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SAMMANFATTNING 

Har du vid något tillfälle blivit matförgiftad eller fått en annan sjukdom efter ett 

restaurangbesök på en fin restaurang eller möjligtvis på ett mindre hamburgerstopp längs 

vägen? Detta kan bero på att flugor och insekter får och kan vistas i miljön där maten förvaras 

och förtärs. Bara i Sverige blir totalt en halv miljon människor matförgiftade varje år, hälften 

av dessa blir matförgiftade på restauranger runt om i landet och den resterande hälften blir 

matförgiftade i hemmet.  

 

Dagens befintliga produkter har ett problem då de spränger flugan i småbitar och delar av 

flugan kan komma i maten, ett annat problem kan vara att produkten använder sig av lim. 

Varma dagar kan få limmet att torka ut redan efter två-tre månader och då blir produktens 

funktion markant nedsatt då brukaren i regel inte byter ut limarken. 

 

iNsect Preventer är en självgående produkt, som ska underlätta för brukaren så de kan 

koncentrera sig på att göra god mat och servera mat utan flugrester. Det enda underhållet som 

behövs är att fylla på och tömma produkten på vatten då det börjar se fullt ut. iNsect Preventer 

förmåga att attrahera flugan består av både ultraviolett ljus samt blått ljus. Behållaren består 

av materialet Polyaktid som är ett miljövänligt material som görs av socker från biologiska 

material. En pump som pumpar upp vattnet från underdelen på behållaren till överdelen vilket 

ger ett fint flöde och ett behagligt ljud. För att säkerställa att flugan ska fångas och elimineras 

har tester utförts för att säkerställa detta. Metoder enligt dynamisk produkt utveckling, DPP, 

har används för att ta fram denna produkt. 

  

Bristen på kunskaper runt dagens befintliga produkter gör att restauranger och privatpersoner 

blir matförgiftade. Vi ser att det finns möjlighet för iNsect Preventer att förbättra dagens 

situation då iNsect Prenventer är självgående och kräver minimalt underhåll samt endast en 

installation behövs för att sätta behållaren på plats. På detta sätt kan vi hindra folk från att bli 

matförgiftade, med iNsect Preventer kan vi gå från restaurangen med ett glatt humör och veta 

att vi mår lika bra dagen efter. 
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ABSTRACT 

Have you ever been food poisoned or had another illness after eating out at a fancy restaurant, 

or maybe on a smaller hamburger stop along the way? This may be because the flies and 

insects get drawn to the protein in the meat where the flies lay their eggs. Only in Sweden it is 

total of half a million people who become food poisoned each year, half of have got food 

which is poisoned at restaurants around the country and the remaining half have got food 

poisoned at home. 

Today's existing products problem is that the flies gets blown into pieces and the pieces of the 

fly can come into the food, another problem can be that the product uses glue. Hot days can 

the glue get dry after two to three months and then the glue product become useless because 

the user don’t changes the adhesive sheets. 

iNsect Preventer is a self-guided product that will make it easier for the user so they can 

concentrate on making good food and serv food without pieces of flies. The only maintenance 

you need is to fill the product with water and empty it when it seems full. iNscets Preventer 

uses ultraviolet light and blue light to attract the fly and get it captured. The bottom consists 

of material polylactide which is an environmentally friendly material made of sugar from 

biological materials. The pump starts a water flow from the bottom of the container to the top 

and then down again, which gives a nice flow and a pleasant sound. To ensure that the fly 

should be caught and eliminated, tests have been done who showed that the flies drowns in 

the water. Dynamic Product Development, DPP methods, have been used to produce this 

product.   

The lack of knowledge about today’s existing products at restaurants can lead to individuals 

gets food poisoned. We see that there is a opportunity for Insect Preventer to improve the 

current situation where insect Preventer is self-propelled and require a minimal maintenance 

and only one installation is needed to put the container in place. In this way can we prevent 

people from getting food poisoned, with iNscet Preventer we can go from the restaurant with 

a smile knowing that you feel as good even the day after. 
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1. INLEDNING 

Det är ett vanligt förekommande problem att flugor och insekter vistas i köksmiljöer. Inte bara 

är detta ofräscht då flugorna och insekterna lägger ägg och larver i ett område där vi äter vår 

mat utan de sprider också mycket sjukdomar. Det finns redan produkter som försöker hantera 

detta problem men ingen av dem lyckas på ett optimalt sätt. Det är främst restauranger som 

skadas av detta, men även hotell där de erbjuder mat och bufféer. Vår produkt skall lösa dessa 

problem och även göra det enkelt för kunden att bruka den både effektivt och miljövänligt. 

 

1.1 BAKGRUND 

Silvandersson Sweden AB, SSAB, är ett företag som ligger i Knäred och som inriktar sig på 

insektsbekämpning genom analyser och produkter av olika slag, men främst genom deras 

produktion av limark. De har väldigt många olika produkter för att bekämpa insekter men 

deras specialitet är limarken.  

Vi kom i kontakt med SSAB och fick ett projektförslag av dem som gick ut på att skapa en 

produkt som baserades på helt ny, eller oanvänd för detta område, teknik för att stoppa 

insekter.  

Efter att ha pratat med Joakim Häggström som är en tidigare Utvecklingsingenjör och 

marknadschef på SSAB så fick vi ett projektförslag som vi tyckte var spännande. De ville ta 

fram en ny insektsfångare som bygger på helt ny teknik och som är mer inriktad mot hotell 

och restaurangbranschen, även kallat horeca-branschen. 

För att kunna lösa problemet med insekterna i köksmiljö på ett effektivt sätt så behövs en ny 

produkt. De produkter som idag nyttjas till detta syfte är inte specialiserade för detta utan 

används även i flera andra miljöer. Dessa produkter är inte utformade för att fungera effektivt 

i en köksmiljö då de antingen kräver så pass mycket underhåll och förnyade inköp av lim-ark 

att de på sikt blir ineffektiva. Ett annat problem är att el-gallren som användes för att döda 

insekterna gör detta genom att spränga dem. Insekternas delar sprids då genom sprängeffekten 

och med dem även mikroberna. Dessa delar hamnar flera meter från produkten och det är då 

stor risk att de hamnar i maten. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Idag så förgiftas närmare en halv miljon svenskar av matförgiftning årligen och detta beror till 

stor del på att maten har hunnit bli gammal innan den serverats. Då insekter är i kontakt med 

bufféer och mat på daglig basis i hotell och restaurangbranschen är det viktigt att maten inte 

ruttnar. Flugor bär med sig små organismer som heter mikrober. Mikrober finns i olika former 

överallt omkring oss och de allra flesta är ofarliga för oss människor. Tyvärr så är de mikrober 

som utvecklas när de kommer i kontakt med rutten mat en hälsorisk. Dessa mikrober sprider 
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sig tillsammans med flugan från rutten till fräsch mat så det räcker helt enkelt att en fluga 

först har varit i en soptunna innan den sätter sig i närheten av buffen för att en sjukdom skall 

kunna sprida sig till en människa genom maten. 

En del av problemet är temperaturen som maten förvaras i. I Sverige så sköts detta i regel 

ganska bra då livsmedelsverket regelbundet utför tester. När maten under en period hamnar i 

för varm temperatur så ruttnar den och problemet är att även om den inte senare serveras så 

finns den fortfarande kvar i köksområdet även om den avskärmas och slängs i en soptunna. 

Den bästa lösningen på detta problem är att ta hand om insekterna på ett effektivt sätt. I 

köksmiljö kommer det alltid att finnas något som är mindre fräscht och kanske till och med 

ruttet även på de finaste restaurangerna. Trots att den maten slängs i soptunnan så är den 

fortfarande tillgänglig för insekterna som kan söka upp den och sedan sprida de utvecklade 

mikroberna. 

Med detta i åtanke så är det alltså insekterna som ligger bakom problemet och om vi kan 

stoppa dem så kan vi stoppa spridningen av sjukdomar från rutten mat  

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta projekt är att komma på och genomföra en ny metod för att handskas med 

problemet inom horeca-branschen. Vi vill påverka och förbättra miljön och hygienen samt 

minska antalet matförgiftningar som kommer från restauranger. 

Målet är att få fram en fungerande prototyp som löser detta problem och med en ny teknik 

som är effektiv för ändamålet. Prototypen måste också klara av alla krav som vi satt upp.  

1.4 VISION 

Visionen med detta projekt är att ta fram ett nytt koncept som fungerar och som blir populärt 

inte bara inom horeca-branschen utan som insektsfångare i helhet. Vi hoppas att konceptet 

kommer kunna ta plats på marknaden och att flera olika produkter som bygger på denna 

teknik sedan också kan framställas.  

Vi hoppas att denna prototyp blir startskottet för en revolution för insektsfångare. Att dess 

enkelhet och styrkor konkurrerar ut de nuvarande produkterna och tar över på marknaden. 

Vårt avtal med SSAB har gett oss fullt ägande för projektet i utbyte mot att de får första tjing 

när det blir aktuellt och vi tycker att det skall bli mycket intressant att se hur det här utvecklar 

sig och hur responsen blir. 
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2. PROJEKTBESKRIVNING 

Vilka är det som har varit med och bidragit till den här prototypen och vilka krav har vi jobbat 

efter? Det och vilka intressenter projektet har kan ni läsa om här. 

2.1 PROJEKTORGANISATION 

Projektorganisationen har bestått av Samuel Martinsson och Mattias Karlsson som båda läser 

sitt tredje år på Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad. Vår handledare Jeanette 

Gullbrand och vår kontaktperson Joakim Häggström på SSAB. 

Handledaren fungerar som bra stöd och ger feedback på allt vi gör så att projektet blir utfört 

på rätt sätt och inom rätt riktlinjer. Vår kontaktperson, Joakim fungerar lite mer som mentor 

när det kommer till framtagandet av prototypen. Vi bollar idéer och diskuterar konstruktionen 

fram och tillbaka. För överblick över projektgruppen se bilaga 3. 

2.2 KRAV OCH ÖNSKEMÅL 

Kraven från SSAB var att prototypen skall bedrivas med en oprövad teknik. För att få det att 

fungera effektivt så behövs först något som lockar insekterna till området och sedan något 

som håller fast eller dödar dem. Minst en av dessa metoder skall baseras på en ny teknik.   

Ett annat krav var också att tekniken inte ska baseras på något giftigt eller några starka 

kemikaliska ämnen. Detta för att det redan är ett väldigt utprövat område och för att gifternas 

effektivitet avtar i längden då insekterna utvecklar en högre tålighet med tiden.  

Prototypen skall också vara designad och utformad för att passa i hotell och restauranger. Det 

krävs att vi har i åtanke att folk ska kunna sitta och äta samt laga mat och röra sig i samma 

rum som produkten.Sedan skall också produkten vara så energieffektiv som möjligt. 

För att förtydliga så är kraven uppsatta enligt följande lista. 

1. Ny teknik 

2. Giftfri 

3. Design för Horeca-branschen 

4. Energieffektiv 

Se bilaga 2 kravspecifikation 

BUDGET 2.3 

I början av projektet gjordes en preliminär budget med förväntade och uppskattade utgifter för 

projektet. Detta är något som diskuterats under projektets gång. SSAB vill ha insyn i vad de 

satsar sina pengar på och vad som sker.  För preliminär budget se bilaga 1  

Avtalet 2.3.1 
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Vi ingick ett avtal om detta som gick ut på att vi skulle få ekonomiskt stöd för att genomföra 

detta projekt. SSAB krävde endast att de skulle bli vår första kund när projektet var avklarat. 

