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Sammanfattning 
 
Den här rapporten behandlar framtagningen av en passbit för solpaneler, från 
principstadiet till ett föreslaget tillverkningsstadie. Passbitarna är till för att få ett 
bättre arkitektoniskt utseende när panelerna är monterade på hustak och ska med 
fördel inte bara vara bildlika en vanlig solpanel, utan får även gärna vara 
fungerande. 
 
Områden som behandlas i den här rapporten är principkonstruktion, 
primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Metoden som använts under 
projektets gång är Fredy Olssons metod för produktframtagning. 
 

Abstract 
 
This article treats the development process of an adjusting piece for solar panels, 
from the start at a theoretical stage to a complete manufacturing status. The 
adjusting pieces are manufactured to fulfill a complete visual appearance of a 
house roof and should not only replicate a regular solar panel, but should also be 
functional. 
 
In the article we work through stages such as principle construction, primary 
construction and at last manufacturing construction. The method used throughout 
the article is Fredy Olsson’s method of product development.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 
Solenergi blir allt vanligare i samhället och det är både ett miljövänligt och hyfsat 
billigt sätt att få energi ifrån. Ett sätt att utvinna denna energi är att sätta 
solpaneler på hustak. En solpanel består av en rad olika komponenter, men den 
viktigaste är den som kallas för solcell. En solcell är en tunn skiva av ett 
halvledande material, vanligast kisel, som är strukturerat på ett sådant sätt att en 
spänning uppstår mellan framsida och baksida om den blir belyst av solens strålar. 
Dessa solceller seriekopplas sedan ihop för att få en högre spänning och de 
sammankopplade cellerna kallar man i dagligt tal för solpaneler.  

I dagsläget levererar TenStar Solar enbart rektangulära solpanelslösningar, något 
som sticker många arkitekter i ögonen. Därför vill de nu titta på möjligheten att ta 
fram triangulära solpaneler som kan följa takstommens konturer. 
 
1.2 Metodbeskrivning 
Den metoden vi använder för framtagning av produkten sammanfattas i dessa fem 
stegen.  

Produktionsalternativstudie - arbete med syfte att åstadkomma en principiell 
behovslösning. 
Principkonstruktion - arbete med syfte att åstadkomma en principiell teknisk 
produktlösning, dvs. en principlösning eller ett lösningskoncept. 
Primärkonstruktion - arbete med syfte att åstadkomma en primär, preliminärt 
användningsriktig produkt. 
Tillverkningskonstruktion -Arbete med syfte att åstadkomma en bruks- och 
framställningsriktig produkt. 
Slutkonstruktion - Arbete med syfte att åstadkomma en riktig slutprodukt genom 
eliminering av tidigt upptäckta produktbrister. 
 
1.3 TenStar Solar 
Företaget TenStar Solar är ett familjeföretag och har varit verksamma inom 
solenergibranschen sedan 1991 och ägs av VD Petri Heikkinen.  
De fokuserar på kvalitet, kundsegment, produkter och marknaden och erbjuder 
solenergiprodukter samt tjänster av hög kvalitet till förmånliga priser. TenStar 
Solar erbjuder även helhetslösningar vid köp- och installationsprocess och förser 
marknaden med miljövänliga produkter och stödjer världsförbättrande 
organisationer.  
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Deras affärsidé lyder:  
 
“Vår affärsidé är att förse den nordiska marknaden med know-how och material 
för nyckelfärdiga anläggningar för solenergi baserat på marknadsledande 
produkter och ett av de snabbaste, estetiska och ergonomiska monteringssystem 
på marknaden av hög kvalité till mycket konkurrenskraftiga priser. “ 

 
1.4 Produkten 
Produkten som ska framtas för företaget är en passbit för solpaneler. Den fungerar 
som en arkitektonisk detalj för att få utseende på till exempel ett tak med 
solpaneler att bli mer symmetrisk och följa stommen bättre. Detta med hjälp av 
diagonala passbitar för att fylla ut mellan de större rektangulära panelerna.  
 
