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Sammandrag/Abstract:
Målet med mitt examensarbete har varit att modernisera dagens bikupor både 
vad det gäller den estetiska formen men också utifrån ett hållbart perspektiv.  
Genom att öka medvetenheten om honungsbiets essentiella pollineringsarbete 
kan vi möjligen gynna de ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekterna i 
vårt samhälle. Syftet var att skapa en bikupa som tilltalar en bredare målgrupp 
som inkluderar både äldre och yngre, män och kvinnor. Bikupan ska även vara 
lättillgänglig, funktionell och kunna ta plats i vår nutida stadsmiljö.
Genom olika designmetoder, intervjuer, observationer och tidigare forskning 
inom biodling och dess effekt på vårt mänskliga samhälle har jag försökt att 
med hjälp av design utveckla nya frågeställningar och perspektiv på biodling. 
Jag har arbeta mig fram till en bikupa som ska främja honungsbiets popularitet 
och framför allt att öka antalet biodlare.
Designprocessen har öppnat ett helt nytt perspektiv och förhållningssätt att 
se biodling på. Ett stort skissunderlag och ett flertal modeller på varianter av 
förslag på en ny bikupa har visats för både Sveriges Biodlares Riksförbund och 
andra hobbybiodlare. Genom detta arbete har jag med hjälp av design lyckats 
att få fram en form som både förbättrar och förenklar arbetet vid bikupan men 
också ökar flexibiliteten av nya alternativa platser för bikupans placering.
Resultatet kan förhoppningsvis öka nyttjandet av bikupor och på det viset 
öka pollineringen av vår natur men framförallt skapa en diskussion och 
uppmärksamhet av problemet kring de stora förlusterna av bin. Designarbetet 
kan användas på många sätt och är väldigt personlig, men har en stor kraft att 
förändra och skapa nya förutsättningar i vår miljö.
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1. Förord
Det är många som jag vill tacka som har varit en stor del i mitt arbete, men 
framförallt har Preben Kristiansen vid Sveriges Biodlares Riksförbund 
och Ingemar Fries vid Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala fått stå 
ut med hundratals frågor, stort tack. En stor eloge till Anders Isgren vid 
hemslöjden i Nybro som har hjälp mig med konstruktionen av bikupan 
och Björn Nilsson som har stöttat mig med sammansättningen av ramarna, 
tack. Titti Forsslund lektor i journalistisk och uppsatshandledning, tack för 
all hjälp med uppsatsen, och min sambo Lisa Wänberg som har stöttat mig 
under hela projektets gång, utan er alla hade det inte gått att få ihop alla 
delarna i examensarbetet. Slutligen till alla biodlare och lärare som har varit 
involverade i mitt projekt, stort tack.

2. Inledning 
Grunden till mitt examensarbete kommer från en artikel i tidningen 
Illustrerad vetenskap, som handlar om binas försvinnande. Efter att ha läst 
färdigt artikeln blev jag både gripen och fascinerad av vilket jobb dessa små 
varelser gör för vår planet. Jag sökte efter mer information om honungsbin 
och fick en mindre chock hur allvarlig situationen om honungsbiets bortfall 
verkligen är. Organisationen Apimondia varnar biodlare och politiker för 
att om inget görs kan biindustrin försvinna inom 8-10 år (APImondia 
i Gert J 2009). Bina är viktiga eftersom en tredjedel av den föda vi 
människor konsumerar beräknas vara direkt eller indirekt beroende av 
insektspollinering vilket medför att biodling också har en stor ekonomisk 
betydelse (Forsgren, 2009) (mer om den ekonomiska aspekten finns att läsa 
i avsnitt 5.1.2). Om biindustrin går förlorad kommer våra skördar av äpplen, 
päron, plommon och jordgubbar minska radikalt, kvalitén på raps och rybs 
kommer försämras och den himmelska växten vanilj skulle försvinna helt 
och hållet, detta är några omställningar som skulle ske om bina dör ut.

Efter mycket research av vad som är på gång inom biindustrin samt vad 
bina har för levnadssätt blev jag mer nyfiken. Framförallt var det vetskapen 
om vad bina gör för vårt mänskliga samhälle som fick mig att bli djupt 
passionerad i ämnet. Under en månads tid av läsande och forskande förstod 
jag hur bra detta ämne passar in i en hållbar utveckling, både vad det gäller 
ekologi, ekonomi samt sociala/kulturella aspekter.

Målen med mitt projekt är flera; att öka medvetenheten om binas situation, 
att få fler människor att förstå vad bina gör för vår planet, att locka fler 
människor till att bli hobbybiodlare, att få ner genomsnittåldern av den 
svenska biodlaren och att hålla kvar den kulturella traditionen av biodling.
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3. Bakgrund
Jag har valt att titta noggrannare på biodling genom mitt examensarbete, 
inte bara för den goda honungens skull, utan för att biet är en av världens 
bästa pollinerare. Genom att ha ett frodigt bisamhälle intill växande 
naturmiljöer håller bina indirekt våra träd och blommor vid liv genom 
pollinering. Binas arbete med att pollinera vår natur ökar chanserna till 
större tillgångar av frukter, bär och fröer. Men tyvärr händer det stora 
förändringar som påverkar binas levnadssätt. 

Under en längre tid har bikolonier minskat sin produktion och förluster av 
bin har ökat. I USA har kolonier av bisamhällen minskat med 61 % sedan 
1947 (VanEngelsdrop and Meixner, 2009).  Men det är främst på senare år 
det har skett omfattande förluster av honungsbin på grund av olika former 
av virusinfektioner som slår hårt på bisamhällena. Det finns forskning som 
visar skrämmande statistik av hur många bin som dör varje år (mer om 
detta i kapitel 5). 

Inresset för biodling har minskat, den yngre genrationen flyttar in till 
städerna och glömmer kontakten med bina. Hobbyverksamheten som 
biodlare påverkas även av skattetillägg och andra regler av den sorts tjänst/
vinst man kan göra av honungsförsäljning. Detta blir ett störande moment 
och många tappar glädjen med att producera honung. 

Utan honungsbiets pollinering kan våra trädgårds- och jordbruksgrödor 
vara i fara. Honungsbiet är mer unikt än andra insekter just för deras 
”samspel” med oss människor. Vi har möjlighet att kunna bestämma var 
bina ska pollinera, genom att transportera bikuporna eller bisamhället 
till de platser där växter och träd har svårt att gro. På detta viset ger bina 
naturen och växterna en ärlig chans till ett frodigare liv i omgivningen runt 
bikupan, men också möjligheten till att kvaliteten på frukt och bär tilltar 
sig på ett positivt vis.  

Att försöka rädda bina är inte bara livsnödvändigt utan vi måste också öka 
deras grad av pollinering. Vid konferensen ”ekologisk odling och hållbar 
utveckling” vid Uppsalas universitet säger Lennart Båge president av IFAD, 
(International Fund for Agricultural Development) ”om befolkningen ökar 
som den gör idag måste vi till år 2050 producera 70 % mer livsmedel”. 
Farten av städernas tillväxt är nästintill overklig, en stad med 200 000 – 300 
000 invånare byggs nu varje dag i världen, det vill säga en medelstor stad 
om dagen, eller ett nytt Malmö om dagen (Nyström, 2007). För att göra 
det ännu mer beskrivande skulle man kunna säga att det behövs tre jodklot 
för att kunna erbjuda all världens befolkning samma livsstil som den vi i 
västvärlden har (Wackernagel & Rees, 1996).
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3.1 Förkortningar 
IFAD  International Fund for Agricultural Development
CCD  Colony Collapse Disorder
DWV  Deformed Wing Virus
IBRA  International Bee Research Association
SBR  Sveriges Biodlares Riksförbund
SLU  Sveriges Lantbruks Universitet
US EPA  United States Environmental Protection Agency 
MEP  Member of the Europenan Parliament (In Bryssel)

3.2 Definitioner 
I detta avsnitt kommer jag ta upp väsentliga ord och uttryck som kommer 
användas längre fram i uppsatsen. Se gärna detta som en genomgång av 
fackord som används inom biodlarbranschen och som ett verktyg för 
att underlätta för dig som läsare (bild 4 visar hur en bikupa kan vara 
uppbyggd). 

Honungsbi som även brukar kallas tambi är ett socialt bi som dras till 
att leva i samhällen för att överleva. Honungsbiet är en insekt som vi 
människor kan kalla husdjur på grund av deras tjänst att pollinera vår natur, 
tillverka honung men också bivax som vi människor har stor användning 
av. Människor har oftast en bild av att bin är farliga men så är inte fallet, 
skillnaden mellan ett bi och en geting är att biet är en vegetarian och stör 
ogärna människor och getingen är ett rovdjur som jagar.  

Bisamhället är en samling av bin som arbetar tillsamman ”under ett 
och samma tak”. Ett samhälle kan bestå av 80 000 bin där majoriteten 
är arbetsbin (honor som är ej fullt utvecklade, se avsnitt 3.3.2), drönare 
(hanar) och en drottning som alla jobbar under. 

Bikupan är den platsen där bisamhället bor. Bikupor finns i olika modeller 
men den vanligaste är en s.k. uppstaplingskupa som består av lådor som är 
travade på varandra. Vad de olika delarna i en uppstaplingskupa kallas ser 
du i avsnittet 3.2 (bild 4).

Ramar är en träram som håller själva vaxkakan som bina bygger på plats 
(bild 1). Ramarna är till för underlätta processen med att slunga honung 
och sköta bisamhället på ett bra sätt. De vanligaste lådorna i en bikupa 
innehåller tio ramar och hänger alltid vertikalt. 

Mellanvägg/Ledvax är en skiva av vax som placeras på metalltrådar i en 
ram som utgångspunkt för att bina lättare och snabbare ska kunna bygga 
upp vaxceller.

Spärrgaller är ett tunt galler som enbart tillåter arbetsbina att passera. 
Spärrgallret placeras mellan två lådor för att skilja drottningen från de 
olika delarna i kupan. På det viset får man ett bisamhälle som är uppdelat i 
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Bild 1, En låda i en bikupa med ramar i man kan även 
se vaxet som bina har byggt med hjälp av ett ledvax.

två delar; yngelrum och skattlådor. Om man inte använder spärrgaller blir 
det svårare att urskilja honungscellerna från yngelcellerna i vaxkakorna. 
Man använder spärrgaller för att slippa slunga ramar med yngel i, på det 
sättet blir det lättare att utvinna blomnektarn i cellerna utan att få yngel i 
honungen. 

Yngelrummet är den del av kupan där ynglet finns, och således där 
drottningen befinner sig. Arbetsbina kan gå igenom mellanrummet mellan 
trådarna i gallret, men drottningen som är lite större kan inte gå igenom. 
Som regel placeras gallret horisontellt.

