcellseffekten 
kommer variera kan kunderna bli besvikna.  
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Detta parallellt med dyra kostnader, för montering eller inköp av produkt, kan 
resultera i att produkterna aldrig slår igenom. Eftersom detta koncept inte skall 
driva någon produkt i bilen är föraren inte direkt beroende av solcellerna. Vi tror 
att det kan locka kunder pga. nyhetsvärde och miljötänk. 
 
  

 
Figur 5.4 Solceller på solgardin, på gardinen fästs även en ljusslinga med LEDteknik denna  
                skall drivas av solcellerna. Allt i ett slutet system.  

 
Nackdelar: 

• Endast en imageprodukt som inte underlättar för bilens övriga elsystem 
• En onödig kostnad för kund? 

 
5.2 Viktning 
Viktning av koncepten genomfördes. Detta för att erhålla en mer klar bild av 
vilken lösning som var bäst lämpad till projektet. Viktningen utfördes med hjälp 
av en designmatris. I designmatrisen tilldelades varje koncept poäng, utefter hur 
väl de uppfyllde de olika krav som ställts upp i kravspecifikationen.  (Bilaga 
designmatris)  

 
Efter viktning erhölls koncept "Imagessolskydd" som bästa lösning. 
När viktningen var genomförd skedde en diskussion med Volvo angående vilket 
koncept som skulle arbetas vidare med. Vid denna diskussion ansågs även 
"Imagessolskydd" som bästa lösning.  
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6 Valt koncept 

Nedan beskrivs det valda konceptet, imagesolskydd och vidareutvecklingen av 
produkten. Kapitlet berör även tester, beräkningar, patent och leverantörer.   
 
6.1 Fördjupning i koncept image solskydd 
Det valda konceptet undersöktes mer djupgående för att få en uppfattning om dess 
genomförbarheten. 
 
Från företagets materialförråd hämtades en solgardin som i dagsläget säljs till 
Volvo V70 och XC70. För ritning se bilaga 8. Tanken med konceptet är att 
behålla befintliga solgardiner och sedan utveckla konceptet utifrån dem. När 
konceptet växte fram togs det hänsyn till; placering av solceller, batteri och 
regulator, dioder, fästningsteknik samt koppling mellan dioder och batteri. Det är 
viktigt att produkten ger ett enhetligt intryck och stämmer överens med Volvos 
design.  
På solgardinen gjordes mätningar och olika tester.  
 
Eftersom solceller är huvudsyftet med projektet och betydelsefullt för Volvos 
image är det också viktigt att de ska synas på produkten. Då solcellerna är mörka 
och inte släpper igenom mycket ljus, är placeringen av dem på solgardinen viktig. 
Dessutom krävs en storlek på ca 10x20 cm, för att ge den effekt som krävs. 
Mönstret ska placeras på sådant sätt så att solgardinerna fortfarande släpper 
igenom mycket ljus. Hänsyn togs även till dioder, batteri, regulator och sladdar. 
Med dessa begränsningar att ta hänsyn till beslutades att solcellerna skulle 
placeras på en kant. Utifrån syns solcellerna, men på insidan av gardinen fästs en 
svart tygbit över solcellerna. Tygbiten döljer därmed infästningen av batteri, 
sladdar och regulator. De mönster som dioderna skall fästas i utgår från tygbiten 
och därmed döljer den kopplingen mellan dioderna och batteriet. Detta för att ge 
gardinen ett estetiskt tilltalande utseende. 

 
6.2 Mönsterkoncept   
Ett mönster där lamporna skulle fästas togs fram. För att effektivisera arbetet 
bokades ett möte med Pontus Rosenqvist, ansvarig för mönsterframtagningen på 
Volvo.  
Under mötet diskuterades olika lösningar och möjligheter. Projektgruppen fick ta 
del av mönster som idag används i bland annat konceptbilar samt nyutgivna bilar. 
Dessa mönster används på olika produkter i bilen som t.ex. högtalare, sensorer, 
instegslister m.m.  
 