1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på att ta fram en arkitektonisk lösning med tillhörande 
3D-modeller samt ritningsunderlag. De tekniska aspekterna så som effektivitet, 
utvinningsmängd och parkoppling av solceller kommer inte att undersökas.
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2. Problemformulering 

Problemet för produkten ligger i att ta fram en triangulär aluminiumram, samt att 
få samma utseende på det som ligger i ramen som i de rektangulära panelerna, 
med eller utan själva solcellerna. Optimalt så ska det vara fungerande solceller 
som är inkopplade och genererar elektricitet, men en yta som endast fyller det 
utseendemässiga kravet är också godkänt. Solcellsytan ska följa kanterna på den 
triangulära ramen och inte skilja sig i utseende till de vanliga solcellerna. 
 

2.1 Företagets önskemål 
Företagets önskemål på produkten är att den ska vara designmässigt tilltalande 
och att den ska klara nordiskt väder. Produktionen för produkten ska även vara så 
billig som möjligt, samt att tekniken för att skära solcellerna för att få ett 
rektangulärt tvärsnitt ska undersökas.  
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3. Metod  

3.1 Princip- primär- och tillverkningskonstruktion 
Rapporten är framtagen enligt Fredy Olssons metod för produktframtagning, som 
är uppdelad i tre steg: 

Principkonstruktion Primärkonstruktion Tillverkningskonstruktion 

Produktdefinition och 
produktundersökning 

Analys av produktens 
delar 

Utförande av 
tillverkningskonstruktion. 

 Produktförslag Val av komponenter Slutlig detaljkonstruktion 

Utvärdering av 
produktförslagen 

Detaljkonstruktion av 
unika delar 

Felanalys 

Presentation av valt 
produktförslag 

Sammansättning av 
delar till en 

primärprodukt 

Produktutprovning 

 
 
Produktdefinition och Produktundersökning: 

- Beskrivning av produkten samt krav och önskemål som ställs.  
 
Produktförslag 

- Framtagning av lösningar på princip/skissnivå.  
 
Utvärdering av produktförslagen 

- Utifrån krav och önskemål så tas ett produktförslag fram.  
 
Presentation av valt produktförslag 

- Beskrivning av valt produktförslag. 
 
Analys av produktens delar 

• Ta fram komponeter som krävs för att ta fram produkten. 
• Analysera val av standarkomponenter samt specialbehandlade 

komponenter. 
 
Komponentsval 

• Val av komponenter  
• Kort beskrivning av komponentval samt material 

 
Detaljkonstruktion 

• Med hjälp av problembehandlingsmetodiken bestäms specialbehandlade 
och rutinbehandlade unika delar.  
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• Produktdelarna dimensioneras med hjälp av konstruktionsanalys om så 
behövs.   

• Ritningar skapas vid behov. 
 
Sammanställning av produkten 

• Produktens olika delar, både konstruktionskomponenter och unika detaljer 
sätts samman med hjälp av sammanställningsritningar. 

 
Utförande av tillverkningskonstruktion 

• Tillverkningskonstruktionen fastställs.  
 
Utförande av slutlig detaljkonstruktion 

• Slutlig detaljkonstruktion utförs för produktens delar samt anpassas enligt 
vald tillverkningskonstruktion. 

• Analysera totalkostnad. 
 
Felanalys 

• Behovet av CE-märkning undersöks. 
• Livscykelanalys genomförs. 

 
Produktutprovning 

• Ange lämpliga produkttester.   
 

Granskning av resultat 
• Granskning om hur produkten kommer att påverka miljön, samhället samt 

människan.   
 
 
3.2 Datorstödd modellering och rendering 
Programmet som kommer användas för att ta fram en virtuell 3D-prototyp av 
produkten samt göra ritningar kommer programmet CATIA V5 användas. För att 
få fram bilder på produkten har renderingar gjorts i programmet Keyshot 5. 
 

3.3 FEM-analys 
FEM en förkortning av Finita ElementMetoden. FEM är ett analysprogram som 
ofta är integrerat i olika CAD-program. Vi kommer använda oss av arbetsbänken 
Generatie Structual Analysis i Catia för att göra en FEM-analys på hållfastheten 
på ramen.  

