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Sammanfattning 
I Kinas norra och västra delar lider många bönder av problem med gräshoppor som årligen 
drar in i stora svärmar och kaläter all växtlighet. Dagens lösning på gräshoppsproblemet är 
miljöfarlig och dyr besprutning. Målet med detta projekt har därför varit att utveckla en fälla 
som löser problemet på ett bättre sätt. 

Inledningsvis utfördes en förstudie där det kinesiska jordbruket, de gräshoppor som lever i 
Kina samt ett arbete av en kinesisk student vid namn Wang Lixin granskades. Utifrån denna 
förstudie togs en kravspecifikation fram där fokus lades på målgruppens behov. Därefter 
kunde en idégenerering utföras, koncept utarbetas samt val och vidareutveckling av ett av 
dessa koncept genomföras. 

Den slutgiltiga utformningen av gräshoppsfällan fungerar genom att den lockar till sig 
gräshoppor med hjälp av en LED- lampa. Då gräshopporna hoppar upp mot lampan landar de 
på en trattformad yta som de ej kan få fäste på och halkar därmed ner i en behållare där de 
fångas. Fällan består av ett flertal komponenter vilka kan monteras samman då 
gräshoppsproblem uppstår och därefter demonteras då problemet är löst.  

Materialet åldershärdad aluminium valdes hos fällans grundkomponenter för att erhålla en 
lätt, stark och relativt billig konstruktion. Därefter kunde produkten analyseras med avseende 
på hållfasthet, kapacitet, ekonomi, vikt samt livslängd. Av analysen framkom bland annat att 
fällan håller för de påfrestningar den kan komma att utsättas för, den rymmer cirka 30 000 
gräshoppor och kostar drygt 8 000 SEK. Vidare har fällan en vikt på ungefär 30 kilogram 
samt en livslängd för baskomponenterna på upp till 40 år. 
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Abstract 
In the northern and western parts of China, many farmers suffer from problems with locusts, 
which annually arrive in large swarms and eat all vegetation. Today's solution to the locust 
problem is expensive and environmentally hazardous aerial application. The goal of this 
project has been to develop a trap that resolves this issue in a better way. 

Initially a pilot study was conducted, in which the Chinese agriculture, the locusts that lives in 
China and a report by a Chinese student named Wang Lixin was examined. Based on this 
pilot study, a set of requirements was established, which was focused on the target group. 
Subsequently, an idea generation and concept development was conducted after which a 
selection and development of one of these concepts were carried out. 

The final design of the locust trap is using an LED bulb to attract locusts. When the locusts 
jumps towards the light they land on a funnel-shaped surface that they cannot take hold on 
and thus slips into a container where they are caught. The trap consists of several components 
which can be compiled when the locust problem occur and then be removed when the issue is 
resolved. 

The material age-hardened aluminum was chosen for the main components of the trap to 
obtain a light, strong and relatively cheap construction. The product was analyzed for 
strength, capacity, economy, weight and durability. The analysis revealed, inter alia, that the 
trap will hold for the loads that occur, it can keep up to 30 000 locusts and it has a cost of just 
over 8 000 SEK. The trap has a weight of about 30 kilograms and the lifetime of basic 
components is up to 40 years. 

 
 

 

  



 

 
  



 

Förord 
Denna rapport är en redovisning av två teknologers kandidatarbete som genomförts under 
våren 2011. Kandidatarbetet är utfört för inriktningen Industriell Design inom programmet 
Design och Produktframtagning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Gruppen vill rikta ett stort tack till vår handledare Carl Michael Johannesson för inspiration 
och introducering till ett mycket intressant ämne. Ett stort tack riktas också till studenten 
Wang Lixin för ovärderlig hjälp med informationsinsamling. Gruppen vill även passa på att 
tacka Ted Tobiasson på SAPA, Tobias Svensson på Accon AB, Rickard Ignell vid Svenska 
Lantbruksuniversitet samt Keith Cressman på FAO som alla bidragit med värdefull 
information för produktens utveckling. 
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1 Inledning 
Denna rapport redovisar ett kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning 
på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är utfört av två teknologer och 
omfattar utvecklingen av en gräshoppsfälla för det kinesiska jordbruket. Arbetets 
problemformulering, mål samt dess avgränsningar redovisas nedan.   

1.1 Problemformulering 
I Kina är gräshoppor ett stort problem och landet drabbas årligen av stora svärmar som drar 
över landet och äter upp stora mängder växtlighet. Idag används först och främst insektsmedel 
som sprutas från luften för att kontrollera gräshoppssvärmarna, men detta är både kostsamt 
och miljöfarligt. En mer lämplig metod skulle vara att använda någon typ av fälla vilket både 
skulle spara in på resurser och minska de miljöfarliga utsläppen.  

1.2 Mål 
Målet med projektet är att konstruera en gräshoppsfälla för det kinesiska jordbruket som, till 
skillnad från många av de lösningar som finns idag, inte innefattar miljöfarlig besprutning. 
Fällan skall samla in stora mängder gräshoppor och den skall vara portabel så att den kan 
flyttas till problemområdena. Fällan skall vara anpassad till de kinesiska bönderna och dess 
förutsättningar. Eftersom att problemet är vanligast i de fattiga delarna av Kina krävs det att 
fällan är billig att producera och har låga driftskostnader.  

1.3 Avgränsningar 
Problem med gräshoppsinvasioner inträffar inte enbart i Kina. Även länder som Australien, 
Indien, Etiopien och Somalia är illa drabbade av dessa. Dock har hänseende endast tagits till 
de kinesiska förutsättningarna vid utformning av fällan. Vid utvecklingen av gräshoppsfällan 
har inga egna försök utförts och ingen prototyp konstruerats, på grund av begränsade resurser. 
Information är inhämtad från egna beräkningar, erfarenhet samt experters uttalanden. 
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2 Förstudie 
För att få en större inblick i problemområdet utfördes en förstudie. Under förstudien 
undersöktes hur de kinesiska böndernas situation ser ut och hur utsatta de är för en 
gräshoppsinvasion samt hur gräshoppan lever och varför de bildar svärmar. Det upprättades 
också en kontakt med en kinesisk student som arbetar med en fälla för infångning av 
gräshoppor. Nedan redovisas vilka uppgifter som framkom under förstudien. 

2.1 Kinas jordbruk 
Kina är ett av de landen med det största gräsmarksbeståndet i världen. 34,49 % av landet 
består av gräsmark och det mesta finns i Kinas nordvästra, kallare delar, framför allt i Tibet, 
Inre Mongoliet, Xinjiang, Qinghai, Sichuan och Gansu (Zizhi & Degang). I dessa delar finns 
det knappt något jordbruk, utan gräsmarken fungerar som föda för får och boskap. Här lever 
också gräshoppor som under vissa förhållanden bildar stora svärmar som drar fram och förstör 
all växtlighet. Detta problemdrabbade området visas i Figur 1.  

 
Figur 1. Karta över Kina där gräshoppsproblemområdet är markerat 
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I Kina äger bönderna inte marken de brukar utan de hyr åkermarken av regeringen. Hyran av 
marken är låg, inte mer än 200 CNY (Kinesiska Yuan), cirka 190 SEK, per år för en yta av 1 
mu, 666,67 m2. På grund av den stora folkmängden i Kina kan en bonde bara hyra ett 
begränsat antal åkrar och det finns därför inga stora jordbruk. Dock kan stora marker i de 
gräsmarksbeklädda delarna av Kina hyras mot en väldigt liten eller ingen hyra alls, på grund 
av problem med gräshoppsinvasioner (Wang, 2011).  

Stora gräshoppssvärmar drar årligen in över Kinas norra delar. I juni år 2000 rapporterade 
BBC om den värsta gräshoppsinvasion som drabbat Kina på ett kvarts sekel. Det var i norra 
Kina, där befolkningen redan led av den värsta torkan på årtionden, som gräshopporna drog 
fram. I de delar som var värst drabbade rapporterade bönder om att det fanns upp emot 4 000 
gräshoppor per kvadratmeter (Wingfield-Hayes, 2000). 