De mönster som Pontus skickade utvecklades för att passa in på en solgardin. 
Anledningen till att inga nya mönster skissades fram var att de eventuellt inte 
skulle förknippas med Volvo. Hänsyn till fästning av lampor var också en viktigt 
punkt. 
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Efter utveckling av mönster genomfördes en marknadsundersökning av olika 
sorters ljusslingor som bäst passade in till produkten. Ljusslingan skulle klara av  
 
vibrationer, lättare slag och tryck, vara flexibel, kunna bytas ut samt gärna lysa 
runt om och inte kräva mycket ström.  
 
6.2.1 Koncept 1      
Mönster som går längs nederkanten på solgardinen där en ljusslinga är fäst. Allt 
sitter samman för att ge mönstret mer effekt. Ljusslingan utgår från bakre delen 
där solcellspanelen är fäst. 
För att spara in på kostnader har 
mönstret endast en ljusslinga. 
 
Nackdelen är att mönstret tar upp 
större delen av nedre del på 
gardinen. Men eftersom de inte 
sitter tätt tar det inte allt ljus.  
 
 
 

Figur 6.1 Koncept 1 
 

 
 
6.2.2 Koncept 2 
Ett annat mönster där även ljusslingorna är sammankopplade med mönstret för ett 
effektfullt utseende.  Detta 
mönster är mer diskret och ger 
mer ”öppen” yta för passageraren 
att kunna se ut. 
 
Nackdelen med detta koncept är 
att mönstret är litet och ljusslingor 
används på två rader, vilket bidrar 
till högre tillverkningskostnader 
och att den effekt som var tänkt 
blir svår att uppnå. 

F
Figur 6.2 Koncept 2    
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6.2.3 Koncept 3 
Under idéfasen diskuterades även att placera en ljusslinga längs kanten på 
solgardinen. Detta testades i koncept 3 där ett mer komplicerat mönster sattes på 
gardinen. Mönstret ger i detta fall 
ingen funktion utan är endast för 
dekoration.   
 
Nackdelen med detta koncept är 
att mönstret inte bidrar med 
någon funktion och kan anses 
onödigt. Det ger heller ingen 
enhetligt utseende på produkten. 
 

 
      Figur 6.3 Koncept 3 

6.2.4 Koncept 4 
I detta koncept används samma mönster som i koncept 1. Här är två mönster 
placerade på gardinen för mer effekt. 
 
Nackdelen med detta koncept är 
att mönstret tar mycket plats på 
gardinen vilket kan göra det svårt 
för barn och kortare personer att 
se över dessa. Ytterligare mönster 
och ytterligare belysning medför 
dyrare tillverkningskostnader. 
  
       
 

Figur 6.4 Koncept 4  
  

6.3 Val av koncept 
När alla mönsterkoncept tagits fram hölls en möte med styrgruppen där idéerna 
blev väl mottagna. Förslagen diskuterades och alla var överrens om att koncept 1 
skulle lämpa sig bäst. En bra balans med mönstret som inte tar upp för stor yta av 
solgardinen. De tyckte även att idén med att dölja kablage och batteri bakom en 
tygbit var bra, inte bara ur en design synpunkt men även för säkerheten. Ofta 
sitter små barn i baksätet, finns det då åtkomliga sladdar är det stor risk att barn 
kan skadas på dessa. Genom att dölja kablaget minskar denna risk samtidigt som 
det ger ett enhetligt utseende.    
Efter mötet skickades koncepten till Pontus Rosenqvist, eftersom han arbetar med 
design och mönster dagligen var hans åsikter betydelsefulla. Även han ansåg att 
koncept 1 passade bäst in och därmed var det slutgiltiga konceptet fastlagt. 
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6.4  Leverantörer 
 