3.4 LCA – Livscykelanalys 
En livscykelanalys kommer göras för att få en helhetsbild av vår produkts totala 
miljöpåverkan under sin livstid.  
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4. Produkten  

4.1 Produktdefinition och produktundersökning 
Passbitarna kommer att sitta på hustak och utsättas för nordiska klimat vilket 
innebär en stor variation av väderförhållanden, så den måste tåla både väder och 
vind. Passbitarna ska vara av en triangulär form för att passa intill en rektangulär 
solpanel. Kanten som innesluter solpanelerna kommer vara av aluminium för att 
följa de befintliga panelerna, tvärsnittet kommer att bestämmas samt 
tillverkningen för dem. Produkten skapas för att arkitekter inte tycker att dagens 
lösning med enbart rektangulära solpaneler är utseendemässigt tilltalande och vill 
ha diagonala linjer på panelerna som följer takstommen.  
 

4.1.1 Omgivning 
Omgivningen är det som påverkas mest av passbitarna, för de är till för att vara 
arkitektonisk tilltalande. De kommer att bidra till ett mer tilltalande utseende då 
solpanelerna kommer att kunna följa takstommarna och det inte längre är några 
stora “luckor” mellan de olika rektangulära panelerna.  
 

4.1.2 Människa 
Människan påverkas inte fysiskt av produkten utan ser endast att utseendet av ett 
tak kan ändras och bli mer tilltalande. Skulle däremot något bli fel med panelen så 
att den till exempel blir strömförande, då kan personer som fysiskt kommer i 
kontakt med panelen, exempelvis vid montering, komma till skada.  
 

4.1.3 Ekonomi 
Ekonomin påverkas av den här produkten. Passbitarna är både dyrare att tillverka 
för företaget än det rektangulära solpanelerna och det blir fler paneler att köpa in 
om kunden vill ha passbitarna endast för ett arkitektonisk utseende. Dessutom, om 
man vill ha triangulära paneler både till höger och vänster om en rektangulär 
panel, så blir det två specialtillverkade paneler som måste köpas in. Detta bidrar 
till ännu en kostnadsökning. 
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4.2 Produktkrav samt önskningar  
 

F= Funktion, A= Användare, k= Kostnad 

K= Krav, Ö= Önskemål 

 

4.2.1 Viktning av krav 
De krav som togs fram viktades mot varandra. Resultatet kan ses i tabell nedan.  

K K1 K2 K3 K4 Summa Viktprocent 
K1   1 2 2 5 42% 
K2 1   2 2 5 42% 
K3 0 0   2 2 16% 
K4 0 0 0   0 0% 

 
 

Efter att kraven viktades mot varandra så blev det tydligt att kraven på att 
produkten ska klara av nordiskt klimat och att ramen inte ska leda ström var 
viktigare än samma utseende och samma material som på de rektangulära 
panelerna. Det är uppenbart då funktionen och hållbarheten av produkten är 
prioritet ett, dock så är de andra kraven minst lika viktiga då produkten tillverkas 
för att ha ett utseendemässigt syfte.  

Beteckning Specifikation Krav/Önskemål 
F-1 Klara nordiska klimat K1 
A-1 Ej strömledande ram K2 
F-2 Samma utseende som de rektangulära panelerna K3 
F-3 Använda samma material som tidigare K4 

      
k-1 Tillverkningskostnad < 2000 kr Ö1 

F-4 Triangulära solceller Ö2 
F-5 Olika vinklar på ramen Ö3 
A-2  Vikt < 19 kg Ö4 
A-3 Fungerande solceller Ö5 
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4.2.2 Viktning av önskemål 
Även de önskemål som togs fram viktades mot varandra. Resultatet kan ses i 
tabellen nedan. 

Ö Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Summa Viktprocent 
Ö1   0 2 2 0 4 20% 
Ö2 2   2 2 2 8 40% 
Ö3 0 0   2 1 3 15% 
Ö4 0 0 0   0 0 0% 
Ö5 2 0 1 2   5 25% 

 
Resultatet efter viktningen visade tydligt på att det var önskemålet om att ha 
triangulära celler som var det översta på listan. Triangulära celler bidrar till en 
bättre slutprodukt då det blir ett mer tilltalande utseende. Önskemålet att det ska 
vara fungerande solpaneler är för att göra den arkitektoniska lösningen lönsam, 
dock är det inte det som är huvudfunktionen med projektet men går det att lösa så 
är det positivt. De övriga önskemålen kommer att bidra till slutproduktionen, men 
att solpanelerna får en triangulär form är viktigt för en snygg finish på 
slutprodukten.   
 