Skattlådan är de lådor där drottningen inte kan ta sig in i på grund av 
spärrgallret, detta betyder att det är bara i dessa lådor det finns honung 
i vaxcellerna, inte yngel. I skattlådorna arbetar bara arbetsbina med att 
producera honung. Genom att placera ett spärrgaller mellan två lådor 
skiljer man lådorna från varandra och det underlättar för biodlaren när det 
är dags att slunga honungen.

Slungning är det vanligaste sättet att utvinna honungen på. Generellt 
placerar man ramarna som är fyllda med honung i korgar som sitter 
fast i en ”centrifug” (se bild 2) sedan snurras korgarna med i en väldig 
fart så att honungen rinner ut från vaxcellerna som sitter fast i ramarna. 
Honungsslungor finns för såväl få som många ramar, och handvevade såväl 
som motordrivna. Man kan också utvinna honung som man gjorde förr i 
tiden då man lade kakorna i ett tygstycke och pressad med händerna. 

Svärmning betyder att en stor del av bisamhället med drottningen försvinner 
från bikupan, detta kan ske av olika orsaker men vanligast är att drottningen 
inte har utrymme att lägga ägg, plus att arbetsbina ser attvaxkakorna börja 
bli fulla av honung. När bina har klart för sig att platsen är för liten, flyr 
halva samhället från bikupan för att leta efter ett nytt bo att leva i. Resten 
av bina som stannar bygger upp ett nytt samhälle och föder upp en ny 
drottning. Det är så här bina förökar sina samhällen, den naturliga vägen.
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Bild 2, honungslunga som visar hur man har placerat en ram i korgen.

Svärmskydd/drottningfälla är ett galler som placeras vid flustret (ingången 
till kupan), gallrets hål är så stora att arbetsbina kommer ut och in men inte 
drottningen. När svärmningen sker lämnar många bin kupan och väntar på 
drottningen, men när de ser att drottningen inte kommer ut från kupan 
vänder då alla bina tillbaka. Honungsbin är väldigt lojala mot sin drottning 
och skulle aldrig lämna henne. Om bina skulle få för sig att lämna kupan 
handlar det oftast om att de har för lite utrymme. Svärmskydd är på det 
viset ett bra sätt för att slippa förlora bisamhällen.  

Pollinering, Eftersom växterna saknar kraft till att fysiskt röra sig måste 
många av växterna/blommorna ha hjälp med sexuell fotplantning. Det finns 
olika sätt för växterna/blommorna att sprida sitt pollen som tillexempel 
vinden, självbefruktning och insektspollinering. För att växterna ska lyckas 
locka till sig insekter belönar de insekterna med nektar. Somliga blommor 
använder sig av speciella färger och mönster som vägleder insekten till pollen, 
pistillen och nektarn. Pistillen omringas av ståndare och i ståndarknapparna 
bildas det mikrosporer, som omvandlas till pollenkorn. Tillexempel när bina 
är ute och letar efter nektar hamnar automatiskt små pollenkorn på deras 
kroppar när de sätter sig på växten, som sedan förs över till pistillen. Bina 
använder även pollen som en viktig proteinkälla för larvernas uppfödning 
genom att samla små pollenkorn till en klump genom att blanda det med 
enzymer och fäster det därefter på sina bakben (se bild 3).

Bild 3, här har biet samlat in pollen som ska till larverna i cellerna.
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Många tror att honungsbina endast finns till för att göra honung, men så är 
inte fallet. Deras huvuduppgift är att pollinera vår natur genom att sprida 
pollen. För att lyckas med ett frodigt och produktivt grönområde är det 
viktigt att ha bra pollinerare. Bina gör att det ekologiska fältet blir tätare 
och jämnare genom deras spridning av pollen till växter.

3.2.1 Biodling under ett år
Biodling är en sysselsättning som är både givande, aktiv och väldigt 
fascinerande att syssla med. En bifarm kräver inte mycket utrustning eller 
pengar för att starta men däremot krävs ett engagemang och viljan att lära 
sig mer om bin och deras natur. Bina är husdjur som behöver tillsyn och 
deras intensivaste period är under våren då växter blomstrar. Bina behöver 
blommornas pollen för att föda upp yngel och nektar till att producera 
honung. I mitten på juni produceras den första honungen och i slutet på 
juli är en hektisk tid för biodlare i Sverige. Därefter avtar produktionen 
av ägg som sker genom drottningen och strax därefter produktionen av 
honungen. I början på september har förrådet fyllts på och drottningen 
slutar helt att lägga ägg, nu är det dags att börja med invintringen som görs 
av biodlaren som innebär en förbättring av isolering, en ökning av förrådet 
på mat genom en sockermassa (sockerlösning) och avslutningsvis tömmer 
man i stort sett hela kupan på honung. Sen är bisamhället självständigt 
fram till slutet på mars då de första bina börja titta ut för att rensa och 
putsa kupan för vårens och sommarens arbete. Bikupan är uppbyggd i fem 
segment; 

•	 Flustret,	detta	är	binas	ingång	till	kupan.

•	 Yngelrum,	”drottningens	arbetsrum”,	här	lägger	hon	alla	ägg.

•	 Spärrgaller,	 en	 avskiljare	 för	 drottningen	 mellan	 yngelrummet	 och	
skattlådan. 

•	 Skattlådan,	här	producerar	bina	all	honung.				

•	 Täckskiva/Tak	isolerar	mot	kyla/värme.

Bild 4: Bilden visar den vanligaste bikupan. Bild från www.biodlarna.se
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3.3 Honungsbin
I jämförelse med människan som har funnits på jorden i ca 200 000 år så 
visar forskning (Kerstin Ebbersten, bi-genetiker vid jordbruksverket) att 
biet har levt på vår planet i över 50 miljoner år (www.sr.se 6/5-2010). Man 
har hittat olika grottmålningar från 6500 f.kr, som visar att vi människor har 
utnyttjat binas produktion av honung redan vid denna tid. Honungsbiets 
riktiga namn är Apis Mellifica, (bi honungsgöraren) som det fick av Carl 
Von Linné år 1758. Honungsbiet är en art i insektsordningen gaddsteklar 
som tillhör familjen honungsbin och tambin. I ett bisamhälle brukar 
det finnas plats för 50 000 – 80 000 bin, men det förekommer både fler 
eller färre beroende på storlek av kupan, klimatet och olika förluster av 
virussjukdomar eller kvalster. Honungsbiets koloni kan betraktas som en 
superorgansim, där varje individuellt bi är onödigt precis som en enstaka 
cell i en människokropp. Men tillsammans utgör de en hälsosam och 
unik kropp (Moritz & Southwick, 1992). I bikupan finns det tre olika 
uppdelningar av arbeten i en hierarkisk ordning. Dessa är drottningen, 
arbetaren och drönaren. Nedan följer en kort beskrivning av de tre olika 
grupperna av honungsbin. Informationen kommer från Hansson (1980), 
Flemströms bi blogg, (29/3-2010) och www.biodlarna.se, (15/3-2010).

3.3.1 Drottningen 
Drottningen, som det bara finns en av i varje samhälle, kan vara mor till 
80 000 bin, beroende på hur stor bikupan är. Man kan rätt så lätt urskilja 
drottningen från alla andra bin i kupan, det beror på att hon är ungefär 
dubbelt så stor som arbetsbina och lite längre än drönaren. Drottningen har 
som uppgift att lägga ägg i sexkantiga vaxceller, hon hjälper inte till med 
att samla in pollen, bygga vaxkakor eller att passa äggen/larverna. Mycket 
hänger på att drottningen har fått goda gener i och med att det ärhennes 
avkomma som spelar roll för bikupans produktion. Det kan hända att bina 
blir aggressiva eller får dålig motståndskraft mot bisjukdomar, allt detta 
beror på drottningen och hur hennes arv ser ut. Om bina skulle vara allt 
för ivriga eller dåliga på att producera kan det vara klokt att söka efter 
en ny drottning. En bra vårdag kan drottningen producera mellan 1500 – 
2000 ägg, under denna period blir hon matad oavbrutet och får tillgång till 
vatten genom arbetsbinas uppvaktning. Drottningen parar sig med flera 
hanar tills hennes sädesblåsa är full av spermier. Detta gör drottningen bara 
en gång under sin livstid, därefter lämnar hon aldrig bikupan om det inte 
blir svärmning (som innebär att nästan alla bina i kupan ger sig av i flock 
för att hitta ett nytt samhälle) eller tillkommer en till drottning, då blir 
det kamp på liv och död. Drottningen har en krokig gadd som hon nästan 
aldrig använder, om den skulle användas är det enbart mot sina rivaler.  
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3.3.2 Arbetaren
Arbetarna som det finns flest av i samhället är alltid honor och de har 
varierande uppgifter beroende på ålder och utveckling men också var 
det behövs mest hjälp för tillfället. Man skulle kunna förklara arbetsbiets 
uppgift efter födseln så här; de första 20 dagarna, tar de hand om äggen 
och larverna för att sedan producera vaxkakor och celler. Därefter blir hon 
antingen ett vaktbi vid ingången eller städare i kupan. ”Karriären” slutas 
oftast som fältbi, som har som uppgift att samla in pollen, vatten och nektar 
till hela bisamhället. 

•	 Drottningens	 feromon	 hämmar	 arbetsbinas	 sexuella	 aktivitet	 och	
förmåga. Om drottningen förolyckas, och samhället har varit drottninglöst 
under en längre tid, återfår arbetsbina sin äggläggningsförmåga. I övrigt 
förblir de sexuellt inaktiva. Äggläggande arbetsbin är obefruktade. De kan 
inte få honlig avkomma, eftersom bara drönarna kan producera den honliga 
könskromosomen (utdrag från Lars Flemström blogg 29/3-2010). 

Precis innan invintringen slutar arbetsbina ta hand om drönarna (se avsnitt 
nedan). På det sättet kommer det enbart vara arbetsbin plus drottningen 
kvar under hela vintern. På våren sätts produktionen igång igen med att 
städa och putsa gamla celler för att på det viset föda upp nya honungsbin 
som ska serva bisamhället. 

