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Sammanfattning 

Allt fler människor sitter mer och mer i vardagen, både på sitt arbete och på fritiden. Detta 

skapar problem för många i rygg, nacke och axlar med mera.  

På många företag så anlitas terapeuter såsom naprapater, kiropraktorer och massörer för att 

avhjälpa dessa problem. När dessa terapeuter gör företagsbesök, så är de i behov av en portabel 

behandlingsbänk som de kan utföra sina behandlingar på.  

På sina kliniker eller mottagningar så har de oftast väldigt robusta behandlingsbänkar som 

enkelt kan manövreras upp och ned. Däremot när de gör företagsbesök försvinner denna 

möjlighet, då de portabla behandlingsbänkarna är väldigt begränsade konstruktionsmässigt. 

Detta resulterar i att terapeuten inte kan arbeta i en optimal höjd när denne gör sina 

manipuleringar, vilket leder till att behandlingen av patienten inte blir optimal. 

För att dessa terapeuter skall få en bättre ergonomisk och även mer optimerad arbetsposition, så 

tas en lättviktig portabel behandlingsbänk fram, som enkelt kan justeras i höjd. På detta sätt kan 

dessa terapeuter fortfarande enkelt bära med sig sin portabla behandlingsbänk men även få 

några av fördelarna från en stationär bänk. Detta resulterar i att terapeuten kan arbeta i en mer 

ergonomisk arbetsställning samt att patienten även får en mer optimerad behandling gentemot 

tidigare alternativ av behandlingsbänkar. 

I detta projekt så har en fullt fungerande och konkurrenskraftig behandlingsbänk utvecklats som 

alternativ till dagens portabla behandlingsbänkar.  

Den portabla behandlingsbänk som tagits fram erbjuder justeringar i höjdled samt även andra 

komponenter som gör slutprodukten mer attraktiv till en bredare marknad.  

Recentibus portabla behandlingsbänk är ett måste i varje terapeuts arsenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
Today, more and more people are sitting, both at work and on their leisure time. And for many 

people, this creates problems in back, neck and shoulders etcetera. 

In many companies, therapists like naprapaths, chiropractors and masseuses are hired to help 

the staff with their problems. When these therapists are visiting the companies, they are in need 

of a portable treatment table, where they can execute their treatments.  

At the therapist's clinic they usually have a very robust treatment table, that can easily be raised 

and lowered. However, when the therapist needs to execute their treatment at another location, 

this option is no longer available, due to the limited construction of the portable treatment 

tables today. This leads to a non-ergonomic working position for the therapist during the 

manipulations he or she needs to be doing. Also it leads to a non-optimal treatment for the 

patient. 

To get a better ergonomic, and more optimal working position, a lightweight portable treatment 

table is being developed. This portable treatment table can easily be adjusted in height. Due to 

its lightweight construction, the therapist´s can still easily carry the table and the therapist also 

get some of the benefits from a stationary treatment table. 

This result, offers a more ergonomic working position for the therapist and also a more optimal 

treatment for the patient, compared to the previous alternatives on the market today. 

In this project, a fully functional treatment table, has been developed as an alternative to the 

portable treatment tables today. 

The portable treatment table which been produced, offers adjustments in height, and also other 

components to attract a wider market. 

Recentibus portable treatment table is a necessity, in every therapist´s arsenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
Projektet Recentibus har genomförts som examensarbete inom utvecklingsingenjörs- 

programmet på högskolan i Halmstad, där författarna under två terminer har utvecklat  och 

arbetat med nedanstående moment i rapporten för att åstadkomma ett lyckat resultat med 

produkten.  

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Jeanette Gullbrand som stöttat oss genom 

projektets gång och hjälpt oss att nå vårt mål.  

Vi vill även tacka naprapaten Daniel på Kropp & Funktion i Halmstad som bistått med 

behjälplig information för utvecklingen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt fler och fler människor rör sig mindre i vardagen och har mer stillasittande arbete än 

tidigare, och detta gör att allt fler drabbas av ryggproblem och andra åkommor relaterade till sin 

vardag.  

Detta gör att många människor privat och även företag tar in hjälp utifrån såsom naprapater, 

kiropraktorer och massörer för att behandla dessa problem. Behovet av dessa behandlingar ökar 

och många företag erbjuder dessa typer av behandlingar i sin personalhälsovård. 

För att underlätta för företag andra typer av personer som behöver behandlingar så har 

naprapaterna, kiropraktorerna och massörerna företagen som arbetsplats. Detta kräver då att 

terapeuterna som ska behandla personalen har en portabel behandlingsbänk med sig, och det är 

där detta projekt kommer in i bilden. 

Dagens portabla behandlingsbänkar är relativt simpla, hopfällbara konstruktioner som uppfyller 

sitt syfte men ändå har gott om utrymme för förbättring.  

Ett viktigt moment under behandlingsprocessen är att behandlingsbänken ska kunna höjas och 

sänkas till önskade nivåer, för att den som behandlar smidigt och på bästa möjliga sätt kan 

utföra sin behandling. Detta är något som saknas på dagens behandlingsbänkar och projektet 

avser ta fram en behandlingsbänk som klarar av detta ihop med andra förbättringar. 

1.2 Problembeskrivning 

Naprapater och kiropraktorer gör under sin behandling många moment i behandlingsprocessen 

och behöver under vissa moment justera höjden på behandlingsbänken för att på bästa möjliga 

sätt kunna utföra sin manipulation. Dessvärre så kan inte dagens behandlingsbänkar höjas eller 

sänkas, utan benen på bänkarna är låsta i ett läge och patienten måste kliva av bänken vilket 

leder till att den som behandlar måste höja eller sänka bänken manuellt på alla fyra benen. 

Detta gör behandlingsprocessen osmidig och mestadels av tiden används bänken i samma höjd 

genom hela behandlingen. Detta skapar till viss del problem, i både behandlingen av patienten 

och den ergonomiska arbetsställningen för terapeuten. 

 

De problem som behöver lösas är att kunna ta fram och konstruera en behandlingsbänk som 

kan justeras höjdmässigt men samtidigt även vara lätt, smidig att montera, hopfällbar och kunna 

paketeras i en väska för att enkelt kunna bäras med. Det största problemet är vikten, då bänken 

ska vara lätt att kunna tas med. Det är därför viktigt att rätt material väljs för att hålla vikten så 

låg som möjligt. 
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1.3 Mål & syfte  

Projektets mål är att ta fram en portabel behandlingsbänk som är höj- och sänkbar, utefter den 

marknadsanalys som gjorts hos Sveriges naprapater och kiropraktorer.. Idag finns inga portabla 

behandlingsbänkar som är höj- och sänkbara och fokus ligger på vikten och stabiliteten på 

bänkarna. Fördelen med att ha en höj- och sänkbar behandlingsbänk är att terapeuten kan arbeta 

på rätt höjd för varje manipulation som behöver göras på patienten.  

 

Syftet är att underlätta behandlingarna som inte utförs på en klinik för terapeuterna. Men även 

att förbättra hela behandlingsprocessen samt göra behandlingen mer optimal för både patient 

och terapeut. Genom att göra ergonomin bättre för terapeuten, blir behandlingen bättre för båda 

parterna. 

