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Sammanfattning 
 
Examensarbetet Divinycycles syfte är att med hjälp av återvinning bidra till en bättre miljö och ta vara 

på industriavfall. Genom att använda oss av produktutvecklingsmodeller, teorier och metoder har 

projektet utvecklats till en unik affärsidé där man med hjälp av avfallet skapar ett helt nytt material. 

Företaget Diab Group AB lägger idag sitt spillmaterial av divinycell på deponi vilket inte är 

miljövänligt och dyrt för företaget. I projektet Divinycycle vänder man dessa nackdelar till sin fördel 

då man får materialet av Diab gratis och sedan återvinner det genom att tillverka och sälja nya 

produkter. Det nya materialet är divinycellspill blandat med cement och har många 

tillämpningsområden. Produkterna hos Divinycycle Designs med lättviktsmöbler är bara ett av de 

områden där det kan användas och löser ett behov. Möjligheterna för materialet är stora även inom 

andra områden som i bygg- och trädgårdsbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
The thesis Divinycycle is a product development project with the aim of contributing to a better 

environment by recycling industrial waste. The project has grown into a unique business idea where 

industrial waste becomes a new material. This by using product development models, theories and 

methods. Today the company Diab Group AB put their waste of divinycell on a landfill and this is bad 

for the environment and it is very expensive for the company. The project Divinycycle turns these 

disadvantages to advantages for the project in the way of getting the material for free and then recycle 

it by manufacturing and selling new products. The new material is divinycell waste mixed with 

cement and has a huge potential. The products at Divinycycle Designs with light weight concrete 

furnitures is just one of many areas where the material can be used. The project group sees that the 

opportunities for the material is huge in other areas as well, for example in construction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 
Examensarbetet har utförts på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad med 

inriktning på produktutveckling och innovation. Projektgruppen består av medlemmarna David 

Gustafsson och Pontus Eriksson. Examensarbetets projekttid är från augusti 2017 till maj 2018 men 

ambitionen är att utveckla projektet vidare efter examen och att starta ett eget företag.  

 
Innovationsprojektet har varit givande för båda projektmedlemmarna. Det har varit intressant att ta 

idéer till riktiga produkter. 
 
Vi vill ge ett extra tack till vår handledare Leif Nordin för all hjälp och stöttning. Vi vill också tacka 

vårt bollplank på Diab Roger Jansson för bra input. 
 
Tack till Susanne Nilsson för hjälp med transport och logistik samt Bengt Hjort för allt han gjort. Vi 

vill även rikta ett stort tack till våra klasskamrater för massa bra idéer och tips men framförallt den 

fantastiska stämningen i projektrummen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är miljöproblem något som växer allt snabbare och blir allt allvarligare. Hur vi hanterar vårt 

avfall påverkar miljön och jorden vi lever på. Vikten av sopsortering och en bra avfallshantering är 

essentiell. Ett område där människor måste bli bättre på att återvinna är inom plast. Nästan 100 ton 1 

plastskräp produceras varje år längs världens kustzoner. 2015 antog forskare från USA och Australien 

den svåra utmaningen att beräkna hur mycket plast som hamnar i haven runt om i världen och de har 

kommit fram till att det är så mycket som 5–13 miljoner ton plast varje år.1Detta är en skrämmande 

siffra och visar att vi har väldigt långt kvar när det kommer till hur vi hanterar produktionen och 

avfallet av plast. Sverige är redan ett av de länder som är bäst i världen när det kommer till miljötänk 

och sopsortering men vi är långt ifrån felfria och har fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra 

miljön.Att sortera sitt skräp som privatperson hjälper mycket men en ännu större del är inom industri 

och de företag som producerar mycket och får mycket avfall.  

 

 
Diab Group AB är ett svenskt industriföretag som funnits sedan 1950. Dem arbetar med att tillverka 

sandwich kompositer till olika marknader bland annat marint, vindkraft och byggnadssektorn.2 Den 

sandwichkomposit som Diab tillverkar är väldigt attraktiv på marknaden eftersom den är så stark och 

hållfast samtidigt som den är väldigt lätt. Detta är en viktig faktor i dessa branscher som vindkraft där 

materialet måste kunna göra ett effektivt jobb i minst 20 år då underhåll och reparationer är väldigt 

dyrt och resurskrävande. 
Materialet som Diab använder sig av i sina sandwichkonstruktioner är en plast som heter divinycell. 

Av detta material får man väldigt mycket spill då man tillverkar kompositerna till så många olika 

branscher och företag. Idag har Diab ingen bra lösning på vad man ska göra med de X antal ton spill 

som uppstår varje år. Just nu betalar man för att bli av med spillet som sedan läggs på deponi eftersom 

det likt vanlig plast inte går att smälta ner divinycell och tillverka ny plast av det. 
Det är här projektets syfte kommer in det vill säga att återvinna divinycellet på ett så bra och hållbart 

sätt som möjligt i en ny produkt. 
Tanken med projektet är att ta industriavfall och göra något nytt och användbart av det för att göra 

miljön en stor tjänst.  

1.2 Effektmål 

Den effekt som önskas uppnås med projektet är att få fler att få upp ögonen för återvinning och 

möjligheterna det finns med att återvinna saker. Både privatpersoner och företag ska förhoppningsvis 

få upp ögonen mer för återvinning. 

 
Återvinningen för Diab hade kunnat leda till lägre deponikostnader och bidra till en bättre miljö 

samtidigt som företaget Divinycycle får material gratis och kan tillverka produkter. 
Produkten i sig ska ha en effekt på miljön som inte påverkar den mer än den produkten som ska 

ersättas gör. Alltså ska produkten som tas fram vara ett bra miljöval för en konsument. 

 

                                                      
1Jesper Nyström, http://fof.se/tidning/2015/4/artikel/sa-mycket-plast-hamnar-i-haven, (hämtad, 2017-

12-12) 
2 www.diabgroup.com, (hämtad, 2017-12-03) 
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1.3 Projektmål 

Det huvudsakliga målet är att ta en restprodukt från en industri till en färdig produkt.  
Det ska tas fram en prototyp som ger möjlighet för marknadsföring för såväl konsumenter som 

investerare. Produkten ska i sin färdiga form vara attraktiv för konsument genom dess miljövänliga 

inriktning. Samt att arbeta upp ett bra samarbete med Diab. 
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2 Metoder, Projekt 

2.1 Projektmodell 

Gruppen valde att dela upp projektet i tre steg. Stegen kom att kallas; Experimentfasen, 

Konceptgenereringsfasen och Produktvalsfasen. Modellen liknar mycket Kennedymodellen 

som ingår i LPD, Lean Product Development, där det är fem steg.3 Utefter de 

förutsättningarna som gruppen hade i början passa LPD modellen bäst.  

 

I Experimentfasen undersöker man materialegenskaperna och gör materialstudier, såsom den 

isolerande förmågan, densiteten, hållfastheten och vad som händer när man utsätter 

divinycellet för kraft under en längre tid. Här kollade vi även framtida möjlighet att starta en 

verksamhet i samarbete med Diab.  

 

Konceptgenereringsfasen är nästa steg som går lite parallellt med experimentfasen. Här görs 

brainstorm och dylikt med syfte att få fram olika koncept och eventuella produkter. Det tas 

hänsyn till många faktorer och det görs även utvärderingsmatriser här. En utvärderingsmatris 

med materialegenskaper som kan väga in det senare produktvalet kan vara bra. Det är även 

läge att redan i detta stadie göra en lätt marknadsundersökning för den eventuella marknaden. 

Samt konkurrentanalys. 

 

Produktvalsfas: Här väljer man och gör en djupdykning av vilket av koncepten som skulle 

passa bäst för en framtida produkt. Efter man valt produkten börjar arbetet med att fastställa 

vissa saker, göra mer ingående marknads- och konkurrensanalyser. Därefter görs 

affärsmodellen, en spikad affärsidé och en produkt som är färdig. 

 

För att gruppen inte skulle bli för fasta i tankesätt och agerande hade gruppen ändå ett 

dynamiskt synsätt och inte arbeta för statiskt, eftersom viljan av att genomföra visionen inte 

ska tyna bort. 