6.4.1 Solceller 
För att försäkra sig om konceptets genomförbarhet togs mailkontakt med ett antal 
leverantörer.  
I Sverige är marknaden inte tillräckligt stor, därav fick vi vända oss till tillverkare 
och leverantörer i USA, Tyskland och Kina. Förfrågan gjordes på bland annat 
genomförbarhet, material, flexibilitet och storlek som solcellerna bestod av och 
givetvis priset.  
Eftersom solceller är en teknik under ständig utveckling och forskning, skilde sig 
material, storlekar och verkningsgrad sig åt mellan leverantörerna. En generell 
slutsats är att tunnfilmssolcellerna, som går att tillverka i önskad form och storlek 
ofta innehöll för höga halter kadmium, vilket är ett av de material som är förbjudet 
att använda i bil. Tillåtna material erbjöds däremot av första generationens 
solceller, de som består mestadels utav kisel. Nackdelen med dessa är att form och 
storlek inte går att anpassa efter önskat utseende, utan levereras kvadratiska eller  
rektangulära. Våra strikta krav på vad för material som var tillåtet att använda i 
bil, gjorde att redan i tidigt stadie kunde leverantörer sållas ur som inte var 
aktuella.  
Vidare kontakt togs med teknikhamstern.se och Solar Power Industries i USA.  
Teknikhamstern.se är återförsäljare av måttanpassade, flexibla solcellspaneler som 
tillverkas i Kina. Solcellerna består av en aluminiumskiva, monokristallina celler 
och en proprietär skyddsbehandling som tål väder, vind och belastning. 
Egenskaperna påminner mycket om tunnfilmssolcellernas. Fördelar med denna 
panel är att den är mycket tunn och lätt samtidigt som den har hög verkningsgrad. 
Tjockleken på solcellerna 0,2mm, 2,5mm inkluderat skyddsbehandling och 
solcellerna väger 0,035 kg/W. Då verkningsgraden är hög, 15,5- 16,6 %, genererar 
panelen 1,2- 1,4 W/dm2. Solcellerna limmas enkelt på gardinen. Priset är högt på 
grund av panelens positiva egenskaper samt dess höga verkningsgrad, 75kr/W.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 6.5 Solcellspanel från återförsäljaren Teknikhamstern.se 

 
Solar Power Industries i USA både tillverkar och levererar solceller. Solcellerna 
som tillverkas är polykristallina och består mestadels utav tenn.  
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Även dessa går att limma fast på solgardinen, dock är de inte lika flexibla som 
förgående solceller. Det finns två typer på marknaden, en med en verkningsgrad 
på 12% och en med 15,5- 16 %. Tjockleken på solcellerna är 0,2mm, 2,2mm 
inkluderat skyddsbehandling. Priset är $1,20/W för 12% verkningsgrad och 
$1,40/W för 15,5- 16%.  
 
Företagen tyckte konceptet lät lovande och såg fram emot ett fortsatt samarbete .  
 
6.3.2 Ljusslingor 
En marknadsundersökning av olika sorters ljusslingor som bäst passade in på 
produkten uträttades. Ljusslingan skulle klara av vibrationer, lättare slag och 
tryck, vara flexibel, strömsnål, kunna bytas ut samt gärna lysa runt om och inte 
erbjuda punktbelysning.Vid val av ljusslinga togs det även hänsyn till vikt och 
mått. Redan under marknadsundersökningen märkte vi att solceller ofta kopplas 
ihop med LED-belysning. Detta på grund av att LED-tekniken är mycket 
strömsnål. 
Nackdelar; 

• LED-diodslingorna bygger på höjden då de är 13mm höga. 
• Dioderna är placerade med mellanrum. Det bidrar till punktbelysning, 

vilket inte ger ett enhetligt utseende.  

Figur 6.6 LED-diodslinga 
 

En annan teknik som undersöktes vidare var företaget ThinLight´s LES-teknik. 
Denna teknik erbjuder patenterade strömsnåla ljustrådar i olika tjocklekar, färger 
och ljusstyrkor. Ljustrådarna lyser med ett homogent ljus i 360. Även denna 
teknik erbjuder lång livslängd.  
Nackdelar; 

• Ömtåliga  

Figur 6.7 Ljustrådar med olika tjocklekar 



     
 

 24

 
6.5 Patent  
För att försäkra sig att ingen annan hade utvecklat liknande produkt utfördes en 
patentsökning. Detta är nödvändigt då patent innebär ensamrätten att utnyttja en 
uppfinning. Finns ett patent på liknande produkt måste tillstånd ansökas från 
patenthavaren.  
 