1.4 Kravställning 

Funktionella krav 

● Behandlingsbänken ska hålla en vikt under 15 kg 

● Behandlingsbänken ska kunna klara av en statisk vikt på minst 150 kg 

● Behandlingsbänken ska kunna klara av ett dynamiskt tryck på cirka 250 kg 

● Tillverkningskostnaden ska understiga 4000 kr 

● Hopfällbar och smidig att sätta ihop och ta isär 

● Höj- och sänkbar 

 

Funktionella önskemål 

● Möjlighet för anpassning för massörer med media och högtalare 

● Få komponenter för tillverkning 

● Inbyggt batteri 

 

Icke-funktionella krav 

● Behandlingsbänken ska kunna säljas med vinst 

● Behandlingsbänken ska uppfylla kundsegmentets basbehov 

● Behandlingsbänken ska vara prisvärd i förhållande till dagens portabla bänkar 

 

Icke-funktionella önskemål 

● Estetiskt tilltalande 

● Behandlingsbänken tillverkas i återvinningsbara material 

● Tillverkningen kan utföras av projektmedlemmarna 
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1.5 Tidsplan 

Hur de olika delarna i utvecklingsprocessen skulle förhålla sig tidsmässigt specificerades i ett 

Gantt-schema i början på projektet (se bilaga 2). Projektet påbörjades i Augusti 2016 och 

avslutas i Maj 2017. Några av de viktiga hållpunkterna för projektet har varit. 

 

● Koncepredovisning, 15 December 2016. 

● Slutredovisning, 16 Maj 2017. 

● Rapportinlämning, 21 Maj 2017. 

● UTEXPO 24-27 Maj 2017. 

1.6 Projektets avgränsningar 

Efter att projektgruppen gjort en modell i trä, insåg projektgruppen att det var en del 

beräkningar som inte tagits hänsyn till. Detta i kombination med att det skulle bli för dyrt att 

bygga en bänk själva, gjorde att projektgruppen valde att köpa en färdig bänk och modifiera 

den, istället för att bygga en egen från grunden. 

1.7 Metoder 

De metoder som kommer att komma till användning under projektet är brainstorming, FMEA, 

utvärderingsmatriser och olika typer idégenereringsmetoder som BAD, PAD, MAD och 

slutligen CAD för att nå den lösning som eftersträvas. 

 

Brainstorming 

Brainstorming är en form av möte, där alla deltagarna försöker komma på så många idéer som 

möjligt, dessa idéer granskas sedan och tas bort eller sparas, tills man har ett fåtal idéer kvar 

som man tror kommer fungera och vara genomförbara (Holmdahl, 2010). 

För att komma fram till eventuella lösningar har projektgruppen brainstormat tillsammans. 

Gruppen satt och skrev ner alla lösningar som möjligen skulle kunna fungera. Efter diskussion 

inom projektgrupp och med tredje part har antalet lösningar sållats ner till de som 

projektgruppen anser skulle fungera bäst. 

 

 

BAD - Brain Aided Design 

 I ett inledande skede så tänker och analyserar man problemet för att försöka hitta lösningar på 

olika problem och andra förbättringar. Det gäller att kunna hantera de olika idéerna och 

lösningarna i huvudet för att komma vidare i utvecklingen. Detta är en enkel fas där det inte 

krävs några material eller liknande samt att när man har idéerna så kan man smidigt gå vidare 

till nästa steg för att skissa upp de olika problemen och lösningarna (Holmdahl, 2010). 

 

PAD - Pencil aided design 

Denna fas handlar om att rita upp problemet för att få en bättre bild av både problemet och 

lösningarna som kan tillämpas. När man fått ner tankarna till pappret så får man något visuellt 

att jobba och kommunicera med och kan därifrån arbeta vidare (Holmdahl, 2010). 
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MAD - Model aided design 

När man har en bra och klar bild på ett papper och vill gå vidare i utvecklingsfasen så kan man 

skapa en modell av det man skissat upp. I denna fas så omvandlar man alltså det man skissat 

upp till en fysisk modell man kan arbeta vidare på. Här kan man känna och klämma på 

modellen för att få en bättre känsla av den produkt man arbetar med samt även få en idé om hur 

slutprodukten skulle kunna tänkas se ut. I viss mån kan man även verifiera vissa funktioner på 

produkten (Holmdahl, 2010). 

 

CAD - Computer aided design 

Denna fasen handlar om att rita upp sin modell på datorn, här kan man rita med exakta mått, 

sätta toleranser samt bygga ihop sin modell virtuellt. Med en CAD-modell kan man få ut 

ritningar för alla komponenter som sedan kan skickas vidare till en leverantör för konstruktion. 

Fördelen med en CAD-modell är att man kan se virtuellt hur den kommer se ut i verkligheten. 

Man kan även testa hållbarheten, för att se så man har dimensionerat rätt (Holmdahl, 2010). 

 

Marknadsundersökning 

För att få en uppfattning om hur marknaden ser ut och vad som behövs, görs en 

marknadsundersökning där de två kundsegmenten projektet riktat in sig på, får svara på ett 

antal frågor. Dessa frågor presenteras i form av online-enkät som mailats ut till målgruppen 

med hjälp utav svenska naprapat och kiropraktorförbunden. Datan samlas in och analyseras av 

projektgruppen för att se hur efterfrågan på en behandlingsbänk som är höj- och sänkbar ser ut, 

utan att ställa just den frågan. 

 

Användarstudie 

En portabel behandlingsbänk lånades från en naprapat i Halmstad som kunde användas för att 

analysera den, få känna hur det kändes att ligga på den samt hur det var att höja och sänka den.  

 

Byggande av modell 

Under framtagandet av produkten kommer en modell att byggas för att få bättre kännedom och 

känsla för hur slutresultatet kommer bli. Denna modell kommer att skapas i trä, då det är enkelt 

och billigt material att arbeta med. Utifrån modellen kan projektgruppen analysera de tankar 

och ideér som uppkommit på ett bättre sätt i praktiken. 

 

FMEA - Failure mode and effects analysis 

En FMEA är en analysprocess som initialt används i samband med dynamisk 

produktutveckling, för att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera risker med projektet, 

produkten och processen (Ottosson, 2004). Man sätter nummer på de olika riskerna som kan 

uppkomma, där siffrorna visar hur allvarlig risken är, hur ofta den uppkommer och hur möjligt 

det är att åtgärda felet. Nummerskalan går från ett till tio, där tio är allvarligast. De tre nummer 

som blivit i förväg satta multipliceras sedan med varandra och därefter skapar man åtgärder för 

de som har högst nummer.  
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Utvärderingsmatris 

I en utvärderingsmatris så listar man de egenskaper som är viktiga för produkten och ett värde 

mellan ett och nio sätts som beskrivning på egenskapens vikt i produkten. Där ett är nästintill 

oviktigt och där nio är mycket viktigt. Denna metod är bra att använda för att kunna välja bland 

olika koncept att gå vidare med och få ett bra och faktabaserat resultat. Här analyserar man 

koncepten enskilt och ser hur väl de lever upp till kraven och önskemålen som är ställda på 

produkten (Nordin, 2015).  

 

Kontakt med kundsegmentet 

För att projektet skall lyckas så håller projektmedlemmarna under utvecklingstiden ständig 

kontakt med kundsegmentet som produkten är avsedd för. Under detta projekt har arbetet och 

utvecklingen skett i samband med en lokal naprapat i Halmstad för feedback och validering av 

idéer och resultat som uppkommit under projektets gång. 
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2. Projektmodell  

2.1 Dynamisk produktutveckling 

Under detta projekt så kommer projektgruppen att använda sig utav dynamisk 

produktutveckling där lösningarna för frågeställningarna kommer att arbetas fram under 

projektets gång. Det är också viktigt att alla vederbörande i projektet har samma vision och mål 

för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Denna modell har valts då den avsedda 

produktens konstruktionslösning ännu inte är satt och behöver utvärderas genom olika tester 

och beräkningar. Arbetet med  projektet kommer att delvis fortskrida genom parallellt arbete 

för kunna komma vidare på ett mer effektivt sätt (Ottosson, 2004).  

 

Tumregler 

 

Inom DPD (dynamic product development) finns det en del olika tumregler som gruppen 

kommer att tillämpa. 