Diskussion 
Efter utvärdering av krav och önskemål så visas det att stor fokus hamnar på 
hållbarhet. Dock eftersom att produkten fyller en arkitektonisk uppgift så kan det 
ovanstående resultatet vara missledande. Produkten ska självklart klara av 
väderpåfrestningar och inte skada en person som använder den genom att ramen 
till exempel leder ström. Kraven och önskemålen är också ställda efter att ramen 
för anordningen redan har ett specifikt tvärsnitt samt längd och bredd, därför 
kommer stor fokus i produktförslagen hamna på att utföra det som blir mest 
tilltalande för utseendet och dess tillverkning samt kostnad av det.  
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4.3 Produktförslag 
 
Produktförslag 1: Triangulär ram 
En triangelformad ram tas fram och solceller placeras i mån av plats. 
 
Se Bilaga 1 
 
Produktförslag 2: Efterliknande material 
En triangelformad ram tas fram och fylls med material som efterliknar solcellerna 
men som ej fungerar. 
 
Se Bilaga 2 
 
Produktförslag 3: Kapade solceller 
En triangelformad ram tas fram och solceller kapas för att fungera och skapa det 
utseende som eftersträvas. 
 
Se Bilaga 3 
 
Produktförslag 4: Hybrid 
En triangelformad ram tas fram och kombineras med fungerande solceller samt 
triangelformade celler av annat, bildlikt material. 
 
Se Bilaga 4 
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4.4 Utvärdering av produktförslag 
 
De produktförslag som togs fram viktades mot kraven.  

Primärbedömning Krav Resultat 

Nr Förslag/Beskrivning K1 K2 K3 K4 Summa 
Förs 

vidare 
1 Triangulär ram 2 2 0 2 6 Ja  
2 Efterliknande material 1 2 1 0 4   
3 Kapade solceller 2 1 2 2 7 Ja 
4 Hybrid 2 2 1 1 6 Ja 

 
Produktförslagen viktades även mot önskemålen.  

Primärbedömning Önskemål Resultat 
Nr Förslag/Beskrivning Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Summa Förs 

vidare 
1 Triangulär ram 2 0 1 2 2 7 Ja 

2 Efterliknande 
material 1 2 1 1 0 5  

3 Kapade solceller 0 2 2 2 1 7 Ja 
4 Hybrid 1 2 2 2 2 9 Ja 

 
 

4.4.1 Diskussion 
Efter viktningen av kraven och önskemålen kan vi se att alla förslagen fick 
liknande poäng. Produktförslag 4 kommer att bli det förslag som vi kommer att gå 
vidare med då vi anser att det uppfyller företagets och våra egna krav bäst. Det 
kommer både att uppfylla det utseende som produkten eftersträvar samt att 
solcellerna, med rätt metod, kommer att fungera. Produktförslag 3, “kapade 
solceller” är ett förslag som blir en backup till produktförslag 4. Då lösningen till 
att dela solceller är ovis kan det bli aktuellt att byta ut de delade solcellerna till ett 
material som efterliknar dem så att resultatet ser likadant ut.  
 
Produktförslag 1 “triangulär ram” fick liknande poäng vid viktningen, men då det 
resulterar i en produkt som innehåller samma problem som de rektangulära 
anordningarna av solceller som finns idag, nämligen att det inte blir en diagonal 
“innerkant” på solcellen, valde vi att ta bort det förslaget.  
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4.5 Presentation av valt produktförslag 
 
Produktförslag 4 samt undersöka möjligheten att utföra produktförslag 3.  

 

Bild 1: Produktförslag 4 

 

4.5.1 Beskrivning av valt produktförslag 
Produktförslag 4 går ut på att placera ut de fyrkantiga solcellerna i mån om plats 
inom en ny ram och sedan fylla ut med ett material i samma färg som solcellerna 
för att få en fin kant inom ramen. 
Produktförslag 3 går ut på att skapa en triangulär ram för solcellerna för att agera 
passbit mellan de rektangulära, solcellerna ska kapas i samma vinkel som 
ramen och de ska vara funktionsdugliga.  
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4.6 Analys av produkten  

4.6.1 Återblick av produktdefinition 
Produkten  

• Huvuduppgift är att vara visuellt tilltalande. 
• Ska vara en passbit för att fylla ut mellan rektangulära solpaneler. 
• Ska helst fungera som vanliga solceller. 