Då konceptet var fastlagt uträttades därför en uppfinningsanmälan. Volvo har en 
avdelning där personer genomdriver patent samt söker patent som finns.  
 
Uppfinningsanmälan innehöll en djupgående förklaring kring hur och varför 
produkten uppstod. Bilddokument, personer som utvecklat produkten, fördelar 
och nackdelar var punkter som dokumenterades. Detta underlättar 
sökningsprocessen på andra liknande patent.  
Då undersökningen är en lång process fortgår den i detta stadie och produkten har 
ännu inte blivit patenterad.   
 
6.6   Prototyp 
En prototyp togs fram i samarbete med inredningsverkstaden på Volvo. Där  
arbetar de med att ta fram olika prototyper till konceptbilar. 
Prototypten togs fram enligt önskade mått och mönster av Camilla Andos. 
Eftersom prototypen är ämnad att visas inomhus sattes därför inga solceller på då 
ljuset inte skulle bli tillräckligt. Det viktiga med prototypen var istället att visa 
solgardinens funktion. Ljusslingan som valdes kommer från Thinlight. 
En översiktlig kostnadsanalys genomfördes i samband med prototyp framtagning, 
se bilaga 12. 

      
  Figur 6.8 Prototyp framtagen i samarbete med verkstaden på Volvo 
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6.7 Failure Mode and Effects Analysis  
En FMEA-analys upprättades för att försäkra sig om produktens tekniska kvalitet. 
FMEA-analyserna är uppbyggda på ett likartat sätt men kan se olika ut. Volvo 
hade en FMEA modell som följdes. I tabellen fylldes det i funktioner, feltyper 
och felorsaker samt åtgärder. Tillsammans med en grupp på Volvo diskuterades 
feltyperna och poäng tilldelades enligt ett poängsystem med skala 1-10, där 1 var 
en låg risk och 10 hög risk. Se bilaga 14.  
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7  Slutsats 

 
7.1   Diskussion  
Projektet har främst handlat om olika koncept och idégenerering. Eftersom Volvo 
själva inte visste vad de var ute efter var projektet brett från början. För att snäva 
av och bestämma inriktning utfördes research vilket visade sig vara mycket 
användbar. Researchen blev en bra grund och förenklade processen när vidare 
arbete utfördes.  
För att få fram information i så stor omfattning som möjligt användes Internet som 
största faktakälla. Även kontakt med forskare från Universitet har upprättats.  
 
En viktig aspekt vi lärde oss tidigt i projektet är vikten av en god planering. Möten 
och kontakter med personer kräver mer planering än vad vi trodde. Därför fick vi 
ett tips av vår handledare på Volvo att utföra en grundlig tidplan, där samtliga 
möten och kontakter med personer skulle planeras in. Denna tidplan utfördes i ett 
tidigt skede och medförde att vi tidigt kontaktade de personer som krävdes. 
Däremot väntan på utlovad information från olika kontakter kunde i vissa fall 
dröja och dra ner tempot på arbetet.  
Vid kontakter med olika leverantörer försvårades arbetet då få tillverkare finns i 
Sverige. Mailkontakten med företagen fungerade inte alltid som planerat och 
personer var svåra att få ta på, både via telefon och mail.  

 
Vår handledare på Volvo har varit till stor hjälp. Sedan start av projektet har 
regelbundna möten varje vecka planerats in. Vi har meddelat status och framsteg 
och fått råd och vägledning vid olika problem.  
Även vår handledare på Högskolan i Halmstad har varit ett bra stöd. Vi anser att 
både syfte och mål med detta projekt har uppnåtts. Att även en prototyp har tagits 
fram är positivt för att kunna visa hur vi har tänkt att produkten skulle kunna se ut. 
Vi har lärt oss mycket under projektets arbetsgång och är mycket tacksamma för 
att Volvo gav oss denna uppgift.  
 