● Strömmande vattnets princip, vilket innebär att projektet ska inte ha en förutbestämd 

väg, kommer det ett litet hinder i vägen fortsätter man med resten av arbetet för att 

sedan gå tillbaka och ta hand om problemet. Samlar man många problem och kan 

komma vidare utan att lösa dem direkt, så kan problemen ibland lösas av sig självt om 

man gjort eller ändrat något i produkten. (Holmdahl, 2010, s.265 ) 

● Fatta många små och få stora beslut, istället för att fatta stora beslut som ändrar 

produkten helt, fattar man under utvecklingens gång många små beslut, detta gör att 

man kan hålla maximal hastighet på utvecklingen. (Holmdahl, 2010, s.263 ) 

● Konstruera och verifiera samtidigt. Enligt (Holmdahl, 2010, s.271 ) är det bra att 

verifiera de små framstegen i utvecklingen, detta gör att man tidigt kan snappa upp 

problem, istället för att vänta tills utvecklingen är klar och stöta på problemen där, för 

att sedan gå tillbaka och ändra om i produkten. 

● Växla mellan olika arbetsuppgifter. För att inte vara stillastående i projektet och för att 

hela tiden tycka att det är roligt och intressant, är det viktigt att hela tiden byta 

arbetsuppgifter. Detta hjälper både kreativiteten och produktiviteten inom utvecklingen 

av projektet. (Holmdahl, 2010, s.262 ) 

● Uppfinn hjulet på nytt. Detta innebär att man ska sätta sig ner och försöka komma fram 

till lösningar på problemet innan man tittar på andra lösningar som finns på problemet 

(Holmdahl, 2016, s.283 ). Genom att titta på andra lösningar, blir det lätt att man fastnar 

i samma tankebana, därför är det bättre att komma fram till samma lösning som redan 

finns, eller också en bättre lösning.  
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3. Teori  

De flesta linjära aktuatorer fungerar genom att en motor är kopplad till ett antal kugghjul,  som i 

sin tur driver en skruv. Denna skruven tillsammans med kugghjulen gör om motorns 

rotationskraft till en kraft som går linjärt.  

 

Eftersom att liften bygger på en elektrisk motor, kugghjul och en skruv, resulterar det i att det 

blir en tyst rörelse när den används. Linjära aktuatorer är även självlåsande, vilket innebär att 

liften inte rör sig efter att man stannat den och den har en last på sig. Den här låsningen skapas 

utav skruven tillsammans med kugghjulen. [
1
] 

 

Eftersom att aktuatorn drivs av kugghjul kan utväxlingen variera väldigt mycket mellan olika 

modeller. Om det önskas en snabbt höjande och sänkande lift måste vikten som liften klarar av 

offras, och tvärtom. Det är viktigt att den aktuator som väljs klarar av den dynamiska vikt som 

krävs utav konstruktionen. Den dynamiska vikten är den vikt som aktuatorn klarar av under 

aktivt läge, alltså när den används. Det är utifrån den dynamiska vikten aktuatorn klarar av som 

den klassificeras efter. En annan vikt att tänka på är den statiska vikten, den är den vikt som 

aktuatorn klarar av när den står still, efter att motorn har stannat och skruven har låst sig. Väljs 

en aktuator som inte klarar av den vikt som önskas finns det stor risk för att motorn bränner 

direkt och att låsningen i aktuatorn går sönder. Det är även viktigt att även välja rätt längd på 

den linjära aktuatorn som väljs, detta då aktuatorn i sig har en längd, plus slaglängden. Blir 

denna för kort så drabbar det hela konstruktionen, samma sak gäller om den blir för lång och 

inte får plats [
2
]. 

 

En negativ aspekt av linjära aktuatorer är verkningsgraden på den. Detta innebär den tid som en 

aktuator kan användas, innan den behöver en paus för att kylas ner. Det är viktigt att försöka 

följa dessa anvisningar, då motorn i värsta fall kan brännas. Genom att följa verkningsgraden på 

aktuatorn kan även livslängden ökas. [
3
] 

 

  

                                                
1
 Reac. Self-lock and efficiency.  http://www.reac.se/facts/actuators/self-lock-and-efficiency/  

 
2
 Anaheim Automation. Linear Actuator Guide. 

http://www.anaheimautomation.com/manuals/forms/linear-actuator-

guide.php#sthash.dLxoWbWk.dpbs 
 
3
Anaheim Automation. Linear Actuator Guide. 

http://www.anaheimautomation.com/manuals/forms/linear-actuator-

guide.php#sthash.dLxoWbWk.dpbs  
 



 

8 

 

4. Utvecklingsprocessen  

4.1 Datainsamling 

Insamlandet av data för projektet är en viktig del för att kunna komma framåt i 

utvecklingsprocessen och projektgruppen har använt olika typer av inhämtning av information, 

för att få ett mer kvalitativt dataunderlag att arbeta med. 

 

Marknadsundersökning 

För att få en god uppfattning av vad marknaden och de kundsegment projektgruppen riktar sig 

till så görs en enkätundersökning. Enkätundersökningen skickades ut till de primära 

kundsegmenten, naprapater och kiropraktorer, via nyhetsutskick från Svenska Naprapat 

respektive Kiropraktorförbundet. På detta vis får projektgruppen en god uppfattning om vad de 

aktiva terapeuterna i dagsläget upplever för problem med dagens behandlingsbänkar och 

validerar grundidén för produkten. I marknadsundersökningen så är även prissättningen en 

viktig faktor och kommer att tas upp. Detta för att ha en god utgångspunkt vid materialval och 

möjligheter till att montera mer funktioner på behandlingsbänken. 

Projektgruppen gör en kvantitativ enkätundersökning online för att få in så mycket data som 

möjligt. 

 

Datainsamling via aktiva terapeuter 

Efter att ha pratat med en lokal kiropraktor, är höjningar och sänkningar väldigt beroende på 

patienten. Kiropraktorn kom fram till att genomsnittet för höjningar och sänkningar per patient 

är cirka tre till fyra stycken per behandling. Detta innebär att terapeuten gör två till tre 

behandlingar i felaktig höjd per patient om denne inte har möjligheten att justera höjden på 

behandlingsbänken. 

Kundundersökning 

För att få en god uppfattning om hur en naprapat arbetar och för att se hur behovet var kring en 

höj- och sänkbar behandlingsbänk, så gjordes en kundundersökning, där en naprapat ombads 

skriva upp hur många justeringar i höjdled denne gjorde under tiden som behandlingen 

utfördes.  

Naprapaten som utförde dessa behandlingar noterade följande justeringar från 2017-05-08 till 

och med 2017-05-09: 

 

Dag 1: 8 stycken patienter, totalt 38 stycken justeringar av höjd. 

Justeringar i höjd per patient dag 1: 8+4+4+5+5+9+3 = 38 justeringar 

 

Dag 2: 5 stycken patienter, totalt 34 stycken justeringar av höjd. 

Justeringar i höjd per patient dag 2: 6+7+4+9+8 = 34 justeringar 

 

Genomsnittliga justeringar: 

Totalt 72 stycken justeringar på 13 patienter. Detta motsvarar 5,5 justeringar per patient. 
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Data från marknadsundersökningen 

Genom den kvantitativa enkätundersökningen som gjordes så fick projektgruppen in totalt 170 

stycken svar från aktiva naprapater och kiropraktorer. Utav dessa 170 svar så bestod 

kiropraktorer för 92 stycken svar och naprapater för 78 stycken svar. 

 

Viktförhållande 

I enkäten fick de svarande en fråga om vad de anser är en acceptabel maxvikt för en portabel 

behandlingsbänk och flest antal hamnade på 10-15 kilo (se figur 1). Detta ger en indikation på 

vilken vikt projektgruppen bör hålla sig till och ger en avgörande faktor på materialval och 

konstruktionen.  