2.2 Gräshoppor 
Gräshoppor tillhör, tillsammans med vårtbitare och syrsor, insektsordningen hopprätvingar. 
Alla gräshoppor är växtätare och de förflyttar sig med sina kraftiga bakben. De gräshoppor 
som har fullt utvecklade vingar kan dessutom flyga en kortare sträcka och många av arterna är 
skickliga flygare (Ander & Sandhall, 1978).  

Gräshoppan har många fiender. Förutom fåglar, däggdjur, kräldjur och groddjur finns det en 
del insekter som har specialiserat sig på gräshoppor. Dessutom anses gräshoppor som en 
delikatess i många delar av världen, däribland Kina. Bönderna fångar in, dödar och fryser ned 
gräshopporna som sedan säljs för cirka 30 CNY, 28 SEK, per kilo (Wang, 2011). 

Vandringsgräshoppan 
Den art av gräshoppa som är vanligast i Kina är vandringsgräshoppan. Denna finns utbredd i 
Afrika samt i södra Europa och Asien. Det finns två former av arten vandringsgräshoppa, en 
vandrande och en icke vandrande så kallad solitär form. Vandringsgräshoppan har anlag för 
båda dessa former och vilken form den antar beror av den yttre omgivningen. Vid gynnsamt 
klimat under en följd av år samt i områden där det råder torka drivs gräshoppor till nära 
kontakt med varandra. Detta beror antingen på att individantalet ökar eller att torkan leder till 
att det blir svårare att hitta föda vilket får gräshopporna att samlas på de få platser där 
växtlighet går att finna. Denna närkontakt inverkar på larvernas utveckling vilket påverkar 
gräshoppornas beteende på så sätt att de börjar förflytta sig mer och aktivt söka efter andra 
gräshoppor (Ander & Sandhall, 1978).  

Medan den solitära formen lever ensam och inte flyttar på sig särskilt mycket bildar den 
vandrande formen stora svärmar, se Figur 2, som drar över landet och kaläter all växtlighet. 
En sådan svärm kan bestå av uppemot en miljard exemplar och breda ut sig på en yta större än 
1 000 km2 vilket motsvarar 100 000 hektar. Vid en gräshoppsinvasion kan det handla om 
hundratusentals svärmar. (Showler, 2002). 
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Figur 2. En svärm av vandringsgräshoppor (Voiland, 2009) 

Även utseendet skiljer sig mellan de två gräshoppsformerna och den vandrande formen får en 
annan färg än den solitära formen, vilket åskådliggörs i Figur 3. Den vandrande formen ömsar 
dessutom skinn en extra gång för att anta en större kroppsbyggnad. Beteendet ändras också 
och den vandrande formen har ett högre födointag än den solitära formen. En vandrande 
gräshoppa kan på en dag äta sin egen kroppsvikt i växtlighet (Ander & Sandhall, 1978).  

 
Figur 3. De två formerna av vandringsgräshoppa, till vänster den vandrande formen och till 

höger den solitära (Schmid, 2009) 

Gräshoppornas fortplantningsområden är ungefär detsamma varje år och det är utifrån dessa 
som vandringarna utgår. Här blir alltid en liten del av populationen kvar. Det är först när 
vandringen är slut som de svärmande gräshopporna kan fortplanta sig, men vid det laget har 
de flesta gått under eller också har de hamnat i en olämplig miljö. Därför leder vandringarna 
sällan till nya bosättningar (Ander & Sandhall, 1978).  

Vandringsgräshopporna lägger ägg under sommaren och hösten och från dessa kläcks de så 
kallade nymferna, vilka liknar små gräshoppor, i början på sommaren när temperaturen når 
över 26°C. Vandringsgräshoppssäsongen börjar därmed i slutet av juni eller början av juli. Då 
vandringsgräshoppor normalt lever i mellan tre till fem månader håller gräshoppssäsongen 
vanligtvis på i cirka tre månader (Wang, 2011). 

Den biologiska orsaken till varför vandringsgräshopporna bildar svärmar har vetenskapsmän 
från Cambridge och Oxford i Storbritannien samt Sydney i Australien funnit. Det är en ökning 
av hormonet serotonin i vissa delar av insektens nervsystem som ligger bakom det beteende 
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som får dem att svärma. Orsaken till den ökande produktionen av serotonin kan vara ökad 
stress i populationen som beror av en onormalt hög individtäthet. En förhoppning är att denna 
upptäckt av varför gräshoppans beteende ändras kan komma till nytta vid försök att 
kontrollera spridningen av dem (Ott, Rogers, & Verlindenb, 2009).  

2.3 Kontrollering av gräshoppor 
För att kontrollera vandringsgräshopporna används både kemiska och biologiska tekniker. 
Framförallt används bekämpningsmedel som sprutas från luften vid förekomst av stora 
svärmar (Zizhi & Degang). Under sommaren 2004 gjordes en stor insats i Jiminay County, i 
norra Xinjiang, då totalt 4 200 personer var inblandade i att spraya insektsmedel för 
kontrollering av gräshoppssvärmarna. Besprutningen utfördes då både på betesmarker samt på 
jordbruksmarker. På jordbruksmarkerna användes totalt 49 besprutningsfordon samt vanlig 
manuell besprutning på en yta av 3 264 hektar. Detta pågick under 20 dagar och de totala 
kostnaderna uppgick till 487 000 CNY, cirka 458 660 SEK (Tanaka & Zhu, 2004). 

En miljövänligare och mer kostnadseffektiv form av besprutning utförs i form av remsor av 
behandlad mark som varvas med obehandlad vegetation. Detta kräver dock kunskap om hur 
gräshopporna rör sig för att kunna använda sig av största möjliga avstånd mellan remsorna 
och minsta möjliga bredd på den behandlade marken med fortsatt effektiv kontrollering av 
svärmarna (Holt & Cooper, 2006).  

I Kina används även fåglar, såsom höns och starar, för att bekämpa gräshopporna. En stare 
kan äta mellan 120 och 180 gräshoppor om dagen (Zizhi & Degang). Fåglar har dessutom 
tränats till att leta upp och äta gräshoppor vid ljudet av en visselpipa. Under den stora 
gräshoppsinvasionen sommaren 2000 rapporterade BBC News att en armé av 700 000 ankor 
och höns placerats ut i de värst drabbade delarna av Kina (BBC News, 2000).  

Ytterligare en metod för att bekämpa gräshoppsinvasionerna är användandet av parasiter som 
exempelvis microsporidium (Zizhi & Degang). På grund av de kemiska insektsmedlens 
negativa miljöpåverkan har forskning inriktats på att hitta parasiter som kan massproduceras 
för att användas vid direkt kontroll av gräshoppor. En av dessa är en svamp, metarhizium 
anisopliae, som agerar som en parasit vars sporer blandas med olja för att bilda ett biologiskt 
bekämpningsmedel (Scalan, Grant, Hunter, & Milner, 2001). 

2.4 Wang Lixins gräshoppsfälla 
Den kinesiska studenten Wang Lixin, vid Mekatronikavdelningen på Kinas 
Lantbruksuniversitet har under experiment undersökt hur gräshoppor påverkas av de hala 
zoner som finns på det köttätande växtsläktet Nepenthes. Utifrån dessa resultat har han sedan 
konstruerat en fälla för infångning av gräshoppor (Wang, 2010). 

Nepenthes 
Växter inom arten Nepenthes brukar även kallas för kannväxt, på grund av dess kannliknande 
utseende, se Figur 4, och de fångar sina byten genom att med hjälp av nektar locka dem till 
sig. Kanten av blomman är uppbyggd av små kristaller som medför att bytena inte kan få 
fäste, därav kallad den hala zonen. Då offren sätter sig på de hala kanterna halkar de ner i en 
vätska som består av syreradikaler och olika enzymer där de sakta bryts ner (Priemé, 
13/2008).  
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Figur 4. Växt av släktet Nepenthes som även kallas kannväxt (Pitcher Plants) 

Wang Lixins experiment 
Under sina experiment lät Wang gräshoppor vandra på den hala zonen hos olika arter från 
Nepenthessläktet och uppmätte friktionskraften med hjälp av ett egentillverkat mätinstrument. 
Han undersökte även hur de olika arterna var uppbyggda för att utifrån dessa resultat kunna 
konstruera ett material som liknade det bäst lämpade av de undersökta arterna. Wang 
konstruerade därefter en infångningsanordning bestående av detta material som agerade 
halkplattor, en ljuskälla för att locka gräshopporna samt en behållare där gräshopporna 
fångades in.  