Se bilaga 12 Avtal 

INTRESSENTANALYS 2.4 

Kärnintressenterna kommer vara kunder inom horeca-branchen, Primärintressenter kommer 

vara kunder inom lantbruk då de har mycket djur och stall. Sekundärintressenterna kommer 

vara de som är insatta inom flug-branschen och vill ha en trivsam lugn miljö  
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3. METOD A 

I detta kapitel ses vilka metoder som har används från projektets start till slut. Metoder har 

också använts för att få fram slutproduktens styrkor och svagheter gentemot vad marknadens 

behov är. 

3.1 PROJEKTETS BÖRJAN 

3.1.1Brainstorming 

Brianstormingen leder till att nya förslag och lösningar kommer fram genom att kombinera 

framlagda idéer. (Ottoson, 1999) 

Genom hela projektet har projektgruppen använt sig av brainstorming. Detta för att alla ska få 

fram och dela med sig av sina idéer. 

Brainstomingen utfördes genom att vi satte oss med två klasskamrater en kväll och hade det 

allmänt bra. Under kvällen så brainstormade olika sätt för att ta död på och för att locka till sig 

insekter. Alla idéer skrevs ner och vi hade bra nytta av detta. 

 

3.1.2 Förstudie 

En förstudie kan ligga som en fas i början av ett projekt, eller en delfas under förberedelse- 

och planeringsarbetet. Man behöver bra förutsättningar för att ett projekt ska sättas igång, det 

är viktigt att säkerställa att projektet börjas med rätt förutsättningar. (Tonnquist, 2012) 

Projektets förstudie gjordes för att samla information innan slutet av projektet. Denna studie 

gjordes främst på internet men även med biologlektorn, Göran Sahlen och Mikael Varga, som 

är miljö och hälsoinspektör på Halmstad kommun.  

 

3.1.3 Möten 

Möten är en mycket tidskrävande form där vanliga problem är att agenda saknas och lite text 

dokumenteras. Det viktiga med att ha möte är att man vet vilket syfte och mål man strävar 

efter. Kallelse ska ske i god tid för alla ska kunna förbereda sig.(Tonnquist, 2012) 

Projektgruppen använde sig av informationsmöten med experter inom horeca-branschen, detta 

för att fylla gruppens kunskapsgap om insekterna samt få en bild hur restaurangerna arbetar 

när det gäller hygien i köket. 

3.1.4 Avstämning 

Varje vecka har vi haft kontinuerlig kontakt med vår handledare, Jeanette Gullbrand. 

Resultatet och målet har skickats till Jeanette för att uppnå målen och förhindra att projektet 

står still. En veckorapport bidrar till en flexibel planering enligt (Holmdahl, 2010). 

Veckorapporten skrevs oftast i slutet av veckan på fredag för att hela projektgruppen skulle ha 

all information av vad som genomförts under veckan och vad som skall genomföras nästa 
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vecka. 

 

3.2 Tidsplanering 

 

Visuell planering är ett veckovist verktyg för att gör det enkelt att planera. I denna metod 

ligger fokus på resurser istället för aktiviteter, det vill säga de som är inblandade i projektet 

förstår mer och sysselsätts i det viktiga arbetet.  

Milstolpar bestämdes och de har ej ändrats under tidens gång, detta för att uppnå målet. 

Milstolparna var generella delmål som vi ville ha uppnått inom utsatt tid. Ganttschemat var 

effektivt för att få överblick på dessa och underlättade den mer detaljerade planeringen som 

uppstod i början på varje vecka. 

Den visuella planeringen gjordes på en whiteboardtavla på vår plats i projektrummet. Detta 

för att få bättre översikt över projektet och tidsplaneringen. (Tonnquist, 2012)   

 

3.3 Idegenerering 

Under början av projektet så utförde vi en idégenerering med hjälp av olika verktyg för att få 

fram de mest galna, roliga och ologiska idéer för att i havet av allt detta kunna hitta något 

guldkorn. Verktygen som vi använde oss av är dessa. 

Dynamisk Produktutveckling 

Under projektets gång har vi använt oss av dynamisk produktutveckling, DPD. Detta är en 

process för att ta fram nya produkter samt att vidareutveckla produkten stegvis. För att få så 

bra resultat som möjligt så är brukaren i centrum, genom att kontinuerligt efterutveckla 

produkten så den uppfyller krav och önskemål. För att göra detta på snabbaste sätt har 

projektets utförts med maximal flexibilitet och beslut har fattats på begränsat sätt. De 

långsiktiga målen har satts upp som milstolpar för att nå det slutliga målet. En detaljerad 

veckovisplanering sker veckovis och är beroende av nuvarande situation. Det här för att 

resurser och tid skall utnyttjas maximalt.  (Ottosson, 1996) 

 

3.3.1 Brain Aided Design - BAD 

Denna metod har använts för att skapa lösningar som möter marknadens behov. Efter ett möte 

med Joakim Häggström och Kenneth Silvandersson, som är VD på SSAB, där vi diskuterade 

olika koncept och konstruktioner. Efter mötet satte sig projektgruppen ned och tog del av de 

åsikter och förslag som tagits upp.  

Genom att utgå från en speciell marknad som har en del uppsatta mål så genomfördes denna 

metod som fungerar genom att gå ifrån tanke till idé till lösningskoncept för att anpassa 

lösningarna till marknaden. (Holmdahl, 2010). 
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3.3.2 Pensil Aided Design- PAD 

Papper och penna är en viktig del när man skapar nytänkande och konstruktioner. När vi ritar 

skapas en direkt bild hur vi vill att konceptet ska se ut. 

 PAD-konceptet användes för att vi skulle förmedla idéer till varandra genom att rita ner det 

vi hade visuellt i huvudet för att sedan arbeta och gå vidare med produkten med 

CAD(Holmdahl, 2010). 

 

3.4 TESTER 

För att vara säkra på att vårt koncept inte bara fungerar i teorin så var vi tvungna att 

genomföra tester för att säkerställa detta. På SSAB fick vi tillgång till ett testlabb där vi kunde 

släppa ut flugor och testa olika sätt för att döda och locka dem.  

Ett test genomförs genom att lägga in testmaterialet i ett rum och sedan släppa ut ett antal 

flugor där. Sedan undersökte vi testet ungefär var 15 minut och förde statistik på hur effektivt 

det var. Testen resulterade i huruvida vi skulle köra vidare vid vårt förstavals koncept eller 

plan B. 

Se bilaga 8-10 om tester 

 

3.5 BENCHMARKETING 

 

Vi använde oss av benchmarking för att jämföra och se vad hotell och restaurangägare tyckte 

om de befintliga produkterna jämförelsevis med våra idéer. Detta utfördes för att se om 

idéerna är unika och undersöka hur de kan förbättras.   

Benchmarking går ut på att man jämför sig med sina konkurrenter och ser om de besitter 

något som vi kan ha nytta av. 

 

3.6 SWOT-ANALYS 

En SWOT-analys kan användas vid uppstart av ett projekt för att summera de styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter som kan påverka projektet. Styrkor och svagheter är faktorer 

som berör projektet internt, medan hot och möjligheter påverkar projektet externt. 

Sammanfattningen av en SWOT-analys ger en bild över vad som man bör lägga ner mer tid 

på för att förbättra. (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2008) 
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3.7 MARKNADSUNDERSÖKNING 

En marknadsundersökning är en undersökning som riktar sig emot konsumenter för att ta reda 

på deras behov och användningsfrekvens av produkter och tjänster. Vanligtvis är en 

marknadsundersökning riktad mot en specifik målgrupp med avseende på ålder, inkomst 

bostad men de kan även vara inriktade emot en speciell bransch. Man skiljer på kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar (Tonnqist, 2012). 

Vår metod under marknadsundersökningen gick ut på att få så raka svar som möjligt av 

restauranger över hela Sverige. Vi började med att rada ner de frågor vi behövde ha svar på, 

på en enkät och besökte sedan ca 20 restauranger i Halmstad. Dessa besök skedde oplanerat 

och det var inte alltid lätt att få tid från någon köksanställd men de som var villiga att hjälpa 

gav sin syn på saken och fyllde sedan i enkäten. Vi länkade sedan in enkäten online och 

mailade ut den till ca 200 restauranger över hela Sverige för att få in flera svar. 

På de restauranger som vi besökte hade vi med följande formulär och bad dem fylla i eller så 

frågade vi dem snabbt och fyllde i själva. Formuläret skiljde sig lite mot internetenkäten men 

frågorna var rätt lika så man kunde utläsa ett gemensamt resultat. 
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4. METOD B   

Inom detta kapitel finns information om de mest populära flugarterna som finns i Sverige 

samt plaster som undersökts vara lämplig för prototyptillverkning. Jämförelser med plasterna 

har gjorts för att senare välja ett material. En studie om UV ljusets attraktionsförmåga har 

också genomförts. 

  

4.2 INSEKTER 

För att få mer kött på benen så bokade vi ett möte med Göran Sahlén som är biolog på 

högskolan.  

Vi har läst på om flugans och insekternas beteende i faktaböcker som Göran Sahlén 

rekommenderade och även en hel del på internet. Detta för att kunna hitta några eventuellt 

outnyttjade svagheter hos djuren.  

För att kunna hitta ett nytt sätt att bekämpa dessa flygande insekter så var vi tvungna att gå 

ner lite mer på djupet av vad det var vi hade för typ av skadedjur att hantera. Därför har vi 

samlat in mycket information om alla sorters flugor och myggor. Vi ville ta reda på hur deras 

biologi fungerade, hur de är uppbyggda från grund till bottnen för att sedan kunna se om det 

fanns något inom detta som vi kunde utnyttja till vår fördel.  

Först och främst finns det 3 undergrupper. Myggor som omfattar ca 30 familjer. Lägre flugor 

som omfattar ca 15 familjer varav vissa är mycket artrika. Sist också högre flugor som 

omfattar ca 70 familjer varav vissa här också är mycket artrika. Med tanke på att det finns så 

många olika arter gjorde det omöjligt för oss att gå ner på detalj hos varenda en av dom så vi 

specialiserade oss främst på hus och spyflugan samt de vanligaste myggarterna. Egenskaper 

som de flesta arterna hade gemensamma vilket vi kunde hitta i sammanfattningen på ”Myggor 

och flugor i färg” av Carl-Cedric Coulianos (1982).   

De har facettögon som oftast är proportionerligt stora och täcker större delen av framsidan på 

dess huvud. De har antenner som hjälper dem med känseln. De har inga öron så de är svåra att 

påverka med ljud men de kan känna av vibrationer. De är också svåra att styra och attrahera 

med hjälp av vibrationer berättade högskolans biolog Görans Sahlén. 

 De har vanlig könslig fortplantering med ägg som befruktas efter en föregående parning eller 

att larverna läggs direkt av honan vilket är vanligare hos de insekter som rör sig inomhus. 

Äggen är vanligen små, ovala eller avlånga med ett lite kraftigare skal och är i några fall 

anpassade för att flyta i vatten med ytspänningen på deras sida. Det läggs ett högt antal ägg 

om man jämför med de levande födda larver men samtidigt så finns det nästan ingen livsmiljö 

där det inte också finna flugor och myggor. De förekommer i i alla typer av träsk nära 

sötvatten och även i kloaker och varma källor. 
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Larvernas levnadssätt är variationsrikt och anpassningsbart till skillnad mot de fullutvecklade 

tvåvingarnas. En färdigutvecklad fluga eller mygga kan bara uppta flytande föda. Antingen 

suger de blod eller också sätter de sig på något proteinrikt och utsöndrar enzymer och tarmsaft 

för att smälta ner födan innan det slukar den. Detta gäller även rovdjuren då de inte har någon 

mun eller käkstruktur som klarar av att dela eller sluka bytet helt. (Coulianos, 1982) 

Husflugan är utbredd över hela jorden och ser ut på samma sätt överallt. Hos oss i Sverige är 

den allmän och finns över hela landet. Det är sällan man ser den ute i naturen då den rör sig 

nästan uteslutande inomhus. Till skillnad mot Spyflugan som alltid flyger runt och rör sig mot 

fönster och ljus när den är inomhus så är den väldigt ”hemtam”. 