3.3.3 Drönaren
Drönaren, som är det manliga biet (hane), kommer från ett obefruktat ägg 
från drottningen (har ingen pappa). Hanen har som uppgift att para sig 
med drottningen, och slipper därför att göra andra uppgifter i samhället. 
Några veckor efter drönaren är kläckt är han könsmogen och klar för att 
befrukta drottningen. I och med att detta är den enda uppgift för drönaren 
så finnsdet ungefär 100 till 1000 drönare i ett samhälle på 70 000 bin. 
Parningen är ingen lätt uppgift för drönaren, de gör det med sitt liv som 
insats. Bara den bästa flygaren kan befrukta drottningen, och den som 
lyckas dör direkt efter akten. Drönaren har ingen gadd att skydda sig med 
och klarar inte av att äta själv, den blir matad av arbetsbina fram till augusti 
då det blir drönarslakt. Under drönarslakten slutar arbetsbina att leta mat 
till hanarna och de tvingar ut drönarna från bikuporna. Så under vintern 
finns det inga manliga bin i kupan. Drönarna lever en väldigt kort tid högst 
några månader, man brukar säga 50 dagar innan de avlider. Men konstigt 
nog har drönaren ändå en viktig uppgift som jag inte riktigt kan förklara, 
man kan säga att de sporrar arbetsbina till att arbeta. Man har provat att 
ta bort alla drönare innan de föds för att se hur viktiga de egentligen är. 
Konstigt nog blev honungsproduktionen väldigt trög och tog mycket 
längre tid än vanligt. Så en bikupa utan drönare är inget bra samhälle. 
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3.4 Kontakter & Organisationer
Jag har varit i kontakt med Preben Kristiansen som är bihälsokonsulent 
och forskare för SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund). Han har bidragit 
med experthjälp rörande frågor om vad som är bäst för binas hälsa, hur 
man lyckas hålla bina friska, hur man kan få fler biodlare osv. SBR har även 
ett stort kontaktnät av biodlare som har kunnat hjälpa mig med vardagliga 
frågor och att få kontakt med personer till intervjuer. Jag har även haft 
två kontakter vid SLU i Uppsala där jag har fått svar på frågor om binas 
egenskaper så som syn, hörsel, känsel, transport, bikupans funktion och 
mycket annat. Jag har också gjort en intervju med forskaringenjören Eva 
Forsgren som skrev sin avhandling om olika virussjukdomar hos bin, och 
en intervju med Ingemar Fries som är professor vid SLU och har många 
års erfarenhet inom biodling och biforskning. Kontakterna har fungerat 
som en extra handledare som kan ge mig den experthjälp som behövs för 
att lyckas få fram en bra produkt.

3.5 Syfte/Vision
Syftet är att skapa en bikupa som tilltalar en bredare målgrupp som 
inkluderar både äldre och yngre, män och kvinnor. Produkten ska också 
vara lättillgänglig och kunna ta plats i vår nutida stadsmiljö såsom 
trädgårdskolonier, parker, lägenhetstak eller varför inte satsa på en 
gemensam bikupa i ett radhusområde. Jag vill med andra ord skapa en 
”urban bikupa”. 

Visionen är att min slutprodukt ska bli både tilltalande och hanterbar för 
dagens citymänniskor. Dagens bikupa ses av många som en fabrik som 
finns till för att producera honung till oss människor. Önskvärt är att 
stärka och utveckla binas essentiella uppgift att pollinera växter, samt att 
öka medvetenheten och intresset hos människor att skaffa sig en bikupa. 
Förhoppningarna är att min uppsats kan öppna upp till en diskussion inom 
SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) gällande förändringar i utseende 
och alternativa placeringar av bikupan. 

3.5.1 Motiv för arbetet
Motivationen till mitt arbete är att jag med hjälp av design vill öka 
människans medvetenhet om binas bortfall genom virusinfektioner samt 
öka intresset av den tusenåriga kulturen av biodling. Jag vill visa att det går 
att designa något bra för insekter och naturen som kan hjälpa oss människor 
med det ekologiska, ekonomiska och sociala samhället vi lever i (se mer om 
detta i avsnitt 5). Genom att använda oss av det naturliga kretsloppet kan 
vi i själva verket underlätta för naturen att överleva självständigt. Om vi 
kan öka våra skördar och få mer föda utan att använda oss av konstgödsel 
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och bekämpningsmedel som används på våra åkrar, kan vi få ett renare 
och naturligare kretslopp. Om fler engagerar sig i biodling både på hobby 
eller professionell yrkesnivå kan vi få frodigare skördar, minskad import av 
bin och honung som både ökar risken för fler virus sjukdomar och utsläpp 
genom transporter. Det finns mycket att studera inom biodling, och syftet 
med denna uppsats är att belysa vad som finns att göra för att skapa nytt 
intresse kring biodlingens konst.

Mitt personliga engagemang för natur och hållbar utveckling har varit ett 
stort intresse sedan många år tillbaka. Att nu få möjligheten att påverka 
och visa betydelsen av binas pollination för naturen och hur viktigt det är 
med varje levande organism, är en designuppgift jag inte vill gå miste om.  

3.6 Frågeställning
För att komma till mitt syfte att göra en bikupa som ska väcka ett större 
intresse hos befolkningen behöver jag en övergripande kunskap om bin, 
vilka produkter som finns på marknaden, vad som kan hända om bina 
försvinner och vad bina gör för vårt samhälle. Undersökningsfrågor som 
är viktigt att ha med är;

•	 Vad	skulle	man	kunna	förbättra	i	den	vanliga	bikupan	för	att	underlätta	
arbetet för den nya biodlaren? 

•	 Vad	behövs	för	att	bisamhället	ska	fungera	och	överleva	i	kupan,	(isolering,	
utrymme, placering, redskap osv)?

•	 Varför	försvinner	det	så	mycket	bin	och	vad	kan	man	göra	för	att	minska	
förlusterna av bin?

•	 Genom	egen	forskning,	hur	skapar	jag	en	modern	bikupa?	

3.7 Avgränsningar 
Jag har fått vissa bestämda mått på bikupan och ramarnas storlek. Jag har 
även fått information av vad som behöver finnas i en bikupa för att ett 
samhälle ska klara sig. Valet av material är valfritt men att rekommendera 
är trä och frigolit. Och det sista är att jag måste ta hänsyn till binas 
livssituation som tillexempel utrymme, isolering, hur vaxkakorna byggs, 
hur invintringen av bina fungerar, hur äggen läggs i cellerna, hur ramarna 
måste hängas osv.
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4. Teoretiska förhållningssätt
Som utgångspunkt för mitt projekt har jag använt mig av olika arkitekters 
vision av framtidens städer. Detta har jag gjort genom att studera bilder 
och populärvetenskapliga texter från olika arkitektkällor. Uppsatsen 
innefattar mina egna tankar och val av hur framtidens bikupa kan användas 
och placeras. Jag har naturligtvis använt mig av de redan existerande 
anvisningarna på mått, material och binas levnadssätt att leva i en bikupa. 
Jag har även tagit hänsyn till biodlarens synpunkter och arbete med 
bikupor i dagens mänskliga samhälle. Referensgruppen familjen Nyberg 
(se bilaga1.) som vi skapade i början av denna termin (24/2-2010), är en 
sekundär aktör i projektets processer. 

Naturens självständiga kretslopp har för mig varit en viktig motivation 
för att bidra till ett hållbart samhälle. I boken svensk miljöpsykologi kan 
man läsa om landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes studie Parker För 
Homo Urbanis – Stadsmänniskan. Sortes tar upp en forskarstudie om 
barns lek i utemiljöer. Studien visar att träd och gräs ger upplevelser som 
är viktiga för barns utveckling och små skogsdungar på skolgårdar har en 
effekt på kreativiteten i barnens lek (Lindholm, 1995). Andra forskare 
har också kommit fram till liknande resultat angående naturens positiva 
inverkan på människan, som tillexempel att grönområden ska kunna vara 
en betydelsefull länk till en mer stabil omvärld (Grahn, 2003). Men också 
att den uppfattande miljön har betydelse för människans sympatier och 
deltagande (Nassauer, 1995). Man skulle kunna säga att naturens tillgångar 
ger oss människor förutsättningar för ett bra liv.

Om man tittar på hur dagens urbana städer utvecklas kan vi se att de drar 
stora fördelar av ”Green Roof ” tekniken (se bild 5 & 6). Denna teknik 
går ut på att man lägger en tunn matta och ett fint lager av jord och gräs/
växter på taken på byggnader som förbättrar och skyddar husen. Enligt 
Green Roofs (US EPA 2006) studie ser man fördelar med att ha gräs och 

Bild 5 Green roof från www.re-nest.com
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Bild 6Chicago’s City Hall. Photo courtesy of courtesy of DOE/NREL, 
Photographer Katrin Scholz-Barth.

växter på taket; det reducerar ljud, skyddar takets material från ultraviolett 
strålning från solen, bidrar till bättre levnadsförhållanden för små djur 
och insekter i städer, isolerar byggnadens temperatur samt mycket annat. 
En studie av Tokarz (2006) ¬visar många fördelar med varför man ska ha 
green roof, och genom att använda sig av den sortens växtlighet i städer 
behöver vi också bra pollinerare.Genom att använda sig av en mindre men 
effektivare bikupa på urbana platser, kan området runt bikupan lättare bli 
en social plats där alla kan vara med och hjälpa till och njuta av naturens 
självständiga arbete. Teorier som presenterades av Göran Torkulla på hans 
lektioner i filosofi (8-12/3-2010) visar att man kan utgå från användarens 
uppfattning av värdets roll i en artefakt, som i detta fall är det miljövänliga 
och det sociala tänkandet (att alla som har denna bikupa tillhör en grupp 
av medvetenhet om binas roll och funktion), för att skapa ett starkare och 
mer intressanta utryck av sin artefakt. Bikupans produktion av honung, 
den ökade pollineringen och den sociala kontakten med naturen och andra 
biodlare bidrar till att skapa en positiv effekt på den hållbara utvecklingen.

4.1 Designteoretisk förhållningssätt 
Som jag ser det är jobbet som designer väldigt specifikt beroende på vilket 
projekt man befinner sig i. I detta projekt ser jag möjligheter att utveckla min 
kunskap inom hållbar design och på det viset kunna utnyttja den teoretiska 
bakgrunden inom ämnet; såsom ekonomi, ekologi och sociala/kulturella 
aspekter. Jag vill utifrån biodlarnas kunskap och deltagande, utvärdera deras 
behov av funktion med en ny framtida bikupa, som tillexempel vad som är 
viktigt att ta vara på av den gamla bikupan, vad biodlarna anser vara mest 
problematisk, vad de har för trick för att underlätta arbetet och framförallt 
kunskapen om binas arbete i kupan. Jag vill att artefakten ska avspegla sin 
användning i miljön och ge en visuellt attraktiv utsmyckning i rummet. 
För mig är det viktigt att visa mina värderingar av vad hållbar design 
betyder i min produkt. Mina förhoppningar är att artefakten ska kunna 
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främja miljön och binas utveckling att föröka sig och inte bli mer sjuka i 
virussjukdomar. Självklart kommer biodlarnas deltagande och synpunkter 
på hur en urban bikupa kan se ut vara ett viktigt bidrag till projektet, för att 
förbättra brukarens användningsområde i nya miljöer. 