 
Omgivningen 

• Produkten används utomhus och ska tåla nordiskt klimat.  
 
Människa 

• Produkten sitter fullt synligt men kommer ej kontakt med människa först 
vid montering/demontering.  

 
Ekonomi 

• Priset ökar för en hel takanläggning med passbitar, då det tillkommer fler 
solpaneler. 

• Produkten är dyrare att tillverka än vanliga rektangulära solpaneler.  
 

4.6.2 Diskussion om valt produktförslag 
Efter granskning av det valda produktförslaget kom vi fram till att det finns en 
enklare lösning på förslag 4. Istället för att använda triangulära bitar av ett 
efterliknande material kan man byta ut hela det undre lagret folie till en folie av 
samma sort som är färgad i samma blåa nyans som cellernas. Eftersom vi har en 
triangulär ram insåg vi även snabbt att vi inte kommer kunna använda samma typ 
av fästen i alla tre hörn. Efter lite funderingar kom vi fram till en alternativ 
lösning med ett skruvförband i ett av hörnen. Vi väljer att kalla det nya förslaget 
med en färgad folie och skruvförband för produktförslag 5 ”Färgad folie”. 
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4.7 Produktens delar  
Tabellen visar samtliga komponenter för förslaget.  
 

  Konstruktionskomponenter Unika delar 

Nr Komponent R S R S 
1 Ram       X 
2 Fäste 1 X       
3 Fäste 2       X 
4 Bakstycke       X 
5 Färgad folie   X     
6 Solceller   X     
7 Folie   X     
8 Glasskiva       X 
9 Fäste 3: Skruvförband X    

      R= Rutinbehandlat S= Specialbehandlat 
   

 

Bild 2: Sprängskiss 
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4.8 Komponentval  

4.8.1 Fäste 1 
Beskrivning  
Fäste vars syfte är att hålla ihop aluminiumramen och ge ett snyggt, sömlöst 
utseende. Fästet sätts in i sidorna på ramen och hakar fast inuti profilen. 
 
Material 
Aluminium 

 
 
 

 

 

 

 

Bild 3: Fäste 1  

     

4.8.2 Fäste 3: Skruvförband 
Beskrivning 
Eftersom ramen är triangulär kommer man inte kunna använda sig av tre fasta 
fästen för att få ihop ramen. Som en lösning på detta fästs det tredje hörnet (det 
vassaste) ihop med ett skruvförband som monteras på insidan av ramen och 
skruvas från undersidan. För att uppnå samma snygga, släta look på ramen som 
resterande hörn så görs försänkningar i ramen så att skruvhuvudena döljs. 

Material 
Stål 

 
Bild 5: Fäste 3: Skruvförband 1

Bild 4: Fäste 1 halvt fastmonterat  
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4.8.3 Färgad folie 

Beskrivning  
Färgad folie som placeras mellan solcellsplattan och glasskivan. Folien skärs ut 
för att få likadan geometri som bottenplattan. Denna folies uppgift är dels att 
isolera solcellerna samt att efterlikna dem i färg för att täcka upp det område i 
ramen där solceller inte finns. 
 
Material 
Eten-vinyl acetat 
 

 
Bild 6: Färgad folie 

 

4.8.4 Solceller 
Beskrivning  
Solcellerna läggs mellan två folielager och har som uppgift att generera el. 
 

 
Bild 7: Solceller 
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4.8.5 Folie  
Beskrivning  
Genomskinlig folie som placeras mellan bakstycket och solcellsplattan. Folien 
skärs ut för att få likadan geometri som bottenplattan. Dess uppgift är att isolera 
solcellerna och skydda dessa mot fukt. 
 
Material 
Eten-vinyl acetat 
 

 
Bild 8: Folie 
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4.9 Detaljkonstruktion 
För detaljkonstruktion se Bilaga 5. 