Wang Lixin utförde därefter experiment med denna anordning för att se halkplattornas 
friktionsegenskaper i förhållande till de hala zonerna på Nepenthesväxten samt för att 
undersöka vilken vinkel hos halkplattorna som var bäst lämpad för konstruktionen. Resultaten 
visade att materialet i många fall hade bättre egenskaper än växten när det kom till 
friktionskraft. Det framkom även att den bästa lutningen på de hala plattorna var 30° vilken 
medförde att hela 82,4% av de gräshoppor som lockades till anordningen föll ner i 
infångningsbehållaren (Wang, 2011).         
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3 Genomförande 
Den information som inhämtats under förstudien låg till grund för att skapa en 
kravspecifikation samt en idégenerering. Därefter kunde koncept skapas varav ett valdes ut 
och utvecklades. Hur denna process gick till redovisas mer ingående nedan. 

3.1 Kravspecifikation 
Kriterier och önskemål för hur gräshoppsfällan skulle se ut och fungera sattes upp. Dessa 
utformades genom att målgruppens situation och behov, utifrån den information som 
inhämtats under förstudien, beaktades. Dessa kriterier och önskemål delades upp i 
begränsande, funktionella samt övriga, se Bilaga 1, och de användes sedan som målsättningar 
vid utformandet av fällan. 

3.2 Idégenerering 
Med hjälp av inhämtad information om gräshoppor samt om hur jordbruket i Kina ser ut 
kunde en konceptgenerering genomföras för utformning av gräshoppsfällan. Genereringen av 
koncept fokuserades på två delar av fällan; hur gräshopporna skall lockas till fällan samt 
huruvida de skall avlivas i fällan eller bara hållas kvar i den.  

Konceptgenereringen gjordes i form av en brainstorming med utgångspunkt från 
kravspecifikationen. Brainstorming innebär att tankarna får flöda fritt för att generera så 
många idéer som möjligt utan att ifrågasätta eller slå ner något av förslagen (Ullman, 2010). 
Idéerna fördes ner på papper och bland dessa valdes ett antal koncept ut vilka ansågs vara 
möjliga lösningar. 

Koncept 
För att locka gräshopporna till fällan togs fyra alternativa lösningar fram. Dessa var 
användandet av ljus, ljud, feromoner eller någon färg som attraherar gräshopporna. 

För att avgöra huruvida gräshopporna skulle dödas eller bara fångas in och hållas kvar 
levande i fällan togs koncept fram för båda dessa fall. Gräshopporna skulle kunna avlivas med 
hjälp av valsar, pressar eller en skäranordning vid mynningen till fällan. Gräshopporna skulle 
också kunna dränkas genom att fällan fylls med vatten. I det fallet att gräshopporna skall 
hållas levande skulle de kunna fångas in i en låda eller ett nät. Koncepten finns illustrerade i 
Figur 5.  

 

 
Figur 5. Koncepten: överst från vänster; valsa, pressa och skära samt underst från vänster; 

dränka, låda och nät 
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Val av koncept 
För att kunna utvärdera de olika koncepten för att locka gräshopporna krävdes det mer 
kunskap inom ämnet. Därför kontaktades en expert på feromoner, Rickard Ignell, doktor och 
docent vid avdelningen för Kemisk Ekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet. Enligt Ignell 
har feromoner aldrig tidigare använts för att locka gräshoppor och att sätta sig in i ämnet 
skulle vara mycket komplicerat (Ignell, 2011). För att utvärdera möjligheten att använda en 
ljudkälla kontaktades Keith Cressman, vandringsgräshoppsexpert på Food and Agriculture 
Organization, FAO, i Rom. I dagsläget används, enligt Cressman, ljud endast för att skrämma 
iväg gräshoppor. Bönder gör detta genom att exempelvis slå på burkar och blåsa i visselpipor 
(Cressman, 2011). Vad gäller färger som gräshoppor attraheras av är det, enligt Cressman, 
ännu inte känt om det finns några färger som lockar till sig gräshoppor. Eftersom Wang Lixin 
använt sig av ljus i sin fälla och på grund av att övriga koncept ej var genomförbara valdes det 
att gräshopporna skulle lockas med ljus. Vid den fortsatta utvecklingen av fällan skulle 
energitillförseln till lampan fastställas. 

För att avgöra huruvida gräshopporna skulle hållas kvar eller avlivas i fällan jämfördes 
koncepten med hjälp av Pughs matris, vilken går ut på att koncepten betygsätts beroende på 
hur bra de uppfyller vissa på förhand bestämda kriterier (Ullman, 2010). Dessa kriterier viktas 
sedan så att det mest väsentliga kriteriet ger mest poäng och efter att poängen sammanställts 
kan det mest lämpade konceptet utses. De koncept som jämfördes var de olika sätten att 
avliva gräshopporna samt att fånga in dem i en låda eller ett nät och kriterierna som jämfördes 
var en del av de kriterier som fastställts i kravspecifikationen. De koncept som fick högst 
poäng var nätet och lådan. Matrisen åskådliggörs i Bilaga 2.  

3.3 Utvecklingsfas 
Grundtanken vid utvecklingen av fällan var att göra en enkel konstruktion med så få delar 
som möjligt som skall vara relativt billiga att tillverka. Fällans uppbyggnad optimerades i 
största möjliga mån med avseende på vikt i förhållande till storlek utan att fällans hållbarhet 
blev lidande. Materialval var mycket viktigt för att erhålla en stark men lätt fälla utan att 
priset skulle bli alltför högt. 

Det bestämdes att den del där gräshopporna skall samlas blev en blandning av de koncept med 
högst poäng, låda och nät, nämligen en påse av den typ som används vid förvaring av foder 
inom jordbruket, se Figur 6. Denna påse modifierades sedan för att anpassas till önskade 
funktioner  

 

Figur 6. Storsäck av den typ som skall användas i fällan 

För drivning av lampan undersöktes alternativen vindkraft respektive solkraft. 
Engångskostnaden för en turbin till ett småskaligt vindkraftverk blir många gånger större än 
för en solpanel, (All the world's small windturbines in one overview) , dessutom är det 
mycket svårt att avgöra hur vindhastigheterna kommer att variera, då detta ej kan förutses 
under en längre period. Därför valdes det att en solpanel skulle användas.  
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4 Produktspecifikation 
Utifrån data som framkom under utvecklingsfasen kunde en komplett fälla utformas. För att 
visa hur denna fälla skall konstrueras skapades en modell i CAD-programmet Solid Edge 
ST2(Siemens). Fällans grundkonstruktion, de olika komponenternas utseende och funktion 
samt vilka material och tillverkningsmetoder som skall användas redovisas nedan.  

4.1 Gräshoppsfällans grundkonstruktion 
Fällan skall vara uppbyggd av flera lösa delar som monteras ihop vid en gräshoppsinvasion 
och sedan demonteras för förflyttning då gräshopporna försvunnit. Fällan skall locka 
gräshopporna med hjälp av en lampa som är placerad under fällans tak och drivs av en 
solpanel placerad på fällans tak. Då gräshopporna hoppar upp mot lampan halkar de på 
ytbehandlade plattor, så kallade halkplattor, som är placerade i en trattform med öppning ner i 
en behållare där gräshopporna fångas. Fällan visas i Figur 7 där väggen utelämnats för att visa 
halkplattor och behållare. 

 
Figur 7. Fällan utan vägg  

Fällans yttermått är 1200x1200 millimeter och har höjden 1700 millimeter då den är 
uppmonterad och endast 250 millimeter då den är demonterad. Fällans utseende med utsatta 
mått visas för den monterade samt demonterade fällan i Figur 8.  