Då husflugan söker mat och enkelt kan få i sig både vätska och fast föda i hemmen genom att 

smälta ned det med sina enzymer så finns chansen att den sprider farliga bakterier och 

virussjukdomar men på våra lite kyligare breddgrader så är det inte ett lika stort problem som 

på andra ställen i världen. Dess larver förekommer gärna i gödsel och sopor då de trivs i och 

får näring ifrån ruttnande och förmultna råvaror. (Coulianos, 1982) 

Spyflugan är regel en mycket snabb och aktiv flygare och rör sig allt som oftast utomhus. 

Spyflugan hittas på blommor och i naturmiljö då de främst livnär sig på nektar som finns i 

blommorna och de större djurens avföring. Dess larver spelar en stor roll i 

nedbrytningsprocessen hos döda djur då de påskyndar detta och honorna har ett välutvecklat 

luktsinne som gör att de kan söka sig till dessa platser från långt avstånd för att lägga ägg. De 

kan även samlas på fruktkroppar som utsöndrar en karaktäristisk aslukt och som med hjälp av 

spyflugan då också sprider sina sporer. Det är alltså vanligt förekommande att flugor fungerar 

som spridning av diverse mindre bakterier och liknande i naturen.  

 Köttflugan är i stora drag väldigt lika Spyflugan och de rör sig på liknande sätt. 

Ett vanligt förekommande fenomen hos köttflugan är att honan smiter ner i bikupor och 

lägger sina larver där och då de utvecklas snabbare än bina och tar deras näring så slutar det 

med att bikupan dör ut. (Coulianos, 1982) 

 

4.3JÄMFÖRELSE AV PLASTTYPER 

PLASTER 

De flesta plasterna är starka, tåliga, lätta och kostnadseffektiva. Plaster har många fördelar om 

man jämför med andra material till exempel stål, det vill säga att plaster varken rostar eller 

ruttnar, det kräver även väldigt lite underhåll för att hålla sig fräscht. Plast är motståndartåligt 

till vatten och andra kemikalier vilket minskar slitaget och ökar livslängden. Det går även att 

konstruera komplicerade former vilket spar både tid och pengar. 

Då det finns många olika plaster med varierande egenskaper så passar plast nästan till allt. 

Eftersom plasterna varierar från varandra kan man tillsätta olika tillsatser så plastens 

egenskaper modifieras och förstärks, detta med hjälp av, friktionsnedsättare, färgkoncentrat, 

ljusstabilisator, antistat-, armerings- och flamskyddsmedel. Det gäller även att välja rätt plast 

för att produkten ska bli så snygg, funktionell och hållbar som möjligt. Vi ska därför jämföra 

ABS plast, Polyamid, PLA plast. Detta för att få göra prototypen i det bästa tillämpliga 
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material. 

 

ABS plast  

ABS plast inom gruppen styrenplast. Det är en bra plast som är slag, värmetålig och det är en 

relativ kemikalietålig. Den kan infärgas i olika kulärer dock är den känslig för oxiderande 

ämnen och UV-ljus. ABS fungerar bra ihop med egenskaperna hos SANplast och polystyre. 

Plasten tål temperaturer från -40°C till +105°C. Fungerar även i maskindisk. ABS plast 

används i inredningsdetaljer i bilar samt småbåtar. 

Det positiva med dessa plastegenskaper är att de är styv och slagtålig samt relativt värmetålig. 

Plasten är även kostnadseffektiv och vår teknik kommer inte bli ett bekymmer då den är 

kemikalietålig.  

http://www.nordiskaplast.se/media/56929/materialegenskaper%20svensk.pdf 

 

PA-Polyamid (nylon) 

Polyamid är en plast inom gruppen konstruktionsplaster. Det är en av de starkaste och 

tåligaste plasterna som finns detta med en hög reptålig yta och låg friktion. Polyamid tål 

temperaturer från -50°C till +220°C, den går också att maskindiskas. Ibland tillverkas den 

med glasfiberarmering vilket ökar styvheten vid höga temperaturer men ger fina ytor. 

Används för att göra stekspadar och slevar. 

Då denna plast tillhör konstruktionsplaster passar dess egenskaper ypperligt för vår prototyp. 

Då den är både stark och tålig samt den är reptålig och man kan få en fin yta gör det till det 

materialet som passar våran prototyp bäst. Nackdelen är att det är något dyrare än de andra 

plasterna  

http://www.nordiskaplast.se/media/56929/materialegenskaper%20svensk.pdf 

 

PLA plast-Polylaktid (polymjölksyra) 

 

PLA är inom gruppen av bioplast, det är den populäraste plasten inom detta området. Denna 

plast framställs av detrox som är socker från biologiska material. PLA är även 100% 

förnyelsebar då den görs på detrox. Denna plast är stark och styv. Materialet används ofta i 

blandningar för att förbättra materialegenskaper. Materialet har en smältpunkt kring 180°C 

Typiskt användningsområde är vattenflaska utan kolsyra.     

Denna plast har liknande egenskaper som ABS men dock är PLA plast lite styvare och 

starkare. Det är en miljövänligare plasttyp än ABS och kan energi- eller materialåtervinnas 

som vanligt skräp. Då denna plast ligger inom samma prisklass som ABS är PLA plast 

tillämpbar att skapa prototypen i. 

http://www.nordiskaplast.se/media/56929/materialegenskaper%20svensk.pdf 
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4.4 LJUS 

Flugor drar sig ofta till alla typer av ljus, men UV ljuset har en starkare attraktionsförmåga än 

vanligt ljus. Detta har vi fått förklarat för oss av flera anställda på SSAB då de bedrivit tester 

och forskning inom detta under en lång tid. 

UV ljuset har flera olika användningsområden. Själva UV strålningen av ljuset framkommer i 

de frekvenser som ligger mellan spektrumen 100Nm till 400 Nm. De olika frekvenserna med 

strålning har sedan blivit indelade i tre olika grupper. 

Först har vi UV-C strålningen som ligger emellan 100nm till 280nm. Detta kallas för ”långt 

UV” och blir blockerat av både luft och glas. Det är farligt att komma i kontakt med detta och 

det blockeras ofta av atmosfären. 

Emellan 280nm och 315nm har vi UV-B strålningen som används vid solning och kan orsaka 

brännskador. Denna strålninge kallas ”mitten UV” Denna strålning förflyttar sig igenom 

ljuset, men kan bli blockerat av vissa typer av glas. Den absolut farligaste typen av strålning 

som har lättast att färdas genom ljus och glas ligger emellan 240 – 300 nm. 

Sist har vi UV-A strålningen som ligger emellan 315- och 400 nm. Denna kallas för ”nära 

UV” och ”svart ljus”. Även denna strålning kan användas som solning och orsaka 

brännskador men inte lika starkt som UV-B. Dessa frekvenser är effektivt transporterade av 

både luft och vanliga typer av glas. Efter 315 nm så blir UV-strålningen ofarlig för människor. 

Med tanke på att produkten inte får påverka människor så är det de absolut lägsta frekvensen 

som vi får använda i vår produkt. Med andra ord inget annat än UV-A ljus. 

Resultatet av vår undersökning visade att 365 nm UV-ljus var optimalt på flera sätt. 

Energiförbrukning tillsammans med attraktionsförmågan visade bäst resultat på denna 

frekvens. Energiförbrukningen visade sen kunna minimeras ytterligare genom att använda sig 

utav LED teknik. 

(EH&S RadiationSafety) 

http://www.ehs.berkeley.edu/rs.html 
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5. GENOMFÖRANDE 

Här kommer ni att kunna läsa om hur metoderna har fungerat i vår process under 

framtagandet av iNsect Preventer 

5.1 VAL AV PROJEKT 

Projektet inleddes med ett möte med SSAB´s produktchef, genom mötet fick vi reda på att 

SSAB´s spetskompetens är lim och att de tillverkade en speciell limprodukt som förintar 

flugor och insekter inom horeca-branschen, men även används inom stallbranschen. Projektet 

gick ut på att vi skulle ta fram en prototyp enbart för horeca-branschen. I samband med mötet 

fick vi information om hur SSAB arbetade mot och med horeca samt samhällets svagheter 

och företagets styrkor. Lim-produkten som SSAB säljer, har använts i snart 3 decennier och 

om företaget var först ut med en ny produkt med ny teknik inom detta område skulle det 

betyda en stor fördel för företaget. 

 

5.2 PLANERING 

Det första som gjordes var en visuell planering. Detta gjorde att gruppen hade en bra blick 

över vad som skulle göras och de milstolpar som ska uppnås. Aktiviteterna som genomfördes 

utfördes har varit åtkomlig och tydlig. Det har även gått att uppdatera och redigera 

planeringen då den utfördes på whiteboardtavlan. I planeringen ingick företagsmöten, 

handledningsmöten, externa möten och viktiga milstolpar. 

Ett GANTT-schema utfördes också. Detta gjordes med marginal för milstolparna för att 

arbeta så effektivt som möjligt det gav även en överblick av tiden som lagts ner under 

projektets gång. Vår första planering innehöll en milstolpeplanering där vi radade 

aktiviteterna som skulle utföras i en lista. Se bilaga 4 och 14 

Sedan gjorde gruppen också en lite mer beskrivande planering som också skulle innehålla en 

tänkt buffert. Det var såklart tidigt in i projektet och svårt att förutspå hur mycket allt skulle 

kosta. Projektgruppen gjorde den tillsammans med Joakim och fick även lite feedback av 

Jeanette på hur mycket ett projekt av den här storleken kunde kosta. Detta låg också till grund 

för utformandet av avtalet. Se bilaga 1  

Gruppen diskuterade även i början av februari att utvidga projektet till att istället för att bara 

inrikta oss mot insekter i restauranger så skulle vi inrikta oss mot hela restaurangmiljön. 

Gruppen kom efter hand fram till att detta projekt skulle bli för omfattande så tillsammans 

med SSAB slopades den idén en vecka senare. Idégenereringen ingick också i denna 

diskussion inför den presentation som vi höll på SSAB. 

 

 



 
18 

5.3 FÖRSTUDIE 

För att kunna påbörja projektet gjordes en djupgående förstudie för att förstå problemet. 

Denna studie utfördes genom sökning på kunskap om insekters beteende, hur vi skulle fånga 

in insekterna på bästa sätt, samt att vi undersökte vilka tekniker som användes idag för att få 

insekterna att förintas. I sökningen ingick experthjälp av anställda på SSAB, genom 

universitetslektorn Göran Sahlén på Halmstad Högskola samt Mikael Varga på miljö och 

hälsoskyddsnämnden i Halmstad kommun. Av Mikael fick vi reda på hur bra restaurangerna 

var på att använda sig av de produkter som förintar insekter idag och att det fanns en marknad 

för vårt projekt då många av restaurangerna använde sig av dagens existerande produkter.  

 

5.4 IDÉEGENERERING 

Idégenereringen började med att gruppen brainstormade kring de parametrar som kan förinta 

en fluga, idéerna handlade om allt från att elda upp flugan med eldkastare och rörelsesensor 

till att försöka fånga flugan i en gigantisk håv och döda den med automatisk flugsmälla. 

Gruppen kände i ett tidigt stadium att hjälp behövdes och en grupp sattes samman för att få 

ännu fler idéer. Dessa idéer flödade, vissa bra, vissa mindre bra, de vi kom fram till att 

undersöka mer var vatten och vattenånga och elektrisk puls med en rörelsesensor, den 

sistnämnda skulle bli eliminerad senare i projektet. 