4.9.1 Ram 
Beskrivning 
Ramen som omsluter resterande komponenter och som sätts ihop med hjälp av 
fäste 1 och fäste 2. Ramens profil/tvärsnitt är densamma som den TenStar Solar 
använder sig av i de befintliga ramarna.  
 
Material 
Aluminium 
 

 
Bild 9: Aluminiumram 
 

4.9.2 Glasskiva 
Beskrivning  
En glasskiva skärs ut till en triangulär geometri som är anpassad efter ramen. 
Skivan agerar solpanelens topplager och skyddar solcellerna.  
 
Material 
Härdat glas 
 

 
Bild 10: Glasskiva 
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4.9.3 Bakstycke 
Beskrivning  
En skiva som skärs ut till en triangulär geometri som är anpassad efter ramen och 
agerar panelens baksida. 
 
Material 
Plast 
 

 
Bild 11: Bakstycke 
 

4.9.4 Fäste 2 
Beskrivning 
Specialkonstruerat fäste för ett av ramens hörn.  
 
Material 
Aluminium 
 

 
Bild 12: Fäste 2 
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4.10 Sammanställning av produkten 
För komplett sammanställning och detaljkonstruktion se Bilaga 5.  

 

Bild 13: Sammanställning 
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5. Tillverkningskonstruktion 

5.1 FEM-Analys (Finita ElementMetoden) 
En FEM-analys på ramen har utförts för att säkerställa att den klarar av det 
nordiska klimatet. I bilden nedan ser man en analys för till exempel blötsnö då en 
utbredd kraft ligger över innerkanten på ramen där resterande komponenter vilar, 
för att säkerställa ramens hållbarhet. Vikten på snö varierar med vilken typ av snö 
det är och den kan väga uppemot 400kg/m3. För att vara på den säkra sidan har det 
i den här analysen lagts på en vikt på 10kN, det vill säga ca 1000kg. De blåa 
”krattorna” visualiserar fästena där ramen sitter fastmonterad emot takskenorna.  

 

 

 

Bild 14: Ram med utförd FEM-analys
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 5.2 Tillverkningsprocessen 
Komponent Internt Externt Tillverkningsprocess 

Ram  X Specialbeställning 

Glasskiva  X Utskärning 

Folie X  Skärs/Skjuvas 

Färgad folie X  Skärs/Skjuvas 

Bakstycke  X Utskärning/Skjuvning 

Fäste 2  X Bockas/Svarvas 

 
 
Det är framförallt ramen som har en ny design och måste detaljkonstrueras. Den 
använder samma tvärsnitt som de befintliga panelerna, dock är det en ny längre 
del, “hypotenusan”, samt att vinklarna i ändarna skiljer sig för att passa med 
varandra. Aluminiumramen tillverkas hos ett externt företag.  
Glaset som sitter överst på produkten är samma 3.2 mm solar glass som de gamla 
panelerna bara det att det har skurits diagonalt med samma vinklar som ramen för 
att passa.  
Bakstycket bearbetas på samma sätt som glaset för att passa in i produkten. 
EVA-folien är en komponent som köps in och sedan kan skjuvas till rätt storlek 
och form, det gäller även för den färgade folien som även är till för utseendets 
skull.  
Solcellerna som är fyrkantiga placeras ut i ett mönster där det ligger fem stycken i 
översta raden, fyra stycken i andra och tredje raden, tre stycken i fjärde raden, två 
stycken femte och sjätte raden och avslutningsvis en styck var på den sjunde och 
åttonde raden. Denna uppsättning efterliknar en trappa och fylls sedan ut med den 
färgade folien för att få en rak fin kant på solcellerna.   
 

5.3 Kostnadsanalys 
Att göra en uppskattning på passbiten är väldigt svårt eftersom att TenStar Solar 
inte tillverkar dem själva. Komponenterna som krävs beställs från olika externa 
företag vilket gör att priset för en detalj är ganska svår att påverka. Nu är 
produkten även specialkonstruerad för att passa de nuvarande solpanelerna vilket 
leder till att nya komponenter måste tas fram. 
 
I dagsläget så massproduceras solpaneler och dess ramar i liknande former. Det 
leder självklart till att priset kan bli billigare. En vanlig solpanel i storleken 
1640x992 kostar idag mellan 2000-2800kr/st inklusive moms.  
 