För att nå mitt syfte måste jag ut i verkligheten för att upptäcka behoven. En 
bra designmetod som har passat mig i mitt arbete är ”participatory design” 
(deltagande i designmetod), som går ut på att slutanvändarna får vara med 
och delta med designern och även få vara med och influera designerns 
förslag (Westerlund, 2009). Att fått se och uppleva hur andra människor 
arbetar med sina bikupor har stimulerat mitt projekt i en positiv riktning. 
Jag har även använt mig utav tidigare forskning inom biodling för att få 
kunskap om binas roll i miljön. Genom ITK (Identity Tool Kit, se avsnitt 
7.2) har jag beskrivit mitt perspektiv på bikupans roll i dagens samhälle och 
hur jag vill exponera bikupan i en framtida miljö..

4.1.1 Hållbar design
I dagens samhälle finns det många som debatterar och forskar inom hållbar 
design, men vad betyder det egentligen och hur använder man sig av hållbar 
design för att nyttja dess funktion? Många skulle nog påstå att vi måste 
designa bättre möjligheter för återvinning, producera produkter och möbler 
av miljövänligare material. Kanske måste vi se över vårt boende, så som 
bättre isolering och ventilation och droppfria kranar. Vi borde även tänka 
miljövänligt när vi väljer transportmedel. Alla dessa områden berör hållbar 
design men det räcker inte längre med att byta till energisnåla lampor, 
energisnåla duschmunstycken eller uppladdningsbara batterier. Dagens 
konsumtionsbeteende med slit-och-släng-produkter behövs minskas, 
begäret måste bli mindre än behovet. 

Men för att tillfullo förverkliga designers potential i hållbarhetsarbetet 
krävs ett samarbete över disciplingränser och att designers även involveraspå 
strategisk nivå (Thorpe, 2007). Till exempel att jobba med biologer om 
man ska designa något för naturen eller med en kemist för att ta fram nya 
miljövänliga material. Genom att vara med från början och få lärdom av en 
expert inom deras område kan man få ny och lärorik kunskap om vad som 
är väsentligt och hållbart möjligt att göra.

Utifrån de teoretiska grunderna i boken Design för hållbar utveckling av 
Ann Thorpe (2007), har jag illustrerat bikupans egenskaper och existens 
utifrån de ekologiska, ekonomiska och kulturella/sociala aspekterna (mer 
om detta i avsnitt 5.1). Genom att jag använder mig utav dessa tre aspekter 
kan jag skapa fler möjligheter och bättre metoder för designarbetet. Man 
bör ej glömma sambandet mellan natur och design, att kombinera naturens 
självständiga utveckling och finess med design är enligt mig framgången till 
en hållbar utveckling. Om vi genom design kan förbättra och reparera det 
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ekologiska systemet som håller på att förstöras tror jag att vår omgivning 
och miljö kommer må betydlig mycket bättre. Genom att belysa detta i 
min uppsats ska jag försöka hitta enkla och snabba lösningar som både 
ökar intresset och kunskapen av hållbar design.

4.1.2 Öppen design
Öppen design är en metod som ökar meningsfullheten i föremålet, med 
andra ord den emotionella nivån mellan människa och artefakt som är en 
viktig förutsättning för att få en hållbar design. Genom att använda mig 
av öppen design hjälper jag användaren att tillfredsställa hans eller hennes 
behov och ger en större mening än att bara köpa och äga artefakten. 

-Öppen design tycks även hjälpa människor att engagera sig i och knyta an till 
varandra, eftersom det ger dem möjligheter att göra och interagera hellre än att 
vara en passiv publik som bara tittar och sedan äger (Thorpe 2007). 

Mycket av vad Thorpe (2007) tar upp i stycket om öppen design stämmer 
in i vad jag vill ge för mening till min bikupa. Att belysa själva värdet av att 
hjälpa bina och naturen genom att ha en bikupa hemma i trädgården ger 
engagemang och mening för användaren. 
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5. Tidigare forskning och research
 År 2006 användes termen Colony Collapse Disorder (CCD) för att beskriva 
ett fenomen av storskaliga och oförklarliga förluster av bisamhällen i USA 
(Forsgren, 2009). 2008 slog CCD till på allvar, det var ett av det mest 
skrämmande åren för biodlare och biindustrin runtom i världen. Enligt den 
internationella biodlingsorganisationen Apimondia (The bee, apiculture, 
2009) utplånades totalt 30 % av alla bisamhällen i Europa och 36 % i USA. 
De har även konstaterat att det försvann 80 % av sydvästra Tysklands och 
50 % av Sloveniens bisamhällen. Och den mest skrämmande massdöd av 
bin hände i Kroatien där det av oförståliga orsaker dog 5 miljoner bin under 
48 timmar.  Denna epidemiattack som utplånade dessa samhällen berodde 
delvis på Varroa-kvalstret, DWV (Deformed Wing Virus) och Plutonius 
viruset. Enligt forskaren Dennis VanEnelsdorp i en föreläsning vid Taste3 
konferensen, 23 maj 2007 fanns det år 1980 cirka 4,5 miljon bikolonier 
runtom i USA. Men sedan 80-talet har varroa-kvalster förstört och tagit död 
på många av dessa kolonier. År 2007 fanns det bara 2,4 miljoner bikolonier 
kvar. Uppkomsten av dessa virus är inte kända men teorier finns om att 
det beror på den globala uppvärmningen, besprutningar av växter, långa 
transporter av bikupor men också mobiltelefoners magnetfält. Sedan den 
1januari 2009 krävs inget tillstånd för införsel av bin till Sverige (SJVFS 
2008:46 § 18). Enligt många forskare kan detta orsaka stora risker för binas 
immunförsvar. När gränserna mellan länderna är öppna skickas bina tvärs 
över hela världen och då ökar också risken för fler okända infektioner. Detta 
är illa därför att bina har stor betydelse för vårt ekosystem och genom det en 
stor betydelse för vår föda. Olika insektspollineringar är väl dokumenterade, 
det uppskattas att så mycket som en tredjedel av människans föda är direkt 
beroende av insektspollinering (Delaplane & Mayer 2000).  

En dansk artikel ( Jensen, 2008) visar effekten av binas pollinering vid 
fruktplantage. Om alla förutsättningar är bra kan en körsbärsskörd öka 
med 60 %, en plommonskörd med 50 %, svart vinbärsskörd med 40 % 
och en jordgubbsskörd kan öka upp till 20 % genom att bikupor placeras 
i närheten av odlingen. I en tidig forskarstudie (Free, 1964) kunde binas 
andel av pollineringen i äppleodlingar normalt anges till så hög som 90 %. 
Om vi inte skulle få binas hjälp med pollinering hade otroliga mängder 
växter haft svårt att föröka sig och gro.

En undersökning från Australien (Manning & Wallis, 2005) studerade 
effekten av att placera ut bisamhällen i olika distanser från skördeytan. 
Bigårdarna placerades ut i fältet och hade avstånd från uppställda 
bisamhällen (100, 200, 300 och 400 meter från resp. bigård). Det uppvisades 
inga skillnader i skörd på avstånden 100 och 200 meter från bisamhällen, 
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däremot avtog skörden signifikant vid större avstånd även om skillnaderna 
var större vid 300 meter än vid 400 meter. Slutsatsen säger att skörden 
ökade så mycket som 20 % ju närmare de stod plantagen och om man hade 
en bättre täthet med bina kunde det bidra med ännu större påverkan på 
skördeytan (Manning & Wallis, 2005). 

Ett tänkvärt citat av en av den största tänkaren av dem alla, Albert Einstein 
lyder; 

”If the bee disappeared off the surface of the globe then we only have four years 
of life left” (Higgins, 2002). 

Detta kanske är en liten överdrift av sanningen, men det ligger mycket 
i det. Om våra honungsbin hade försvunnit hade jordens växter fått det 
svårt att klara sig. Vi hade fått säga farväl till många av våra näringsrika 
växter som till exempel äpplen, jordgubbar, svarta vinbär, avokado, persikor, 
mandlar och mycket annat. Detta kanske inte skulle ske på fyra år men 
under en längre period. Detta är en allvarlig situation och vi måste agera 
mycket snabbt. Om binas existens skulle gå under kommer problemen bli 
oändligt mycket allvarligare än vad de är nu. 

5.1 Biodling utifrån hållbar design
Genom att titta på biodlingen utifrån de tre grundpelarna, ekologi, ekonomi 
och sociala/kulturella villkor kan vi lättare förstå och redogöra vad som 
måste göras. 

5.1.1 Ekologiska aspekter 
Honungsbina gör ett otroligt viktigt arbete för ekologin. Genom att ha 
bisamhälle vid åkrar där det finns pollinerbara växter, parker, trädgårdar 
eller koloniträdgårdar kan vi människor uppnå en ekologisk odling. Detta 
innebär att man kan minska tillsättningen av konstgödsel som medför 
mycket stora kväveutsläpp i marken, som på sikt kan vara skadligt för 
insekter och fåglar. På så sätt underlättar man fältens egen självförsörjning 
genom binas spridning av pollen. 

Effekten av en otillräcklig mängd pollinerare (t.ex. bin) kan eventuellt 
bli dramatiska förändringar i odlingslandskapet. Detta påverkar inte bara 
människan negativt, utan det påverkar hela kedjan av växtätande djur, 
fröätande insekter, små däggdjur och fåglar och hela det ekologiska systemet. 
En annan aspekt är att ju fler biodlare som lägger ner sin verksamhet eller 
att bisamhällena försvinner genom olika virussjukdomar, desto större 
mängder av honung och andra frukter importerar våra livsmedelsaffärer 
genom flyg-, lastbil- och båttransport (som då bidrar till koldioxidutsläpp). 
Detta problem uppstår på grund av att bina inte hinner eller har 
denkapacitet till att producera den mängd honung som konsumenterna 
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efterfrågar.  Bina har även andra kvalitéer som är bra att ta tillvara på, de 
kan hjälpa oss människor att undersöka luftkvalitet i omgivningen. Runt 
flygplatsen vid Sturup i Malmö, har man placerat ut 60 bikupor för att se 
till att luftkvaliteten och bullernivån är okej. Genom att snabbt och enkelt 
ta prover på binas honung kan man konstatera att luften är bra eller dålig 
plus att växtlivet får en bättre livskvalitet genom binas pollinering. Men det 
räcker inte med att honungsbina bidrar till utvecklingen av 1/3 av vår mat, 
utan de pollinerar även bomullsplantage i stora mängder, så indirekt kan 
man säga att de hjälper oss att få kläder (Mehmet, Abdullah & Ibrahim 
2009).