Ett möte sattes samman i januari med SSAB´s VD och vår projektledare, Joakim. De idéer 

som gruppen tyckte var användbara skulle presenterades. Det koncept som fastställdes denna 

dag var att använda sig av att dränka flugan. 

Efter mötet i januari började vi stegvis jobba med BAD och PAD för att generera så många 

lösningar till designen och konceptet som möjligt till den nya tekniken. PAD övergick sedan 

till CAD då designen blev mer och mer färdig och småjusteringar enbart behövdes ändras. 

Då vi inriktade oss på att dränka flugan fanns det två koncept att undersöka dessa var, 

vattenfallskonceptet och parayply-modellen 

Vattenfallskonceptet innebar att vattnet skulle vara i en designad behållare som ska smälta in 

bra i miljön på restaurangen(nära bufféer). Vattnet måste transportera sig upp i överdelen och 

ner igen som ett vattenfall, därför är en pump eller en fontän ett alternativ. Innanför 

vattenfallet kommer ett ljusrör placeras. När flugorna åker in i vattenfallet träffas de av vattnet 

som trycker ner dem mot ytan som inte har någon ytspänning i plastdunken och drunknar. Det 

är omöjligt för flugorna att ta sig upp ur vattnet då ytspänning inte existerar. För att inte få ett 

överflöde av flugor i vattnet kommer flugorna att transporteras till en behållare vilken man 

kan öppna och tömma. 

Paraply-modellen fungerar likadant förutom att UV-ljuset sitter i mitten av behållare, och att 

det är en plastcirkel med hål i så att droppar kommer att komma igenom och träffa flugan och 

få dem att drunkna. Tömningen är likadan som föregående förslag. 
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Alla idéer från vår idégenerering ser ni i bilaga 5 idégenerering. 

 

5.5 MARKNADSUNDERSÖKNING 

5.5.1 Marknadsundersökningen 1 

Första marknadsundersökning genomfördes för att få reda på om insekterna och särskilt 

flugan var ett störmoment, samt att få en bild över hur restaurangerna använde sig av dagens 

existerande produkter och om de tyckte produkten uppfyllde kraven. Dessa frågor ställdes för 

att få så bra underlag som möjligt för att skapa en produkt som kan tillfredsställa så många 

kunder som möjligt. 

Vi undersökte dessa frågor i hotell och restauranger i hela Sverige. Främst har vi varit i 

kontakt med företag i de tre stora städerna genom att skicka undersökningen till dem men 

även diskuterat problemet med många restauranger lokalt och även fått feedback från några 

stora snabbmatskedjor. 

Insekterna och främst då flugorna visade sig vara ett störningsmoment som existerar i de 

flesta svenska köken. Det var dock ca 38% som ansåg sig inte ha något problem alls med 

insekter i sina kök. Då det kan vara ett känsligt ämne för vissa restauranger tror vi dock att det 

kan finnas ett mörkerantal i denna statistik. 

De flesta hade en åtgärdsplan för att lösa problemet, men en liten del var inte alls medvetna 

om de hade något pågående skydd för att hantera problemet. Den metod som många använda 

sig av var UV-lampan med elektriskt laddat galler. Denna lösning är effektiv för att ta död på 

insekterna, men nackdelen är att när de kommer i kontakt med gallret så sprängs de och de 

kan i slutändan hamna flera meter ifrån gallret vilket inte är en optimal lösning att använda sig 

av i ett kök eller i närheten av en buffé. Många är inte medvetna om detta eller också är de 

medvetna om det och ignorerar kontentan av att spränga insekter i ett kök. Denna slutsats drar 

vi eftersom att nästan femtio procent är nöjda med sin insektsfångare med galler. De anser att 

den uppfyller deras krav. När vi frågat vad de har för krav så hänvisar de allt som oftast till 

miljö och hälsoskyddskontorets lagar och att de utgår från att ha produkter som gör att de 

klarar av dessa mål. 

Över hälften av de restauranger som vi pratat med uppger att de använder sig av den tjänst 

Anticimex hyr ut där de kommer flera gånger om året och undersöker hur stort behov 

restaurangen är av hjälp från dem i hanteringen av insekter. Hittar de något problem så tar de 

hand om dem på plats. 

Limprodukterna fungerar i regel bra och man ser på dem hur bra resultatet är då flugorna som 

fastnar där syns tydligt. Detta ger dock en del problem då det är ofräscht att de syns. 

 

Resultatet för marknadsundersökning 1 

Märker ni att det finns insekter på er arbetsplats? 

Ja Speciellt flugor Nej 

22% 39% 39% 
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Uppfattar ni flugorna som ett störmoment? 

Ja Nej 

66,7% 33,3% 

 

”Vet ni vilka produkter som används för att skydda ert kök mot insekter?” 

Ja Nej 

83,3% 16,7% 

 

”Använder ni någon bekämpningsmetod mot insekterna? Insektsfångare med” 

Lim Elektriskt laddat 

galler 

Båda Elektriskt 

laddat galler och 

lim 

Inget 

11,1% 27,8% 5,6% 55,6% 

 

”Om ja, uppfyller denna produkt era krav?” 

Ja Delvis Nej Inget svar 

16,7% 27,8% 11,1% 44,4% 

 

”Skulle ni vara intresserade av att använda en ny produkt med en ny teknik?” 

Ja Sker via konsultföretag Nej 

72,2% 5,6% 22,2% 

 

”Använder ni er av Anticimex tjänst?” 

Ja Nej 

55,6% 44,4% 

 

För att se hela sammanställningen se bilaga 6 marknadsundersökning 1 

 

 

Marknadsundersökning 5.5.2 

Målet med den andra marknadsundersökningen var att få feedback på konceptet samt att få ett 

uppskattat pris vad kunden skulle kunna tänka sig betala för iNsect Preventer. Andra frågor 

angående kundens behov av installation och om kunden ville ha produkten på väggen eller 

golvet, samt några frågor angående extra finesser på produkten. 

Resultatet på denna marknadsundersökning var bra och resultatet är ungefär som vi förväntat 

oss. Något som vi är glada över är att resultatet visar att över hälften av de tillfrågade, 

närmare sextio procent skulle välja vår nya lösning trots att den bara blivit kort beskriven 

framför de metoder som används idag. 
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Designen kommer också att vara viktig då vi ser på resultatet att de flesta tillfrågade svarar 

mellan 6-10 på en skala 1-10 över hur viktigt det är att produkten skall smälta in i miljön. 

På våra eventuella tilläggsfunktioner blev det mycket blandade svar. Vi undrade om det skulle 

vara attraktivt för produkten att den hade en integrerad sensor som räknade alla flugor som 

den fångade. Svaret blev blandat men det var nästan en majoritet som var ointresserad av det 

så vi valde då att ta bort det helt. Detsamma gällde att ha en integrerad luftrenare och det är vi 

glada över då prototypkostnaderna hade skjutit i höjden om det blivit aktuellt att integrera en 

sådan. Dessvärre så tappar marknadsföringsbiten lite i styrka då man istället hade kunnat 

presentera den som en miljöförbättrare. 

Vid val av var produkten skulle infinna sig så var en majoritet inställda på att den skulle vara 

på väggen, hela sjuttio procent, och det är antagligen också den enklaste lösningen för oss. 

Det mest intressanta vid denna marknadsundersökning var vad kunderna skulle kunna tänka 

sig att betala för produkten och de allra flesta ville inte betala mer än 2000Sek vilket vi också 

anser är rimligt. Antagligen kommer prototypen att kosta lite mer men vid en eventuell 

masstillverkning så är det enklare att få ner tillverkningskostnaderna vilket också då gör det 

möjligt att hålla ett lägre pris och samtidigt gå med vinst. 

Många av de tillfrågade var också sugna på att komma ut och undersöka och se prototypen 

vid Utexpo så vi får se om det blir aktuellt att bjuda in dessa också.  

För att se hela resultatet se bilaga 7 marknadsundersökning 2. 

5.6 TESTFAS 

För att kontrollera att allt inte fungerade bara i teorin så var vi tvunget att testa detta praktiskt 

i testlabbet på SSAB. 

De tester som utfördes var ytspänningstest, flödestest och ett test av utstrålningen av en diod 

och plexiglas akrylplast. Med dessa tester kom vi fram till val av teknik och material samt 

uppbyggnaden av vår första prototyp. 

5.6.1 Ytspänningstestet 

Detta test gjordes för att säkerställa att teorin som vi läst om och fått reda på genom intervjun 

med Göran Sahlen verkligen fungerade. Testet bestod av en behållare, diskmedel, kranvatten 

och uv-ljus. I testet släpptes fjorton flugor ut i ett akvarium där uv-ljuset attraherade flugorna. 

Redan första minuten såg gruppen ett fungerande resultat då flugorna inte kunde ta sig upp 

från vattnet utan ytspänning. Efter två timmar så hade åtta flugor av fjorton dött. Detta såg 

grupporganisationen som ett lyckat test. 

För hela testet se bilaga 8 ytspänningstest. 
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5.6.2 Flödestest 

Roterationstestet bestod av en behållare fylld med vatten, en inlinepump samt en pappersbit 

som i detta fall skulle vara en fluga. Testet gick ut på att se hur mycket vattenflödet 

förändrades med hjälp av pumpen och se om man kunde stoppa pappersbiten på ett ställe i 

behållaren. Vid detta ställe hade gruppen tänkt använda sig av en håv där man enkelt skulle 

plocka upp de döda flugorna och tömma produkten på avfall. Resultatet var tydligt och ett 

flöde i vattnet skapades på grund av pumpen där det var enkelt att bestämma plats på håv-

tömningen av flugor i produkten.  

Detta test blev det som avgjorde vilket koncept som senare kom att väljas. För att flödet skulle 

bli bra och för att vattnet sedan skulle gå runt och inte hamna utanför prototypen så valdes 

därför paraplymodellen bort. 

För att se hela testet se bilaga 9 flödestest. 
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5.6.3 Diodlampa med plexiglas i akryl 

Detta test bestod av en blå diodlampa sammankopplad i en platta samt en stång i plexiglas. 

Testet gjordes för att se om man kan använda plexiglas istället för ett lysrör för att få samma 

attraktion som ett lysrör. Då denna teknik är mer kostnadseffektiv och billigare samt att 

användningen av produkten blir mer flexibel då det är enkelt att sammankoppla allt i ett litet 

batteri. Resultatet var snarlikt ett ljusrör, vilket ses som en framgång inom branschen. 

 

  

 

Blå diod med plexiglas, oslipad yta. 
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Man ser tydligt att det är mest reflektion kring ändarna av plaströret, detta då ändarna är 

skorviga. Med hjälp av ett sandpapper så gjorde vi även ytan på plexiglaset mer skrovlig, då 

såg vi att ljusets reflektion höjdes markant och det liknade mer ett ljusrör  

 

5.6 VAL AV TEKNIK 

Tekniken som använts består först av en pump och vatten och attraktionsdelen består av en 

ljuskälla. Därför var vi tvungna att hitta det mest effektiva ljuset som är anpassat till vår lite 

mer fuktiga miljö än tidigare produkters.  

För att attrahera insekterna så har vi kommit fram till att en blå ljusdiod med flera olika 

reflektionsmoment blev den effektivaste lösningen. Genom att fånga upp ljuset i en stav av 

plexiglas och sedan reflektera det vidare så får vi ut maximal effekt av så lite 

energiförbrukning som möjligt. Ljuset ligger på höga frekvenser och dessa ultravioletta och 

blåa lysdioder har försatts med en LED-teknik som leder bort värmen för att öka 

effektiviteten. Då underhåll är ett ord som vår produkt försöker motarbeta så krävs det att vi 

använder oss av hög kvalité för att kunden inte skall behöva byta ut lampan eller liknande. 