 

 

         Naprapater       Kiropraktorer 

 
Figur 1, Pajdiagram för maxvikt på en portabel behandlingsbänk 

Prisförhållande 

Naprapaterna och kiropraktorerna fick frågan om vad de anser är ett skäligt pris för en portabel 

behandlingsbänk som uppfyller deras behov och svaren blev relativt lika för de båda 

yrkesutövarna (se figur 2). Utifrån de svar som mottagits så ligger intervallet mestadels mellan 

4 000-10 000 kronor men även en hel del var villiga att betala över 10 000 kronor. 

 

          Kiropraktorer                    Naprapater 

 
Figur 2, Pajdiagram för vad de olika grupperna är villiga att betala 
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Prioritet & krav på egenskaper på behandlingsbänken 

För att se vilka egenskaper yrkesutövarna naprapater och kiropraktorer prioriterade mest hos en 

portabel behandlingsbänk, så fick de utifrån alternativen välja två av egenskaperna nedan (se 

figur 3 och 4). Detta ger projektgruppen en bra utgångspunkt på vad det är som fokus bör ligga 

kring när bänken utvecklas och konstrueras. 

 

 

Naprapater 

 
Figur 3, Stapeldiagram för vad som är de viktigaste egenskaperna hos en bänk 

 

Kiropraktorer 

 
Figur 4, Stapeldiagram för vad som är de viktigaste egenskaperna hos en bänk 

Sammanfattning av marknadsundersökning 

Efter analys och genomgång av de svar som mottagits genom enkätundersökningen och 

kontakten med kundsegmentet, fastslogs det att den idé och produkt som projektgruppen avsåg 

ta fram, hade en tydlig marknad. 

4.2 Idégenerering & Utvärderingar 

 

Idégenerering 

Som utgångspunkt för detta projekt så har idéerna till en början kommunicerats mellan de två 

projektmedlemmarna och lett till grova skisser på papper.  

De lösningar som fokus legat på har varit två stycken typer av konstruktioner som klarar av hög 

belastning och som är stabila. Den första lösningen som skissades upp var en saxlift som främst 

förekommer i industriella sammanhang och hos verkstäder. Detta är en konstruktion som klarar 

av mycket hög belastning och som är relativt simpel att konstruera.  

Den andra lösningen som skissades upp var en ordinär behandlingsbänk där lyftkraften kom 

från antingen i mitten eller sidorna av bänken. 

Efter utvärdering av dessa två lösningar så vägdes för- och nackdelarna mot den kravsättning 

som de skulle förhållas till. De främsta kraven konstruktionerna skulle förhålla sig till var vikt, 
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pris och enkelhet. För att åskådliggöra resultaten efter utvärderingen, gjordes en 

utvärderingsmatris där egenskaperna för respektive konstruktion kunde viktas mot kraven 

enligt nedan. 

 

Utvärderingsmatriser 

För att på ett simpelt sätt åskådliggöra de olika komponent- och konstruktionslösningars 

inverkan på slutprodukten, gjordes en utvärderingsmatris för det konstruktionsalternativ som 

skulle användas (se figur 5) samt vilken typ av lift som skulle användas (se figur 6). 

 

 

Utvärderingsmatris för konstruktionen 

Resultatet från denna utvärdering blev att saxliftens konstruktion skulle kräva mer material, 

vilket gör konstruktionen tyngre samt att egenskapen för att den enkelt ska kunna fällas ihop 

blir onödigt komplex i förhållande till den andra lösningen. 

Utifrån detta lades saxliftskonstruktionen åt sidan och den andra lösningen med liftar på 

kortsidorna blev den slutgiltiga konstruktionen. 

 

Utvärderingsmatris för lyftkraften till konstruktionen 

Resultatet av denna utvärdering blev att den linjära aktuatorn skulle passa projektgruppens 

behov bäst. Den största skillnaden var vikten, som var en viktig del av slutresultatet. 

Hydraulcylindern var bättre på en del punkter, men i slutändan blev den alldeles för tung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val av komponenter 

Figur 5, matris för konstruktionen 

Figur 6, matris för liftalternativ 
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För att komma vidare med den lösning som valts, så gjordes efterforskningar på olika 

komponenter för konstruktionen och vad som krävdes för att nå den slutprodukt som 

eftersträvades. 

Frågeställningar som dök upp i samband med detta var  

● Vilken aktuator skulle användas som var stark nog, stabil och prisvärd?  

● Hur skulle behandlingsbänken konstrueras så att aktuatorerna skulle passa in? 

● Hur smidigt skulle det gå att fälla ihop behandlingsbänken? 

● Hur skulle strömförsörjningen fungera för liftarna? 

 

Efter utförd efterforskning hittades linjära aktuatorer (se figur 7) från en kinesisk tillverkare 

som uppfyllde de krav som ställts upp. Dessa var både prisvärda, starka och inte för tunga. 

Konstruktionen kunde även lätt anpassas efter dessa aktuatorer, vilket möjliggjorde vikbarhet 

samt enkelhet (se figur 8). Aktuatorerna drivs med 12 volt, vilket gjorde att de kunde drivas 

med batterier samt även att en transformator kunde kopplas in för direkt strömförsörjning via 

eluttag. Eftersom att naprapaten ville kunna höja minst 25 cm på en behandlingsbänk, valdes 

aktuatorer med 30 mm slaglängd. 

  

Figur 7, aktuatorn från Kina Figur 8, teknisk data på aktuatorn 
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4.3 Design av konstruktionen i 3D 

Efter fastställning av de aktuatorer som skulle användas och vilken konstruktion som de skulle 

monteras på, så kunde CAD-ritningarna påbörjas. I programmet Catia så ritades konstruktionen 

upp och måttsattes för att i den efterföljande processen skulle kunna tillverkas (se figur 9 och 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med denna ritning tillhanda kunde projektgruppen påbörja utvärdering av konstruktionen 

digitalt och även i verkligen.  

4.4 Skapande av modell 

För att få en bättre känsla av konstruktionen byggdes en modell av ramen, det vill säga, de 

rektangulära profilerna, i trä. Material inhandlades och en enkel modell byggdes och utifrån 

den modellen uppstod nya funderingar kring huruvida starka gångjärn mellan de rektangulära 

ramdelarna kunde användas eller inte för att klara av kraften i mitten utan stöd. Efter 

reflektering och analys, slog projektgruppen fast att någon form av stöd eller kraftupptagning 

behövdes i konstruktionen.  

4.5 Val av material 

Då den eftersträvade konstruktionen av behandlingsbänken var uppritad, så gjordes även en 

sammanställning av de material som behövdes. Materialvalet för konstruktionen blev 

aluminium, då det var både lätt och starkt, vilket passade väl in på de krav som satts.    

4.6 Införskaffande av material 

Efter kontakt och besök hos olika materialleverantörer, fastslogs det att leveranskostnaden på 

cirka 800 kronor för varje enskild profil som behövdes, blev alldeles för hög för 

konstruktionen. För att komma vidare, så gjordes mer efterforskning efter alternativa metoder 

att få fram det material som söktes, dessvärre utan någon större framgång. 

 

Figur 10, ritning av en halv bänk Figur 9, ritning av en halv bänk 
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För att kunna ta fram en prisvärd behandlingsbänk så fick projektgruppen ändra riktning något 

i processen. Istället för att från grunden tillverka en behandlingsbänk, så fanns färdiga enklare 

behandlingsbänkar i aluminium till konkurrenskraftiga priser, som kunde användas och 

modifieras. Detta alternativ visade sig vara avsevärt bättre ur en ekonomisk synpunkt och att 

tillverka en egen behandlingsbänk var inte ekonomiskt försvarbart. 

 

Den behandlingsbänk som passade ändamålet (se figur 11), beställdes och kunde hämtas upp i 

Laholm, vilket möjliggjorde snabb leverans. 

 
Figur 11, bänk som beställdes 

Då denna behandlingsbänk kostade en bråkdel jämfört med att tillverka en helt egen 

behandlingsbänk från grunden, så fanns goda marginaler att göra en vinst på slutprodukten. 