5.1.2  Ekonomiska aspekter
Som jag nämnde tidigare handlar hållbar utveckling också om ekonomi- för 
att lyckas med en hållbar utveckling måste ekonomin också följa alla parter 
i näringskedjan (stakeholders) med allt vad det innebär. Som ni förstår har 
bisamhällen ett väldigt högt ekonomisk värde, inte bara för produktionen 
av den goda honungen utan också genom pollineringen av växter. Det 
ekonomiska värdet är uppskattat till att vara flera miljarder dollar (Forsgren, 
2009). Det är väldigt svårt att beräkna och värdera exakt, men det vi vet 
är att de har en stor påverkan och betydelse på den globala ekonomin. I 
en analys av förhållandena i USA uppskattades binas pollineringsvärde i 
kommersiellt odlade grödor uppgå till 9,3 miljarder US$ per år (Robinson 
et al. 1989). I debatt om läget för biodling i Europarlamentet utropar 
parlamentsledamoten Neil Parish, att pollineringen av de 90 mest 
inkomstbringande grödorna i världen genererar en omsättning på omkring 
30 miljarder pund om året (Debatt i Europaparlamentet november 2008; 
länk finns i referens listan). Honungsbiets hälsa har på så vis en stor 
innebörd för den globala näringskedjan, produktionen av den mänskliga 
födan och hela det biologiska/ekologiska systemet. 

Raps och rybs som finns i stora mängder nere i södra Sverige är inte lika 
beroende av pollineringsinsekter som frukt och bär är, men i Danmark 
har sådana försök gjorts under en 9-års period med vårraps. Resultaten 
visar att när det råder underskott på pollinerare, kan en tillförsel av bin 
öka skörden med i genomsnitt 9 %. Dessutom förbättras frönas oljehalt 
(Svendsen 1990).  1996 odlades oljeväxter på 60 350 hektar i Sverige. 
Enligt statistik från oljeväxtodlarna skördades 97 000 ton raps och 33 000 
ton rybs. Rapsskörden kan med ett kilopris på 1,78 kr/kg värderas till ca 
173 miljoner kronor. Med samma kilopris blir värdet av rybsskörden ca 59 
miljoner kronor (Fries & Pettersson 1997). En snabb huvudräkning visar 
att honungsbina ökade vinsten med 25 miljoner kronor, men detta ärväldigt 
svårt att veta exakt så man ska inte dra för snabba slutsatser genom denna 
statistik. 
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5.1.3 Sociala/kulturella aspekter
Forskning visar att även om alla är olika så har människor en gemensam 
uppsättning behov som måste tillgodoses för att välbefinnande skall 
uppnås. Om den sociala/kulturella sammanföringen med hållbar utveckling 
innebär att man etablerar och upprätthåller mänskligt välbefinnande, är 
det något som är väldigt viktigt att ta vara på. Designers uppgift är att på 
ett bra sätt hjälpa till att möta behovet (Thorpe, 2007). Biodling måste 
knytas samman i ett paket som ger brukaren en viktig identitet som både 
är rolig och intressant. Vi har i dagens kultur en uppfattning av honungsbin 
som kanske inte är så positiv.  Många är rädda att de kan stickas och vi 
ser dem mer som ett hot än en tillgång till vårt sociala samhälle. Det 
räcker att vi tittar på vilken generation som sysslar med biodling. I en 
intervju i sydsvenskan (21/5-2009) säger Gert Johannesson (ordförande 
i Malmöortens biodlarförening), ”-biodlingsföreningen har haft uppåt 
hundra medlemmar, men nu är de bara tjugo kvar, och medelåldern stiger”. 
Vi tappar den yngre genrationen som vi så väl behöver för att hålla kvar 
den historiska biokulturen. De yngre har inte tid, säger Gert Johansson.  

Den genomsnittliga biodlaren är idag en man i 62 årsåldern och endast 
en femtedel av Sveriges 10 000 biodlare är kvinnor. På senare år har det 
börjat dyka upp nätverk för kvinnliga biodlare för att öka intresset, men 
det är också viktigt att involvera den unga befolkningen så att biodling 
får en fortsatt utveckling och går en ljusare framtid till mötes. Om vi 
tappar den sociala och kulturella biodlingen genom generationsskifte 
försämras hela ledet av ekologin och ekonomin. Den sociala aspekten är 
väldigt viktigt för att biodlare ska fortsätta, de flesta biodlare gör detta mer 
som en hobbysysselsättning och inte som en yrkesverksamhet, de tjänar 
knappt några pengar men de gör ett livsnödvändigt jobb för det ekologiska 
systemet. När man tappar medlemmar i olika biorganisationer men även 
personer som har detta som hobby försvinner motivationen hos andra 
biodlare och den långa erfarenheten av värdefull kunskap går förlorad. Som 
designer måste vi möta detta problem och se vad vi kan göra för att minska 
förlusten av biodlare och se hur man kan knyta nya vägar till ett större och 
bättre nätverk.

5.2 Bin i tätort
Det finns regler i miljöbalken som säger att biodlaren är skyldig att 
förebygga åtgärder för att minska olägenheter för människor i närheten. 
Däremot finns det inga lagar eller regler som säger att det är olämpligt eller 
olagligt att ha bin i tätorter, det behövs inte heller något tillstånd för att 
haett bisamhälle hemma i trädgården tillexempel. För att minimera riskerna 
att störa grannarna eller förbipasserande människor så finns det några bra 
regler att följa enligt Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR 22/3-2010):
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•	 Placera	kupan	mot	en	vägg,	häck	eller	ställ	upp	en	planka	som	har	1,5-2	
meters höjd framför flustret, på det viset får bina en brantare stigning och 
kommer då minska risken för kollision mellan människa och bi.

•	 	Märk	ut	var	bikupan	är	genom	ett	staket	eller	skyltar	så	att	barn	och	vuxna	
vet vad som finns i kuporna. Bästa alternativet är att göra en insynsskyddad 
vägg runt kupan.

•	 Placera	bigården	där	ljudet	är	som	lägst,	bina	trivs	i	lugna,	tysta	och	stilla	
fria miljöer. För mycket buller, skakningar eller vibrationer kan påverka 
binas humör.

•	 Se	till	att	det	alltid	finns	friskt	och	rent	vatten	till	binas	förfogande	så	
att de inte letar i grannarnas fågelbad. Dessutom är detta också bra för att 
minimera smittspridning i kolonierna.

•	 Som	biodlare	kan	det	vara	smart	att	utrusta	bikupan	med	svärmskydd,	
så att samhället inte svärmar till grannens skorsten. Man ska också alltid 
informera grannarna om man funderar på att skaffa bikupa.

SBR vill också säga att biodling i tätorter kan upplevas som påfrestande för 
grannar, fast det egentligen inte finns mer störningar än av andra insekter. 
Detta kan vara pga rädsla och okunnighet om tambinas levnadssätt. 
Rekommendationer för hur många bikupor man får ha i tätort kan vara 
olika från trädgård till trädgård, men om man sköter sina samhällen och 
använder sig av de åtgärder som finns kan man ha 5-7 bikupor på en 
normalstor villatomt.

5.2.1 Negativa effekter med bi i bostadsområden
Självklart kan bikupor orsaka problem och irritation mellan grannar som 
kan resultera i gräl och dispyter. Man måste fortfarande visa stor respekt 
gentemot bina så att det inte blir aggressiva och går till attack mot oskyldiga 
människor. Framförallt kan detta bli problem om barn tar sig in till bikupan 
och skapar oroligheter genom att känna och knacka på kupan. Som biodlare 
bör man ta hänsyn till människor som kan ha allergiska problem mot bin, 
ett bistick kan orsaka svåra hälsoproblem för de som lider av dessa besvär. 

Man måste även som biodlare ta stort ansvar så att bina mår bra och att 
de inte får för sig att lämna kupan, om detta skulle hända letar bina upp 
en ny plats att leva på och börjar bygga ett nytt samhälle. Platser som bina 
tycker om kan vara under tak, skorstenar, träd eller olika ihåliga utrymmen 
som passar binas levnadsförhållanden, detta kan bli besvärande för den 
utsatte. Och kanske måste man då tillkalla Anticimex eller någon annan 
organisationsom kan hjälpa till att åtgärda problemet (dvs. försöka flytta 
bina till kupan, de vill ej döda pga bristen av bina). 
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5.2.2 Bin på högre höjder
Research visar att det inte är några problem att ha en bikupa uppe på tak 
eller på balkonger. Bina har inte några problem att flyga från 25-30 meter 
från sin bikupa ner till parker och sen upp igen. Enligt forskaren Ingemar 
Fries ska inte höjdskillnader mellan byggnader och ner till parker skapa 
problem för bina (Intervju, Ingemar Fries 14/3-2010).  Det som kan vara 
svårt, enligt forskaren Preben Kristiansen, är att ju högre bina måste flyga 
desto mindre honung kommer bina att producera. Pga att bina samlar på 
sig så mycket de kan av nektar/pollen, kan resan upp på en höjd över 30 
meter bli tungt och de måste då minska på mängden av nektar (Intervju, 
Preben Kristiansen 19/3-2010). Om odlingen av gräs och växter på tak blir 
verklighet kommer det inte vara jobbigt för bina just för att då kommer 
vegetationen vara ungefär på samma nivå. Tre eller fyra höghus på 50 meters 
höjd och några hus som ligger 10-15 meter högre eller lägre skulle fungera  
utmärkt. Det kan även finnas många som har blomsterlådor i sina fönster 
som producerar nektar och pollen förklarar biodlaren Sven, (Intervju, Sven 
Persson 26/3-2010).   

5.3 Varför vi bör placera ut bikupor
Med fler bisamhällen slipper vi också att importera bin från andra länder. 
De senaste åren då stora förluster har skett har USA fått beställa mängder av 
honungsbin från Australien för att kunna klara av den årliga pollineringen 
av sina odlingslandskap (speciellt mandelodling). På grund av långvariga 
transporter av bin, ökar chansen att bina får nya virus symptom som snabbt 
sprider sig i bisamhällena. Genom att under 40 år ge antibiotika till bina 
i USA har de klarat sig bra, men forskning inom området visar att bina 
kan ha börjat utveckla resistens mot medicinen som då blir till ingen nytta 
(intervju med Eva Forsgren 12/2.-2010 SLU Uppsala). Nya virussjukdomar 
kommer ifatt och smittar bina i snabb fart, antibiotikan som har räddat 
bina innan har nu ingen verkan på dessa nya sjukdomar. 

En annan orsak till varför vi bör placera ut fler lokala, kollektiva eller 
privata bikupor är just för att minska importen av honung. Normalt äter vi 
i Sverige ca 6000 ton honung per år men vi producerar bara 3000 ton (SBR 
2009). Vi hade tjänat mycket på att ha lokalproducerad honung istället för 
att importera honung. På det viset sparar vi både utsläpp från transport och 
vi gynnar vår egen kultur, ekonomi och natur.