 
Figur 8. Gräshoppsfällan i monterat samt demonterat läge med utsatta mått  
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4.2 Komponenternas utseende och funktion 
Samtliga komponenter i fällan har konstruerats för att uppfylla en viss funktion samt 
optimerats med avseende på framförallt vikt. Fällans olika komponenter kan delas in i fyra 
kategorier efter dess ändamål. Baskomponenter vilka utgör yttre ställningen för fällan, 
detaljkomponenter som bär en specifik funktion, tak och väggar till konstruktionen samt 
lampanordningen vilken är fällans lockbete. Konstruktionens olika delar är utmärkta och 
namngivna i Figur 9. I figuren har fällans väggar och tak utelämnats för att ge en bättre 
översikt. Ritningar på de viktigaste komponenterna kan beskådas i Bilaga 3.  

 
Figur 9. Hela konstruktionen med de olika delarna utmärkta 

Baskomponenter 
Till baskomponenterna hör de fyra ramarna samt de tre typerna av cylindrar. Varje ramsektion 
i fällan har olika funktion och är därmed försedda med olika detaljer, men i grunden är de 
utformade på samma sätt och består av solida hörn som hålls ihop av L-balkar, se Figur 10.  

 
Figur 10. Ramsektionernas grundkonstruktion 
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Mellan ramsektionerna placeras ihåliga cylindrar som sätts fast vid ramens hörn. För att 
erhålla lämpliga avstånd mellan ramsektionerna har cylindrarna olika längder i övrigt är de tre 
typerna utformade på samma sätt. Cylinderns utformning visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Cylinder som placeras mellan ramsektionerna 

Mellan ramar och cylindrar har en låsningsmekanism utvecklats. Denna fungerar genom att 
den nedre av de två komponenterna har en utstickande del som är formad som en solid 
cylinder med en liten knapp, den övre har istället en urholkning med ett spår i. I detta spår kan 
knappen föras in och vridas fast vilket håller samman komponenterna både i sidled och 
höjdled. Låsningsmekanismens utseende visas i Figur 12.  

 

Figur 12. Fastlåsningen mellan ram och cylindrar 

Detaljkonstruktion 
Den nedre ramen förankras i marken med hjälp av förankringsskruvar, se Figur 13, vilka har 
formen av en korkskruv med ett bredare handtag och kan således skruvas ner i marken. För att 
förankringsskruvarna skall fästa i den nedersta ramen har hål stansats ut ur denna.  

             
Figur 13. Förankringsskruv som håller fast fällan i marken 

Nästa ramsektion har till funktion att hålla uppe en ställning som tillverkats för att hålla 
samman halkplattorna. Denna halkplattsställning har utfällbara armar som har placerats på en 
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liten ram. Armarna är placerade på dennas ytterkant för att de skall sticka ut från ramen så lite 
som möjligt i hopfällt läge vilket sparar utrymme. Halkplattsställningen visas i Figur 14.  

  
Figur 14. Ställningen som håller ihop halkplattorna i utfällt samt delvis hopfällt läge 

På den tredje ramsektion skall halkplattorna hängas fast varför små hål har stansats ut ur 
ramsektionens sidor. Halkplattorna skall vara formade som en tratt då de sätts samman där 
sidorna har en 30° lutning mot horisontalplanet för att gräshopporna skall halka ner i fällan. 
Varje halkplattsdel är därför formad som en tårtbit, se Figur 15 , vilket gör att de kan staplas 
på varandra då fällan packas ihop.   

 
Figur 15. En av fällans halkplattor 

På den översta ramen fästs taket samt lampanordningen. För att kunna hänga av 
lampanordningen när fällan plockas ihop har skenor konstruerats på undersidan av taket. I 
dessa skenor finns en liten utskärning vilket ger ett stopp för lampanordningen när den skjuts 
in, se Figur 16.  

         
Figur 16. Skena för upphängning av lampanordning 

På skenorna är fyra skruvar placerade. Dessa skruvar används till fastsättning av en solpanel 
vilken skall vara belägen på taket. På skruvarna sätts sedan gummiknoppar fast för att fixera 
solpanelen samt för att förhindra läckage genom taket. Genom en av dessa skruvar skall även 
de sladdar som dras mellan solpanel och lampanordning ledas. Dessa skruvar med och utan 
knopp visas i Figur 17. 
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Figur 17. Skruv med gummiknopp för fasthållning av solpanel  

Tak och väggar 
Taket och väggarna hos konstruktionen är uppbyggda av bambupinnar. Taket är fastsatt direkt 
på takramen medan väggarna hålls ihop av band så att de kan rullas ihop då de inte används. 
För att sätta fast väggarna på fällan finns två krokar på vardera sida som hängs fast på den 
övre mittramen, se Figur 18.  

        
Figur 18. Fällans bambuväggar med krokar för upphängning 

För att samla ihop gräshopporna skall som tidigare nämnts en påse användas, se Figur 19, 
vilken placeras under halkplattorna. Påsen är försedd med fyra handtag för transport samt en 
dragkedja för att kunna dela på påsen vid demontering samt vid rengöring av påsen.  

 
Figur 19. Påsen där gräshopporna skall samlas 
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Lampanordning 
För att driva den lampa som skall användas för att locka gräshopporna utfördes beräkningar 
för att undersöka hur stark ljuskälla och hur stor lagringsenhet som krävs samt hur mycket 
effekt som behöver alstras. Dessa beräkningar redovisas nedan.   

För att en lampa skall kunna ses på 100 meters avstånd krävs, enligt docent Göran Manneberg 
(Manneberg, 2011) att ljusstyrkan hos källan är 10 candela. Ljusstyrkan, , kan beräknas 
med  

 Φ
Ω  (1)

där Φ ö  och Ω  . 

Eftersom det krävs att lampan som skall användas har låg energiförbrukning samt lång 
livslängd är en LED-lampa att föredra. En lämplig sådan valdes och kontrollerades för att 
kunna utföra ytterligare beräkningar. Den LED- lampa som kontrollerades hade en effekt på 3 
Watt, en spridningsvinkel på 180° samt ett ljusflöde på 120 lumen. För den valda lampan blev 
således ljusstyrkan 

 
120

180 · 2 · 360⁄ 12,2 . (2)

Detta resultat visar att den valda lampan var lämplig för ändamålet. 

Lampan skall kopplas till en sockel som kan antas ha en verkningsgrad på 100 % vilket 
betyder att inga effektförluster sker i denna koppling. Detta system skall därefter kopplas ihop 
med ett batteri. För att beräkna hur stor kapacitet som krävs hos batteriet behövdes den tid 
som lampan skall lysa under ett dygn beräknas.  Som kortast har Lhasa i Tibet 12 timmar 
långa dagar under gräshoppssäsongen (Tyson, 2003), vilket således även ger 12 timmar långa 
nätter som i sin tur betyder att varje natt måste batteriet kunna generera energimängden  

 3 12 36 , (3)

för den valda lampan. Detta medför att det bör räcka med ett batteri som kan lagra 
energimängden 36 Wh men för att ha en buffert för molniga dagar bör kapaciteten för 
batteriet istället vara 72 Wh.  Då ett batteri ofta specificeras genom strömmängd, kan denna 
ges av energimängd dividerat med spänningen vilket för de flesta batterier är 12 V. Detta ger 
en strömmängd på 

 72
12 6 . (4)

Till detta batteri skall sedan en solpanel kopplas som skall alstra lika mycket energi under en 
dag som lampan gör av med under natten. För solpanelen gäller då att den skall ha en effekt 
som ger energimängden 36 Wh under dagens soltimmar vilket för Lhasa är som minst 7 
timmar i genomsnitt under gräshoppssäsongen, (Tyson, 2003). Således krävs en solpanel med 
effekten 

 36
7 7 . (5)

För att få en optimal laddning av batteriet och för att förhindra överladdning behövs en 
regulator mellan solpanel och batteri. Denna har även en inbyggd diod som förhindrar 
backström tillbaka från batteriet till solpanelen. För att reglera så att lampan endast lyser 
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under natten behövs dessutom en ljussensor. Exempel på samtliga komponenter i 
ljusanordningen finns i Bilaga 4.  

För att packa samman samtliga komponenter skall en låda tillverka. Denna låda har skapats 
utifrån de ovan nämnda komponentexempel där varje komponent har en viss plats. Denna 
anordning visas i Figur 20. 