4.7 Justerade ideér och ritningar 

När den nya bänken var i projektgruppens besittning så påbörjades idégenereringen och 

skissandet för hur bänken skulle modifieras och hur aktuatorerna skulle bli positionerade. 

För att undvika någon form av snedbelastning, så skulle aktuatorerna helst centreras mellan 

benparen och utifrån detta kunde skisser tas fram. 

 

Utifrån skisserna hade modifikationen av den nya behandlingsbänken som köpts fastställts och 

kunde därefter ritas upp i Catia för tydligare se hur slutresultatet skulle bli (se figur 12 och 13).  

 

 

Figur 12, slutlig CAD-ritning i hopvikt läge Figur 13, slutlig CAD-ritning i helhet 
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4.8 Aluminiumprofiler till prototypen 

Material behövdes och återigen behövde projektgruppen försöka få tag på enstaka 

aluminiumprofiler för att kunna fästa aktuatorerna i. Då det var kortare längder och viss 

flexibilitet kring profilvalet av aluminiumprofilen, så var det något enklare att få tag på hos 

lokala plåt- och svetsfirmor då de ofta lagerhåller mindre bitar. Aluminiumprofilerna som 

passade in i konstruktionen kunde därför kort därpå beställas och hämtas i Halmstad. 

 

4.9 Skapandet av prototypen 

När allt material var på plats och ritningen för konstruktionen var färdigställd, kunde 

prototypbyggnationen påbörjas. Byggnationen av prototypen skedde i verkstadslokalerna på 

högskolan i Halmstad. 

 

Förberedning och svetsning av aluminiumprofilerna 

För att kunna bygga prototypen behövdes fyra stycken aluminiumprofiler som var passade på 

benparen. Två aluminiumprofiler för varje benpar. Projektgruppen började med att kapa dessa 

aluminiumprofiler till rätt längd, för att sedan fila och borra för att få en tillräcklig radie i 

profilerna så att de skulle passa kring de cylindriska benen. Efter att aluminiumprofilerna var 

klara behövde projektgruppen mäta ut exakt var de skulle svetsas fast samt även slipa bort den 

färg som fanns på benen, där de skulle svetsas. Detta gjordes för att få så bra svetsresultat som 

möjligt. När detta var utfört, svetsades aluminiumprofilerna fast på benparen (se figur 14 och 

15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15, bild efter att svetsningen är klar Figur 14, närbild på svetsning 
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Anpassning av benpar för aktuatorerna  

Efter att profilerna svetsats fast på benen behövdes mittendelen på benparen sågas av på två 

ställen för att liften skulle kunna komma på plats och centreras. Den del av mittendelen som 

togs bort, ersattes av en kvadratisk aluminiumprofil som var 80 x 80 mm, med en höjd på 50 

mm. Denna profil var tillräckligt stor för att liften skulle kunna träs igenom utan problem med 

benen monterade på bänken (se figur 16 och 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästen för aktuatorerna 

Två fästen gjordes per lift, som sedan centrerades och svetsades på profilerna som sitter på 

benparen. Fästen, med möjlighet att dra fast aktuatorerna med bultar användes för att inte 

behöva svetsa fast dessa till benparen direkt (se figur 18 och 19). Detta skapar också en 

möjlighet att enkelt kunna demontera eller byta ut aktuatorerna vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16, bild på benpar efter andra 
svetsning, med aktuator på 

Figur 17, närbild fästpunkt 

Figur 18, övre fäste Figur 19, undre fäste 



 

 

17 

 

Konstruktion och installation av ljudsystem 

Med hjälp av två högtalarelement tillverkade gruppen två enklare högtalare med hjälp av ett rör 

och ett lock i samma diameter som högtalaren. Efter att högtalarna blivit konstruerade, borrades 

det hål på undersidan av bänkens plywoodskiva för att placera högtalarna intill hålet där 

huvudet är placerat när en patient ligger på behandlingsbänken. Det gjordes även mindre hål i 

överdraget på bänken för att ljudet skulle kunna färdas igenom ordentligt och inte låta isolerat. 

När högtalarna hade konstruerats och monterade i behandlingsbänken, placerades bluetooth-

mottagaren i det anslutande hörnet av behandlingsbänken. Därefter löddes högtalarkablarna på 

plats och samtliga komponenter limmades fast med smältlim på behandlingsbänken.  

 

Strömförsörjningen och strömställare för komponenterna 

För att koppla in ström till de båda liftarna och bluetooth-mottagaren så kopplades de ihop med 

ett bilbatteri, där kablar drogs på undersidan av bänken. För att kunna använda lyft- och 

sänkfunktionerna på liftarna användes en trådlös vinschanordning. Denna vinschanordning 

hade möjligheten att justera polariteten, vilken aktuatorerna krävde för att kunna röra sig upp 

och ned. Med denna vinschanordning skapades även möjligheten att kontrollera höj- och 

sänkfunktionen trådlöst med hjälp av en fjärrkontroll. 

 

 

Kostnadskalkyl för prototyp 

Kostnadskalkyl för prototypen kan ses nedan. Den totala kostnaden, exklusive arbetskostnad 

blev 3992 kronor inklusive moms. 

 
Figur 20, kostnadskalkyl för prototyp 
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5. Produkten 

Den lösning som har tagits fram uppfyller de funktionella krav som fanns vid projektets start.  

En avstämning mot den funktionella kravställningen: 

● Behandlingsbänken skulle hålla en vikt under 15 kg och med alla komponenterna 

installerade på prototypen så uppnåddes en vikt på 12.7 kg. 

● Behandlingsbänken ska klara av en statiskt vikt på 150 kg och vid tester så klarade 

bänken mer än detta. 

● Då det var svårt att testa en exakt dynamisk vikt på 250 kg, så är det därmed inte så 

enkelt att avgöra om detta krav uppnåtts eller inte. Behandlingsbänken klarar av att 

både projektmedlemmarna sitter på bänken och gungar bänken upp och ned. 

● Tillverkningskostnaden skulle understiga 4000 kr och efter att prototypen blivit 

färdigställt blev slutkostnaden för prototypen 3992 kr. 

● Behandlingsbänken är ihopfällbar och den är fortfarande smidig att ta isär och ställa 

upp. 

● Höj- och sänkbarhet finns tillgängligt på behandlingsbänken. 

 

Det huvudsakliga målet var att ta fram en behandlingsbänk som kunde höjas och sänkas och 

samtidigt som en kunde anses portabel. Den behandlingsbänk som tagits fram kommer att ge 

terapeuterna som använder den en mer ergonomisk arbetsställning samt även förbättra 

möjligheten att ge patienten en bättre behandling, likt den de kan mottaga på terapeuternas 

klinik. Patienten behöver numera inte kliva av behandlingsbänken när en höjdjustering behövs, 

utan terapeuten kan med ett enkelt knapptryck höja och sänka behandlingsbänken trådlöst (se 

figur 20 och 21). 

 

 

 

 

Behandlingsbänken har en höjd i sitt nedersta läge, som är 600 mm och i sitt översta läge har 

den en höjd på 900 mm, då aktuatorn har en slaglängd på 300 mm. Med dessa höjdnivåer så 

kan terapeuter med olika längder utföra sina manipulationer och dylikt. Då utgångsnivån i höjd 

är 600 mm så kan vissa begränsningar finnas för de terapeuter som är något kortare eller 

föredrar att arbeta väldigt lågt.  

 

Figur 22, bänkens nedersta läge Figur 21, bänkens översta läge 
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Aktuatorerna som sitter på bänken är budgetvarianter från Kina, detta resulterar i att 

aktuatorerna lyfter väldigt sakta. Minimum läge till maximum läge på liftarna tar cirka 1.5 

minuter att komma till. Liftarnas kapacitet är 1500 Newton styck, vilket innebär att de i teorin 

ska klara uppåt 300 kg tillsammans. 