5.4 Reflektion av researchen
Jag ser många fördelar i att försöka hitta nya vägar för att engagera 
fler människor i binas arbete. Jag har gjort en visuell research (finns 
i min workbook) där jag har sökt och studerat framtidens arkitektur, 
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odlingsmöjligheter och infrastruktur. Min tolkning av framtiden är att 
den förhoppningsvis kommer bli mer kollektiv och bidra till ett ökat 
medvetande om hur man lever i ett hållbart samhälle. Vad jag menar med 
detta är vi kommer få mer gemensamma ytor som tillexempel gräs på 
tak, egna små odlingsområden i ett gemensamt ”växthus/plantage”, små 
kolonier och mer utrymme för parker och trädgårdar fast i ett annat format 
än dagens grönområden. 

Om man kan lyckas med att få bina mer accepterade till en större del av 
människor är detta positivt, man kan jämföra detta med vad Alessi gjorde 
under 90 talet; ”Family Follows Fiction - familjen följer en berättelse”. Under 
Monica Moros lektionen (Exploring 24/3-2010) fick vi veta vikten av att 
lägga in ett värde i det man gör, och genom att öka förståelsen för produkten 
kan mervärdet och uppskattningen av artefakten ökas. Reaktionen av min 
research har hamnat på en emotionell nivå, som kommer avspegla sig i mitt 
språk att formge och designa bikupan. 

6. Egen research
Eftersom det inte var bisäsong (de första två och en halv månaderna under 
mitt examensarbete) kunde jag inte göra den deltagarundersökningen som 
jag hade velat göra, som att jobba vid olika bikupor. Jag fick bra hjälp av 
olika intervjuer, diskussioner med biodlare och till viss del arbete med 
bikupor, men också genom att se och undersöka många filmer på sökmotorn 
youtube och google. Dessa hemsidor gav mig en bra sammanfattning om 
hur biodlingens arbete och anblick fungerar vid bikupan. 

6.1 Intervjuer & reflektion
I detta avsnitt tar jag upp min research genom intervjuer och observationer. 
(mina reflektioner kommer samtidigt att finnas med i texterna av 
intervjuerna). Mötena gick till så att jag försökte ha en röd tråd genom 
intervjun där jag hade förutbestämda frågor men jag lämnade det öppet 
för att fånga upp nya funderingar som lede till nya frågeställningar. Detta 
gjorde mötet mer avslappnat och mindre styrt. Frågorna var om binas 
livsstil, som t.ex. var de trivs bäst, vad de minst tycker om och hur de jobbar, 
bikupans konstruktion, material, isolering och tekniker. Andra frågor var 
hur man jobbar som biodlare samt vad det finns för fördelar och nackdelar 
som biodlare. 
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6.1.1 Intervju med SLU i Uppsala
Intervju med Ingemar Fries och Eva Forsgren (professor och 
forskningsingenjör i Uppsala 12/2-2010). Mötet med Eva och Ingemar 
fick mig att starta upp detta projekt med mycket ambition och stort 
engagemang. Eva som forskar om binas sjukdomar och virusinfektioner 
svarade på hur man kan förebygga och hjälpa bina till ett hälsosammare 
samhälle. Ingemar som är professor och själv biodlare pratade mycket om 
sina egna erfarenheter och tankar, men även hur bina reagerar och beter sig 
ute i det fria. 

Diskussionen ledde till nya tankar om bikupans tyngd, färg vinkel 
på väggarna så att vaxet inte byggs fast i själva kupan, ”medicin” för att 
förebygga virussjukdomar och placeringen av bikupan. Under diskussionen 
förklarade Ingemar att man använder en slags värmeplatta för att förånga 
oxalsyra för att minska på varroa-kvalstret. Jag frågade om man kan göra 
det på något annat sätt och han förklarade att det går men biodlare gillar 
tekniska saker. I själva verket går det att bara droppa lite oxalsyra längs 
listerna, problemet är att man måste göra det väldigt försiktigt så att inte 
det blir för koncentrerat på något ställe. Eva visade mig en tavla som 
biodlare i Schweiz använder vid större biodlingsfält (många bikupor) som 
vägledare för bina. Genom att hänga upp tavlan vid flustret (ingången till 
bikupan) kan bina orientera sig till vilken bikupa som är deras. Bina har en 
väldigt bra förmåga att se olika mönster och färg i jämförelse mot andra 
djur och insekter.

Ingemar berättade också om oron över att det inte finns många kvinnliga 
biodlare, det börjar komma lite små organisationer men det behövs fler. 
Eva säger att det kan bero på tyngden av arbete, ramarna väger mycket 
och det är ett fysiskt arbete som har varit ett manligt yrke under många 
generationer som är svårt att ändra på. Hon säger även att mer färg kan 
göra bikuporna roligare och öka skönheten i trädgården och locka yngre 
människor. 

6.1.2 Intervju med biodlare Nybro
Intervju och observation med Björn Nilsson (Biodlare i Nybro 14/3-2010). 
Genom en öppen och entusiastisk diskussion där Björn var anföraren i 
samtalet, fick jag väsentlig och inspirerande information på många sätt och 
vis. Björn berättade om två biodlare som hade bikupor mitt i London,som 
fick ut mer honung än andra biodlare som var placerade på landet långt 
utanför London. Det gav mig ytterligare en anledning till varför jag vill 
vidga placeringen av bikupan till urbana platser. Björn hade själv bikupor 
i trädgården som tyvärr fick flyttas på grund av att tomten var för liten 
och det var svårt att göra några bra åtgärder runt bikuporna. Istället för att 
bygga ett staket vid bikupornas fluster, flyttade Björn bikuporna till ett stort 
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fällt strax utanför bostadsområdet. När jag fick en genomgång av bikupans 
delar, allt från bocken (fotens ställning) till täckskivan förklarade Björn 
vikten i att vara i god fysisk form, varje låda med tio ramar kunde väga 
mellan 25-30 kg och om man har staplat fem lådor på varandra blir det 
en stor påfrestning för axlar och rygg när man lyfter eller flyttar lådorna. 
När Björn illustrerade hur man jobbade vid bikupan gjorde han små och 
långsamma rörelser för att inte störa bina. Bina är väldigt känsliga mot 
vibrationer, skakningar eller kraftfulla slag. Björn visade ett ”kritiskt” läge 
då bina också kunde bli upprörda och det var om metall möte metall eller 
andra obehagliga ljud som kunde uppstå under arbetet. Han visade också 
hur man invintrar bina med en ytterligare en låda som var tom för att 
isolera kupan bättre. En annan sak som jag lade märke till var de hårda, 
skarpa kanterna på lådorna som var lätta att fastna i eller som var dåligt 
hopsatta. Fästningen mellan brädorna var alltid i kanterna på lådorna, som 
oftast läckte in kalluft men också underlättade för små kryp att komma in 
till isoleringen vilket inte är så bra. Björn berättade också om hur viktigt 
det var att ha ett bra isolerande tak på grund av den ”kall-varma-effekten”, 
som han kallade det. Detta gick ut på att ha taket varmare än väggarna, just 
för att kondens kan uppstå i bikupan som alltid hamnar på den kallaste 
ytan. Så om taket skulle vara svalare hade kondens bildats där och droppat 
ner i bisamhället och om detta hade skett under vintern hade det kunnat 
ge väldigt negativa effekter på bina.  

 

6.1.3 Intervju med biodlare i Lund
Telefon intervju med Verner Jönson (Biodlare i Lund 12/3-2010). Under 
intervjun med Verner kom vikten av noggrannhet fram och regler av 
mått på ramar och lådor. Detta är viktigt just för att ramarnas storlek är 
framtagna för att underlätta produktionen av honung. Processen då man 
skiljer honungen från ramarna kallas ”att slunga”, och går ut på att ramarna 
läggs ner i fack i en cylindrisk tunna, tunnan som snurrar i en kraftfull 
fart för att avlägsna honungen från ramarna (som en torktumlare ungefär). 
Facken har bara en storlek och för att underlätta för slungningen så har 
biodlare kommit överens om en standardiserad storlek på ramarna så att 
det ska bli en lättare och snabbare process vid slungningen, men också 
för att skapa gynnsammare förutsättningar för biodlarna att byta ramar 
och lådor om det så skulle behövas. Det finns olika ramstorlekar som man 
kan välja mellan och även kupor. Det finns även regler för isolering, det 
ska vara minst 20 mm mellaninner- och yttervägg, men även mått mellan 
ramarna som bara är bra runt 10mm och ramarna och väggen i kupan som 
är 8mm. 
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6.1.4 Intervju med SLU i Lund
Telefon intervju med Göran Johansson (Trädgårdsförman vid SLU i 
Lund 18/3-2010). Göran berättade för- och nackdelar med frigolit- och 
träkupor. 

•	 Fördelar	med	frigolitkupor	är	att	man	minskar	vikten	på	kupan,	den	blir	
lättare, den kan vara bättre isolerad och är mycket biligare än träkupan.

•	 Nackdelar	är	att	den	inte	är	lika	hållbar	som	träkupan,	man	får	byta	ut	
den rätt så ofta. Den är mottaglig för skadedjur (t.ex. möss/råttor) som 
gärna gnager sönder frigoliten eller andra små insekter som bygger mindre 
gångar i frigoliten. 

•	 Träkupans	nackdelar	är	att	den	är	 tyngre,	dyrare	och	kan	vara	 svårare	
att isolera. Träet kan slå sig, hamna i en ruttnande process i och med fukt i 
träet, mindre insekter och kvalster kan leva i sprickor i kupan. 

•	 Träkupans	 fördelar	 är	 att	 de	 är	 mycket	 hållbara,	 kan	 användas	 över	
tio år om man sköter kupan genom att bränna av varje eller vartannat år 
för att döda bakterier och kvalster. Träkupan är också mer stabil, ser mer 
naturtrogen ut och ger ett vackrare uttryck i trädgården.

6.1.5 Intervju med biodlare från SBR Lund
Intervju och ”deltagande design” med Sven Persson och Ingemar Andreasson 
(biodlare och materiel ansvarig för SBR i Lund 26/3-2010). Det som Sven 
och Ingemar ansåg vara mest problematiskt var luftfuktigheten i kupan 
under vintern. I mitten av kupan där alla bina sitter under invintringen, 
håller bina en temperatur på 34 grader. På grund av den stora temperatur- 
skillnaden skapas fukt och kondens samtidigt som ventilationen inte ärden 
bästa under vintern, och då bildas det oftast små mögelfält på ramarna. 
Ingen av Sven eller Ingemar hade problem med att använda svärmskydd, 
de hade inte de själva men de är effektiva och säkra. Och om man ska ha 
bikupan i staden är de bra att ha.