2.2 Visuell planering 

Visuell planering är en planeringsform som går ut på att visualisera arbetet som ska komma och 

planerna man har. Det användes för att planer används för att skapa förväntningar, styra och 

koordinera arbetet och upptäcka avvikelser från planen.4  

 

2.3 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema utgår från en handlingsplan och en serie aktiviteter. Aktiviteterna läggs på y-axeln 

och tiden på x-axeln. Därefter fördelas aktiviteterna i tiden och deras varaktighet synliggörs.5 

                                                      
3 (Holmdahl, 2010) 
4 (Holmdahl, 2010) 
5 http://www.gantt.com/ , (hämtad 2018-05-14) 
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2.4 Sprinter 

Sprinter kommer från den agila projektledningens metoder. Sprinter är en form av kortare planering 

där man utgår ifrån vad man gjort tidigare veckor och därigenom styr projektet i rätt riktning.6 
Genom att kombinera sprinter och Gantt-schema kan man få en bra styrning av projektet, både 

övergripligt och detaljerat. 

  

2.5 FMEA 

En feleffektsanalys eller FMEA används för att identifiera möjliga fel i processen eller i 

konstruktionen. Felen rangordnas efter hur stora konsekvenserna blir, hur ofta de inträffar och hur lätt 

det är att upptäcka felen. Man använder FMEA för att kunna eliminera eller minimera felen.7 
 

2.6 Value proposition Canvas 

En value proposition canvas är en metod man använder för att försöka förstå kunden. Den omfattar 

vad kunden vill ha eller ha gjort. Den är uppdelad i produkten som man erbjuder och kunden. I 

canvasen försöker man hitta vad som gör kunden nöjd och missnöjd. Detta ska man matcha med sitt 

värdeerbjudande.8 
 

2.7 Business Model Canvas 

Business Model Canvas är en bra metod för att visualisera affärsmodellen på ett strukturerat och 

enkelt sätt. Användandet av denna modell ger insyn i vilka kunder man har och hur kan ska tjäna 

pengar på sitt värdeerbjudande. Den visar även genom vilka kanaler man når kunderna. 9 
 

2.8 SWOT-analys 

I en SWOT-analys analyserar man styrkor, svagheter, möjligheter och hot för en verksamhet eller ett 

projekt. I analysen får man en konkret överblick över interna och externa faktorer som man kan ta vara 

på eller förbättras.10 
 

 

 

                                                      
6 Mattias Axelsson, https://www.happiness.se/artiklar/vad-ar-scrum (hämtad 2017-12-12) 
7 http://asq.org/learn-about-quality/process-analysis-tools/overview/fmea.html (hämtad 2018-04-18) 
8 http://designabetterbusiness.com/toolbox/#/tools/valueproposition (hämtad 2018-04-24) 
9 http://designabetterbusiness.com/toolbox/#/tools/bmcanvas (hämtad 2018-04-24) 
10 https://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/ (hämtad, 2018-04-18) 
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2.9 PEST-analys 

PEST-analysen är ett hjälpmedel för organisationer när de ska hitta omvärldsfaktorer som kan komma 

att påverka deras verksamhet. Den är ett komplement till SWOT-analysen och behandlar bara externa 

faktorer istället för interna. PEST är förkortning för Politiska, Externa, Sociala och Tekniska.11  

 

2.10 Minirisk-metoden 

Minirisk-metoden används för att visualisera risker i ett projekt. Man gör det för att i förväg kunna 

avlägsna risker, eller för att kunna ha en plan för när något inträffar. Risken värderas efter 

sannolikheten för att den inträffar och konsekvensen av den. De två talen multipliceras och man får ett 

riskvärde. Ett högt riskvärde innebär att risken har stor betydenhet.12 

2.11 Affärsplan 

En affärsplan skapas för att visa hur projektet ska omvandla affärsidén till en verksamhet. Den 

innehåller bland annat varan, lösningen, problemet, konkurrentanalys och lönsamhetsbedömning. En 

affärsplan är bra att kunna visa upp för investerare vid verksamhetens start. 13 

 

3 Metoder, Produkt 

3.1 Brainstorming 

Brainstorm är en metod som används för att lösa problem eller komma på idéer. Ofta används 

metoden inom en grupp där medlemmarna skriver ner eller muntligt beskriver förslag för att lösa 

problemet. Tanken är att man ska säga precis det som kommer upp i huvudet utan att någon annan i 

gruppen ska kritisera idéerna från någon. På detta sätt kan man få en väldig vidd och spridning på 

idéer samt att antalet blir desto fler och då blir det sedan lättare att finna en bra lösning på problemet.14 

 

3.2 Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris är en matris där man jämför och utvärderar olika alternativ mot en baslinje. Det 

kan användas vid många olika alternativ på produkter eller processer och man kan då jämföra och se 

vad som är bäst. Det kan också användas när man endast har en lösning på ett problem eller när man 

måste ha det optimala alternativet eller om ekonomin är begränsad.15 
 

                                                      
11 (Föreläsning, Leif Nordin) 
12 https://www.projektmallar.se/riskanalys, (hämtad, 2018-05-19) 
13 http://www.su.se/polopoly_fs/1.238459.1433342723!/menu/standard/file/Aff%C3%A4rsplan%20Starta%20eget-kursen.pdf (hämtad, 

2018-02-26) 
14 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/brainstorming (hämtad, 2017-12-10)  

15 http://www.decision-making-confidence.com/pugh-matrix.html (hämtad 2017-12-16)  
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3.3 BAD-PAD-MAD 

För att komma ifrån den abstrakta nivån av tankar man har använder man sig av djup 

tankeverksamhet, kallad Brain Aided Design. För att visualisera tankarna och enkelt visa tankarna för 

resten av gruppen använder man Pencil Aided Design genom att skissa. Gradvis tar man sig närmare 

väldimensionerade lösningar på problemet genom att bygga lösningen i exempelvis lera eller trä, 

Model Aided Design.16 

 

3.4 CAD 

CAD eller computer aided design är ett verktyg som används mycket inom främst bilindustrin. Här 

kan man rita och skapa allt från en fälg på en bil till en vitlökspress. CAD ritningar gör man för att 

visualisera i 3D.  
 

3.5 Keyshot 

Keyshot är ett program där man redigerar och framställer sina CATIA ritningar till bilder. Man 

använder det för att sätta CAD ritningen i en miljö och få den mer verklighetsliknande.  

 

3.6 Prototypframtagning 

Prototypframtagning innebär att man tillverkar en produkt som inte är slutgiltig men ett första utkast 

och ungefärligt hur produkten kommer se ut. Prototypframtagning görs för att se hur idéen blir i 

verkligheten och för att sedan hitta förbättringar till den slutgiltiga produkten.  

 

3.7 Tester 

För att kunna göra bedömningar och dra slutsatser av hypoteser har tester utförts på materialet, blandat 

med olika substanser i olika mängd. 

 

3.8 Livscykelanalys 

En livscykel-analys använder man för att uppskatta en produkts miljöpåverkan från början till slutet av 

livscykeln. Alltså i ett helhetsperspektiv.17  

                                                      
16 Holmdahl, 2010 
17 https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/teknik/hallbar-utveckling-

pa-tekniskt-inriktade-yrkesprogram/livscykelanalys/hur-gor-man-en-livscykelanalys-1.219381, 

(hämtad, 2018-05-19) 
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4 Referensram 

I referensramen tar gruppen med grönt köpbeteende eftersom framtida kunders köpbeteende kan 

påverka försäljningen. Divinycell, cement och armering tas med eftersom produkterna innehåller dessa 

byggstenar. 