 
Figur 20. Lampanordningens utseende 

4.3 Montering och demontering av fällan 
Vid montering av fällan byggs ramarna upp en i taget och applikationerna som hör till vardera 
ram sätts dit innan nästa ram byggs på. Mellan ramarna placeras respektive cylindrar. Innan 
väggarna hängs på sätts påsen in i fällan.  

Vid demontering av fällan används påsen som en botten. Efter att ramarna har staplats runt 
påsen kan övriga delar placeras i lådan vartefter taket läggs på och påsens remmar används för 
fastlåsning, se Figur 21. 

       
Figur 21. Påsens nederdel används som botten och handtagen på påsen används till att 

spänna ihop paketet när fällan packas ihop 

För att underlätta vid monteringen och demontering har en bruksanvisning tagits fram, denna 
återfinns i Bilaga 5. 

4.4 Material och tillverkning 
För att erhålla en tillräckligt stark konstruktion som samtidigt var lätt krävdes en omfattande 
materialanalys. Material bestämdes för samtliga delar och även de bäst lämpade 
tillverkningsmetoderna valdes för de olika komponenterna.  

Det bestämdes att ramar samt cylindrar skall konstrueras i aluminium eller rostfritt stål. För 
att avgöra vilket av dessa utfördes jämförelser mellan materialens egenskaper i 
datorprogrammet CES EduPack (GrantaDesign). Egenskaperna som jämfördes var 
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elasticitetsmodul mot densitet, se Figur 22, eftersom det krävdes ett starkt men lätt material, 
samt formbarhet mot pris, se Figur 23, eftersom det krävdes ett billigt och lättbearbetat 
material.  

 
Figur 22. Elasticitetsmodul och densitet jämfördes för aluminium och rostfritt stål 

 
Figur 23. Formbarhet och pris jämfördes för aluminium och rostfritt stål 

Utifrån dessa jämförelser valdes det att balkar och cylindrar skall tillverkas av åldershärdad 
aluminiumlegering i 6000-serien, vilket är en legering med magnesium och silikon. Företaget 
SAPA, vilka är specialiserade på aluminiumkonstruktioner, kontaktades för att erhålla 
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information om tillverkningsmetod samt pris för de aktuella komponenterna.  Ted Tobiasson, 
Marknadskoordinator hos SAPA Profiler AB, redogjorde för att samtliga detaljer bör 
tillverkas genom extrudering, samt gav ett prisexempel vilket redovisas senare (Tobiasson, 
2011). 

Halkplattorna skall tillverkas av en 1,5 millimeter tjock aluminiumplatta som sedan täcks med 
en yta av grafit för att efterlikna materialet hos Nepenthesväxten. För att belägga 
aluminiumplattorna med grafit placeras ett 2-3 mm tjockt grafitlager i en glaslåda som är 
belägen på en polplatta och ovanpå glaslådan läggs aluminiumplattan, se Figur 24. Då en 
spänning på 15-20 kV kopplas mellan plattorna uppstår ett magnetfält som får grafiten att 
flöda mot aluminiumplattan. Grafiten fästs då på aluminiumplattorna med hjälp av en 
heltäckande dubbelhäftande tejp. Denna process tar cirka tre minuter. 

 
Figur 24. Tillverkning av halkplattorna sker med hjälp av: 1) sladd, 2) aluminiumplatta, 3) 

glaslåda, 4) polplatta, 5) sladd 

Den ställning som håller ihop halkplattorna skall stansas ut ur 5 millimeter tjock 
aluminiumplåt och därefter bockas för att erhålla önskad form. Även förankringsskruvarna 
skall konstrueras av aluminium. De skall tillverkas genom extrudering och därefter formas till 
önskat utseende genom trycksvarvning, där materialet pressas samtidigt som det roteras kring 
en axel för att erhålla önskad spiralform(GrantaDesign). 

Påsen skall tillverkas av flätad polypropylen vilket är en termoplast med hög hållfasthet som 
är både miljövänlig och återvinningsbar. Tillverkning av dessa påsar, så kallade storsäckar, 
sker av företaget Accon AB, vilka arbetar med förpackningslösningar. De kan tillverka dessa 
storsäckar utifrån kundens önskemål och företagets logistikansvarige, Tobias Svensson, gav 
ett prisexempel för dessa påsar vilket redovisas senare (Svensson, 2011).  

Den låda som skall innehålla lampanordningens komponenter skall tillverkas i plastmaterialet 
polypropylen, vilket är det vanligast förekommande materialet bland plastlådor. 
Tillverkningen skall ske genom formpressning för att erhålla de relativt komplexa former som 
krävs hos denna komponent. De knoppar på taket som skall agera fastsättning för solpanel 
samt påsens remmar skall tillverkas genom formpressning av PVC. Materialet har valts för att 
erhålla en billig och vädertålig komponent.  

Väggarna skall tillverkas av bambupinnar som är fastsatta på ett elastiskt band vilket medför 
att de enkelt kan rullas ihop då fällan packas ihop. Bambu har valts för att ge fällan ett 
naturligt utseende som smälter in i det kinesiska landskapet. På väggens överkant skall hakar 
fästas för upphängning på den näst översta ramen. Hakarna skall stansas ur aluminiumplåt och 
därefter bockas. Även taket på fällan skall tillverkas av bambu, men då detta inte rullas ihop 
vid hoppackning av fällan skall detta monteras direkt på takramen.  
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5 Produktanalys 
Då fällans utseende samt material valts kunde produktens olika egenskaper analyseras för att 
undersöka fällans hållfasthet samt hur hur många gräshoppor fällan kommer att rymma. Även 
ekonomiska aspekter analyserades för att undersöka om fällan är ekonomiskt hållbar i 
förhållande till de lösningar som finns idag. Till sist analyserades fällans vikt samt hur lång 
livslängd en fälla bör ha. Dessa analyser redovisas nedan. 

5.1 Hållfasthetsanalys 
För att undersöka om fällan underdimensionerats utfördes en rad hållfasthetsberäkningar på 
utvalda delar. Samtliga formler som användes hämtades från Handbok och formelsamling i 
Hållfasthetslära (Sundström, 1998). De mått som använts vid beräkningarna kan utläsas ur 
Bilaga 3. 

Den del av konstruktionen som antogs vara vekast var de stag i takramen som håller uppe 
lampkonstruktionen. Därav utfördes beräkningar för hur mycket dessa böjdes ner. 
Nedböjningen,  , mitt på en rak balk ges av  

 ·
48 · ·  (6)

där  å  ,  ä  ,  
⁄  och ö . 

Yttröghetsmomentet för en rak balk ges av ekvationen 

 ·
12  (7)

där    och   . 

Då halva lampanordningens tyngd antogs vara placerad på mitten av varje balk samt att 
lampanordningens vikt antogs vara 2,5 kg erhölls följande nedböjning 

 
2,5
2 · 9,82 · 1,1

48 · 72 · 10 · 0,002 · 0,04
12

0,44 . (8)

Det ramverk som höll uppe halkplattorna valdes också att analyseras då det är denna av de 
fyra ramarna som utsätts för högst kraft. Då hela massan från en halkplatta antogs vara jämt 
fördelad över ramens långsida kunde nedböjningen i mitten av ramen beräknas enligt  

 5
384 ·

·
·  (9)

där    och  kan beräknas enligt ekvation 7. 

Detta ger den maximala nedböjningen 

 
5

384 ·
1,1 · 9,82 · 1,1

72 · 10 · 0,002 · 0,05
12

0,13 . (10)

För att kontrollera om cylindrarna var tillräckligt starka för konstruktionen undersöktes hur 
stor last som skulle leda till knäckning av de mest utsatta av dessa cylindrar. Den kraft, , 
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som krävdes för knäckning i det aktuella fallet, nämligen då båda ändar av cylindern var fast 
inspända, ges av  

 4 · · ·
. (11)

Yttröghetsmomentet för en ihålig tunnväggig cylinder ges av ekvationen 

 · ·  (12)

där    och   . 

Med värden för de nedersta av de tre typerna av cylindrar erhölls att knäckkraften som 
krävdes var 

 4 · · 72 · 10 · · 0,05 · 0,002
0,7 4,5 , (13)

vilket motsvarar en ungefärlig massa på 450 ton. 