7.2 Förslag på fortsatt arbete 
 
Eftersom tekniken med solceller är under forskning kommer ständigt nya 
förbättrade produkter ut på marknaden. Tillverkare strävar efter högre 
verkningsgrad. Väntar Volvo med att tillverka produkten kommer säkerligen en 
effektivare solcell finnas tillgänglig.  
Det finns mycket tillverkare av solceller och de kan säkert hitta en leverantör som 
ger bättre priser än de vi tagit fram. 
Ska produkten tillverkas behöver de ta fram ritningar och utföra olika tester som 
t.ex. klinikkörning och värmetester m.m.  
Idag har Volvo underlag till ett koncept som de kan arbeta vidare med. De ser 
möjligheterna som vår idé skapat med framtida projekt och anser att det är 
värdefull information för dem. 
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Bilaga 1 
 
Projektbeskrivning 
Solceller i en interiör bilmiljö 
Sophie Olsson och Isabelle Persson  
Maskiningejörsprogrammet – konstruktion och design 
 
Examensarbetet skall utföras i samarbete med Volvo Personvagnar. Projektet handlar 
främst om solceller och möjligheten att tillämpa det interiört i deras bilar. 
 
I dagens bilindustri satsar allt fler bilmärken på miljön. Då företaget och dess 
image vill förknippas med miljötänk tas olika koncept fram för att införliva detta. 
En aktuell produkt på marknaden är solceller. Kan denna produkt tillämpas? 
Bidrar den med en god image för företaget? 

 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept på befintlig eller ny produkt. Volvo har 
en arbetsmetodik som skall följas under arbetetsgång. Volvo ger oss tillgång till datorer 
och mailkonton på avdelningen Tillval.  
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Studenter:    Sophie Olsson   870306-5543 

      Isabelle Persson  870428-4622 
      email: olssonsophie@live.se 
       isabellepersson_@hotmail.com 
 

Titel på examensarbete:  Solceller i interiör bilmiljö 
 

Uppdragsgivarens namn:  Volvo Personvagnar, avdelning Tillval 
 

Handledarens namn på företaget: Alexander Ekhem 
 

Syfte med projektet: Ta fram fakta om solceller och undersöka vad 
det  används till i dagsläget. Eventuellt tillämpa 
tekniken till produkter i bilar.  

 
Förmodad metod:   Arbetsmetodik från Volvo, GTDS 

 
Kort summering av relevant litteratur: Relevant litteratur kring solceller. Främst från 

Internet. 
 

Tillgänglig data: Data kring solceller är stor i dagsläget vi skall se 
om denna är relevant för bilindustrin 

 
Nödvändiga faciliteter: Datorer samt tillgång till kunskap och 

handledning från Volvo 
 

Ganttschema: Se Bilaga 2   
 
 

Startdatum: 
20100108 
Handledare:   Studenter: 

  
______________________   _______________________ 
Lars Båth    Isabelle Persson 

 
   _______________________ 
   Sophie Olsson
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Bilaga 2 
 
Ganttschema x-jobb v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10  v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 
Start och träffa 
handledare                                       
Volvo Tors-Fred.                                       
Möte handledare HH 
tisdagar                                        
Möte handledare Volvo 
torsdagar 9:00-10:00                                        
Sondera terräng kring 
solceller                                       
Planera presentation                                       
Kort presentation kring 
solceller                                       
Spika inrikting, TKO                                       
Research                                       
Benchmarking                                       
Planera presentation HH                                       
Halvtidsredovisning HH                                       
Föreslå nya eller 
modifierade Tillval                                       
Skriva Rapport                                       
Inlämning av rapport till 
opponentgrupp 17/5                                       
Opponering                                       
Feedback från 
opponentgrupp 21/5                                       
Eventuella ändringar i 
rapport                                       
Redovisning x-jobb HH 
26/5                                       
Redovisning x-jobb Volvo                                       
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Bilaga 3 GTDS-schema 
 Tid Vecka 
<TS> Technology Strategy     
TS:1     
Research     
TS:1.1 Forskning 2d 8 
TS:1.2 Konkurrentanalys 2d 8 
TS:1.3 Brainstorming 1d 9 
TS:1.4 Möte med el 1d 9 
TS:2     
Kundbehov definieras      
TS:2.1 Möte med marknadsavdelningen 1d 10 
TS:3     
Funktionsanalys     
TS:3.1 Begränsningar 1d 11 
TS:3.2 Eventuella lagkrav, standarder 1d 11 
TS:3.3 Patent idag 1d 11 
TS:4     
Konceptgenerering      
TS:4.1 Konceptframtagning 2d 12 
TS:4.2 Sammanställa och jämföra koncept 1d 13 
TS:4.3 Val av koncept 1d 13 
TS:4.4 Redovisning av valt koncept 1d 13 
      