Pumpen, en 12 Volt inline pump som klarar 17l/minut, valdes först och främst för dess 

högsta nivå. Slutprodukten kommer inte att behövas köra på så pass stor effekt men då den 

användes genom tester så ville vi ha möjligheten att köra på upp till 17l/minut. Resultatet har 

visat att en mindre pump kommer klara av att hålla uppe flödet men då vi kan reglera effekten 

på pumpen med hjälp av vårt batteri, en spänningskub med reglerbar effekt, så kommer vi att 

marknadsföra prototypen med den här pumpen. Då det går att höja och sänka strömstyrkan 

med spänningskuben är det möjligt att genom den också styra effekten och påverka vilken 

nivå vattenflödet skall vara på. 

Flödet och val av kanalmetoden kom vi fram till efter flera olika tester. Vattnet skall inte 

hamna utanför produkten och det skall heller inte ha någon möjlighet att fastna högre upp än 

ytan i produkten. Kanalerna i överdelen har främst 2 funktioner. Första är att transportera 

vattnet tillbaka till underdelen i en jämn nivå och andra funktionen är att hindra det från att 

hamna utanför underdelen trots att det skall färdas i luften och träffa insekterna. 

Vi valde att använda oss av vatten som metod för att döda flugorna. Vattnet kommer att 

dränka flugorna då vi enligt testerna tagit bort ytspänningen och undersökt om de kan 

överleva kontakt med vattnet trots detta. Det visade sig först och främst vara en effektiv 

metod för att ta död på flugorna och sedan uppfyller denna metod också alla de krav om 

giftfritt, enkelt underhåll samt energiförbrukningen. Att endast behöva tillsätta en liten mängd 

såpa för att ta bort ytspänningen på vanligt kranvatten ser vi som en enkel lösning på ett svårt 

problem och vi tror att det är lättare att investera i en produkt om man förstår hur den 

fungerar. Att använda vatten ger också hela produkten en naturvänlig vinkel. Då det bedrivs 

av ett ämne som vi känner till och litar på att ha omkring oss, vilket man inte gör med 

giftmetoder 
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5.7 VAL AV MATERIAL 

Eftersom överdelen och underdelen skrivs ut i en 3D-skrivare fanns det två valbara material 

som passar för prototyptillverkningen, det ena är ABS plast och det andra är PLA plast. 

Materialet som används för att tillverka över och underdelen är PLA plast, som även är kallat 

Polymjölksyra. Denna plast har bra egenskaper för att användas i prototyptillverkning inom 

konstruktioner med många detaljer eftersom det är en stark, tålig och styv plast. Materialet är 

etthundra procent återvinningsbart vilket är ett stort plus då miljötänket utvecklas. 

Polymjölksyra är även en billig plast om man jämför med till exempel Polyamid. 

Ryggen av produkten kommer att bestå av plexiglas som det är mest känt för, men har även 

beteckningen polymetylmetakrylat(PMMA).  Denna plast är stark, tålig och styv. Då denna 

plast är väldigt kostnadseffektiv är valet enkelt.  

Attraktions-stången kommer även den bestå av plexiglas då detta material har bra egenskaper 

för reflektering och är kostnadseffektivt. 

5.8 PROTOTYPTILLVERKNING 

5.8.1 Testprototyp 

Den första prototypen har tillverkats för att säkerställa att konceptet fungerar genom att 

använda den i tester. Den tillverkades av gamla delar till tidigare prototyper som inte 

behövdes och sedan har vi modifierat dessa för att de ska passa vår prototyp. Samma teknik 

har använts, pump, lysdioder och plexiglas och målet har varit att denna prototyp skall vara så 

lik slutprodukten som möjligt rent funktionsmässigt. Design och utseende var mindre viktigt 

vid detta utformande. 

Denna testprototyp utvecklades av en spann som vi klippte sönder och med hjälp av skärmar 

från gamla produkter som SSAB hade. Sedan limmade vi ihop det som vi ville och använde 

samma pump som användas genom hela projektet på alla prototyper. Vi genomförde inte bara 

testet på flödet utan också på ljuset och på hur vi kunde få ut så mycket effekt som möjligt av 

en LED ljusdiod. Detta gjordes genom att ”blitza”, slipa med sandpapper för att få till veck 

som fångar ljuset, en plexiglas stav för reflektion och det resultatet var riktigt bra. 

Se bilaga 10 prototyptest 

5.8.2 Slutprototyp 

iNsect Preventer består av fyra olika delar, två av delarna är ifrån prototyptillverknings 

företaget AMDL, delarna är överdelen och behållaren. Dessa delar är designat utformade och 

går enbart att skriva ut med 3D-skrivare. De båda delarna är uppritade i programmet catia V5. 

Staven och ryggen är gjort i materialet plexiglas, dessa delar kunde inhandlas hos 

återförsäljare av plast. För mer resultat av prototypen se resultat 6.1. 
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6. MARKNAD 

För att iNsect Preventer skall börja tillverkas behövs en investering runt 875 000 kronor. Den 

största delen av invensteringen skulle gå till ett maskinverktyg för att utforma plastmaterialet 

vi använder. Ett billigare alternativ är att använda en 3D-skrivare, men då produkten är så 

pass stor är inte detta lönsamt. Maskinverktyget skulle innebära att vi slipper limma ihop 

produkten, och då får vi mer tid över till övriga saker. Materialkostnader har beräknats till 150 

kronor stycke inklusive pump, slang, 230V spänningssladd med transformator och ljus staven. 

Tillverkningskostnaderna har beräknats till 300 kronor per produkt, övriga kostnader från 

materialkostnaderna kommer gå till lön, vinst och marknadsföring. Ett pris på 1000kr har 

beräknats vara rimligt då produkten är ensam inom branschen med denna teknik. Skulle 

gruppen då tjäna 700kr per produkt så skulle break-even nås först efter 1250 stycken sålda 

produkter. 

Marknad 

Det finns potential för att marknadsföra iNsect Preventer, enligt vår marknadsundersökning 

tyckte 72 procent att branschen är intresserade av en ny produkt med en ny teknik.  

Konkurrent 

Den största konkurrenten till iNsect Preventer är Anticimex. Enligt vår första 

marknadsundersökning använde sig ca sextio procent av restaurangerna och hotellen 

Anticimex tjänst. Tjänsten består av en kontroll, om kontrollen inte godkänts, måste kunden 

köpa en produkt som löser problemet. Anticimex säljer oftast produkten från eget lager samt 

att de installerar produkten. 

Kunder 

Anticimex – Enligt den första marknadsundersökningen använde sig 60 procent av 

restaurangerna och hotellen Anticimex’s tjänst. Om ett samarbete med Anticmex skulle 

införas skulle projektorganisationen stå för tillverkning av produkten som senare Anticimex 

skulle kunna sälja till deras kunder, om restaurangerna inte uppnår Anticimex’s krav. Detta 

skulle innebära en säkerhet i försäljningen samt tidssparande för projektorganisationen. 

Återförsäljare som ICA, Biltema och Jula säljer limprodukten och el-gallret. Med bra 

marknadsföring finns det potential att nå ut till dessa återförsäljare, detta skulle medföra att vi 

kan nå ut till lantbrukare och privat personer. 

Silvandersson är ett världsledande inom miljövänlig och giftfri insekts- och 

skadedjursbekämpning. Ett samarbete med Silvandersson skulle innebära att iNsect Preventer 

blir en produkt världen över. Silvandersson har även kontakt med de större återförsäljarna i 

föregående stycke. 
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7. RESULTAT 

iNsect Preventer är utvecklad för att minska statistiken för matförgiftning samt få ren och god 

mat serverad i både hem och ute på restauranger. Produktens behållare och överdel är i 

materialet PLA plast eller Polymjölksyra som det även kallas, detta är ett miljömässigt bra 

material som kan återvinnas till 100 procent. Material passar in under vår kravspecifikation 

med hållbarhet, kostnadseffektivitet och miljömässigaaspekter. Det sista är extra viktigt då 

hela världen försöker bli mer miljövänlig.  

Produkten består av tre delar, behållare, överdel och rygg.  

Behållaren på prototypen är utformad på så vis att den ska sjunka in i restaurang och hotell-

miljön, t.ex. bredvid blommorna. iNsect Preventer har även konstruerats för att klara av att 

sitta på en vägg. Färgen som är vald är vit då detta hjälper till att reflektera ljuset 

Överdelen på prototypen är konstruerad så att när vattnet kommer upp från behållaren till 

överdel så kommer vattnet flödas mellan två väggar, där den yttre väggen är längre än den 

inre. Detta för att vattnet inte skall komma utanför behållaren. 

Ryggen är av materialet polymetylmetakrylat, även kallat plexiglas. Ryggen sammanfogar 

alla tre delarna till en prototyp. 

För att delarna skall fungera och faktiskt kunna utföra vad de är tänkta till så krävs två 

moment, att attrahera flugorna och att döda dem. 

Attraheringsmetoden som iNsect Preventer använder sig av består ett plexiglas stav på 

30mm i diameter, en uv-diod och en blå ljus diod.  Staven är fastlimmat i en upphöjd korn i 

behållaren som är konstruerad för just det måttet, detta för att slippa läckor och andra 

parametrar som skulle förstöra elektroniken som kopplas samman under röret. Elektroniken 

består av en ultraviolett-ljusdiod på 365Nm och en blå ljusdiod som är sammanfogad i en 

lödplatta vilket senare kopplas till ett 230 Volts uttag i väggen. 

 

För att döda flugorna med hjälp av vattnet så använde vi en pump som är en 12 volts 

DC(likström) inlinepump med en kapacitet på 17 liter vatten i minuten och temperaturen på 

vattnet får max vara 60°C. Vi har beräkningar på att pumpen behöver klara av 10 liter i 

minuten.  När vattnet pumpas från behållaren upp till överdelen på produkten behövs ett 

tryck, som denna pump klarar. Detta 

behövs för att kunna hindra flugorna att 

flyga runt inne i utrymmet då det bilder ett 

regn som trycker ned flugorna mot den yta 

som saknar ytspänning där de efter en 

stund kommer att drunkna. 

Två fästen gör att man enkelt sätter 

pumpen på plats. 
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Med en reglerbar spänningskub justeras vilken spänning och ström i pumpen får, detta medför 

att vi kan öka trycket i pumpen samt sänka trycket vilket resulterar hur många liter vatten som 

pumpen pumpar runt i produkten.  

När behållaren behöver tömmas på vatten och flugor eller insekter så krävs ett utlopp, detta 

sitter i mitten av behållaren. En precisformad sugpropp gör så vattnet inte rinner ut eller att 

hålet börjar läcka. Sugproppen är enkel att sätta på plats samt ta av, det enklaste sättet att 

tömma är då man sätter produkten över diskhon och tar ut sugproppen. 
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8. REFLEKTION RESULTAT 

Den största utmaningen i projektet var att komma på en ny teknik för lösning på problemet 

inom horeca-branschen. Det största problemet idag är att kunderna glömmer, inte har 

kunskapen eller inte har tid att byta ut limarken i de produkter som används. Problemet 

innebar att produkten blev oanvändbar redan efter tre månader på varma dagar. Då detta 

problem är så pass stort som det är idag var vi tvungna att tänka på helt nya förslag, alltså 

inget lim. Eftersom vi ville hålla tekniken så enkel som möjligt, lästes det mycket om olika 

sätt att attrahera och lura flugan in i dödsfällan. Det självklara valet var att utnyttja vatten och 

ta bort ytspänningen från ytan så flugan eller insekten drunknar. 