Det ansågs då vara intressant att se vilken kraft,  , som gav upphov till plasticering hos 
cylindrarna för att undersöka vilket av fallen som var dimensionerande. Då det antogs att 
materialet var elastiskt idealplastiskt kunde den spänning som ger upphov till plasticering, 

 , beräknas med ekvationen 

 ·  (14)

där  ö  ä  , och kan beräknas med ekvationen 

 · 2 · ·  (15)

Detta gav, då plasticering sker vid spänningen 95 , den maximala kraften 

 95 · 10 · · 2 · 0.05 · 0.002 0.002 58 , (16)

vilket betyder att knäckningsfallet var dimensionerande. 

Övriga delar ansågs vara dimensionerade på ett sådant sätt att hållfasthetsberäkningar ansågs 
överflödiga. 

5.2 Kapacitetsanalys 
För att beräkna hur många gräshoppor som ryms i en fälla behövdes volymen för en 
gräshoppa beräknas. En vandringsgräshoppa är cirka 70 millimeter lång och för att kunna 
beräkna den ungefärliga packningsvolymen av en gräshoppa antas de ha mått enligt Figur 25.  

 
Figur 25. Uppskattade mått hos en vandringsgräshoppa 
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Detta ger en volym av  

 0,02 · 0,02 · 0,07 2,8 · 10 . (17)

Säcken har volymen 0,847 m3 vilket medför att det ryms  

 
0,847

2,8 · 10 30 250 ä  (18)

i en säck. En vandringsgräshoppa väger ca 2 gram (Locust Watch, Desert Locust, 2009) vilket 
innebär att en fullastad säck med gräshoppor väger  

 30 250 · 0,002 60,5 . (19)

Lampan i fällan lyser så att den lockar till sig gräshoppor på ett avstånd av cirka 100 meter 
om fällan är placerad i ett plant landområde. Detta innebär att den täcker en cirkulär yta av 

 100 · 31 416 3,14 . (20)

Eftersom att gräshopporna förflyttar sig kommer fällorna inte behöva täcka hela landområdet. 
Extremfallet att en enstaka gräshoppssvärm består av en miljard individer som breder ut sig 
på en yta av 100 000 hektar (Showler, 2002) ger ett genomsnitt av  

 10
10 10 000 ä / . (21)

Detta innebär att det på den yta som en gräshoppsfälla skall täcka i genomsnitt finns cirka 

 3,14 · 10 000 31 400 ä . (22)

5.3 Ekonomianalys 
Fällans komponenter delades in i tre kategorier för analys av kostnaden. Kategorierna var; de 
som tillverkas av SAPA, de som skall specialtillverkas samt de som köps in färdiga. 

Komponenter tillverkade av SAPA 

I Tabell 1 visas data för de delar som SAPA kan tillverka där kostnaden har uppskattats av 
Ted Tobiasson(Tobiasson, 2011). Vikten för delarna är inhämtade från CAD-modellen. 

Antal Namn Material Vikt/del  
(kg) 

Kostnad/del  
(SEK) 

1 Bottenram Aluminium 3,428 360 

1 Mittenram undre Aluminium 3,435 360 

1 Mittenram övre Aluminium 3,435 360 

1 Takram Aluminium 3,673 400 

4 Nedre cylinder Aluminium 0,797 135 

4 Mittcylinder Aluminium 0,433 70 

4 Övre cylinder Aluminium 0,633 100 

TOTALT 21,42 2700 

Tabell 1. Vikt samt kostnader för tillverkning av aluminiumprofilerna hos SAPA 
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Komponenter som skall specialtillverkas 
De delar som skall specialtillverkas för fällan redovisas i Tabell 2. Även här är vikten hämtad 
från CAD-modellen och materialkostnaderna är hämtade från CES-EduPack (GrantaDesign).  

Antal Namn Material Vikt/del  
(kg) 

Materialkostnad/del 
(SEK) 

4 Markförsänkning Aluminium 0,020 0,25 

4 Halkplatta Aluminium och grafit 1,062 13 

1 Halkplattsram Aluminium 0,168 2 

1 Väggar Bambu 1,155 30 

1 Takram Aluminium 3,673 44 

1 Tak Bambu 0,713 20 

4 Takknopp PVC 0,135 1 

1 Plastlåda Polypropylen 0,301 4 

TOTALT 10,88 157 

Tabell 2. Vikt och materialkostnad för de ingående specialtillverkade komponenterna 

Materialkostnaden för de specialtillverkade komponenter blev sammanlagt 157 SEK. För att 
få en ungefärlig uppfattning av vad dessa komponenter skulle kunna säljas för användes den 
så kallade 1-3-9-regeln (Ullman, 2010). Denna säger att tillverkningskostnaden är ungefär tre 
gånger så stor som materialkostnaden och säljpriset blir ungefär nio gånger så stort som 
materialkostnaden. Detta innebär att de specialtillverkade komponenterna skulle kosta 471 
SEK att tillverka och säljpriset skulle bli 1413 SEK.  

Komponenter som beställs färdiga 
De komponenter som kommer att beställas färdiga för fällan visas i Tabell 3, där priset för 
storsäcken är uppskattad av Tobias Svensson vid Accon AB (Svensson, 2011). För övriga 
komponenter finns de prisexempel som använts i Bilaga 4. 

Antal Namn Kostnad/del 
(SEK) 

1 Lampa 131 

1 Lampsockel 49 

1 Batteri 125 

1 Ljussensor 198 

1 Regulator 395 

1 Storsäck 89 

1 Solpanel 3095 

TOTALT 4082 

Tabell 3. Kostnad för de komponenter som beställs färdiga 
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Totalpris och jämförelse 
Priset för de olika kategorierna summerades och redovisas i Tabell 4. 

Kategori Pris (SEK) 

SAPA 2700 

Specialtillverkade 1413 

Färdiga 4082 

TOTALT 8195 

Tabell 4. Total kostnad för fällans komponenter 

Vid gräshoppsinvasionen i norra Xinjiang sommaren 2004 behandlades en yta av 3 264 hektar 
med kemisk besprutning till en kostnad av 458 660 SEK. Detta ger en genomsnittlig kostnad 
av  

 458 660
3 264 140 / . (23)

För denna kostnad skulle 1 fälla var 58:e hektar kunna placeras ut. 

Utifall att gräshoppsfällorna skulle tömmas varje dag under de 20 dagar som besprutningen 
pågick skulle varje fälla kunna ta  

 30 250 · 20 605 000 ä . (24)

Detta innebär att det skulle räcka med att placera 1 fälla var 61:a hektar. 

Om gräshopporna som fångas in skulle säljas för 28 SEK per kilo (Wang, 2011) skulle 
inkomsten bli  

 60,5 · 28 1 694 / ä . (25)

Detta innebär att efter fem tömningar av en fälla skulle inköppskostnaden för fällan tjänats in.  

5.4 Analys av vikt 
Ur Tabell 1 samt 2 kan utläsas att den totala vikten för aluminiumprofilerna blev 21,42 kg och 
för övriga specialtillverkade komponenter blev den 10,88 kg Vikten för de färdigtillverkade 
komponenterna uppskattades till sammanlagt 3 kg. Detta gav en totalvikt av 35,3 kg vilket 
innebär att fällan kan lyftas av två personer.  

5.5 Analys av livslängd 
En aluminiumprofil extruderad av SAPA som är placerad i utomhusmiljö har en livslängd på 
minst 45 år (SAPA Group, 2010). Livslängden för bambuväggar och tak antas vara ungefär 
10 år. Storsäcken skall enligt Tobias Svensson klara att stå utomhus i 15 år (Svensson, 2011).  

Lampan kommer att lysa i 12 timmar per natt under de tre månader som gräshoppssäsongnen 
pågår. Detta medför att den kommer att lysa i  

 90 · 12 1 080 / ä . (26)

Den valda lampan har en livslängd på 50 000 timmar vilket innebär att den skall hålla i 46 år.
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6 Slutsats 
Arbete har resulterat i en konstruktion som lever upp till de krav som ställdes på fällan i den 
mån de kunnat kontrolleras. Även de flesta önskemål som ställdes upp har uppfyllts. Detta har 
medfört att arbetet anses vara lyckat. 