Vad jag observerade av Svens bikupor var att han hade två olika slags 
design på kuporna, ena designen var helt i hopsatt av träplankor (se bild 7) 
och den andra var i plywood (se bild 8) med vikta plåtskivor runt hörnen. 
Bikuporna med plankor var mindre bra och kunde ha en tendens till att slå 
sig (ändra form under längre tid). Plywood kupan var bättre på det viset 
att det barablev fyra skarvar i kanterna, som Sven sedan täckte med små 
plåtskivor för att det inte skulle spricka, eller ha skarpa hörn och för den 
estetiska synen.
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 Bild 9: Deltagande i workshoppen. 

När det var dags för deltagandet i workshoppen med Ingemar och Sven 
som handlade om att designa en urban bikupa genom att bygga med små 
träklossar och använda sig av färgpennor blev det svårt att få fram något 
(se bild 9). Resultaten gav tyvärr ingen ny information och materialet är 
ingenting som jag har användning för i min uppsats. 

Bild 8: Bikupa ihop satt av plywood.Bild 7: Bikupor ihop satta av plankor.

Men däremot fungerade klossarna utmärkt i det syftet att vi lättare 
kunde förstå varandra när vi pratade om mina funderingar och visioner 
om bikupan. Klossarna användes som en tredimensionell form och gjorde 
det lättare för Sven och Ingemar att förstå vad jag pratade om men också 
omvänt att jag förstod vad de hade att säga.

6.2 Film observation & Reflektion
Jag har studerat mycket film om hur man arbetar vid bikupan och fick fram 
mycket väsentligt information som är bra att ha i åtanke i min design av att 
få fram en bikupa. Tillexempel från Per Tuman, hur man invintrar bin och 
Jan Molanders Trågkupor.

•	 Ramarnas	funktion	där	vaxplattorna	är	fästa	i,	som	sedan	bli	till	vaxceller	
där bina producera både honung och ägg, är gjorda för att underlätta arbetet 
med att slunga honungen och att organisera samhällena i kupan.



30

•	 Hur	många	ramar	man	har	är	av	stor	betydelse	för	hur	länge	bina	ska	
klara sig i bikupan. Om man har för få ramar kommer den fyllas snabbt 
och när det är dags att kläckas finns det inte utrymme för mer bin och då 
svärmar många från samhället. Så minst fem, sex ramar ska man ha för att 
de ska stanna kvar och klara övervintringen. 

•	 Det	 kan	 ske	 en	 liknande	 effekt	 om	det	 är	många	 ramar,	 bina	 kan	 då	
bli så många att det blir en långsammare produktion av honung. Man 
brukar hålla sig till 5 stycken lådor som ger utrymme för 50 ramar i varje 
samhälle. 

•	 De	vanliga	bikuporna	som	finns	på	marknaden	idag	har	för	det	mesta	
plats för tio stycken ramar i varje box. Ibland kan det hjälpa att ta bort en 
till två rammar från en box för att öka produktionen av honung sa Ingemar 
Fries i intervjun den 12/2-2010. 

7. Designmetoder/designprocessen
Målet med att arbeta med olika metoder är att underlätta och strukturera 
designprocessen. Under det metodiska arbetet har jag haft tid att reflektera 
och kritiskt utvärdera vad som har behövs förändras och förbättras. I 
framtida syfte kan beskrivningen av designprocessen underlätta för 
uppdragsgivaren på ett positivt sätt, genom att göra det lättare att följa 
med i arbetet process med att ta fram produkter.

7.1 Egen reflektion under design processen
En av mina idéer om hur man kan göra en bikupa mer intressant dök upp 
när jag satt hemma hos mina föräldrar i deras radhus och tittade ut genom 
fönstret och såg alla fågelholkar som prydde grannarnas trädgårdar. Det 
fanns ett tiotal olika varianter av holkar tillexempel: funkishus, röda små 
torp, cirkustält, glaskupor, traditionella träholkar och hemgjorda holkar av 
mjölkpaket. Då slog det mig att det inte finns många bikupor som är små, 
smidiga, eleganta, roliga och vackra utan de som finns är för det mesta 
kvadratiska boxar som placeras på varandra och är i själva verket rätt så 
tunga, klumpiga och inte jätte roliga (finns undantag). Fågelholken har 
blivit en symbol för hemtrevnad och en visuell prydnad i trädgården. Varför 
inte göra som Philip Starck och förgylla vardagsprodukterna, höja estetiken 
på våra bikupor. Om man lyckas kan bikupan bli något speciellt, exotiskt 
och annorlunda.
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Genom lektionen ”Vardagsestetik” med filosofen Göran Torkulla 
(8-12/3-2010) fick vi kunskaper om den hermeneutiska cirkeln som 
är lärandet och tolkningen av diskurser eller samspelet mellan detaljer 
och helhet. Genom att skapa en mening av sammanhanget (den dagliga 
sysslan) kan detta påverka vår vardag. Om bikupans helhet och detalj kan 
förhöja den estetiska upplevelsen av trädgården och tolkningen av binas 
samspel med naturen kan det möjligtvis öka människans välbefinnande 
och engagemang för en hållbar utveckling. 

Dagen efter mötet med Sven och Ingemar kom jag äntligen på hur man 
kan ändra form utan att försvåra sluggningen av honungen, som många 
biodlare har påpekat som problematiskt när jag har visat upp andra idéer 
där ramarna är i en annan form än rektangulära eller fyrkantiga. Genom att 
använda måttet på själva slungkorgen (där du placerar ramarna i som sedan 
snurrar runt) i honungsslungan kan jag på det viset bryta den traditionella 
ramformen men ändå ha kvar den funktionella storleken som passar och 
fungera bra i själva slungningsprocessen.  

Vid handledningen med Henriette Koblanck, Susanne Bonja och Tobias 
Svensén visade alla tre stort intresse för en av skisserna, som byggde just på 
det konceptet att man delade ramarna på diagonalen. Henriette, Susanne 
och Tobias sade till mig att jag skulle fortsätta med dem och utarbeta 
formen lite mer och konceptet runt kupan. 

Under handledning 2 med Jonas Stengel visade även han intresse för idén 
så jag beslöt mig att gå vidare med själva formen (se bild 13).

Handledning/möte med Anders Isgren från Hemslöjdsföreningen i 
Kalmar län resulterade i mycket bra tips och hjälp om hur jag skulle kunna 
konstruera och bygga bikupan på olika sätt. Vi fick även igång en bra 
diskussion och hittade många nya fördelar med den nya kupans form. Som 
tillexempel kalla/varma väggen, kupan har en bra form för att värmen ska 
stiga, formen är designad så att ytan längst nere i kupan är så liten att 
värmen pressas upp och kylan sjunker snabbt. På det viset slipper man 
kondens i taket och kan på så sätt minimera risken att få vattendroppar i 
taket som kan droppa ner på bina, plus att man slipper röta på bikupan som 
kan ske om den står i gräset eller på åkrar. 

Vid handledningen med Göran och Jonas diskuterades det mycket runt 
materialet och att det ändå var bäst att ändra materialet från trä till ett 
effektivare och mer urbant anpassat material. Så att själva konceptet med 
bikupan tar ett steg iväg från gamla seder och traditionella utseende.

Reflektionen av detta är att det är viktigt att se resultat och förbättring 
i det jag man gör men även att förstå anledningen bakom bikupans 
existens. Detta kan ske t.ex. genom att utarbeta ett koncept som inte har 
som huvudbudskap att rädda hela världens ekologiska system utan istället 
fokusera på att förbättra trädgårdens eller byggnadens grönområden. 
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Feedbacken av bikupan får man genom resultaten av honungen och 
växternas grönska.  På det viset blir det en upplevelse för aktören, och man 
har som mål att bara hålla bikupans samhälle i gott skick. 

7.2 ITK – Identity Tool Kit
Jag försöker alltid jobba metodiskt men ändå gränsöverskridande mellan 
de olika designmetoderna. Projektet började genom en otroligt spännande 
och lustfylld research där jag fick igång läsandet och skrivandet. Därefter 
började undersökandet av tankar om själva biodlingen genom ITK-metoden 
som är framtagen av Henriette Koblanck professor vid Linnéuniversitetet. 
Denna metod är ett nyttigt verktyg i designprocessen för att lättare kunna 
visualisera tankar och uttryck utifrån egna perspektiv. Genom att sätta 
värdeord på sin vision kan man lättare kommunicera hur man vill gå till 
väga och hur man vill att ens produkt ska uppfattas av konsumenterna/
användarna. Imageboard, Positionboard och Futureboard var de tre moment 
i ITK-metoden jag fick användning av.

7.2.1 Imageboard
Imageboard är en metod för att visualisera en idé och ett koncept genom 
bilder och fyra ledord. Genom att beskriva ledorden med hjälp av bilder, 
möter man uppdragsgivaren på ett sätt så att han kan förstå visionen utifrån 
mina tankar och idéer. Eftersom alla har olika bakgrunder och referenser av 
vad ord kan betyda vill man med imageboard uppnå en kooperativ tolkning 
av konceptet.  

7.2.2 Positionboard
Positionsboard är en metod som ger både uppdragsgivaren och mig som 
designer en marknadsbeskrivning av var bikupan står idag och var man vill 
placera den i framtiden. Jag ser utformandet av bikupan som en traditionell 
form som inte har förändrats så mycket under åren. Den är en stor osexig 
pjäs som inte skapar en vacker syn för ögat, utan mer kan uppfattas som 
skrot då man ser en massa lådor staplade på varandra. Jag skulle istället vilja 
ge bikupan ett ansiktslyft genom att formge den med ett smidigare och 
sexigare utseende, där användaren ska få glädje och inspiration genom att 
tillhöra den speciella skaran av biodlare. 

7.2.3 Futureboard
Futureboard ger en bild av vad man strävar efter och vad för uttryck, 
signaler och sammanhang man vill att ens produkt ska ge. På samma sätt 
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som imageboard placerar man in bilder och ledord som förhoppningsvis 
ger en riktning på hur användaren ska uppfatta produkten. 

7.3 Material
Utifrån vad jag har fått för information av biodlare och betraktare av 
bikupor så är träkupan att föredra i jämförelse mot frigolitkupan. Både vad 
som gäller den estetiska och den hållbara synen, tillexempel ger trämaterial 
känslor av äkthet och närhet till naturen i jämförelse mot frigolitkupan. 
Kunskapen om noggrannhet med den allmänna hygienen som till exempel 
redskap, ramar, kupor och bekämpningsmedel måste bli bättre för att på 
bästa sätt undvika spridning av olika virus (Forsgren, 2009). Om man 
använder trä som material blir det lättare att återanvända kupan år efter 
år (genom att bränna av lådorna med eld, för att döda kvalster och andra 
farliga parasiter för bina) och skonsammare att återvinna när det är dags 
att kassera kupan. 