Vattenflödet var väldigt svårt att utforma för att få en så bred attraktionsmetod samtidigt som 

vi ville lura flugorna att krascha in i vattenfallet. Attraktionsmetoden som består av en lysande 

stav i mitten av produkten. Då ljuset reflekteras genom en spegel som sitter i ryggen på 

produkten och innersidan på behållaren är vit så är attraktions stor för insekten. Denna metod 

är också ett nyskapade koncept då man idag använder sig av ett ljusrör som attraktionsmetod 

och ett limark där flugan flyger in och sedan fastnar och dör av svält. Något som kan ses efter 

är att man kan lägga något luktande ämne i blandningen av vatten och såpa eller diskmedel i 

behållaren, detta för att göra insekten ännu mer attraherad.  

Flödet som drivs av en pump som pumpar vattnet från behållaren upp till överdelen tog lång 

tid att konstruera rätt. Då vattnet ska rinna/regna ner över kanten fick inga stora kanter stoppa 

vattenflödet. Detta problem löstes genom att ha små cylindrar som håller uppe taket på 

överdelen samt en lägre kant på taket för att eliminera risken att vattnet ska komma utanför 

behållaren. Detta är en helt ny teknik som aldrig har använts, med flödet hoppas vi kunna få 

en skön känsla med ett behagligt ljud från vattens skvalpandet. Ett av kraven vi ställde var att 

produkten skulle vara giftfri, vilket med enbart såpa och vatten uppnår kravet som var satt. 

Materialet som används till prototypen är både polylaktid och polymetylmetakrylat. Dessa 

material användes för att få en så låg prototypkostnad som möjligt. Då överdelen och 

behållaren är i annorlunda material än ryggen och staven var vi tvungna att limma ihop de 

fyra delarna. 3D-skrivaren som skrev ut behållaren och överdelen kunde inte använda det 

materialet som var tänkt. Det bästa materialet för hela produkten är polyamid, det är en av de 

starkaste och tåligaste plasterna som finns, det är också även reptåligt då finishen på vår 

designade slutprodukt är väldigt viktig. Detta material går bra att använda i ett maskinverktyg 

som måste köpas in om produkten skall komma att tillverkas. 

Baksidan av konstruktionens överdel och behållare är idag utformat med en spricka, detta gör 

att ryggen enkelt sätts på plats. Prototypen blir även mer stabil då överdelen väger drygt ett 

kilo och kommer väga ännu mer när vatten flödar. 

En kon är gjord i mitten av behållaren för att skydda elektroniken. Då elen sätts inuti konen 

kommer inget vatten igenom och förstör dioderna och lödplattan.  

Allt detta är konstruerat för att göra allt så enkelt som möjligt för brukaren. 
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Det kan tänkas bli slitage på pumpen, då pumpens livslängd är oprövad. Tanken i senare 

tillfälle är att pumpen och ljuskällan skall kopplas samman och drivas via 230 volt vägg uttag. 

Pumpen kommer ha en transformator som ger rätt flöde samt att en on/off knapp kommer vara 

tillgängligt för att öka livslängden ännu mer på ljuset 

Ett hål kommer finnas i undersidan på behållaren, hålet kommer vara täckt med en plugg. 

Hela produkten är rätt så otymplig, därav valde vi att sätta hålet i undersidan och så man 

enkelt kan tömma produkten av flugor i t.ex. diskbänken då produkten är så pass bred att den 

kan stå över hela diskbänken. 

Ett önskemål var att man skulle kunna hänga upp produkten på väggen för att nå maximal 

attraktion, detta målet är tveksamt för prototypen då sammansättningen av produkten inte är 

optimal för att bära 10 liter vatten. I framtiden när produkten maskintillverkas ska produkten 

vara ännu mer hållbar och kunna hängas upp på en vägg. Idag kan man sätta produkten på en 

hylla som står ut ifrån väggen, det innebär att produkten kan nå maximal attraktion idag. 

Undersökning om massproduktion har också gjorts, ett önskemål var att få ner produkten till 

under 1000 kronor, detta önskemål kommer troligtvis nås, genom en break-even på 1250 

stycken sålda produkter, när målet nås kommer prissänkningen bli större. 

I övrigt hade vi krav på att produkten skulle vara energieffektiv vilket löstes genom att 

använda sig av två lysdioder och en svarvad plexiglasstav, samt genom att sandpappra ytan på 

staven.  

 

 

REFLEKTION METOD 

Produkten utvecklades enligt de verktyg som nämns i metod A, där bland annat dynamisk 

produktutveckling som är en väldigt användbar metod för att få fram ett så bra resultat i 

produktens utvecklning som möjligt. Det gav en bra överblick av projektet. Även 

gruppmötena med handledaren Jeanette Gullbrand, som har varit varje vecka har gjort så mål 

har uppnåtts i rätt tid. 

I metod B kom vi fram till att flugan är ett simpelt djur med simpla begär och att det är just 

dess instinkter som vi bör utnyttja till dess nackdel. Genom att utnyttja flugans begär efter 

vatten och dess dragningskraft mot ljus med en energieffektiv metod samt möjligheten att 

dränka de i vattnet så har vi kommit fram till att det är en väldigt effektiv lösning. 

Gruppen har fått en större förståelse hur viktigt det är att använda sig av rätt material samt att 

samla in information kring ett stort område på så begränsad tid. Under den första tiden av 

projketet trodde gruppen att ett uv-ljus rör var det lämligaste alternativet för att få så bra 

attraktionsförmåga som möjligt, detta säger ju att världen hela tiden utvecklas och vi kom in i 

projektet en bra tid.  
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REFLEKTION HÅLLBAR UTVECKLING 

Projektet har gett en tydlig bild över hur viktigt det är att hålla rent kring mat och matbufféer, 

detta är  särskilt viktigt om restauranger har en högre status och vill bevara den. Vi kunde 

aldrig tro att en liten fluga kan göra en person så pass sjuk så personen kan dö om flugan varit 

på ett smutsigt ställe innan den är i maten. iNsect Preventer är till skillnad från andra 

produkter i branschen helt giftfri vilket är ett enormt plus samt att produkten är designad för 

att passa in både kring blommor eller uppsättning i väggen. iNsect Preventer är en väldigt 

enkel produkt som vem som helst kan använda, produkten är enkel att tömma och fylla på 

vatten, förhoppningsvis kan iNsect Preventer göra det enklare för restaurangägare runt om i 

Sverige. 

Med iNsect Preventer hoppas vi kunna förenkla vardagen och att man kan gå från 

restaurangen och veta att maten är ren och inga flugor gör en sjuk! 

Insect Preventer har i dagsläget goda möjligheter att utvecklas och slå sig in på marknaden på 

allvar. Då elektroniken och energiförbrukningen är begränsad samtidigt som materialet är 

miljövänligt och hundra procent återvinningsbart, och vi i en massproduktion kommer få ner 

tillverkningskostnaderna till en acceptabel nivå ser vi inga stora hinder framför oss.  

Vi kommer se till att tillverkningen sker i Sverige för att kunna garantera att inga 

missförhållanden för arbetarna som uppstår vilket vi inte kan garantera om tillverkningen sker 

i exempelvis Asien. 

Insect Preventer skall bli en produkt för alla, gammal som ung, man som kvinna. Det handlar 

inte om vem eller vart du är utan mer om att du stör dig på att ha insekter i den miljön du 

lever i. Detta är något vi tror är gemensamt för de flesta människor världen över. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - UPPSKATTAD BUDGET 

Bestämda resurser 

Materialkostnader. 

 Testutrustning, exempelvis lysrör 

 Rapportkostnader 

 

Transportkostnader. 

 Till & från möten med Silvandersson Sweden AB 

 Till & från olika företag som kan tänkas vara till nytta under marknadsundersökningen 

Milersättning 18,50kr/mil 

Prototypkostnader.  

Kanske mellan 5000-15000sek men detta kommer diskuteras tillsammans med företaget när 

detta blir aktuellt. 
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BILAGA 2 - KRAVSPECIFIKATION 

 

KRAV 

Tekniskt 

- Giftfri 

- Ny teknik 

- Lika effektiv eliminering som dagens produkter  

- Få ett flöde som går runt i vattnet 

Material 

- Hållbart för 10 liter vatten 

- Vattentätt och tåligt  

- Designbart material 

Övrigt 

- Kostnadseffektiv 

- Tömmas på vatten 

- Pris under 2000 kronor till slutkund 

ÖNSKEMÅL 

Tekniskt 

- Mer effektivt än dagens produkter 

- Längre livslängd än dagens produkter 

- Attrahera flugorna med UV-ljus 

Material 

- Miljövänligt 

- Val av olika konstruktioner och material 

Övrigt 

- Lätt att tömma på vatten 

- Energieffektiv 

- Pris under 1000 kronor till slutkund 

- Ska kunna hängas upp på en vägg 
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BILAGA 3 - PROJEKTGRUPP 
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BILAGA 4 - GANTT-SCHEMA 

Hösten 2013 

 

 

Våren 2014 
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BILAGA 5 - IDÉGENERERING  

 

Idégenereringen. 

Mata upp alla idéer vi har tagit fram.  

Biologisk lösning. 

Köttätande växter 

Växtmutationer? 

Spindelnät?  

Elektrisk impuls, En impuls i vatten 

Vattenånga? 

Automatisk Flugsmälla. En hov som fångar in dem. Elektrisk hov som rör sig med automatik. 

Nyttja flugornas naturliga fiender och överlevnadsinstinkter. Imitera grodor, fladdermöss etc. etc.  

 

De koncept som vi tror på. Med Design. 

Vatten- Microfontän pump 350 230V 169 kr biltema 

Frys- 

Dimtryck- 

Beskriva mer ingående hur vi har tänkt över våra koncept. 

 

Diskussion med silvandersson. 

Bestämma oss för ett koncept att köra på.  

Beställa delar 

Bestämma testfaser 
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BILAGA 6 - MARKNADSUNDERSÖKNING 1 

Bakgrund 

En marknadsundersökning har genomförts för att få reda på hur stort behovet är och hur 

restaurangerna upplever problemet. Då vårt mål är att ta fram en ny produkt baserad på en ny 

teknik så måste vi veta vilket behov det är bäst att rikta in sig emot för att kunna lösa både 

insektsproblemen och övriga miljöproblem.  För att få bra underlag för att kunna skapa en 

produkt som kan tillfredsställa så många kunder som möjligt behöver vi veta hur branschen 

hanterar sin miljö i nuläget. Vilka produkter som är populärast och vad de har för styrkor 

respektive svagheter samt en konkurrens analys i form av benchmarking. 

Metod 

Vår metod gick ut på att få så raka svar som möjligt av restauranger över hela Sverige. Vi 

började med att rada ner de frågor vi behövde ha svar på, på en enkät och besökte sedan ca 20 

restauranger i Halmstad. Dessa besök skedde oplanerat och det var inte alltid lätt att få tid från 

någon köksanställd men de som var villiga att hjälpa gav sin syn på saken och fyllde sedan i 

enkäten. Vi länkade sedan in enkäten online och mailade ut den till ca 200 restauranger över 

hela Sverige för att få in flera svar. 

På de restauranger som vi besökte hade vi med följande formulär och bad dem fylla i eller så 

frågade vi dem snabbt och fyllde i själva. Formuläret skiljde sig lite emot internetenkäten men 

frågorna var rätt lika så man kunde utläsa ett gemensamt resultat. 
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”Hej [Mottagare]! 

Frågor till dig som jobbar i Hotell & Restaurang branschen. 

Genom att svara på dessa frågor hjälper du 2 studenter med deras ex-jobb. Det går ut på hitta en ny lösning för 

att ta hand om de skadedjur som vanligtvis finns i er bransch. 

 

 

Märker du att det finns insekter såsom Flugor och liknande i er bransch? 

 

JA    NEJ            

 

 

(Om JA) Försöker ni hantera detta? 