4.1 Grönt köpbeteende 

 

Man vill hitta konsumenternas köpbeteende och försöka anpassa sin produkt eller varumärke till detta, 

eventuellt försöka ändra deras köpbeteende. I arbetets fall vill man se i vilken utsträckning som det 

skulle finnas ett grönt köpbeteende.  
Icagruppen skrev 2015 att deras ekologiska varor fortsatte att öka i försäljning. Åtta av tio handlade då 

ekologiska varor regelbundet. En trend som inte ser ut att minska.18  
Kunder köper inte produkter bara för deras prestanda. De köper även produkter baserat på produktens 

budskap och dess sociala värde. Exempelvis köper en person miljövänliga varor för att bekräfta att den 

är miljövänlig, vilket i sin tur kan göra att personen definieras som miljövänlig i dess sociala krets.19 

 

4.2 Divinycell 

Divinycell är en skummaterialplast som är extremt lätt och hållfast. Det används som sandwich 

kompositmaterial och har egenskapen att vara extremt hårt och hållbar trots sin lätta vikt. Idag används 

det mycket som kärnmaterial i vindkraftverk, båtindustrin och liknande områden där tåligheten och 

hållbarheten måste vara hög samtidigt som man vill ha ett lätt material. Se bilaga 5 Diab safety data 

sheet 

 

  
Figur 1 Divinycell (http://www.diabgroup.com/en-GB/Products-and-services/Core-Material/Divinycell-H) 

 
Ovan är en bild på hur divinycellet ser ut hos Diab. Sedan produceras de olika produkterna exempelvis 

vindkraftverksblad och då ser den färdiga produkten ut som bilden nedan.  

 

                                                      
18 https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2015/ekologiskt---fran-trend-till- forandrat-kopbeteende/, hämtad, (2018-01-16)  

19 Kotler, Philip. 2013. Principles of marketing. 6th. uppl.  
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Figur 2 Wind industry (http://www.diabgroup.com/en-GB/Markets/Wind-energy) 

 

4.3 Cement 

Cement är ett ämne som blandas med vatten och bildar en stenhård massa som sedan inte kan lösas 

upp med vatten igen. Det används ofta inom byggbranschen som husgrund.20 Portlandcement är den 

mest fundamentala cementtypen. Materialet i portlandcement utgörs till största del av finmald kalksten 

tillsammans med sand eller lera.21 

 

4.4 Armering 

Med armering menas att man förstärker ett material med hjälp av ett annat. Det material man armerar 

med kan också kallas armering. Betong är det vanligaste materialet man armerar, det armeras ofta med 

när eller stänger av stål.22  

  

                                                      
20 (Locher. W. Friedrich. 2006. Cement Principles of production and use. ) 

 
21 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cement, (hämtad, 2018-05-18) 
22 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/armering, (hämtad, 2018-05-18) 
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5 Utvecklingsprocessen 

5.1 Planering och visualisering 

Under arbetet har gruppen jobbat med visuell planering för att se vilka milstolpar man satt upp och 

aktiviteter att utföra. Detta för att enkelt veta vad som ska göras och vilka uppgifter som är klara. Se 

bilaga 10 Visuell planering. 

Ett Gantt-schema gjordes också för att få en mer översiktlig planering på hela projekttiden och vilka 

delar som ska vara klara i vilken vecka. Se bilaga 7. 

5.2 Brainstorming 

I början av examensarbetet användes brainstorming som en av metoderna. Detta för att lösa de 

problem som finns med divinycell och för att komma på idéer hur man skulle använda sig av 

materialet på bästa sätt för att återvinna det så bra som möjligt. Nedan är exempel på de idéer som 

tagits fram och varje idé utgår från ett material som ska binda divinycellet. Dessa idéer tog gruppen 

vidare för att utvärderas i bland annat en utvärderingsmatris. 
 

 
Figur 3 Brainstorming koncept 
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5.2 Tester 

5.2.1 Isoleringstest 

Isoleringstest där gruppen hade en kub av åtta deciliter divinycellbitar och fem deciliter betong samt 

en lika stor kub av endast betong. Dessa tester gjordes över en halogenlampa som var placerad i en 

form för att ej släppa ut värme som skulle minska testernas noggrannhet. Lampan stängdes av efter 

halva testet. Testet fick goda resultat och visade att att kuben med divinycell isolerar bättre än kuben 

med endast betong. 

 

 
Tabell 1 Isolering 

 

 
Figur 4 Isoleringstest 

5.2.2 Lim 

Ett antal kuber har även gjorts med olika sorters lim. Bygglim, spånplattelim, trälim och epoxy har 

blandats med divinycellet. Dessa gjordes i 10x10x10 formar. 
 
Kub 1: 8 dl divinycell och 1,5 dl spånplattelim 
Kub 2: 11 dl divinycell och 2 dl bygglim 
 
På spånplattelimkuben lades 24,5 kN sen var plattan kompakt. Efter trycket släpptes gick den tillbaka 

en aning vilken visade på att det är elastiskt. Höjd efter 2,5 cm höjd innan 4. 
På kuben med bygglimmet sattes 15,2 kN innan trycket släpptes, då gick den från 7 cm till 4 cm. 
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Figur 5 Divinycell med bygglim 

5.2.3 Småtester 

Gruppen testade bitarna genom att lägga dem under press under en tid och märkte att de ej kommer 

tillbaka till sin ursprungliga form. 
Tester har även gjorts genom att koka bitar av divinycell, lägga in en skål med bitar i mikron men utan 

framgång. 
 
En bit lades i en uv-behandlare. Biten som legat en timme i boxen blev märkbart förändrad, dess färg 

blev mörkare, och porerna med luft inuti biten blev större, biten blev också styvare.  
 

 
Figur 6 Uv-test 

 

5.2.2 Hållfasthet Trycktest 

För att undersöka vilken kraft blandningen med betong och divinycell skulle klara var gruppen i 

bygglabbet och gjorde 3 stycken kuber. 4 liter storkornig divinycell blandades med 9,5 liter betong i 

en cementblandare. Därefter tillsattes 2,35 kg vatten. När det var blandat lades blandningen i 

15x15x15 former samt vibrerade formarna för att bli av med luftbubblor. Resultatet blev att kuberna 

klarade 315 kN vilket är hälften av vad betongen utan divinycell hade klarat.23 

 

                                                      
23 http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/Tatning-fix-och-fog/Grovbetong-C2835-

2000037254/, (hämtad, 2018-05-18) 
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Figur 7 Trycktest  

5.2.3 Hållfasthet Balkar 

För att se en hållfasthet på Divinycycle:s material med den blandningen som hyllan hade ville gruppen 

göra fler tester. Det för att se att blandningen i hyllan är bra och att den är hållfast. 
  
Därför tillverkade gruppen tre stycken balkar med samma mått. 
Balkarna var av måtten sju centimeter hög sju centimeter bred och 40 centimeter lång. 
  
Gruppen gjorde en balk i ren cement och balk i ren betong. Sista balken gjorde gruppen i vårt material 

med proportionerna: 
4 delar stora divinycell 
1 del små 
1,85 cement 
1,1 vatten. 
  
Vikten skiljer sig givetvis på de olika balkarna och Divinycyclebalken väger 1,5 kg medan den av 

cement väger 3,65 kg och den i betong var tyngst på 4,05 kg. 
  
Testen gjordes genom att gruppen lade upp 2 vikter på golvet med 36 cm avstånd från varandra. Den 

första balken i cement lades sedan upp på vikterna så att 36 cm av mittendelen på balken är i luften. 

En motståndsbricka fick läggas mitt på balken så att trycket från vikterna på balken kommer i en 

koncentrerad punkt. 
  
Därefter började gruppen att lägga på vikter och ökade vikten lite hela tiden fram till att balken sprack. 

Cementbalken sprack vid en vikt på 43 kg. 
  
Sedan testades den balk i betong. Utförandet av testet gjordes på precis samma sätt som med balken i 

cement. Balken i betong sprack efter ett tryck på 47,5 kg. 
  
När testet sedan utfördes på Divinycycles material så höll balken för hela 83 kg. Därefter var det slut 

på vikter så någon spricka uppkom aldrig. Balken sviktade en aning vilket är positivt då det motverkar 

att en spricka uppkommer. 
  
Det här testet visar att hållfastheten för projektgruppens material är riktigt bra. Slutsatsen av testet var 

att materialet kan användas både i möbler och inredning som kräver en viss hållfasthet men även inom 

andra branscher där hållfasthet och lätt vikt är nödvändigt. 
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Figur 8 Hållfasthetstest 

Alla balkar var armerade med bambu vilket fungerade bra sett till både hållfasthet och vikt då en 

armering med armeringsjärn hade gjort att vikten på balkarna ökat. 
  