 

Vid hålet för huvudet sitter två högtalare monterade inuti stoppningen, dessa är kopplade till en 

bluetooth-mottagare, som man i sin tur kopplar ihop med en annan bluetooth enhet. När man 

ligger på bänken och det spelas upp musik blir ljudet mycket bra och isolerat, samtidigt som 

man fortfarande hör riktat ljud runt omkring sig. 

 

En fjärrstyrning till en vinsch är installerad på bänken. Denna fjärrstyrning fungerar bra för att 

styra liftarna upp och ner. Detta ger smidigheten att kunna höja och sänka bänken med hjälp av 

en fjärrkontroll. 

 

FMEA 

Projektgruppen gjorde en FMEA (Failure Mode Effect Analysis) för prototypen som tagits 

fram och specificerade olika problem som kunnat uppstå, dess konsekvens och åtgärder. 

Många av de felfunktioner som tas upp i FMEA:n kan begränsas och minimeras genom att 

fortsätta utveckla och förbättra produkten i sin helhet. Åtgärder som att justera materialval, 

bygga in elektronik i konstruktionen samt optimera komponenterna skulle minimera de 

tänkbara risker som finns hos prototypen idag. Prototypens fullständiga FMEA-analys kan ses i 

bilaga 6. 
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6. Marknaden  

6.1 Kundsegmenten 

Kunderna för gruppens produkt är framförallt naprapater, kiropraktorer och massörer. I 

dagsläget finns det cirka 1300 aktiva naprapater och  cirka 800 aktiva kiropraktorer. Den större 

kundgruppen är massörer, dessa har inte riktigt samma behov av en höj- och sänkbar 

behandlingsbänk, då de ofta jobbar på samma höjd genom hela behandlingen.  Det finns cirka 

13000 aktiva massörer i Sverige idag. 

 

6.2 Konkurrenter 

Konkurrenter 

De konkurrenter som existerar i dagsläget är de företag som bedriver försäljning av 

behandlingsbänkar, både portabla och stationära. De allra flesta företag bedriver sin försäljning 

via internetbaserade butiker. Några av de aktiva företagen som kan ses som konkurrenter i 

Sverige är: 

● Medema Physio AB (Internetbaserad butik) 

● DJO Nordic Aktiebolag (fysioett.se - Internetbaserad butik) 

● SweHealth Worldwide AB (Internetbaserad butik) 

● Tarsus AB (Internetbaserad butik och tillverkare av behandlingsbänkar) 

 

Konkurrerande produkter 

I dagsläget så har projektgruppen inte stött på några liknande konkurrerande produkter som 

erbjuder liknande egenskaper i sin produkt. De produkter som finns på marknaden är de 

klassiska portabla behandlingsbänkarna samt även de stationära.  

En av de potentiella konkurrenterna Tarsus AB har utarbetat ett elektrisk underrede som de 

placerar sina portabla behandlingsbänkar på för att elektriskt kunna höja dessa bänkar. Denna 

konstruktion är dock alldeles för stor och tung för att kunna bli omnämnd som portabel, vilket 

gör den lösning som tagits fram under projektet mer attraktiv. 

 

Fördelar gentemot konkurrenter 

De fördelar som Recentibus kan dra nytta av är: 

● Det finns ingen motsvarighet på marknaden i form av egenskaper på produkten 

● Inget patent på lösningen har hittats hos patentverket 

● Möjlighet att erbjuda en relativt unik produkt med god vinstgivande prissättning 

 

Produktpositionering 

Idag finns det en uppsjö av olika portabla behandlingsbänkar, men det finns inga portabla 

behandlingsbänkar som kan höjas och sänkas med en patient som ligger på den. 

Projektgruppens lösning är alltså unik i det avseende att det är en portabel behandlingsbänk 

som kan höjas och sänkas med en patient som fortfarande ligger på den.  
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6.3 Marknadsplan  

Marknadsföringsplan 

Till en början är projektgruppens plan att sälja och marknadsföra produkten själva. För att 

kundsegmenten skall vara medvetna om att produkten finns vill projektgruppen använda oss av 

de olika förbund för naprapater, kiropraktorer och massörer. Genom dessa förbund kan vetskap 

om den produkt som tagits fram spridas genom till exempel månatliga utskick. 

 

Försäljningskanaler 

Den huvudkanal som är avsedd att användas för försäljning är den egna hemsidan som avses tas 

fram. På denna sida kan besökare läsa om och beställa de produkter som tillhandahålls.  

 

Den sekundära kanalen är andra internetbaserade försäljare som redan har etablerade kunder. 

Via denna kanal kan spridningen av projektgruppens produkt gå fortare på grund av de 

besökare som deras hemsida redan har. På detta sätt minskar vinstmarginalen men däremot ökar 

spridningen. 

 

Prissättning 

Priset sätts utifrån vilken totalkostnad en bänk kommer få, priset kommer även att variera 

beroende på modell och funktion.  

Den instegsprodukt, som är den höj- och sänkbara portabla behandlingsbänken, är tänkt att 

prissättas så att den är acceptabel för de terapeuter som vill ha en portabel bänk men samtidigt 

inte vill lägga allt för mycket på en stationär bänk, som är avsevärt dyrare än de portabla. 

 

Service, underhåll och uppföljning 

För att erbjuda kunderna bra service så skall reservdelar kunna tillhandahållas till rimliga priser. 

Även uppdateringar av motorer och elektronik skall kunna köpas för att passa befintliga 

produkter på marknaden. Detta sker givetvis inom rimliga ramar för nya produkter som kan 

tänkas lanseras.  

6.4 Distribution och leveranser 

Distributionskanaler 

För att distribuera produkten, anser projektgruppen att en egen hemsida skulle vara det bästa. 

Genom att ta kontakt med Svenska naprapat-, kiropraktor- och massageförbunden hade man 

fått ett bra ställe för att nå kundsegmenten. 

 

För att hålla nere priset hade projektgruppen själva behövt åka till Kina för att försöka hitta en 

fabrik där bänkarna kan tillverkas. Slutmonteringen skulle då ske i Sverige utav 

projektmedlemmarna. 
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Leveranser 

Vid försäljning kommer produkten att skickas med hjälp av Postnord eller annat konkurrerande 

fraktbolag om de visar sig vara mer fördelaktiga. Ett ytterligare alternativ är att kunden, efter 

överenskommelse även kan avhämta produkten där slutmonteringen sker. 
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7. Affärssystem 

För att kunna lansera produkten och tjäna pengar på den så krävs vidareutveckling av 

konstruktionen och bättre komponenter. Möjligheten att tjäna pengar när produkten anses 

lanserbar är god och för framtida verksamhet har en affärsmodell tagits fram (se bilaga 3). 

7.1 Krav och vidareutveckling 

Om Recentibus hade valt att övergå till att bli ett bolag, hade företaget initialt gjort mer 

grundliga efterforskningar för de komponenter och material som behövs för produkten. 

Detta hade gjorts i förebyggande syfte för att kunna generera  högre kvalitet i produkten för att 

skapa ett långsiktigt förtroende för företaget och dess produkter och även i slutändan, skapat 

mer lönsamhet. 

7.2 Samarbeten och kundsegmenten 

För att generera vinst så hade företaget skapat samarbeten med olika kundsegment, både privata 

och företagskunder. Några av de kundsegment som genererat inkomster för företaget hade 

varit: 

● Privata terapeuter såsom naprapater, kiropraktorer och massörer. 

Dessa privata kundsegment hade företaget kunnat nå via egen hemsida där försäljning 

av produkterna finns. Kunderna kan enkelt läsa om och beställa hem önskvärd produkt 

och få den levererad till sina postombud eller till hemmet. 