Den nya passbiten kommer att bli lite dyrare än så, med tanke på att den nya 
ramen kräver mer exakta mått på vinklar samt höjd och bredd. Dessutom har en 
ny typ av infästning för kanterna tagits fram och måste specialtillverkas. Med 
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tanke på detta och noggranna toleranser blir tillverkningskostnaden för ramen 
dyrare än den vanliga.  
 
Det är inte bara ramen som blir dyrare, alla komponenter inombords passbiten 
måste anpassas för ramen vilket resulterar i fler arbetsmoment och utrustning som 
krävs. Dock så använder produkten mindre fungerande solceller, istället för 60st 
156x156 solceller så använder passbiten 22st.  
 
Eftersom det endast blir en eller två stycken av passbiten per rad på en 
helhetslösning av solpaneler så kommer inte lika många av den tillverkas och på 
grund av det så kan priset öka ytterligare.  
 
Slutligen eftersom solpanelerna fäst på profiler som är monterade på tak, så krävs 
en mer noggrann montering. Detta är ingen stor faktor men priset för kund kan 
öka lite.  

5.4 CE-märkning 
Produkten klassas inte som en maskin och behöver inte CE-märkas. 
 
Definition “maskin” enligt MD: 
“En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett 
drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som 
består 
av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är 
sammansatta för ett särskilt ändamål.” 
 

5.5 LCA - Livscykelanalys 
 
Tillverkning  
Antalet passbitar som tillverkas påverkas av intresset av produkt hos kunden samt 
dess beställning. Därefter läggs orders på komponenterna och produkten kan börja 
tillverkas. Produkten monteras och installeras sedan av TenStar Solar som 
säkerställer kvalitén och monteringen av produkten.  
 
Montering  
Monteringen av produkten påverkar inte dess effektivitet eller livslängd då det 
finns integrerade monteringshål på ramen för enkel montering/demontering. 
Produkten fästs på profiler som håller upp solpanelerna och är i sin tur monterad 
på taken.  
 
Användning 
Användningen av produkten är endast underhåll, samt när den monteras. 
Solpanelen fungerar och genererar el automatiskt och kräver ingen manuell 
styrning.  
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Återvinning 
Ramen är återvinningsbar då den är tillverkad av aluminium och kan enkelt 
återvinnas. De övriga delarna går att återvinna förutsatt att det inte är några 
defekter på delarna. 
 

5.6 Produktutprovning 
Solpanelens kvalitet och hållbarhet behöver säkerställas. Detta görs dels genom 
ett produkttest vars syfte är att kontrollera att produktens funktioner, så som att 
energiupptagning fungerar. Det görs även ett monteringstest för att säkerställa att 
ramen sitter ihop ordentligt samt att panelen sitter fast ordentligt på 
monteringsskenorna på taket. 
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6. Kritisk granskning 
De produktförslag vi valde att gå vidare med från ett tidigt stadie i rapporten var 
produktförslag 4 “hybrid” och produktförslag 3 “kapade solceller” skulle 
undersökas om det gick att genomföra. Efter undersökning och 
informationssamling insåg vi att det fanns väldigt lite information kring kapade 
eller trekantiga solceller. Det vi istället hittade var att liknande produkter har 
använt sig av färre fungerande solceller och sedan använt ett mörkt glas för att 
“dölja” detta. Vi valde då att lägga mer fokus på produktförslag 4 “hybrid” och 
försöka lösa det så att de skulle få ett likadant utseende som de vanliga 
solpanelerna.  
 
Efter viss produktanalys kom vi fram till att det fanns en enklare lösning på 
produktförslag 4. Resultatet blev att vi bytte ut ett lager med folie till samma typ 
av folie fast färgad i samma färg som solcellerna för att skapa det utseende vi 
sökte. Detta bildade ett nytt produktförslag som vi valde att kalla produktförslag 5 
”Färgad folie”. Passbiten kommer då inte ha samma effektivitet som de vanliga 
rektangulära solpanelerna men den fyller sitt huvudsyfte i att vara en visuell 
lösning på ett hustak.  
 