Gruppen vet att testet är rätt primitivt men det är ändå ett mycket positivt resultat och utgångsläget för 

alla balkar är detsamma. Dessutom är det så att med de resurser man har i nuläget så är detta det bästa 

man kan göra och det ger en bra uppskattning om hållfastheten på materialet. 
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5.3 Utvärderingsmatris 

För att kunna sortera bort vissa koncept gjorde gruppen en utvärderingsmatris. Se bilaga 8 

Utvärderingsmatris. 
 

I utvärderingsmatrisen sattes de möjliga produkterna i nedåtgående riktning och materialegenskaperna 

som testats på samt vissa andra faktorer på x-axeln. 
Detta gjordes för att få en första indikation på vilka produkter som hade passat efter 

materialegenskaperna. Det togs inte hänsyn till andra faktorer som möjlighet att slå på marknaden. 

Under rubrik konceptgenerering finner man de koncept som var värda att gå vidare med. 
 

5.4 Konceptgenerering 

Tre koncept arbetades fram efter utvärderingsmatrisen. Den var en vägvisare som gav gruppen lite mer 

svart på vitt vilka produkter som divinycellet hade fungerat bra i. 
 

5.4.1 Koncept “Isolerande lättviktsbetong” 

 
Figur 9 Isolerande betong 

Huvudtanken med att göra lättviktsbetongen var att underlätta och snabba upp golvläggning i till 

exempel badrum.  
Eftersom betongen skulle innehålla divinycell som ger den en isolerande förmåga slipper man alltså 

lägga cellplast för att sedan lägga betong ovanpå. Betongen skulle också bli lättare vilket gör det 

skonsammare för byggaren vid lyft. En annan fördel var att produkten kommer vara återvunnen. 
 

5.4.2 Koncept “Lättvikts laminatskiva” 

Laminatskivan av divinycell kan antingen göras genom att använda divinycellet som kärnan i 

laminatskivan. Det skulle man kunna göra genom att ha plastskivor som försluter divinycellspillet 

inuti. Här är ett alternativ att man kan bestämma själv vilken typ av skiva man vill ha över och under 

divinycellet det vill säga material, färg, genomskinlighet och andra egenskaper.  
 
Ett annat alternativ är att man direkt blandar divinycellet med exempelvis betong och på så sätt får ett 

lättare material som fortfarande är hållbart och effektivt. Det kan sedan formas till en bänkskiva som 

efter ytbehandling får en stilren design. 
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5.4.3 Koncept “Saccosäck” 

Tanken med detta koncept var att saccosäcken skulle fungera som en sittpuff där man har fyllt en 

tygpåse med divinycell. Det skulle göras med nya former än de på marknaden idag både storleks- och 

formmässigt. Detta för att öppna fler portar på marknaden. Man skulle till exempel kunna göra en 

fotpall bredvid soffan. Eller en cylinderformad pall för att sitta på. 
 

5.5 Utvärdering av koncept (kriterielista) 

Efter de tre koncepten tagits fram valde gruppen mellan koncept “Isolerande lättviktsbetong” och 

koncept “lättviktig laminatskiva” därför att det fanns större utvecklingsmöjligheter än saccosäcken. 

Gruppen gjorde då en utvärdering för att skilja koncepten åt. 
Se bilaga Utvärdering för en plus/minus lista. 

 
Slutsatsen gruppen drog av utvärderingen var att gruppen kommer få ut mer av att jobba med 

laminat/bordskiva. Gruppen ansåg att projektet skulle bli mer intressant projekt och utmanande för 

gruppen då vi får arbeta med både design och konstruktion. Gruppen kom fram till att nackdelarna 

med laminatskivan var lättare att lösa än med isolerande betong. Fördelarna var också fler och det är 

bland annat därför som gruppen valde att fortsätta med konceptet Laminatskiva. Se bilaga 3 

Utvärdering av två koncept. 

 

5.6 Prototypframtagning 

5.6.1 Nattduksbord – Betong 

Innehåll: 

2 liter grovbetong 

3,2 liter divinycell, bitar 

 

 
Figur 10 Prototyp nattduksbord 

Denna skivan vägde 4,2 kilo och var 60x60 centimeter. Lärdomar gruppen tog av den tillverkningen 

var att undersidan var lite mer ojämn än ovansidan och att man borde göra något åt det. Antingen att 

släta ut skivan med betong efter den stelnat eller sätta tryck på blandningen under tiden det stelnar. 

Kanterna var också porösa där hade gruppen en idé om extra betong i kanterna för att undvika detta. 
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I detta stadiet blandade gruppen divinycellbitarna med färdig grovbetong. Men efter undersökningar 

och kontakt med ett företag som tillverkar träullit togs ett beslut om att endast använda 

portlandcement. Gruppen ville eliminera ballasten i betongen som bidrog till extra vikt och ville 

endast åt cementets bindningsförmåga. Därför fortsatte gruppen prototyptillverkningen med endast 

divinycell och portlandcement. 
 

5.6.2 Olika sorters skivor 

 

 
Figur 11 Olika sorters skivor 

Skiva 1 
I denna skiva lades först portlandcement i hela formen för att sedan fylla hålrummet med 

divinycellspån. Efter gruppen lagt i divinycellspån som en kärna förseglades skivan med cement. 

Resultatet blev en lätt skiva som dessvärre inte klarade av stötar. 

 
Skiva 2  
Innehåll: 
0,7 liter cement 
1,1 liter vatten 
1,4 liter divinycellbitar 
1,4 liter divinycellspån 
Denna skivan blev både lätt och var estetiskt tilltalande. Därför valde gruppen att fortsätta med 

konceptet att blanda stora bitar och spån. 

 
Skiva 3 
Innehåll: 
0,7 liter cement 
0,8 liter vatten 
2 liter divinycellspån 
Denna blandningen blev lätt och luftfylld. Förhoppningarna gruppen hade där var att den ändå skulle 

bli hållfast trots den mycket lätta vikten.  

 

Slutsats efter de olika sorters skivorna 
Det gruppen kom fram till efter detta testet var att fortsätta tillverka skivor av spillbitarna och spånet 

tillsammans med cement. Eftersom det blir mer en estetiskt tilltalande yta. 
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5.6.3 Test i full skala 

 

  
Figur 12 Test i full skala 

Innehåll i skivan: 
7,5 liter cement 
4 liter vatten  
12 liter divinycellbitar 
4 liter divinycellspån.  
Formens storlek 120x60 
Eftersom skivan här var större än de tidigare testerna var förhållandet mellan cement och divinycell 

större. Därefter oljades den justerbara formen och divinycellblandningen hälldes i.  

 
Resultatet av skivan blev enligt bild. 

  
Figur 13 Test i full skala 1.2 

Skivan blev aningen tunn samt sviktade en aning och gruppen förstod att bordet behövde armeras utan 

att bidra till viktökning. Eftersom skivan sviktade gjorde därför en liten undersökning av alternativ och 

gruppen kom fram till att bambu skulle kunna agera armering i skivan.  
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5.6.4 Test i full skala 2 

Vid tillverkningen av denna skivan använde gruppen cementblandaren för att göra blandningen mer 

homogen. 

  
Figur 14 Test i full skala 2 

Innehåll: 
6 liter cement 
4,5 liter vatten 
17 liter divinycellbitar 
5 liter divinycellspån 
Formen var 120x60  

 
Hälften lades i formen, sedan lade gruppen i bamburör som armering. Efter bambun hade placerats ut 

spred gruppen ut den andra halvan av blandningen och lade en skiva över för att forma och ge tryck. 
 

5.7 Byte av spår: arbeta utifrån materialet 

Efter att ha visat upp projektet och diskuterat med klasskamrater och handledare tog gruppen ett beslut 

om att byta inriktning. Istället för att stänga in sig på en produkt som ett bord eller en skiva blev 

beslutet att fokusera på materialmixen, divinycell och cement. Möjligheterna blir större när produkten 

inte är fastställd. Då kan man istället marknadsföra materialet som har större bredd. 

 
När beslutet om att börjar arbeta och utveckla produkter utifrån materialet började gruppen skissa på 

olika former och produkter som materialet skulle passa till. Idéer som uppkom var bland annat: 

 
• Hylla 

• Lampa 

• Klocka 

• Pall 

• Kruka 
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5.8 B2B eller B2C 

B2B eller B2C24 är en stor fråga när det kommer till att nå kund är vilka kanaler man ska ta. Gruppen 

hade tankar om att hitta grossister som vill sälja produkterna för att slippa fraktkostnader som 

uppkommer när man ska frakta till flera olika kunder. Beslutet togs ändå att arbeta b2c eftersom 

gruppen tror att det blir lättare att ta ut högre priser och få en stämpel av exklusivitet. 
 