 

JA    NEJ                                 

 

 

Är ni medvetna om att flugor sprider sjukdomar och är en hälsorisk framförallt i närheten av bufféer? 

 

JA    NEJ  

 

 

Använder ni idag någon form av utav lim eller grill för att lösa problemet? 

JA    NEJ  

 

 

(Om JA) Är ni nöjda med hur den fungerar? 

JA   NEJ 

” 
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Resultat  

 

Märker ni att det finns insekter på er arbetsplats? 

Ja Speciellt flugor Nej 

22% 39% 39% 

 

 

Uppfattar ni flugorna som ett störmoment? 

Ja Nej 

66,7% 33,3% 

 

”Vet ni vilka produkter som används för att skydda ert kök mot insekter?” 

Ja Nej 

83,3% 16,7% 

 

”Använder ni någon bekämpningsmetod mot insekterna? Insektsfångare med” 

Lim Elektriskt laddat 

galler 

Båda Elektriskt 

laddat galler och 

lim 

Inget 

11,1% 27,8% 5,6% 55,6% 

 

”Om ja, uppfyller denna produkt era krav?” 

Ja Delvis Nej Inget svar 

16,7% 27,8% 11,1% 44,4% 

 

”Skulle ni vara intresserade av att använda en ny produkt med en ny teknik?” 

Ja Sker via konsultföretag Nej 

72,2% 5,6% 22,2% 

 

”Använder ni er av Anticimex tjänst?” 

Ja Nej 

55,6% 44,4% 
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Sammanställning av marknadsföring 

 

Vår marknadsföringsdel har riktats till restauranger i hela Sverige. Främst har vi varit i 

kontakt med restauranger i de 3 stora städerna men även diskuterat problemet med många 

restauranger lokalt och även fått feedback från några stora snabbmatskedjor. 

Insekter och främst flugor är ett störningsmoment som existerar i de flesta svenska köken. Det 

var dock ca 38% som ansåg sig inte ha något problem alls med insekter i sina kök. Då det kan 

vara ett känsligt ämne för vissa restauranger tror vi dock att det kan finnas ett mörkerantal i 

denna statistik.  

De allra flesta hade en åtgärdsplan för att lösa problemet och endast en liten del var inte alls 

medvetna om de hade något pågående skydd för att hantera problemet. En lösning som många 

använda sig av var UV-lampan med elektriskt laddat galler. Denna lösning är effektiv för att 

ta kål på insekterna men nackdelen är att när de kommer i kontakt med gallret så sprängs de 

och de kan i slutändan hamna flera meter ifrån gallret vilket inte är en optimal lösning att 

använda sig av i ett kök eller i närheten av en buffé. Många är inte medvetna om detta eller 

också är de medvetna om det och ignorerar kontentan av att spränga insekter i ett kök. Denna 

slutsats drar jag eftersom att nästan 50% är nöjda med sin insektsfångare med galler. De anser 

att den uppfyller deras krav. När vi frågat vad de har för krav så hänvisar de allt som oftast till 

miljö och hälsoskyddskontorets lagar och att de utgår från att ha produkter som gör att de 

klarar av dessa mål. 

Över hälften utav de restauranger som vi pratat med uppger att de använder sig utav den tjänst 

Anticimex hyr ut där de kommer i flera omgångar om året och undersöker i hur stort behov 

restaurangen är av hjälp från dem i hanteringen av insekter. Hittar de något problem så tar de 

hand om dem på plats. 

Limprodukterna fungerar i regel bra och man ser ju på dem hur bra resultatet är då flugorna 

som fastnar där syns tydligt. Detta ger dock en del problem då det är ofräscht att dem syns. 
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BILAGA 7 - MARKNADSUNDERSÖKNING 2 

Bakgrund 

Denna marknadsundersökning genomfördes för att få feedback till prototypen och de val vi 

var tvungna att göra vid genomförandet utav konstruktionen. Vi ville ha en slutprototyp som 

var så anpassad för marknaden som möjligt och därför var vi tvungna att ställa dessa lite mer 

specifika frågor samt även presentera vårt koncept på ett sätt som gjorde det möjligt för den 

tilltänkta marknaden att förstå det utan att avslöja för mycket. 

Metod 

Denna marknadsföring genomfördes på samma sätt som den första. Vi mailade ut ett 

frågeformulär till restauranger och hotell över hela Sverige och sedan åkte vi även runt i 

Halmstad och frågade anställda på plats samma frågor och även lite mer ingående hur de 

upplevde problemen. 

Resultat 

Nedan beskriver vi först frågorna och sedan svarsalternativen med antalet svar samt en 

uträkning i procent 

 

”Baserat på analyser och forskning så fungerar dagens insektsfångare dåligt och ineffektivt i 

restaurangmiljö då de i grunden ger ett ohygieniskt resultat. Det som gör att dessa produkter 

konkurrerar med de bekämpningstjänster som exempelvis Anticimex erbjuder trots sämre 

resultat är priset då en sådan tjänst kostar ca 500% mer per år. Vårt koncept kommer att 

vara mer prisvärt än en vanlig produkt men ge ett lika hygieniskt resultat som en Anticimex 

tjänst samt ha ett betydligt mindre behov av underhåll och kostnader än dagens produkter. 

Med detta i åtanke, vilken produkt skulle ni helst vilja ha i ert kök?” 

Elektriskt laddat galler Limprodukten Vår nya lösning 

32% 10% 58% 

 

”För oss är det viktigt att produkten ska smälta in i miljön, särskilt nära bufféer så att kunden 

får en skön känsla men vi tycker även det är viktigt att ha en trevlig miljö i köket. Hur viktigt 

tycker du det är med en produkt som smälter in i miljön? Skala 1-10” 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 7.7% 3.8% 3.8% 38% 15.4% 15.4% 7.7% 15.4% 

 

”Vi har också funderingar på att ha en räknare som räknar hur många flugor som fångas in. 

Skulle det höja intresset av produkten?” 
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Ja Nej Kanske 

37% 43% 20% 

 

”Skulle det öka intresset om en luftrenare också var integrerad i lösningen det vill säga att ni 

får 2 produkter till priset av 1?” 

Ja Nej Kanske 

23% 57% 20% 

 

”Man kommer kunna hänga upp produkten på väggen eller ha den på golvet. Vart skulle du 

vilja ha produkten?” 

Golvet Väggen Både och 

7% 70% 23% 

 

”Vad skulle ni kunna tänka er att betala för produkten med vår nya lösning? Om det är så att 

den fungerar minst lika bra som de andra produkterna som i nuläget kostar ca 1500kr” 

Max 1000 Max 2000 Max 3000 Max 4000 Max 5000 

17% 57% 17% 7% 3% 

 

”Skulle ni vara sugna på att komma och se en presentation av produkten när den första 

prototypen är färdig så att ni själva får se hur den fungerar?” 

Ja Nej 

33% 67% 

 

 

 

Sammanställning 

Resultatet på denna marknadsundersökning var bra och resultatet är ungefär som vi förväntat 

oss. Något som vi är glada över är att resultatet visar att över hälften av de tillfrågade, 

närmare 60%, skulle välja vår nya lösning trots att vi bara beskrivit den kort framför de 

metoder som används idag.  

Designen kommer också att vara viktig då vi ser på resultatet att de flesta tillfrågade svarar 

mellan 6-10 på en skala 1-10 över hur viktigt det är att produkten skall smälta in i miljön. 

På våra eventuella tilläggsfunktioner så fick vi mycket blandade svar. Vi undrade om det 

skulle vara attraktivt för produkten den hade en integrerad censor som räknade alla flugor som 
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den fångade och svaret blev blandat men det var nästan en majoritet som var ointresserad av 

det så vi valde bort att ha med det. Detsamma gällde att ha en integrerad luftrenare och det är 

vi glada över då prototypkostnaderna hade skjutit i höjden om det blivit aktuellt att integrera 

en sådan. Dessvärre så missar vi marknadsföringsbiten då man istället hade kunnat presentera 

den som en miljöförbättrare. 

Vid val av var produkten skulle infinna sig så var en majoritet inställda på att den skulle vara 

på väggen, hela 70% så det finns inget att tvista om där och det är antagligen också den 

enklaste lösningen för oss. 

Det mest intressanta vid denna marknadsundersökning var vad kunderna skulle kunna tänka 

sig att betala för produkten och de allra flesta ville inte betala mer än 2000Sek vilket vi också 

anser är rimligt. Antagligen kommer prototypen att kosta lite mer vid en eventuell 

masstillverkning så är det enklare att få ner tillverkningskostnaderna vilket också då gör det 

möjligt att hålla ett lägre pris och samtidigt gå med vinst. 

Många av de tillfrågade var också sugna på att komma ut och undersöka och se prototypen 

vid Utexpo så vi får se om det blir aktuellt att bjuda in dessa också. 
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BILAGA 8 - TEST YTSPÄNNING  

Bakgrund 

Detta test är behövligt för att se om den teoretiska biten fungerar så som vi tänkt, det vill säga 

att flugorna fastnar när de flyger ner i vattnet och att de inte kan ta sig upp ur vattnet då det 

inte har någon ytspänning. Skulle flugorna ta sig upp från vattnet väl när de redan varit i 

kontakt så ser som ett misslyckat test. Vi skulle även se mängden diskmedel som behövdes 

för att få bort ytspänningen.  

Metod  

Testet består av en ultraviolett lampa, ett akvarium, vatten och diskmedel. Vi började med att 

hälla i vatten i en behållare och tillsatte sedan diskmedel i vattnet för att få bort ytspänning i 

vattnet. För att öka attraktionen för flugan så tillsattes en uv-lampa allt detta lades sedan ner i 

ett akvarium. Det släpptes ut 14 flugor i akvariumet. Vi började testet 10.50 och avslutades 

testet 12.50, första timmen kollade vi testet vart femtonde minut nästkommande timme 

kollade vi testet en gång. Vi bytte även plats på uv-ljuset efter en timme. 

Resultat 

Vi såg direkt att metoden fungerade, när vi släppte in flugorna åkte en ner i vattnet och kom 

sedan inte upp. Totalt första femton minuterna fångades fyra av 15 flugor, vilket är ett bra 

resultat, de kommande 45 minuterna fångades ingen fluga och det tror vi berodde på den 

dåliga placeringen av uv-ljuset. Efter en timme bytte vi som sagt placering på ljuset och satte 

lampan över vattnet. Efter två timmar så hade 8 av 14 flugor dött. Detta ser vi som ett bra 

resultat och lyckat test. 
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BILAGA 9 - ROTERATIONS/FLÖDESTEST 

Bakgrund 

I detta test ska flödet i bottendelen testas. Testet bestod av ett batteri, en vattenfylld plastdunk, 

pump och en liten del av ett papper. Pappret representerade i det här fallet en fluga som vars 

mål är att snurra i ett flöde som pumpen skapar med sin kraft.  

Problem 

Problemet var att flugan inte skulle stanna på ett ställe i plastdunken utan gå runt och på så 

sätt kunna stanna flugan där vi vill att den ska komma och på så vis att produkten ska vara 

enkel att tömma på döda flugor. 

Resultat 

Testet var lyckat och man såg tydligt att pappret gick runt i plastdunken. I och med detta 

kommer även flugorna som fastnar i vattnet att fraktas runt och då slutgiltiga fastna i filtret 

och på så sätt göra det enkelt att tömma produkten på flugor. 
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BILAGA 10 - PROTOTYPSTEST 

Bakgrund 

För att kunna genomföra tester på bästa sätt och få det resultat som vi förväntar oss krävs att 

sammanfogar alla komponenter samtidigt och får upp en bild av hur vår slutprodukt skall se 

ut. Därför krävs att vi sätter samman allt för att se om de tidigare testernas resultat även 

fungerar simultant med varandra. Exempelvis så vet vi att flugorna drunknar när de kommer i 

kontakt med vattnet, och vi vet att de drar sig till LED dioderna, och vi vet att de inte kommer 

kunna flyga i regnet. Men vi vet inte om allt kommer fungera simultant när det blir ihopsatt 

till en enda enhet. 