<CR> Concept Readiness     
CR:1     
Teknisk möjlighet     
CR:1.1 Möte med el 1d 15 
CR:2     
Leverantörer     
CR:2.1 Identifiera möjliga leverantörer 1d 15 
CR:2.2 Genomgång av patentmöjlighet 1d 16 
CR:2.3 Koncept skickas till leverantörer 1d 16 
CR:2.4 Val av leverantör 1d 16 
CR:3     
Specifikationer     
CR:3.1 Dokumnetera information om material, vikt osv.  1d 17 
CR:3.2 Systemkrav 1d 17 
CR:3.3 Uppdaterad design redovisad 1d 17 
CR:4     
Teknisk design och utveckling     
CR:4.1 Utveckling av produkt  1d 18 
CR:4.2 Säkerställa att produkten uppfyller kundens förväntningar 1d 18 
CR:5     
Teknisk kvalitet     
CR:5.1 FMEA och riskanalys 1d 18 
CR:5.2 Konceptanalys efter FMEA 1d 18 
CR:6     
Tillverkning och service     
CR:6.1 Tillverkning möjlighet 1d 19 
CR:6.2 Servicemöjlighet 1d 19 



     
 

 34

 
Bilaga 4  
 
Kravspecifikation  
 
Skapad:    2010-01-26 
Senast ändrad:  2010-03-18 
Dokumentansvarig: Isabelle Persson, Sophie Olsson 
 
Allmänt  
Upprättad den 26 januari 2010, Halmstad   
Uppsättning av mål är att utveckla ett koncept, på ny eller befintlig produkt, för 
företaget Volvo Personvagnar. 
Konceptet skall vända sig till samtliga Volvoägare. 
 
Konceptkrav 

• Sammankopplas med solcellsteknik 
• Placeras interiört i bil. 
• Följa företagets image i design och formspråk 
• Om möjlighet finns, tillämpas på befintliga produkter 
• Låga tillverkningskostnad  
• Inga stora monteringskostnader 

 
 
Miljökrav  
Standader inom material tillåtna i Volvobilar skall följas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _____________________ 
Sophie Olsson       Isabelle Persson 
Halmstad 26 januari 2010    Halmstad 26 januari 2010 
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Bilaga 5   
 
Test med solcellspanel 
 
 

 
 
Test: Solcellspanel (area 30x10cm) från Jula i XC60 
Datum: 15/4-2010 
Väder: Sol med lite dis 
 
A.) Panelen fäst på främre sidoruta, ger en jämn och relativt hög spänning, då den inte 
är optimalt riktad mot solen. 
B.)Spänningen ökar när solcellspanelen riktas i en bättre vinkel mot solen genom att 
bildörren öppnas. 
C.) Panelen fästs på bakre sidoruta där rutorna är tonade. Detta resulterade i en 
varierande spänning mellan ca. 12-17 volt. Solcellerna upptar olika mängd solenergi, 
därav varierande värden. 
D.) Hela panelen utsätts för en svag skugga, vilket ger sämre och varierad spänning. 
E.) Delar av panelen utsätts för skugga, vilket förklarar den varierande spänningen.  
F.) Panelen riktas i direkt solljus utanför bilen vilket resulterar i en något högre 
spänning. 
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Test: Solcellspanel (area 30x10cm) från Jula i XC70 
Datum: 29/4-2010 
Väder: Mycket molnigt 
 
A.) Panelen fäst på bakre sidoruta, ger en jämn och relativt hög spänning, då den inte är 
optimalt riktad mot solen. 
B.)Spänningen sjunker när solcellspanelen riktas i en sämre vinkel mot solen genom att 
bildörren öppnas. 
C.) Panelen riktas mot solen utanför bilen vilket resulterar i en något högre spänning. 
D.) Panelen riktas mot ljusrör inomhus. 
 