När beslutet tagits om att arbeta direkt mot kund började en hemsida arbetas fram. Hemsidan 

innehåller renderade bilder som av produkterna som gruppen kommer sälja via hemsidan. Det finns 

även flikar där det står om examensarbetet samt bilder som är tagna på prototyperna. 

5.9 Färdiga prototyper 

5.9.1Prototyp hylla 

Prototypen som är tillverkad är en 90 graders hylla som kan sitta i ett hörn på en vägg.  

  

 
Figur 15 Prototyp hylla 

Innehåll: 
1,85 liter cement 
1,1 liter vatten 
4 liter divinycellbitar 
1 liter divinycellspån 
 

Resultatet är en hylla med en vikt på 2,85 kilo och en volym på 3499 kubikcentimeter. För att jämföra 

vikten mellan den tillverkade hyllan och en lika stor hylla i endast cement gjöt gruppen en 

cementhylla i samma form. Den hyllan vägde 6,95 kilo vilket innebär att divinycellhyllan väger 60% 

mindre samtidigt som den utan problem klarar av att man ställer böcker på den och skruvar upp den. 

                                                      
24Kotler, Philip. 2013. Principles of marketing. 6th. uppl. 
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5.9.2 Prototyp mindre soffbord 

 
Figur 16 Prototyp mindre soffbord 

Innehåll: 
7,5 liter cement 
4,5 liter vatten 
12 liter divinycellbitar 
4,5 liter divinycellspån 

 
Skillnaden gruppen gjorde när denna prototypen tillverkades var att flytspackel applicerades på 

formens kanter för att ge släta kanter. Gruppen lade också cement på undersidan av bordet för att göra 

den slät. 

 
Bordsbenen är delvis tillverkade av projektgruppen då en ny design gjorts genom att svetsa på extra 

stänger på en tidigare färdig bordsbensmodell.  
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5.9.3 Prototyp bänkskiva 

 
Figur 17 Prototyp bänkskiva 

Innehåll: 
6 liter cement 
4,5 liter vatten 
17 liter stora bitar divinycell 
5 litera små divinycell spån 
Storlek 120x60 
 
Resultatet blev en prototyp av en bänkskiva som kan placeras i ett kök eller i ett utekök. På ovansidan 

har gruppen placerat en tunn plexiglasskiva för att få en jämn och matvänlig yta samtidigt som man 

kan se designen. Undersidan är gjord av ren cement för att få en jämnare yta. Bänkskivan är betydligt 

lättare än om de varit i ren cement och väger 13 kg. Den är hållfast och smidig och kommer i en snygg 

design som passar i den modemedvetna personens kök.   
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5.10 Value Proposition Canvas 

 
Figur 18 Value proposition canvas 

För att försöka förstå den framtida kunden gjorde gruppen en value proposition canvas. På högersidan 

illustreras vad kunden behöver i form av inredning och möbler. Där visas också vad som får kunderna 

nöjda och mindre nöjda, som att de vill ha lätthanterliga möbler. Detta grundas i egna erfarenheter och 

gruppen såg sig själva som köpare när value proposition canvas gjordes. 
 
Det gruppen kommer ge till kund för att uppfylla deras önskningar är designmässigt snygga och lätta 

möbler. För att lindra kundernas “pains” kommer gruppen säkra frakten och erbjuda 

nyleverans/ersättning för produkter som inte uppfyller deras krav. 
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5.11 Business Model Canvas 

 
Figur 19 Business model canvas 

Gruppen gjorde en business model canvas för att enkelt visa hur verksamheten kommer vara 

uppbyggd. I den visas tydligt hur gruppen ska nå kunderna med gruppens erbjudande. Det visas även 

de bakomliggande sakerna såsom gruppens nyckelpartners och de viktigaste aktiviteterna.  

 

5.12 LCA 

 
Figur 20 LCA 

Uppkomst av spill: 

Detta är det första steget i livscykeln. Miljöpåverkan här av gruppens produkter är lika med noll. 

Eftersom spillet hade uppkommit även utan produktion av divinycycles produkter. 
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Produktion av divinycycles produkter: 

Materialen som gruppen använder i produkterna är förutom divinycellspill, cement. Koldioxid släpps 

ut vid tillverkningen av cement samt när cement ska transporteras till tillverkningen av gruppens 

produkter. Utöver detta används elektricitet vid blandning av materialet.  

 

Användning: 

Användandet av gruppens produkter utgör ingen miljöpåverkan i sig. 

 

Avfallshantering: 

När livscykeln lider mot sitt slut kommer konsumenten transportera produkterna till en 

återvinningscentral. Där ska de sorteras som fyllnadsmaterial och ej brännbart. 

 

Transport: 

Delarna i produkterna transporteras tre gånger under livscykeln. Först transporteras divinycellspillet 

till produktionen av produkterna. När produkterna sedan är tillverkade och ska fraktas till kund äger 

den andra transporten rum. När kunden sedan ska kassera produkten äger den tredje transporten rum. 

 

Slutsats: 

Den största miljöpåverkan divinycycle har är i transporterna. Eftersom produkterna kommer fraktas en 

och en blir det en hel del mil.  

En annan påverkan som produkterna kommer ha är i slutskedet där de kommer sorteras som 

deponimaterial. Det kommer bli fyllnadsmaterial av produkterna eftersom det inte går att dela på 

cementen och divinycellet när det är gjutet tillsammans. 

5.12 PEST-analys 

Gruppen har gjort en PEST-analys för att se hur projektet påverkas ur politisk, ekonomisk, 

social och teknisk synpunkt. Se bilaga 2 

5.13 Dialog med Diab 

Projektgruppen har under arbetets gång haft kontinuerlig kontakt med Diab och då framförallt med 

Roger Jansson som gruppen kommit i kontakt med via en av handledarna på skolan, Hans-Erik.  
 
Roger har framförallt hjälpt oss med tillförseln av material. Det var först under senare delen av 

projektet som en riktig presentation av projektet ägde rum och under mötet var Roger mycket 

entusiastisk och hjälpsam.  
 
Roger på Diab var mycket positiv till gruppens idé och intresserad av de egendesignade 

lättviktsbetongmöblerna. Eftersom nästan 50% av materialet blir spill och inom de kommande åren 

kommer avgifterna för att lägga avfall på deponi bli ännu högre än vad de är idag. Ser de det här som 

en bra lösning för att minska problemet. 

 
Han tipsade också om att på Utexpo ha exempel på två likadana produkter där ena är i gruppens 

material och andra i ren cement. På så sätt kan då besökarna själva känna skillnaden i vikt och 

utseende när de besöker vår monter under mässan.  
 
Diab har hjälpt med säkerhetsdatablad över divinycellet och även berättat att dom själva idag gör en 

isoleringsskiva som dem kallar reco-board. Där blandas avfallet av divinycell med lim och pressas 

ihop till en isoleringsskiva som bland annat används i duschgolv.  
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Då gruppens idé att designa bord och möbler av divinycellspillet blandat med cement är något helt 

nytt är Diab mycket nyfikna på resultatet och kommer komma till Utexpo.  
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6 Affärsplan 

6.1 Affärsidén 

Divinycycle Designs ska tillverka och sälja lätta egendesignade betongmöbler av återvunnet 

industriavfall som blir praktiska och unika till kund. 

 

6.2 Vision 

På Divinycycle vill vi bidra till en bättre miljö genom återvinning, samtidigt som vi fortsätter skapa 

innovativa produkter. Vi vill bli marknadsledande och få ut våra produkter på den globala marknaden 

med hjälp av våra kanaler. 
 

6.3 Mål 

Vi ska vara ett självklart val för kunder som är miljömedvetna och gillar design. Målet är också att få 

produkten att bli trendig.  
 
Målet inom två år är att ha en omsättning på en miljon vilket motsvarar en försäljning av 334 

bänkskivor eller 1821 lampor om året. Med en omsättning på en miljon ser vi att vi kan leva på 

försäljningen. 
 