En alternativ lösning på produktförslag 4 som vi övervägde var att använda 
polypropyleneplast (PP) som skulle tillverkas i trekantiga former för att efterlikna 
solcellerna. Detta blev inte aktuellt eftersom vi fann en lösning utan att addera 
extra komponenter. Tankarna till att just PP skulle användas är att den är enkel att 
framställa till vald form och den är billig att framställa. Dessutom har den 
passande elektriska egenskaper då den isolerar el bra.  
 
Det som har varit en stor utmaning i projektet har varit att lösa ramen. Med tanke 
på att höjd, bredd samt material var angivet så kunde den nya kanten 
“hypotenusan” endast vara en längd. Vinklarna som då uppstår mellan de olika 
kanterna blir också kända och går inte att påverka om man inte förkortar någon av 
sidorna. Den nya kanten för ramen får då väldigt höga krav på sig när den ska 
tillverkas, blir vinklarna fel eller avrundas så kan det resultera i att den inte passar 
med de andra kanterna. Detta leder då till att tillverkningskostnaden för ramen kan 
skjuta snabbt i pris när det är decimalmått med toleranser på sig, men med tanke 
på att passbiten är en visuell detalj så har inte det kunnat tas med i beräkning.  
 
För att fästa kanterna på ramen så har vi använt samma teknik som tidigare med 
fäste som fästs i profilerna, där har det även behövts ta fram en ny typ för fästning 
av den korta kanten och hypotenusan. När den långa kanten har fästs med den 
korta och den korta med den diagonala insåg vi att det går inte går att montera in 
ett tredje fäste mellan diagonalen och den långa kanten. Då fick vi ta fram en ny 
lösning för just det hörnet vilket blev att använda ett skruvförband då man 
försänker skruvarna i underkanten på profilen. 
 
Lösningen som har presenterats kommer med några nackdelar, den största är 
förmodligen priset som överstiger de vanliga solcellerna som dessutom är mer 
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effektiva. Då kan passbiten inte vara aktuell för de kunder som inte vill spendera 
mer pengar än nödvändigt och inte tycker att solpanelens utseende är en stor 
faktor. Produkten är också både svårare att tillverka samt att montera än de 
befintliga. 
 
I det här projektet har vi som tidigare nämnt fokuserat på den visuella aspekten av 
passbiten. Det innebär att vi inte har lagt fokus på exakt hur mycket el den nya 
panelen kommer att generera eller hur strömförsörjningen blir mellan de olika 
parkopplade solcellerna. Vi hade som huvuduppgift att ta fram en passbit och det 
var inget krav att den skulle fungera, det var ett önskemål. Därför rekommenderar 
vi efter avslutat projekt att en uppföljning görs på detta och att det specifikt tas 
fram information om effektivitet, utvinning etc. 

 
 
6.1 Slutsats 
Vid avslutat arbete så känner vi i gruppen oss nöjda med resultatet som har 
uppnåtts, med tanke på kraven och målsättning. Vi har lyckats att ta fram en 
produkt som uppfyller de krav som ställdes från företaget och fyller sin funktion. 
Dessutom så är den fungerande, vilket var ett önskemål men inte dess 
huvuduppgift.  
 
Lösningen som togs fram var en blandning av nytänkande och inspiration av 
andra produkter. Det som skiljer passbiten åt från liknande produkter är att den är 
i fullängd som de rektangulära solpanelerna och hörnen på ramen har inte blivit 
avkapade för enklare montering/tillverkning. Det är också en lösning som i helhet 
följer samma materialval och utseende som de rektangulära panelerna. Med tanke 
på att den färgade folien följer samma färg som solcellerna så behöver inga 
färgändringar döljas med till exempel mörkare toppglas som andra lösningar 
använt sig av.  
 
Gruppen är också väldigt nöjd med lösningarna för att montera ihop ramen. Det 
vill säga de dolda fästena som sitter inom ramprofilen på två hörn och sedan ett 
dolt skruvförband på det tredje hörnet. Detta var viktigt för oss då vi ville ha 
samma sömlösa utseende på ramen. 

Vi i gruppen är nöjda med resultatet och tror att den här produkten, efter viss 
optimering av elektronik, kommer att gynna både företaget och dess kunder. 
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