Slutsats 
Syftet med testet var att se hur solcellspanelen påverkades när den placerades bakom 
bilrutorna jämfört med utanför. Vi blev positivt överraskade. Generellt för bägge 
testerna; 

- Spänningen är relativt hög när panelen placeras inuti bilen 
- Spänningen stiger inte mycket när panelen befinner sig utanför bilen 
- Solcellerna visar högst värden i direkt sol men relativt höga värden både i 

skugga och vid mulet väder.  
- Optimal vinkel till solen bidrar med högre spänning 
- Inomhus fungerar panelen sämst. Detta beror på antalet lux, ljusets intensitet. 

En solig dag genererar solen 10 000- 20 000 lux, en molnig ca 2500 lux, 
jämfört med ljuskällor inomhus som bara bidrar med 20- 50 lux.  
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Bilaga 6 
 

Utvärderingsmatris 
 

• Konstruktion 
� Tillverkning 
� Monteringstid 
� Antal delar 

• Material 
� Tåla värme 
� Tillåtna material i bil? 

• Effektivitet 
� På solceller och produkt 
� Få ut maximalt av solcellerna 

• Genomförbarhet 
� Inom en snar framtid 

• Image 
� Bra image för Volvo 

• Kund 
� Attraktivt på marknaden? 

• Pris 
� Ett rimligt pris för kunder 
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Utvärderingsmatris 
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Bilaga 7 

 
Beräkningar 
 
Utvunnen effekt från solceller på solgardin  
Storlek på solceller är direkt avgörande vid beräkning av utvunnen effekt.  
Vi vill få reda på effektbehovet från solcellerna för att ljuslingorna skall fungera. 
 
På en solgardin räknar vi med en ljusslinga som är 60 cm lång med 32 LED-dioder, 
varje diod kräver 0,06 watt. Vi antar att ljusslingan skall lysa 3 timmar per dag. 
 
 0.06*32= 1,92        (8-1) 
  
Sammanlagt krävs 1,92 watt för en ljusslinga. Vi antar att slingan kommer lysa ca 3 
timmar per dag. Effekten multiplicerat med drifttiden ger; 
 
 1,92*3 = 5,76        (8-2) 
 
Det ger ett energibehov på 5,76 Wh/dygn. För att få ut per år; 
 
5,76*365 = 2102,4       (8-3) 

 
Energibehovet per år för att driva diodslingan 3 timmar/dag är 2102,4 Wh  
 
För att räkna ut den årliga produktionen el som solcellerna ger använder vi oss av 
följande formel; 
Verkningsgrad x solstrålning (per år) x area x 0,85 x 0,8    (8-4) 

0,85 = är en faktor som används för att ta hänsyn till småförluster   
0,8 = förluster bakom ruta 

 
Vi räknar på solceller med måtten 10x20 cm och en verkningsgrad på 12,5 %. Då 
instrålningen varierar i världen räknar vi på solinstrålningen både i Sverige och i 
Medelhavsområdet.  
I Sverige är solstrålningen ca 1000 kWh/kvm och år, det ger en produktion på; 
 
 0,125*1000*0,02*0,85*0,8 = 1,7     (8-5) 
  
Produktionen blir 1,7 kWh/år, för att få detta till Wh/år multiplicerar vi detta med 1000 
 
1,7*1000 = 1700       (8-6) 
  
Detta ger en 1700 Wh/år. 
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I Medelhavsområdet är solinstrålningen ca 1500 kWh/kvm och år, det ger en 
produktion på; 
 
0,125*1500*0,02*0,85*0,8*1000 = 2550    (8-7) 
  
Produktionen blir 2550 Wh/år för Medelhavsområdet. 
 