Målet inom fem år är att ha butiker där vi säljer våra produkter samtidigt som de fortfarande finns 

tillgängliga på webshopen. 

6.4 Varan 

Varan är ett material av cement och divinycell. Materialet man kan tillverka exempelvis bänkskivor av 

blir betydligt lättare än om den endast varit i betong, samtidigt som det är hållfast. Andra produkter 

som vi kommer tillverka är hyllor, soffbord, lampor och grytunderlägg. 

6.5 Behov 

Ur miljöperspektiv löser produkten problemet med att restmaterial från divinycell inte återanvänds. 

Många plaster går att smälta ner för att senare användas igen men går inte att göra med divinycell. 

Därför finns det ett behov i att återvinna plasten på annat sätt. 
 
Diab tillverkar en plast som heter divinycell. Plasten är en skumplast som bland annat används som 

kärnor i vingarna på ett vindkraftverk. De har ett behov att hitta en lösning på problemet med 

återvinning som leder till deponikostnader för dem. 
 
För våra kunder kommer vi att erbjuda bland annat lätthanterliga betongmöbler som i vanliga fall 

väger mycket. Många efterfrågar miljövänligare alternativ och de alternativen fortsätter att öka i 

försäljning. Här ser vi en möjlighet och tänker ta till vara på möjligheterna som skapas av att tillverka 

produkter med återvinning i fokus. 
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6.6 Värdeerbjudande 

Det vi gör för att lösa problemet med återvinningen av divinycellet är att vi tar hand om restmaterial 

sedan tillsätter vi cement som bindningsmedel för spillet. Därefter gjuter vi produkter. Vi använder oss 

av bamburör som armering. Bamburör bidrar till en tillräckligt stor stöttålighet utan att addera för 

mycket vikt till produkten, som ett armeringsjärn annars hade gjort. 

 
Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vår lösning innehåller återvunnet material från 

industrin samt att den armeras med hjälp av bamburör.  

 
Vi har ett unikt utseende på produkten. Ytan blir oregelbunden med hjälp av de stora divinycellbitarna. 

Lösningen vi har på det är antingen ett genomskinligt tvåkomponentslack som tränger ner i hålen eller 

en plexiglasskiva som placeras ovanpå. Detta gör att den nya ytan som bildas blir jämn men att man 

fortfarande ser håligheterna i skivan. 

6.7 Fördelar 

Fördelarna med att köpa produkterna är att de blir lätthanterliga med hjälp av den lätta vikten. 

Eftersom den största delen av produkten innehåller divinycell som gruppen kommer få utan kostnad 

blir därför materialkostnaderna låga. Därför betalar kunden endast för den unika designen. 
 

Vi vill även ge kunderna en bra efterköpskänsla genom att tydligt visa att den är gjord på material som 

är återvunnet. 

6.8 Nackdelar 

Nackdelarna produkterna har är att det kan fastna damm i den ojämna ytan. Det dammet kan tränga 

ner långt i produkten och kan vara svårt att dammsuga upp. Det kan alltså bli svårt att hålla produkten 

i nyskick över en längre tid. 

6.9 Marknadsplan 

6.9.1 Kunder  

Kund/Målgrupp 

 
Miljömedvetna 

Beskrivning 

 
Folk som är miljömedvetna och vill ha ett bord som är återvunnet.  

Äldre personer / 

Pensionärer 
Äldre människor som har svårt att bära tungt men fortfarande vill ha ett 

betongbord. 

Husägare Folk med uteplats som vill ha ett lätt och tåligt utomhusbord med 

snygg design. 

 

Tabell 2 Kunder  
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6.9.2 Konkurrentanalys 

 

Konkurrent Produkt Styrkor/fördelar 
 

Svagheter/Nackdelar 
Jämfört 

Ev, kommentar/åtgärd 

Furniturebox Möbler i alla 

dess slag. De 
har 4 butiker 

men är mest 
inriktade på 

näthandel. 

Stora på näthandel. Strukturerad hemsida, men vi 

anser att den inte är nytänkande 
utan ganska gammalmodig 

Se vad de gör, ta vissa delar 

och försöka eliminera de 
delarna på hemsidan som vi 

anser mindre viktiga. 

Vidaxl.se Produkten som 

vi tittar på här 

är matbord i 
massivt 

återvunnet trä. 

På deras hemsida har de 

många olika sorters bord 

som är gjorda i återvunnet 
trä. 

Inte lika välkända som de andra 

bolagen listade ovan. 

 

Tabell 3 Konkurrentanalys 
 

6.9.3 Marknaden för nätvaruhandel 

Furniturebox.se 
Söker man efter betongbord på nätet kommer man ganska snart fram till furniturebox:s hemsida. 

Furniturebox omsatte 424 miljoner 2016.25 Det är dock väldigt svårt att säga hur mycket av 

försäljningen som utgörs av betongprodukter. 
Furniturebox har till och med en egen flik för betongbord. De säljer köksbord i betong för 1995 

kronor. 26 
 
De erbjuder kunderna öppet köp i 365 dagar och alltid gratis frakt. Hemsidan är enligt gruppen mycket 

bra strukturerad med flikar för de olika kategorierna. De har kundsupport direkt på hemsidan samt en 

flik med vanligt ställda frågor. De har många produkter samt erbjudanden och kampanjer.  
 
MBJ Design 
En annan försäljare av betongbord är mbj design. Mbj är en enskild firma, alltså inte lika stort som de 

andra konkurrenterna och man kan därför inte se exakta siffror och budget på allabolag.se men dem 

omsatte mellan 1 - 1,5 miljon kronor 2016.27  

  
Detta är inte en jättestor omsättning och borden hos MBJ är dyra, coffetable kostar upp till 8000kr och 

diningtable upp till 20 000 kr. Det är en väldesignad hemsida som ger intryck av stil och klass. 

Reklamationsrätten säger att man ska kontakta mbj direkt och dem står för returkostnaden. Vid byte 

och returer har man 14 dagar ångerrätt och får själv stå för kostnaden.28 
 

Chilli.se 
Chilli har en mycket trevlig hemsida med 365 dagars öppet köp och alltid fri frakt. De har 7 fysiska 

butiker och är ganska etablerade.29 

                                                      
25 https://www.allabolag.se/5568904808/fb-internet-ab , (hämtad 2018-03-05) 
26https://www.furniturebox.se/?gclid=Cj0KCQjwuMrXBRC_ARIsALWZrIiVTdOgAno0rJvan215xf8

PfWhD6XGC7KQV_DF-8w2i15QCTfsB5LgaAobdEALw_wcB (hämtad 2018-03-05) 
27 https://www.allabolag.se/630325MSGH/mbj-design (hämtad 2018-03-19) 
28 http://www.mbjdesign.se/ (hämtad 2018-03-19) 
29 https://www.chilli.se/ (hämtad 2018-03-05) 
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6.9.4 Marknaden för återvunna produkter 

Vidaxl.se 
Detta bolaget har också en strukturerad hemsida. Gratis frakt med möjlighet att betala i efterhand.  
Det som utmärker Vidaxl är att de har en egen del för produkter med återvunnet trä. De har allt från 

soffbord, skrivbord till en förvaringskista tillverkat av återvunnet massivt trä. För en kund som är ute 

efter produkter som är återvunna ser gruppen detta som ett alternativ för dem. Det som skiljer dem 

från gruppens produkter är att de endast har återvunnen trä i sina produkter och inter återvunnen plast 

från industrin.30 
 

6.9.5 Slutsats 

Den slutsats som dras utifrån konkurrentanalysen är att konkurrenterna ofta har gratis frakt och många 

dagars öppet köp. Detta är även något man bör ha hos Divinycycle. Vidare är priserna hos vissa 

konkurrenter relativt höga så projektet kommer att lägga sina priser högre än standard också just för 

den unika designen. Gruppen vill även att Divincycle Designs ska vara ett premiummärke där man får 

kvalitet och design och därför kommer priserna att sättas högt. Gruppen kommer att använda sig av 

value based prices istället för traditionellt pålägg på kostnaderna, detta för att se vad marknaden är 

beredd att betala.  
 
En annan viktig sak man kan se hos konkurrenterna är att hemsidorna ser väldigt proffsiga ut och 

tilltalande. Därför bör även Divincycle Designs hemsida vara stilren och professionell.  
 