● Näringsidkande terapeuter såsom naprapater, kiropraktorer och massörer 

De terapeuter som bedriver en verksamhet inom sin yrkeskategori kan även gå in på 

företagets egna hemsida för en enkel och smidig beställning till sitt hem eller företag. 

● Internetbaserade företag som bedriver försäljning av vård- och hälsoprodukter. 

Dessa internetbaserade företag kan likväl vara konkurrenter men då Recentibus produkt 

är unik på marknaden, så får företaget och produkten större spridning och genererar 

även vinst till företaget. 

● Fysiska butiker som bedriver försäljning av vård- och hälsoprodukter. 

För att nå kundsegmentet som föredrar att testa och utvärdera produkterna mer 

grundligt i praktiken så kommer produkterna att säljas till butiker som har möjlighet att 

på ett tydligt sätt visa upp och demonstrera produkterna. 
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SWOT-analys 

En swot analys görs för att enkelt se vilka styrkor och möjligheter som finns för bänken, men 

även för att se eventuella hot och svagheter. 

 

SWOT-analys för verksamhet 

Strenghts 

Billig att tillverka 

Enkel att använda 

Väger inte så mycket 

 

Weaknesses 

Enkel att kopiera 

Inga patent som skyddar 

 

 

Opportunities 

Unik 

Positivt kundsegment 

Threats 

Etablerade företag 

Ekonomi 

Utifrån projektgruppens SWOT-analys ses enkelt vilka Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som finns. 

Projektgruppen ser enkelt vad som ska utnyttjas och vad som ska försöka undvikas. Eftersom 

konstruktionen är relativt enkel att kopiera och projektgruppen inte har något patent på 

lösningen så blir det lätt för etablerade företag att kopiera produkten och konkurrera ut 

Recentibus från marknaden, om lösningen inte hålls hemlig tills ett patent har godkänts. Att 

föredra skulle vara att hålla produkten hemlig fram tills lansering på marknaden. 
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8. Ekonomiska planer/kalkyler 

8.2 Teoretiska kalkyler 

För att göra en teoretisk kalkyl på hur Recentibus som företag hade klarat sig under det första 

året, utifrån kostnaderna från prototypen hade prognoserna kunnat se ut enligt nedan utifrån ett 

optimistiskt, realistiskt och pessimistisk perspektiv. Kalkylen utgår från att 

behandlingsbänkarna tillverkas hemma hos någon av projektmedlemmarna. 

 

Optimistisk kalkyl 

Denna kalkyl utgår från att Recentibus säljer behandlingsbänkar till 0,5 procent av den totala 

marknaden på cirka 15100 terapeuter. Detta hade givit Recentibus en försäljning på 75 stycken 

behandlingsbänkar. Priserna nedan är specificerade exklusive moms. 

 Utgifter för material uppgått till 217800 kronor 

 Utgifter för att leverera behandlingsbänken (432 kronor / paket) uppgått till ca 32400 

kronor (Posten, 2017) 

 Våra utgifter för marknadsföring uppgår till 25000 kronor 

 Övriga kostnader 10 000 kronor 

 Inget löneuttag eller betalande av hyra 

 Intäkter, med ett marknadsmässigt pris på 7999 kronor hade uppgått till 599 925 kronor 

 Och vår vinst utifrån detta blir då 314 725 kronor 

 

Realistisk kalkyl 

Denna kalkyl utgår från att Recentibus säljer behandlingsbänkar till 0,25 procent av den totala 

marknaden på cirka 15100 terapeuter. Detta hade givit Recentibus en försäljning på 37 stycken 

behandlingsbänkar. Priserna nedan är specificerade exklusive moms. 

 Utgifter för material uppgått till 107448 kronor 

 Utgifter för att leverera behandlingsbänken (432 kronor / paket) uppgått till  15984 

kronor (Posten, 2017) 

 Våra utgifter för marknadsföring uppgår till 25000 kronor 

 Övriga kostnader 10 000 kronor 

 Inget löneuttag eller betalande av hyra 

 Intäkter, med ett marknadsmässigt pris på 7999 kronor hade uppgått till cirka   295 963 

kronor 

 Och vår vinst utifrån detta blir då 137 531 kronor 
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Pessimistisk kalkyl 

Denna kalkyl utgår från att Recentibus säljer en behandlingsbänk i månaden. Detta hade givit 

Recentibus en försäljning på tolv stycken behandlingsbänkar. Priserna nedan är specificerade 

exklusive moms. 

 Utgifter för material uppgått till 34 848 kronor 

 Utgifter för att leverera behandlingsbänken (432 kronor / paket) uppgått till  5184 

kronor (Posten, 2017) 

 Våra utgifter för marknadsföring uppgår till 25000 kronor 

 Övriga kostnader 10 000 kronor 

 Inget löneuttag eller betalande av hyra 

 Intäkter, med ett marknadsmässigt pris på 7999 kronor hade uppgått till cirka   95 988 

kronor 

 Och vår vinst utifrån detta blir då 20 956 kronor 

 

Break even punkt 

Fasta kostnader: 25 000 kr + 10 000 kr = 35 000 kr 

Försäljningspris:  7 999 kr 

Rörliga kostnader:  2 904 kr + 432 kr = 3336 kr 

 

Break even = Fasta kostnader / (Försäljningspris (per enhet) - Rörliga kostnader (Lilja, 2016). 

 

   
 

Detta resulterar i att projektgruppen måste sälja åtta stycken behandlingsbänkar för att gå plus 

minus noll och sedan börja generera vinst. 

 

Produktion och montering 

Projektgruppen skulle göra slutmonteringen själva, medan resten av bänken köps in från olika 

fabriker. I dagsläget finns ingen plan på att skaffa en produktionslokal, vilket innebär att 

slutmonteringen skulle ske hemma hos någon av projektmedlemmarna.  

Detta skulle även vara det mest ekonomiska till en början, då kassalikviditet är viktigt i början, 

för att kunna fortsätta producera och betala leverantörskostnader, och därmed slippa 

extrakostnader för en produktionslokal. 
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9.Diskussion 

9.1 Kompetensanalys  

För att kunna framställa en prototyp behövs det kunskap i att svetsa aluminium, vilket gruppen 

ej besitter i dagsläget. Kompetens hittar gruppen hos andra på högskolan i Halmstad. För att få 

vetskap om hur en behandling går till och vad som görs under en behandling, så tog 

projektgruppen kontakt med en naprapat samt en kiropraktor i Halmstad. Projektgruppen 

bemästrade heller inte kunskapen av elkopplingar, men eftersom att det inte var så avancerat 

och inte några höga spänningar, bestämde sig projektgruppen för att finna informationen om  

hur man skulle gå tillväga genom att läsa på internet och fråga personer utanför projektgruppen. 

9.2 Hållbar utveckling 

Prototypen är helt tillverkad i aluminium, vilket ger god återvinningsbarhet.  

Påverkan vid  ett kilo återvunnen aluminium är 10,6 kg co
2
 enligt (Återvinningsindustrierna, 

U.Å.). Detta kan man jämföra med en bil som i genomsnitt släpper ut 123,1 gram/km vid 

blandad körning, och då är inte tillverkningen av bilen medräknad (Nilsson, 2017).  

Projektgruppens behandlingsbänk består av cirka 8 kg aluminium, vilket då motsvarar cirka 84 

kg co
2
 i utsläpp. Räknat på en bil, behöver man alltså bara köra 68 mil för att komma upp i 

samma co
2
 utsläpp.  

 

Enligt (Återvinningscentralen, 2007) kommer en fysisk avsaknad av aluminium aldrig att 

finnas, då det är jordens vanligaste metall. Detta medför att projektgruppens bänk inte utgör 

någon ekonomisk fara för kommande generationer. Dock påverkar nyproduktion av aluminium 

miljön väldigt mycket och återvunnen aluminium är 96% miljövänligare än nyproduktion 

(Återvinningsindustrierna).  