 
Slutsats 
Som vi ser räcker inte den el solcellerna producerar i Sverige för att driva diodslingan 3 
timmar per dag. Resultatet är i stor del beroende på solcellernas verkningsgrad samt 
storlek på dem. Vi har räknat med en relativt låg verkningsgrad, i dagsläget är den 
normala verkningsgraden mellan 14-20 %, likaså solinstrålningen i Sverige kan anta ett 
högre värde.  
Diodbelysningen kommer rimligtvis inte lysa 3 timmar per dag och år utan även detta 
är ett uppskattat värde som kan variera.  
Vid en högre solinstrålning som i Medelhavsområdet ser vi att det tydligt 
kommer fungera. 
 
 
 
 
Formel 8-4 kommer från Nutek Solceller forskning teknik och ekonomi (1993) 
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Bilaga 9  
 
Mönster 
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Bilaga 10  
 
Leverantörsspecifikation solceller 
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 Dessa solceller tillverkas av Solar Power Industries. Detta är 
standardmodellerna, men önskad storlek går att få. 
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Teknikhamstern tycker 
Vi på Teknikhamstern är mycket stolta över 
dessa unika solpaneler. 

• Måttanpassad 
• Flexibel och böjbar  
• Tunn och lätt  
• Hög verkningsgrad  (15,5-16,6%) 

Måttbeställda solceller 
Maxmått 1950 x 980 mm. Minmått 150mm. 
Vi kan i vissa fall tillverka specialanpassade 
former, fråga gärna. 

Data 
Kan anpassas för att ladda 12V eller 
24V batterier (båt, bil, husvagn). De väger ca: 
0,035 kg/W och ger ca: 1,2-1,4 W/dm2. 

Du kan även 
• Välja att exkludera backdiod (ej över 40W) 
• Välja om kopplingsdosa skall placeras på 
ovan eller undersida. 

• Alternativt utan kopplingsdosa med 
anslutningskabel på baksida. 

Övrigt 
Vi rekommenderar att du kopplar in 
solpanelen via en laddningsregulator.  

Pris 
75 kr/Watt + 400 kr grundavgift för 
måttbeställda solpaneler.  
Minsta order 1500kr, frakt från 125kr. 

Garanti  
1 års garanti + 3 års reklamationsrätt mot 
fabrikationsfel                   
                                                           

Leveranstid  
Måttbeställd ca 20 dagar 

 

 
Teknikhastern.se är återförsäljare till dessa flexibla, måttanpassade 
solcellspanelerna. Viktor Eriksson på företaget påpekar att även här går det att få 
önskad storlek och form på solcellerna när man beställer en större kvantitet, även 
om specifikationen antyder något annat. .  
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Bilaga 11  
 
Leverantörsspecifikation ljustråd 
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Bilaga 12  
 
 
Kostnadsanalys 

 
 

Prototyp 
framtagning Tillverkningskostnad st Totalt 
Befintlig gardin 90 kr 90:- 
Ljustråd 26 kr/meter 26:-  
Solcellspanel 75 kr/Watt 150:- 
Batteri/kablage ca 40 kr 40:- 
Inverter 50 kr 50:- 
Summa   356:- 

 
 Monteringskostnader tillkommer. 
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Bilaga 13 Failure Mode and Effects Analysis 
 

 
 
 

1. Fixerad mot ruta 
2. Fixerad med clips runt rutan 
3. Solcellspanel fixerad med lim?! på gardin 
4. Ljusslingan fixerad i ett spår  
5. Batteri och kablage fäst bakom tygbit 
6. Clipsen skall klara av tyngden från solgardinen 
7. Uppfylla siktkrav 
8. Hållfasthet inifrån, klara press/tryck och vibrationer 
9. Enkel att rengöra 
10. Enkel att montera upp/ner på rutan 
11. Klara drag 
12. Ljusslinga skall klara drag och påfrestningar 
13. Lång livslängd på ljusslinga samt solgardin 
14. Solceller och ljusslinga skall klara av värme 
15. Solceller och ljusslinga skall vara flexibel 
16.  Reservdelar? 

  
 

 
 
 
 

Solceller på 
solgardin 

Ruta 

Ljusslinga 

Solceller 

Dörr 
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