6.10 Logotyp 

 
Figur 21 Logotyp 

Texten i logotypen är i samma färg som temat på hemsidan. Den är simpel och innehåller inte några 

figurer eftersom tanken var att den skulle vara enkel.  

                                                      
30 https://www.vidaxl.se/catalogsearch/result/?q=%C3%A5tervunnet (hämtad 2018-03-05) 
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6.11 Hur ska produkterna marknadsföras 

För att våra framtida kunder ska veta att vi finns kommer produkterna att marknadsföras genom bland 

annat Google ads. Internet är en stor del i folks köpbeteende och eftersom produkterna ska säljas på 

nätet är det en självklar plats för marknadsföring. På de sociala medierna har man stora möjligheter att 

kunna få fram sin produkt och en annan tanke är att man kan använda sig av influencers för att nå en 

stor massa. Vi ska också försöka använda oss av pr-trick och försöka få artiklar i tidningar till där vi 

tänker spela på att vår produkt främjar miljön. 
 

6.12 SWOT 

 
Figur 22 SWOT 

 
Styrkorna kommer användas i marknadsföringssyfte. Att det är en återvunnen produkt tror vi kommer 

vara en orderwinner och det som huvudsakligen kommer göra att kunder köper våra produkter. Att de 

är av lätt vikt tror vi också kommer ses som en spännande del för kunderna. 
 
Vi ska eliminera svagheterna genom att fortsätta testa på divinycell- och cementblandningen. Vi ska 

också hitta nya lösningar och alternativ för att säkerhetsställa hållfastheten. En svaghet med produkten 

är att andrahandsåtervinningen kan bli en fråga för konsumenterna som köper våra produkter. 

Eftersom det blandas med cement och därför ej kommer kunna eldas upp kommer det att läggas på 

deponi eller bli fyllnadsmaterial. Se bilaga 4 Epscement. 
 
Möjligheterna som vi ser för projektet är att det finns möjlighet att kunna sälja våra produkter b2b. 

Detta hade varit ett bra sätt att få ut produkterna till kunderna och för att synas. Om vi ser mer 

lönsamhet i att sälja b2b kommer vi i så fall ta kontakt med eventuella kunder. 
 
Hotet i att leveransen av divinycellspill uteblir kan bli svår att tackla. Vi är helt beroende av att Diab 

fortsätter tillverka divinycell och att det bli restmaterial i produktionen. Vi kommer ta oss an 

konkurrenterna genom att helt enkelt försöka ha bättre produkter än dem. 
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6.13 Organisation 

 
Figur 23 Organisation 

Organisationens uppbyggnad består i nuläget av Pontus Eriksson och David Gustafsson.  
Det är en plan organisation och besluten tas gemensamt av Pontus och David efter diskussion. Arbetet 

sker oftast tillsammans och delarna i organisationen är inte uppdelade.  
 
En intressent i organisationens utförande och resultat är Diab. I nuläget förser Roger Jansson gruppen 

med divinycellmaterial och han agerar även bollplank för frågor och funderingar som uppkommer.  
 
I framtiden kommer Diab att spela en stor roll eftersom de kommer fortsätta att leverera materialet till 

våra produkter.  
 

6.14 Produktion 

Produktionen av produkterna kommer ske genom olika gjutformar som materialet kommer gjutas i. 

Gjutformarna kommer till en början tillverkas av oss för att sedan hitta en leverantör som kan leverera 

formar man kan använda långsiktigt. Det kommer behövas flera formar eftersom materialet behöver 

stelna. 
 
Produktionen kommer ske genom manuellt arbete där vi mäter innehållet för hand och blandar det i en 

stor behållare. För att få en homogen blandning kommer vi till en början använda oss av en 

betongmixer, för att senare köpa in en elektrisk betongblandare. Till en början kommer gruppen stå för 

tillverkningen för att senare kolla över möjligheten att anställa produktionspersonal.  

6.15 Lönsamhetsbedömning 

Cement 

 
Figur 24 Cementkostnad 

En liter cement väger 1,2 kilogram. Vi köper i nuläget in portlandcement säckvis.  
En säck kostar 45,95 kronor inklusive moms och väger 25 kilogram. 
Med en litervikt på 1,2 kilo blir därför kostnaden per liter knappt 2 kronor. 
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Form 
Formarna vi gör tillverkas av formskivor. En formskiva som är 120x60x1,2 centimeter kostar 99 

kronor inklusive moms. 
 

Divinycell 
Detta material kommer vi få gratis eller till och med få betalt för att ta hand om det. Eftersom den 

största delen i produkterna är tillverkade av divinycell blir materialkostnaderna låga. 
 

Betonglasyr 
Efter hyllan stelnat behandlas ytan med betonglasyr för att ge den en dammfri yta. En liter kostar 

89:90 kronor och vi använder 2 deciliter till en hylla. 

 

Ekonomisk kalkyl av hyllan 
Innehållet i blandningen var: 
 
Cement: 1,85 L 
Vatten: 1,1 L 
Divinycellbitar: 4 L 
Divinycellspån: 1 L 
Betonglasyr: 2 deciliter 
 
Form, halva formskivan. 

 

Kostnad:  
Cement:  1,85 x 1,838 = 3,4 kronor 
Betonglasyr:  0,2 x 89:90 = 17,98 kronor 
Form:  99 x 0,1 = 9,9 kronor 
Frakt  89 kr 

Vinklar  30 kr 
Summa: 3,4+17,98+9,9+89+30 = 150,28 kr. 
 
Vinsten vid ett försäljningspris på 1495 kronor kommer minus moms bli: 1121,25–150,28=970,97 

kronor. Priset är satt efter en konkurrentkalkyl där vi sett att betonginredning är mycket dyrare än 

andra inredningsmaterial. Det är speciellt dyrt när det anses vara designat. Se bilaga 1 Kostnadskalkyl. 
 

6.16 Risker  

De risker som vi ser med en med en långsiktig verksamhet är att vi är beroende av avfallet från Diab. 

Så länge Diab fortsätter producera och sälja divinycell kommer vi alltid ha tillgång till deras 

restmaterial. Men om de skulle hitta en annan lösning för deras restmaterial eller helt slutar med 

tillverkningen har vi ingen möjlighet att fortsätta vår verksamhet inom samma område.  

 
Det finns också en risk i att sälja starta upp en verksamhet när man ännu inte har några kunder. 

Kommer de att vilja köpa våra produkter och kommer produkterna att gå hem hos massan? 

 
Vi vet heller inte hur divinycellet påverkas av cementet i det långa loppet. Det är en risk eftersom det 

eventuellt kan ta skada av den alkaliska miljön. Se bilaga 9och 11, miniriskanalys och FMEA 

 

Det finns även en risk med att ha ett organiskt material som bambu i en konstruktion som tar åt sig 

vatten.   
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7 Resultat 

7.1 Koncept 

Det slutgiltiga spåret som verksamheten kommer kretsa kring är ett helt nytt material, divinycell 

blandat med cement. Densiteten på materialet är justerbart men standard är 814,5kg/m^3.  En 

tillämpning av materialet är tillverkning och försäljning av möbler och inredning gjord på materialet. 

Möblerna som tillverkas är upp till 60% lättare än cement.  

 
Resultatet av prototyptillverkningen är inredning som soffbord, bänkskiva och bokhylla. Här är de 

främsta fördelarna den stora skillnaden på vikten när man tillverkar med gruppens material mot rent 

betong. Den unika designen och återvinningen av material är också en bra försäljningspunkt.  

7.2 Hemsida 

För att kunna nå ut och sälja till kunder har gruppen tillverkat en hemsida. Där kan man enkelt hitta 

information om Divinycycle samt beställa sina produkter. Se bilaga 6 hemsida. 

 

7.3 Produkten 

Produkten som är framtagen är ett material med stora möjligheter. Med materialet av cement och 

divinycell kan man framställa många produkter med hög hållfasthet samtidigt om de är lätta. De 

produkter som är tillverkade som prototyper är: 

 
Hylla 
En 90 graders hylla som skruvas upp i ett vägghörn med hjälp av vinkelbeslag. 
 