Fällan lämpar sig för den målgrupp den vänder sig till, nämligen de kinesiska jordbrukarna 
samt Kinas regering. Denna slutsats kan dras eftersom att fällan inte är speciellt dyr och 
dessutom är inkomstbringande till följd av försäljning av de gräshoppor som fångas in. Ett 
ytterliggare belägg för detta är dess utseende som passar in i de kinesiska landskapen. Fällan 
passar även för de små jordbruk som existerar i Kina eftersom att hela konstruktionen endast 
väger drygt 30 kilo vilket medför att den enkelt kan flyttas av två personer. Fällan har även en 
enkel konstruktion så att montering och demontering även den kan utföras av endast två 
personer. Fällan är även självförsörjande tack vare solpanelen som är kopplad till ett batteri 
där energin lagras tills den behöver användas. Detta medför att fällan kan placeras ut långt 
från civilisationen och vara i bruk under lång tid utan att vara i behov av uppladning eller 
dylikt så länge fällan töms.  

De hållfasthetsberäkningar som utfördes visade att konstruktionen är mycket hållbar och det 
finns inte någon risk för deformationer. Vilket betyder att de material som valts är lämliga för 
konstruktionen ur hållfasthetssysnpunkt. De materialval som utfördes gav dessutom en 
livslängd hos fällan som var mer än de tio år som var det krav som ställts upp. Samtliga 
material som valts är dessutom återvinningsbara vilket även det var ett krav. 
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7 Diskussion 
Eftersom att det är den kinesiska regeringen som idag bekostar gräshoppsbekämpningen i 
Kina, först och främst i form av besprutning, är förhoppningen att det också är regeringen som 
skall finansiera denna gräshoppsfälla. Detta är en förutsättning eftersom det inte finns många 
bönder som själva skulle ha råd att bekosta fällan och dessutom kan fällorna på så vis flyttas 
dit där de behövs. Den ekonomiska analysen visar dock att en fälla i längden är en mycket bra 
investering. De metoder som används idag har en årlig kostnad medan fällan har en 
engångskostnad, som visserligen är relativt hög, men då denna är betald kommer fällan endast 
vara inkomstbringande. Faktum är att eftersom marken hyrs ut av regeringen skulle de, om de 
lyckades lindra gräshoppsproblemen, kunna höja hyran för marken. Fällan skulle alltså vara 
en bra investering både för enskilda bönder som tjänar pengar på försäljning av gräshopporna 
men också för regeringen som skulle slippa de årliga kostnaderna och eventuellt kunna höja 
hyrorna. 

Vid beräknandet av kostnaden för en fälla användes en del prisexempel på produkter som 
säljs i butiker och inte direkt från tillverkare. Vid masstillverkning av fällan skulle lägre priser 
kunna förhandlas fram med tillverkare och därför skulle priset på fällan bli lägre. Den 
solpanel som använts i exemplet är betydligt dyrare än andra solpaneler och anledningen till 
att denna valdes var för att den var vikbar och mycket lätt och därför passade att användas till 
fällan. Denna skulle förmodligen kunna bytas ut mot en billigare vilket således skulle sänka 
priset avsevärt. Det är även värt att nämna att då fällan skall användas i Kina bör således 
också tillverkningen ske där. Detta skulle leda till lägre transportkostnader och troligtvis även 
lägre tillverkningskostnader.    

Vid analysen av fällans kapacitet har en del antaganden och förenklingar gjorts. Till exempel 
har den yta som ljuset täcker antagits då det omgivande landskapet är helt plant, vilket sällan 
är fallet. Den belysta ytans storlek kommer därför att bero av var fällan placeras på så sätt att 
den blir större om fällan placeras på en bergstopp och mindre om fällan placeras i en dalgång. 
Vid beräknandet av hur många gräshoppor som fällan rymmer har packningsvolymen av en 
gräshoppa uppskattats och därför blir resultatet osäkert. På samma sätt har data om antalet 
gräshoppor och kostnader för staten vid en gräshoppsinvasion hämtats från en tidigare 
rapportering och därför blir beräkningarna av hur många fällor som kommer att behövas vid 
en invasion också opålitligt. Eftersom beräkningarna endast har gjorts för att få en ungefärlig 
uppfattning om fällans kapacitet har dessa osäkra data kunnat användas.  

Antalet soltimmar under en dag kommer att variera stort från dag till dag under den tid som 
gräshoppsfällan används. Därför har beräkningar gjorts så att batteriet skall klara att driva 
lampan under två nätter då det är fulladdat. Anledningen till att platsen Lhasa använts vid 
beräkningarna är för att denna stad ligger längst söderut i gräshoppsområdet och därför har 
minst antal soltimmar per dag bland de drabbade platserna under gräshoppssäsongen. 
Eftersom en LED-lampa skall användas för att locka gräshopporna kommer fällan endast att 
fungera på natten. Men då gräshoppor i första hand är dagaktiva skulle det lämpa sig bättre 
om feromoner skulle kunna användas istället. Dock visade sig att forskningen på detta område 
inte upptäckt någon lämplig lösning. Men då fällans konstruktion är gjord på ett sådant sätt att 
lampanordningen enkelt kan bytas ut mot till exempel en feromonhållare är fällan konstruerad 
för att kunna följa utvecklingen inom området. 

Det var önskvärt att fällan skulle vara autonom. Under arbetets gång visade det sig dock vara 
både ekonomiskt försvarbart och mer realiserbart med den lösning som erhölls. Vid de största 
och tätaste svärmarna då det är uppemot 4 000 gräshoppor per kvadratmeter skulle dock en 
ännu enklare fälla varit att föredra. Då kommer det förmodligen inte ens krävas att 
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gräshopporna lockas till fällan utan det skulle räcka med ett gigantiskt nät. Det är dock oklart 
exakt hur situationen ser ut under dessa svärmar. 

För att erhålla en lätt men ändå hållfast konstruktion valdes det att fällans grundstomme skulle 
konstrueras i aluminium. Detta är dessutom ett material som är lätt att bearbeta vid 
tillverkning varför det valdes att delarna skulle extruderas. Väggarna och taket skulle inte ta 
upp någon last, utan bara täcka in konstruktionen och kunde därför tillverkas av bambu 
eftersom det är ett lätt material. Dessutom gör bambun att fällan kommer att smälta in i det 
kinesiska landskapet. Den storsäck som används till förvaring av gräshopporna är av det slag 
som används för att förvara livsmedel. Materialet i säcken är därför ventilerande vilket lämpar 
sig väl för gräshopporna. Dessutom är storsäcken mycket slittålig då den används för 
förflyttning av stora mängder foder inom lantbruket.  

Fällans grundkomponenter skall hålla i mer än 40 år och delar som enkelt kan bytas ut såsom 
väggar, tak och påse håller i drygt tio år och kan därefter enkelt ersättas med nya delar. Detta 
betyder att fällan kommer att kunna användas under en väldigt lång tid. Dessutom är samtliga 
delar i fällan, förutom vissa komponenter i lampanordningen, återvinningsbara. En 
ytterliggare miljöaspekt är att fällan ersätter de miljöfarliga besprutningsmetoder som används 
idag.    

Vid utvecklingen av fällan har inga egna försök gjorts på grund av begränsade resurser. Vid 
fortsatt utveckling av fällan skulle därför en prototyp kunna konstrueras i verklig storlek 
vilken skulle kunna användas till tester med gräshoppor. Det skulle även vara nödvändigt vid 
fortsatt arbete att på plats undersöka hur situationen vid en gräshoppsinvasion i Kina 
verkligen ser ut. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 
En kravspecifikation togs fram där krav och önskemål användes som riktlinjer vid 
framtagning av gräshoppsfällan. De kriterier och önskemål som sattes upp var begränsande, 
funktionella samt övriga och de redovisas nedan. 

 

Begränsande kriterier 
• Fällan skall inte väga mer än 50 kg. 
• Fällan skall kunna packas ihop så att den kan förflyttas av två personer.  
• Gräshopporna skall inte kunna ta sig ut ur fällan.  
• Gräshopporna skall plågas så lite som möjligt. 