 

Ur ett socialt perspektiv är inte produkten så långt fram. Kina, är ett av världens sämsta länder 

vad gäller mänskliga rättigheter och avrättar fler än 10 000 personer om året (Wester, 2008). 

Även om barnarbete är förbjudet i Kina, så har det enligt (Arell, 2007) ökat. Det stora 

problemet är den stora fattigdomen och den dåliga undervisningen på landsbygden. Det 

officiella utlåtandet från Kina är att barnarbete är olagligt, men det är ingen som vet om 

regeringen faktiskt håller koll eller inte. Projektgruppen ser detta som ett stort problem, då 

projektgruppen beställt komponenter därifrån. Detta önskar dock projektgruppen att komma 

ifrån vid eventuell produktion. Anledningen till att projektgruppen beställde komponenter ifrån 

Kina är priserna är svårkonkurrerade och att projektgruppen hade en begränsad budget. 
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9.2 Arbetsmiljö  

Olyckor och riskminimering 

För den produkt som projektgruppen har utvecklat så kan vissa risker uppstå vid oaktsamhet. 

Den mest sannolika olyckan som hade kunnat uppstå är klämrisk mellan benparen eller den 

linjära aktuatorn och den horisontella, nedre bärarmen. 

För att undvika detta skall information medföljande behandlingsbänken tillhandahållas om 

säkerhetsanvisningar före användning. 

 

En annan risk, vid ovarsam behandling eller modifikation av behandlingsbänken kan vara 

eventuella elektriska stötar vid manipulation av de elektriska komponenter i 

behandlingsbänken. 

För att undvika detta skall föreskrifter om detta finnas med i informationsbladet som 

tillhandahålls tillsammans med behandlingsbänken. Även en friskrivning vid modifikation eller 

manipulering av några av komponenterna skall finnas med. 

 

Ergonomi 

Den produkt som projektgruppen utvecklat inriktar sig främst på att främja ergonomin för 

naprapater, kiropraktorer och massörer. Med hjälp av höj- och sänkfunktionen på 

behandlingsbänken kan terapeuterna optimera sin arbetsställning för att gynna både sig själv 

men även patienten. Det finns därav inga negativa aspekter ur ett ergonomiskt perspektiv för 

den behandlingsbänk som utvecklats. 

9.3 Etik och moral 

Recentibus är en produkt som är gjord för att underlätta terpeuters arbete, framförallt arbetet för 

naprapater och kiropraktorer. Bänken har inte utformats för att vara handikappanpassad. 

Bänken är anpassad för att terapeuten ska kunna ge en så bra behandling som möjligt och 

utformad utefter terapeuternas svar på marknadsundersökningen. 

9.3 Reflektion 

Projektet i helhet har fungerat bra. Något som projektmedlemmarna tyckte kunde varit bättre är 

utnyttjandet av tiden. Projektgruppen borde inte ha letat efter material så länge, eftersom att 

priset för att få aluminium levererat var så högt, tog det väldigt lång tid för projektgruppen att 

få tag på det material som behövdes. Detta medförde att projektet blev stillastående under en 

tid, då material inte fanns att bygga med. Projektgruppen borde alltså beställt aluminium 

tidigare, trots det högre priset, för att kunna blir färdiga med prototypen tidigare. Detta skulle 

ha lett till en ännu bättre prototyp än idag, även om projektgruppen idag, är nöjd med resultatet. 

 

Prototypen är något gruppen är nöjd med, den fungerar som den ska och håller sig inom kraven 

som projektgruppen satte när konceptet växte fram. Prototypen väger mindre än 15 kg och detta 

är något som projektgruppen är väldigt nöjda med. Att hålla vikten nere var ett ganska svårt 

krav att upprätthålla, då bänkar vanligtvis väger cirka 8-12 kilo utan liftar och tillbehör.  

Ett annat krav som gruppen är väldigt nöjda över att ha klarat av är att ha en 
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tillverkningskostnad under 4000 kr. Projektgruppens kostnad för att framställa prototypen var 

3992 kronor, vilket var precis, men fortfarande innanför gränsen för kravet.  

De andra kraven är gruppen självklart väldigt nöjda att ha klarat också, vilka var att bänken ska 

klara en vikt på minst 150 kg, vilket den idag gör, den ska vara ihopfällbar och enkel att 

montera upp och ner.  

Projektgruppen hade även satt upp önskemål för prototypen, där ett var möjligheten till 

högtalare. Detta var det enda önskemålet projektgruppen lyckades uppnå med prototypen, 

vilket gruppen är väldigt nöjda med. Detta innebär att produkten blir mer attraktiv och får ett 

bredare kundsegment. 
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10. Slutsats 

Utifrån det arbete och den datainsamling som gjorts under projektets gång så finns det goda 

möjligheter för produkten att bli en lönsam produkt på marknaden.  

Prototypen påvisade att en portabel behandlingsbänk med höj- och sänkbarhet är möjlig inom 

gränserna för både vikt och tillverkningskostnad.  

För den slutliga produkten skall bättre och mer kvalitativa aktuatorer användas, vilket genererar 

högre tillverkningskostnad, men trots detta kommer produkten ändå att vara ett 

konkurrenskraftig alternativ till dagens portabla behandlingsbänkar och även stationära 

behandlingsbänkar. 
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12. Bilagor till rapporten 

Bilaga 1 - Konceptet 

En portabel behandlingsbänk i rehabiliteringssyfte, med höj- och sänk möjlighet, tillverkad med 

lättviktsmaterial. Ramen och benen i konstruktionen kommer att vara tillverkade i aluminium 

medans målet med basplattan, där patienten ligger, skall kunna tillverkas i glasfiber. Höj- och 

sänk möjligheten avhjälps med två stycken elektriska skruvlyftar Denna bänk kommer med 

dessa nämnda egenskaper att kunna underlätta och förbättra behandlingarna av patienter för 

både kiropraktorer samt naprapater när de utför behandlingar ute hos sina kunder. 

 

Riskanalys och SWOT-analys av kvarstående arbete 

Swot av kvarstående arbete 

Strenghts: 

Finansiella medel 

Målmedvetna 

 

Weaknesses: 

Kan ej svetsa 

 

Opportunities: 

Samarbete med Almi 

Hjälp från handledare 

Stipendium från Fåhré 

 

Threats: 

Någon lanserar en liknande produkt 

Tiden räcker inte till 

Svårt att få fram de exakta material projektgruppen vill ha. 

 

Riskanalys och hantering 

 

Då detta projekt handlar om att ta fram en helt ny och komplett produkt som ska uppfylla de 

krav som ställs på den så uppkommer även en mängd risker. Den överhängande risken är att 

konstruktionen av den höj- och sänkbara behandlingsbänken inte passar kundsegmentet i mån 

av vikt, funktion och pris. För att kunna motverka detta kommer ett samarbete tillsammans med 

naprapater att fungera som en avstämningspunkt för att hålla produktens utveckling på rätt kurs 

under projektets gång. Risken att gå över en framtida budget är ganska så stor. Om pengarna 

projektgruppen fått från stipendier inte skulle räcka till har projektgruppen tillsammans besultat 

att gå in med egna medel ifall det skulle behövas. 
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Budget 

Vid projektets början ansökte projektgruppen om stipendium hos Almi och blev godkända för 

det som projektgruppen ansåg vara lämpligt för att kunna tillverka en prototyp. 

Projektgruppen ansökte och beviljades ett stipendium på totalt 6500 kronor. 
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Bilaga 2 - Gantt-schema 
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Bilaga 3 - Affärsmodell 
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Bilaga 4 - Marknadsundersökning - Frågor och svar 

Marknadsundersökning för Kiropraktorer 
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Marknadsundersökning för naprapater 
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Bilaga 5 - CAD-ritningar & slutlig konstruktion 
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Bilaga 6 - FMEA 
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