Gör det själv kit 
Det kommer även säljas ett kit som kommer innehålla cement och divinycell. Kunden kommer då 

kunna göra en egen form och endast tillsätta vatten för att gjuta egna produkter av materialet. Det 

kommer ge kunden en känsla av att den gjort det själv och vara mer stolt. 
 
Bänkskiva 
En bänkskiva som exempelvis kan användas i ett kök vid sidan av diskhon. Bänkskivan kommer också 

med en plexiglasskiva som ger den skydd mot att smuts tränger ner i den ojämna ytan. 
 
Soffbord 
Ett litet soffbord med måtten 56x62 centimeter. Skivan som är gjord av divinycell och cement ligger 

på en ställning av stål. 
 
Utöver dessa färdiga prototyper finns även åtta tilltänkta produkter som är uppritade och gjorda i 

keyshot. Se bilaga hemsida.  
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7.4 Mängd divinycell kontra cement och armeringen med 

bambu 

Den blandningen gruppen har använt sig av mellan cement och divinycell samt armerat med bambu är 

något som gruppen kommit fram till efterhand då ett flertal tester gjorts på olika blandning. Vad som 

blev mest hållfast, till rätt vikt och design var det gruppen gick efter.  
 
Det förhållandet som gruppen kommit fram till som standard är: 
1,8 delar cement 
1,1 delar vatten 
4 delar divinycellbitar 
1 del divinycellspån 

7.5 Hållfasthet 

De hållfasthetstest som gjordes med balkarna (se genomförande) fick mycket bra resultat och gruppen 

blev positivt överraskade. Balken med divinycell och cement var den som klarade mest vikt av de tre 

balkarna i cement respektive betong. Divinycycles material klarade hela 83 kg utan att spricka. 

Därefter fanns inte fler vikter att lägga på balken för att se hur mycket den klarar. Den balk med ren 

betong fick en spricka vid 47,5 kg medan den balken av ren cement fick en spricka vid 42,5 kg.  
 
Alla balkar var armerade med bambu så förutsättningarna var lika. Det var ett mycket positivt resultat 

för oss att hållfastheten på Divinycycle balken var så bra. Vikten skiljer sig också stort då Divinycycle 

balken var över 50% lättare än de andra och trots det har så bra hållfasthet.  
 

7.6 Framtida samarbete med Diab 

Samarbetet med Diab har resulterat i ett möjligt fortsatt samarbete. Det som gruppen redovisat och 

föreslagit är intressant för Diab och de ser det som en potentiell lösning för att minska deras problem. 

Därför ser gruppen att det finns stor potential i att starta upp en verksamhet som bygger på att gruppen 

får till en överenskommelse när det gäller material och leveranser till bolaget som är fördelaktig för 

båda parter. 
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8 Diskussion & Reflektioner  

8.1 Tidsplan 

Tidsplanen som sattes upp i början av projektgruppen har fungerat som ett stöd för planeringen även 

om den inte följts hela vägen. Under arbetets gång har den uppdaterats, som exempelvis att gruppen 

började tidigare än planerat med prototyptillverkningen för att få fram ett så bra konkret resultat som 

möjligt. De sprinter som gruppen satt upp under arbetets gång har varit ett bra komplement till 

tidsplanen eftersom de har varit mer detaljerade. Sprinterna satte gruppen upp med två veckors 

intervall och var till stor hjälp för att få arbetet framåt.  
 

8.2 Hållbar utveckling 

De områden som gruppen arbetat med inom den hållbara utvecklingen är framförallt miljön. Att 

återvinna material bidrar till en långsiktighet som främjar miljön. Eftersom man istället för att slänga 

material nu använder det igen.  

 
När det kommer till den sociala aspekten av hållbar utveckling ser gruppen att man förhoppningsvis 

kan få folk att köpa mer produkter som är återvunnet samt att folk överlag får upp ögonen för 

återvinning. Detta skulle också på individnivå ge ett välbefinnande då man skulle känna sig “duktig” 

genom att köpa återvunna produkter.  
 
I den ekonomiska delen av hållbar utveckling är det först och främst vi i företaget som kommer tjäna 

pengar på att sälja produkterna av materialet men även Diab kommer spara pengar eftersom man 

slipper betala för att lägga på deponi. Det är dock svårt att se att samhället i det stora skulle påverkas 

något mer betydande ekonomisk på grund av vårt projekt.  

 

8.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön för framtida anställda ser gruppen som en stor del i utvecklingen av en tillverkning. De 

anställdas välmående är en stor del i byggandet av ett företag om de anställda mår fysiskt eller 

psykiskt dåligt blir resultatet därefter. Produktionen ska därför ske i ventilerade lokaler med bra 

andningsmask för att man inte ska andas in cementdamm.  
 

8.4 Etik och moral 

Gruppen ser inte att det finns några stora etiska eller moraliska felaktigheter i framtida 

tillverkningsprocesser. Detta eftersom gruppen har som plan att ha produktion i Sverige med normer 

och regler som speglar de arbetsförhållanden som råder här. Gruppen ser heller inte att det finns något 

fel i produkterna som på något sätt skulle vara omoraliska.  
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8.5 Lika villkor 

Gruppen ser att produkterna kommer kunna användas av alla inom vår målgrupp. De underlättar även 

användandet av de som i vanliga fall inte hade kunnat köpa och använda betongmöbler. Användandet 

underlättas eftersom produkterna är mycket lättare än traditionella betongmöbler.  

 

8.6 Lärdomar av projektet 

 
En av de största lärdomarna som vi kommer ta med oss är hur man går vidare från att ha ett material 

som vid första anblick kan se ut som skräp och göra något helt nytt av det. Det krävs mycket 

kreativitet för att hitta på lösningar som inte är självklara. Det behövs även tålamod för att orka ta nya 

tag när man hamnat i en återvändsgränd. 
 
Eftersom vi har arbetat med produktutvecklingsarbeten tidigare hade vi en någorlunda klar bild om hur 

grunden till arbetet kommer se ut. Brainstorm, prototyptillverkning och tester har varit byggstenarna i 

projektet och det som fört arbetet framåt. Det som skiljer detta arbetet från tidigare arbeten är att vi nu 

fått ta det steget längre genom att exempelvis ha gjort en affärsplan och hemsida.  

 
Vi tar också med oss hur man planerar och genomför en utvecklingsprocess från början till slut. Vi har 

lärt oss att det är viktigt att våga gå tillbaka ett steg i processen för att undersöka något ytterligare eller 

gå i en annan riktning som anses vara bättre. Under projektets gång har vi haft många spår som varit 

tilltänkta slutprodukter. Exempelvis när vi valde att göra laminatskivor men avlsutade med att arbeta 

utifrån materialet.  

 
Vi har också lärt oss att man kan åstadkomma mycket med en hel del vilja och mycket tid. Det är 

mycket som kan verka svårt i början men vill man ge det lite tid så kommer man till slut lösa det.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Kostnadskalkyl, hylla, cirkeldiagram 
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Bilaga 2 Pest-analys 

 
 

Bilaga 3 Utvärdering av två koncept 
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Bilaga 4 Epscement 
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Bilaga 5 Diab safety data sheet 
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Bilaga 6 Hemsida 

 
Hemsidans startsida visar Divinycycle designs logotyp och flikar för hemsidans olika delar. Startsidan 

innehåller även en bild på ett bord som även säljs på hemsidan, vid bordet sitter David och Pontus. 

 
SHOP 

 
Shoppen ger kunden en snabb överblick av vad som finns i sortimentet. Den är uppbyggt av 

keyshotbilder som visar både form och yta på produkterna. 
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Produkt 

 
 
Klickar man vidare i shoppen till en enskild produkt kan man enkelt bestämma hur många man vill ha 

och sedan lägga den i kundvagnen. 
 
Om Divinycycle 

 
 
Scrollar man ner eller klickar man på “aboutfliken” kommer man till kapitlet där det står lite 

information om hur produkterna tagits fram. 
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Kontakt 

 
Vidare hittar man en flik där man kan kontakta divinycycle vid eventuella frågor. 

 

Bilaga 7 Tidsplan 

 
 

Bilaga 8 Utvärderingsmatris 
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Bilaga 9 Minirisk-metod 
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Bilaga 10 Visuell planering 

 
 

Bilaga 11 FMEA – Projekt 
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