Metod  

Vi använde oss utav de delar som vi införskaffat oss från Biltema och Polonia samt fått från 

SSAB. Vi fick plastprodukter från SSAB som tidigare använts till andra produkter för samma 

ändamål. Dessa fick vi modifiera i en verkstad genom att ändra formen och sättet de sitter 

samman på för att det ska fungera som vi vill. Vi använda oss utav svarvning i plexiglaset för 

att kunna få in dioderna och samtidigt ha dem skyddade från vattnet. 

Pumpen fästes runt det rundade glaset och riktades uppåt mot tratten. Plexiglset limmades fast 

i bottendelen och den fungerade sedan som en stomme och tillsammans med fyra ståltrådar 

som är festa på sidorna så håller den uppe hela konstruktionen. 

Resultat 

Efter detta test så fick vi en insyn i hur det kan se ut när det är färdigt. En bättre design 

kommer att behövas och målet är sedan att formen på delarna kommer förändras och istället 

för att hållas uppe med ståltråd skall de fästas samman med en rygg av spegelglas som 

reflekterar ljuset och som sedan kan fästas på en vägg.  

Rent funktionellt så kom vi fram till att vi behöver ha en lite mer marginal till vinkeln som 

styr ner vattnet då det kom lite vatten utanför och då det ska vara ett flöde som går runt och 

inte kräver något underhåll är det viktigt att inget vatten hamnar utanför. 
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Här ser vi lysdiodernas effekt och hur den blir större när den reflekteras i plexiglaset. På 

bilden är glaset inte frostat heller vilket kommer att ge en större effekt. Lysdioden sitter nu på 

ovansidan men vi har tänkt att ljustekniken skall komma underifrån sedan. 

 

 

Här är prototypen upp och ner och vi ser röret där vattnet kommer pumpas upp i och sedan 

styras runt av rondellen och sedan tillbaka ner. Detta är inte som den slutgiltiga lösningen 

utan planen är att det ska styras från en kon runt och sedan mot kanterna som sitter i mitten. 

Då röret är flexibelt och kan böjas som vi vill så kommer det att gå att lösa. Problemet är att 

det blir på samma plats som toppen av plexiglaset. 
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Här ser vi det hela och vi ser också att den är ganska liten och att främst där pumpen sitter 

finns det inte mycket plats.  
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BILAGA 11 - PROJEKTBESKRIVNING 

Arbetsformen 

Grundefiniering av projektkostnader och samarbete 

 Ta fram en ny prototyp av insektsfångare 

 Kraven för detta är att den skall vara giftfri, energieffektiv och kostnadseffektiv för 

kunden, dessa krav är mätbara på samtliga punkter förutom giftfri 

 Prototypen skall vara riktad mot horeca-branschen 

 Tidsperiod är ifrån höstterminen 2013 till och med vårterminen 2014  

 Bestämda resurser – Företagets kostnader för projektet 

Arbetsformen 

Projektet genomförs av en tillfällig organisation som består utav 2 utvecklingsingenjörer, 

Samuel Martinsson & Mattias Karlsson från Halmstad högskola. 

Uppdraget kommer att vara mätbart. 

Framställning av prototyp med ny teknik – lyckat 

Inte framställning av prototyp – misslyckat 

Hur har vi tänkt jobba? 

Jobba kontinuerligt under läsåret med hjälp av handledning av Jeanette Gullbrand, Joakim 

Häggström, som vi kommer att ha ständig kontakt med.  

Vi kommer även att kontakta ”experter” inom specifika områden såsom hur djuren beter sig 

och även vad som gäller inom Horeca branschen 

Vi kommer att börja med att söka information om hur insekter beter sig, analyser, planering, 

design och konstruktion av ny prototyp och avslutningsvis kommer vi att göra tester. 

Vi kommer att framställa ett Business Case för att framhäva de affärsmässiga möjligheterna 

och målet blir att bevisa att detta projekt blir en lönsam investering för Silvandersson Sweden 

AB och för oss själva. 

 

Redovisning 

Vi kommer att ha två stycken redovisningar, en i slutet på höstterminen 2013, den 

redovisningen kommer vi ha på engelska och den ska innefatta hur vi ska gå till väga med vår 

uppgift. Den andra redovisningen är i slutet på vårterminen 2014, den är på svenska och 

kommer att ha fokus på vad vi åstadkommit under projektets gång. 

Vi vill självklart hålla en redovisning för Silvaandersson Sweden AB också. 
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BILAGA 12 - AVTAL 

 

§ 1 Parter 

Följande avtal gäller å ena sidan studenterna Mattias Karlsson och Samuel Martinsson nedan 

gemensamt kallade studenterna, samt å andra sidan Silvandersson Sweden AB, orgnr; 556221-

8692 nedan kallat företaget. 

§ 2 Sekretess 

Studenterna förbinder sig att hantera information konfidentiellt, som inte är offentlig eller på 

annat sätt är att anse som allmän eller allmänt känd, som fås i samband med projektet. 

Studenterna har dock rätt att diskutera med lärare och andra studenter vid Högskolan samt 

redovisa projektet muntligt inför lärare och studenter vid Högskolan och i en skriftlig rapport. 

Företaget förbinder sig å andra sidan att behandla information som fås från studenterna 

konfidentiellt. Speciellt gäller detta information som kan göra att nyhetshinder uppstår vad 

gäller immaterialrättsligt skydd. 

§ 3 Immaterialrätt 

Alla av studenterna framtagna nya uppfinningar, patenterbara eller ej, produkter, processer, 

tekniker förbättringar eller annat som uppstår ur arbetet och som kan vara föremål för 

immaterialrättsligt skydd skall tillfalla studenterna. Företaget äger rätt att, mot utgivande av vad 

företaget anser vara skälig ersättning till studenterna, helt eller delvis förvärva rätten till 

eventuell uppfinning. Förvärv ska meddelas studenterna inom tre månader efter det att 

uppfinningen blev känd för företaget, varvid studenterna är skyliga att sälja rättigheten till 

företaget enligt företagets anvisningar. Vid fastställande av ersättning ska hänsyn tas till graden 

av rättighetsförvärv samt till företagets bidrag till uppfinningen och företagets bedömda 

efterfrågan för uppfinningen i befintlig form vid projektets avslutande.  Utnyttjar inte företaget 

denna rättighet äger studenterna själva rätt att söka immaterialrättsligt skydd för samt att 

exploatera eventuell uppfinning. I det fall företaget inte meddelar studenterna om avsikt av 

förvärv av rättigheten inom fastställd tidsram och studenterna erhåller ett bud från tredje part 

därefter, har företaget fortsatt rätt att förvärva rättigheten från studenterna för samma belopp 

som tredje part har avsett att betala för rättigheten, varvid studenterna är skyldiga att sälja 

rättigheten till företaget enligt företagets anvisningar. Förutsättningar för att företaget ska 

inbegripas av immaterialrättsskyddet är att uppfinningen inte bär prägel av för företaget redan 

kända lösningar, eller har framkommit ur idéer och/eller koncept som företaget varit bidragande 

till att utveckla eller redan haft funderingar kring att utveckla. Företaget äger också rätt att 

använda delar av uppfinningen för egen utveckling utan att kränka det immaterialrättsliga 

skyddet för studenterna. I det fall uppfinningen fastslås falla inom det immaterialrättsliga 

skyddet ska sådant skydd gälla för företaget bara i det fall uppfinningen har nått kommersiell 

framgång inom tre år efter avslutat projekt. Analogt ska gälla för andra immaterialrättsliga 

former än patent. 
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§ 4 Ansvar 

Studenterna ska bedriva arbetet självständigt och får således inte detaljstyras av företaget. 

Studenterna bär inget ansvar vare sig tids-, miljö-, resultatmässigt eller ekonomiskt för 

projektet. 

Företaget åtager sig att bekosta med studenterna avtalade kostnader i projektet. Företaget ska 

avsätta rimliga resurser, vari ingår en kontaktperson, för att projektet ska kunna bedrivas 

meningsfullt. Vid inköp ska företaget faktureras direkt. 

§ 5 Resultat och rapportering 

Studenterna ska lämna en muntlig och skriftlig rapport av projektarbetet jämte en 

kostnadsredovisning med originalverifikat till företaget. 

§ 6 Ändringar 

Samtliga ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga. 

§ 7 Tvist 

Tvister angående detta avtals tolkning ska avgöras av allmän svensk domstol. 

Av detta avtal har studenterna tagit varsitt och företaget ett exemplar. 

Halmstad 2013-10-21 

 

(Underskrifter av studenter och behörig firmatecknare) 
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BILAGA 13 - SKISS 
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BILAGA 14 - TIDSPLANERING OCH DELMÅL  

Först radade vi upp alla stegen som skulle genomföras innan vi kunde gå vidare. Detta för att 

börja från rätt håll och för att allt skulle kunna genomföras på rätt sätt så att vi inte hoppade på 

något för tidigt. 

 

 

MILSTOLPEPLANERING 
Fram till Jul 

Redovisning

Prototyptillverkning

Tester 

Planering

Förstudie

ID Aktivitetsnamn 46 48 50 4 6 8 10 12 

1 Avtal         

2 Information         

3 Benchmarking         

4 Restaurang         

5 Biolog         

6 Sammanställning av 

information 

        

7 Testfasen Uppstart         

8 Idégenerering         

9 Tester         
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Kraven på idégenereringen är att det skall vara en helt ny teknik samt att den måste vara giftfri. Gärna en 

intressant & oprövad teknik som skapar intresse på marknaden. Den skall även vara kostnads- & energieffektiv. 

 

För att kunna genomföra dessa steg kommer det att behövas: 

 Material. Lysrör om inget annat är aktuellt? 

 Tilläggsmaterial, såsom kan tänkas för ta hand om flugan när den är infångad 

 Tillgång till testanläggning 

 

KOMMANDE STEG KOMMER EFTERHAND ATT REDOVISAS DJUPARE. 

 

1. När vi sedan löst en ny teknik för vår kommande prototyp skall konstruktionen av prototypen 

påbörjas. 

2. Unik och snygg design som passar i branschen skall tillämpas på prototypen 

3. Hitta en kvalitativ tillverkare som vi tillsammans med kan sätta ihop prototypen 

 

 

  

Nästa Planering utfördes den 5 februari 2014 och den såg ut såhär: 

De produkter som finns idag 
och deras fördelar

Sammanställning utav den 
viktigaste informationen

Silvandersson

Övrig 
Benchmarkin

Möte med 
biolog

Horeca

Branschen

Tidigare 
Rapporter

Sammanställning

Uppstart av 
informationssamling

10 Design         
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1. Sammanställning utav marknadsföringen. 

 

2. Sök information om tex UV-ljus, varför just 365nm (våglängd)? Kolla upp forskning 

just med UV-ljus och insekter. Även andra intressanta saker som kan attrahera 

insekter. 

 

3. Skiss på framtidens produkt, underlag för marknadsundersökning nr 2. Viktigt att få 

feedback på idén/konceptet, samt resonligt pris. 

 

4. Backup plan när det gäller fångstlösning, funkar inte vatten, testar vi luft och därefter 

testar vi  

Först vatten, både med fall och med dimtryck. 

 Plan B Luft, samma sug som uppnås av fläktprodukterna. Testas både konstans och med 

pust, i och med att det ska vara censor styrt, samma ordning som med vattnet. 

Plan C 

Luftrenare 
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