Begränsande önskemål 
• Fällan skall inte väga mer än 30 kg 
• Behållaren där gräshopporna fångas in skall rymma 10 000 gräshoppor. 

Funktionella kriterier 
• Fällan skall vara enkel att montera. 
• Fällan skall locka till sig gräshoppor. 
• Fällan skall fånga och samla in gräshopporna. 

Funktionella önskemål 
• Drivningen av fällan skall vara självförsörjande. 
• Minst 80 % av gräshopporna som luras till fällan skall hamna i den. 

Övriga kriterier 
• Fällan skall inte kosta mer än 10 000 SEK. 
• Materialen skall tåla att stå utomhus. 
• Fällan skall ha en livslängd på minst 10 år.  
• Behållaren för gräshopporna skall vara enkel att tömma. 

Övriga önskemål 
• Fällan skall inte kosta mer än 8 000 SEK. 
• Alla delar skall vara miljövänliga. 
• Fällan skall ha en livslängd på minst 25 år.  
• Fällan skall passa in i omgivningen. 
• Det skall vara lätt att rengöra fällan. 

 

  



 
 

Bilaga 2 – Pughs Matris 
En Pughs matris ställdes upp för att bestämma vilket av de koncept som utarbetats som skulle 
vidareutvecklas. Denna matris fick följande utseende. 

 

 Viktning Låda Nät Pressa Skära Valsa Dränka 

Monterbar 10 + + 0 0 0 + 

Billig 20 + + 0 0 0 + 

Inte plåga 15 + + 0 0 + 0 

Rengöring 5 + 0 + 0 0 + 

Självförsörjande 20 + + 0 0 0 + 

Vikt 10 + + 0 + 0 + 

Tömning 5 0 0 + 0 + 0 

Rymma många 15 0 + + + + 0 

TOTALT 100 80 90 25 25 35 65 

 
 
  



 
 

Bilaga 3 – Ritningar 
Ritningar skapades för de viktigaste komponenterna hos fällan. På följande sidor redovisas 
ritningar för; 

1.1   Sprängskiss på fällan 

1.2   Stycklista av sprängskissens delar 

2.1   Ramarnas grundutformning 

2.2   Takramen 

3.     Cylindrarna 

4.     Halkplattorna 

5.     Halkplattsställningen 

 

  



O.S, E.V

Sprängskiss

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

1.1 

 
Skala

MF116X

1:20

2
4

1
1

10
44

1

6
1

11
1

5
4

3
4

7
4

9
4

8
1



O.S, E.V

Stycklista

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

1.2 

 
Skala

MF116X

Artikel 
nummer

Ritnings
nummer

Titel Material Antal

1 2.1 Bottenram Aluminum 1

2 Förankringsskruv Aluminium 4

3 3 Nedre cylinder Aluminum 4

4 2.1 Nedre mittenram Aluminum 1

5 3 Mittcylinder Aluminum 4

6 2.1 Övre mittenram Aluminum 1

7 3 Övre cylinder Aluminum 4

8 2.1+2.2 Takram Aluminum 1

9 Takknopp PVC 4

10 4 Halkplatta Aluminum+Grafit 4

11 5 Halkplattsställning Aluminium 1



O.S, E.V

Grundram

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

2.1

Aluminum

Skala

MF116X

1:10

1200

1
2
0
0

R
255

0

50

A

A

Snitt A-A
1:2

2

5
0

2

50



O.S, E.V

Takram

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

2.2 

Aluminum

Skala

MF116X

A A

SNITT A-A
B

DETALJ B
1:5

2
6

15

700

5
0
0

4
6
0

5
0

5

110

7
0

10O

5
6
0

1:10



O.S, E.V

Cylindrar

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

3 

Aluminum
Skala

MF116X

Nedre cylinder  Mittcylinder Övre cylinder

7
0
0

2
5
6

5
0
0

A

DETALJ A

B

DETALJ B

1:5

10

21

2
0

1
0

O 10

1
5 5
04
0

46O

50O
46O



O.S, E.V

Halkplatta

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

4 

Aluminum
Skala

MF116X

1:10

A

A

SNITT A-A
1:5

5
0

100

58
3

48

10

1,5

1
,5

1
2
0
°

150
°

1100

5

3
5
0

50



O.S, E.V

Halkplattsställning

Datum

Skapad av

Ritningsnr

MaterialGodkänd av Ersätter Ersatt av

2011-05-08

5 

 
Skala

MF116X

1:10

A

DETALJ A
1:5

104

5

119

5

503

B DETALJ B
1:5

9 5



 
 

Bilaga 4 – Lampanordningskomponenter 
De komponenter som användes vid beräkningar av lampanordningen samt som prisexempel 
vid ekonomianalysen redovisas nedan.  

Lampa 

 
Lumixon LED G4 15 SMD Vit, 12V 
Artikelnummer: G4-15SMDW 
 

Teknisk specifikation: 
Effekt: 3 Watt,  
LED antal: 15 stycken  
120 Lumen 
Spridningsvinkel: 180°, 
Spänning: 8-25 V AC/DC,  
Diameter: Ø14 mm, Längd: 34 mm,  
Livslängd: upp emot 50 000 timmar,  
Pris:131 SEK, exklusive frakt. 
 
http://www.ledshopen.se/lumixon-led-g4-
15-smd-vit-dimbar-12v.php 

Ljussensor 
 

 

Ljussensor med timer 12V 
Artikelnummer: V60350 

Teknisk specifikation: 
Max uteffekt: 105 W 
Max spänning: 12 V 
Timer: 2-12 timmar, 
Mått: (LxBxH) 110x50x40 mm 
Pris: 198 SEK 

http://www.vattenliv.nu/ljussensor-med-timer-
12v-belysning-tillbehor.html 

 

Regulator 

 
Phocos CM04 regulator max. 60 W 
solpanel. 
Artikelnummer: 20-1000 

 

Teknisk specifikation: 
Effekt: max. 60 W 
Display: LED-display 
Mått: (LxBxH) 71x57x27 mm 
Pris: 395 SEK 

http://www.elkatalogen.se/alla-
produkter/solceller2/regulatorer/regulator-
phocos-cm04.html 

 
 

 



 
 

Sockel 

 
Lamphållare, G4 Svart 
Artikelnummer: 570688 

 

Teknisk specifikation: 
Effekt: max. 35 W 
Driftspänning: 12 V 
Mått: (LxBxH) 14 x 10 x 21 mm 
Bruttovikt: 15.00 g 
Pris: 49:00 SEK, inklusive moms, 
exklusive frakt.  

http://www.conrad.se/

 

Batteri 

 
Power-Sonic PSH-1255 FR Sealed Lead 
Acid Battery for Power-Sonic 12V 6AH 
Battery 
Artikelnummer: PSH-1255FR 

Teknisk specifikation: 
Typ: Blybatteri,  
Spänning: 12 Volt 
Kapacitet: 6,00 Ah 
Märkning: 72Wh 
Antal celler: 6 st 
Mått: (LxBxH) 90 x 70 x 100 mm 
Vikt: 1,8 kg 
Pris: 125 SEK, exklusive frakt  

http://www.atbatt.com/product/21860/sla/p
ower-sonic/12v-6ah/battery#tabs 

 

Solpanel 

 
Solpanel Vikbar 12W 
Artikelnummer: 100434 

 

Teknisk specifikation: 
Max uteffekt: 12 W 
Spänning: 12 V 
Mått utvikt: (LxBxH) 749x127x0,7 mm 
Mått hopvikt: (LxBxH) 229x127x18 mm 
Vikt: 0,4 kg, 
Pris: 3095 SEK 
Övrigt: Kabelkit medföljer  

http://www.watski.se/f/Solpanel-
Unatsolar-Vikbar-12W-12V-2919791

 

  



 
 

Bilaga 5 – Bruksanvisning 
En bruksanvisning togs fram för montering och demontering av fällan. Denna är tänkt att följa 
med fällan och skall därför fungera på alla språk. Uppslagen i broschyren redovisas på 
följande sidor.  
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