Men om man nu ska göra ett helt nytt koncept där bikupan ska passa in 
i en urban stadsbild och till den ”moderna människan” kanske inte trä är 
det bästa materialet. Genom att modernisera bikupan är det kanske också 
nödvändigt att byta material för att förändra och förnya biodlarnas tankar 
och tradition av bikupan och på så sätt generera en ny syn på biodling.

7.3.1 Materialundersökning
Jag har tittat på en mängd olika material, som plast, plåt, plexiglas, fiberdukar 
och lättbetong, men jag har också funderat på att kombinera och blanda 
olika material med varandra. När jag började titta på olika flexibla och 
nya material för att skapa en ny tillverkningsmetod av bikupan såg jag 
material som tillexempel elastomer som är ett solitt material av polymer, 
polyuretan ett skum som gjuts och jäser i en form. Ett annat material är 
LG High-macs. kompositmaterial (akrylbas, dvs plast), som blir som sten 
i hårdhet men har en lättare vikt och kan gjutas i vilken form som helst. 
Corian är väldigt likt High-macs men är en kombination av stenkross och 
plast. Materialet ultradur är en plast som formsprutas och är mycket starkt, 
hållbart och har en snabb torkningsprocess.  

Jag valde mellan två material som är på framgång vad det gäller nya 
grönare alternativ. Det första var en blandning mellan naturens cellulosa 
och polymerer som är bättre alternativ för miljön, men tyvärr fanns det 
inte mer information som kunde hjälpa mig. Däremot kom jag i kontakt 
med ett annat material som är en förening mellan återvunnet termoplast 
som man återfinner i vardagens produkter och organiskt fiber som i 
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Bild 10: Isoleringen; Thermoreflekt, fotografi Dan Hellström.

första hand är av träflisor. Detta kan gjutas i en form och tillsätter man 
ett jäsningsmedel så blir det porösare (fungerar exakt likadant som i en 
bakningsprocess då mantillsätter bakpulver). Fördelar med att kunna 
använda detta kompositmaterial är att det består av källsorterade plaster 
från svenska hushåll och industrier samt organiska fibrer från till exempel 
sågverk pappersbruk osv. Det är effektivt mot fukt och röta, är underhållsfritt, 
tar ingen skada av växter och växter tar ej skada av denna komposit, har 
plastens och träets positiva materialegenskaper som tillexempel att plasten 
är slitstark och behöver inte underhållas så som trä, och träet andas som 
på det viset förbättra klimatet i kupan. Andra saker som är positiva är 
bearbetningsmöjligheter, det klarar olika temperaturer, har lång livslängd 
och är lätt att rengöra. En annan sak som jag också blev positivt överraskad 
av var att det hade en bullerreduktion som gör att ljudet blir dovare i kupan. 
Självklart har dessa kompositmaterial också negativa aspekter som att 
produktionen av materialet är en påfrestning på miljön, ångor som bildas 
vid brand är inte bra att andas in, och är dyrt i mindre uppsättning av i 
förslagsvis bikupor. 

Materialet kan även komma i solida skivor eller plank och kan på det viset 
göra kupan ännu lättare men då behövs isolering.  Genom att använda 
mig utav förslagsvis tunn thermoreflekt isolering mellan väggarna, 
skyddaskupan mot kyla men även mot värme. Thermoreflekt isoleringen är 
mer effektiv än vanlig frigolit så man kan minska på tjockleken av väggen 
ner till hälften av det vanliga måttet men ändå få samma effekt. Isoleringen 
som till mesta delen består av luft i ett vakuumpackat aluminiumfolie (se 
bild 10 nedan) är minst lika lätt som vanlig frigolit, kanske till och med 
lite lättare så det tillkommer inte någon extra tyngd på bikupan. Materialet 
innehåller inget farligt ämne eller är skadligt för djur eller människor. Plus 
att det är lätt och enkelt att byta ut om det skulle behövas och framför allt 
inte dyrt att införskaffa. 
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Bild 11: Skissfas 1.

7.4  Reflektion och skissartikulation
Skissandet kom i gång strax efter min ITK då jag hade fått upp en visuell 
känsla av mitt projekt. Skissandet fortgick därefter under större delen 
av mitt arbete både för att komplettera mina idéer men också för att 
utveckla dem. I början av mitt skissarbete försökte jag bryta ner den gamla 
formen för att öppna upp ett friare synsätt. Därför är de flesta skisserna 
mindrerealistiska i början (se bild 11) som sedan blir stramare och mer 
realistiska i uttrycket.
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Bild 12: Ett urval av trämodeller.

Efter mitt val av utgångsform började mitt skissande bli mer konceptuellt 
och ge mer lösningar och förslag på hur man kan använda artefakten. På 
såvis fick jag ett snabbare och ett mer gränsöverskridande sätt att arbeta och 
detta minskade risken för att mina åsikter och reflektioner blev de samma.  

Jag jobbar oftast med att färglägga mina bilder för att ge dem en starkare 
identitet, många gör helt tvärtom men jag ser mer fördelar i att börja med 
färgen för att lättare hitta uttryck och känslor. Detta betyder inte att det 
ärbestämt att produkten kommer att bli tillexempel rosa, grön eller gul det 
finns alltid möjligheter att ändra färgerna. 

7.4.1 Tredimensionell modellering 
Medan jag skissar och konstruerar i datorn jobbar jag även mycket med 
små tredimensionella former i skala 1:10 (se bild 12).  På detta viset klargör 
jag hur formen ser ut och hur man uppfattar den i en volymform, detta är 
effektivt både för mig och för åskådaren.

Eftersom jag fick klara direktiv på handledningen (30/3-2010) gick jag 
vidare med konceptet att ha en bikupa som både går att hänga på balkongen, 
terrassen samt husväggen (se bild 13 nedan) men också möjligheten att 
bygga upp en rolig och fascinerande berättelse runt kupan så att medvärdet 
av att ha och jobba med bina ökar.  

 Jag började ganska snart därefter jobba i tredimensionella former i papper 
för att få möjlighet att se formens riktiga volym och proportioner, alltså 
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Bild 14: Skala 1:1 för att se proportionerna Bild 15: Skala 1:2 detaljering

skala 1:1 (se bild 14). Genom att sedan skala ner formen ytterligare till 1:2 
(se bild 15) så kunde jag laborera mycket friare, effektivare och utforska 
mindre detaljer. Under min tredimensionella process av pappersmodeller 
fick jag fram ganska mycket som tillexempel vad som uppfattades hårt och 
vasst eller vilka kanter som behövdes rundas av eller vinklar som behöver 
förminskas samt förstoras. Jag fick också en klarare bild av de praktiska 
sakerna som öppna och stänga locket till bikupan, hur vattnet skulle rinna 
av och var ska flustret placeras osv.

Bild 13: Val av koncept.

7.4.2 Användaråsikt
För att få lite mer insikt i vad andra människor känner och tycker frågade 
jag ett tiotal människor som inte är några biodlare och är helt utomstående 
från projektet om de kunde följa min skissprocess genom diverse chatt 
sidorpå internet som msn, facebook och twitter. På detta sätt kan jag få en 
bättre och bredare analys av formen och funktionen av kupan. Personerna 
tyckte att konceptet runt bikupan som man ska hänga (bild 13) verkade 
vara den mest effektiva och lättanvända modellen. De antog att den skulle 
fungera bra att hänga på staketet i trädgården, balkongen eller längs 
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Bild 16: ramarna som kommer sitta i innerformen Bild 17: illustration av ramarna

husväggen eller taket. De såg inte mycket nackdelar med att kupan var 
mindre än normalt, de sa att om man skaffar en bikupa så är det som att 
skaffa ett husdjur. Skillnaden är att här får du honung och en frodigare 
pollinering runt bikupan. 

I frågan om den visuella formen av bikupan fick jag en del uppenbara 
svar av vad som kan uppfattas som modernt och mer exklusivt. Vad som 
uppfattas mindre tilltalande var snäva, onaturliga, obalanserade och plottriga 
former och motsatsen som rena, naturliga, jämna och minimalistiska 
former uppfattas som mer modernt och exklusivt. En av deltagarna tog 
ett exempel mellan en iPod-spelare och en MP3-spelare, vilken av dessa 
är mest tilltalande? Detta kan i och för sig bero på status, märket Apple 
men även skillnader mellan vissa MP3-spelare. Men oftast är det som ovan 
att balanserade, minimalistiska och rena former tolkas som att vara mer 
modernt. 

7.4.3 Inre formen
Som jag nämnde i avsnittet avgränsningar har jag fått vissa direktiv på 
mått och avstånd mellan ramar, väggar och isolering. Detta är något som 
jag måste ta hänsyn till för att bina ska kunna bo och arbeta bra under 
gynnsamma förhållanden. Innerformen är grunden i bikupan, här sitter 
alla ramarna och det är här arbetsbina kommer att producera honung och 
drottningen yngel. Bina kommer bara att befinna sig i detta rum, man 
skulle kunna säga att detta är hjärtat i kupan. Efter innerformen kommer 
isoleringen och därefter ytterformen som blir själva formgivandet för 
ögats skull. Genom att använda mig utav Solid Work (CAD-program 
för attbygga upp tredimensionella former) fick jag snabbt upp en bild på 
ramarna och hur de ska hänga i kupan (se bild 16.) Denna fas i skissandet 
har varit ett viktigt moment i mitt arbete, både för att kunna se volymen 
och storleken men också förstå själva formen jag har att spela med i min 
design av kupans utseende.
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Bild 18, detalj och formskiss2.

7.4.4 Metod, fördel och nackdel med kupans form
Kupan är lättare att jobba med om man tänker ergonomiskt, du kan jobba 
stående hela tiden du slipper böja dig för att ta upp en 35 kg tung låda, 
kupan ger huset ett roligare uttryck när man hänger upp kuporna längs 
vägen, tar mindre markplats och på det viset slipper vi fukt under kupan 
som kan uppstå om den står på marken. Ramarnas trekantiga utformning 
är designad så att man kan slunga två ramar i samma korg i en slungmaskin 
genom att placera ramarna diagonalt mot varandra (se bild 17). Men 
som alltid så finns det små negativa effekter med kupan, som tillexempel 
storleken. Jag har medvetet gjort kupan mindre för att den ska locka en 
annan sorts målgrupp. Det negativa med kupans minskade storlek är att 
platsen för bina snabbare blir fullt och när bina behöver mer utrymme 
svärmar de från bikupan. Åtgärder man kan göra är att placera svärmskydd 
vid flustret som hindrar drottningen att komma ut, man kan dela på 
samhället när det börja bli fullt eller kan man låsa in drottningen i en liten 
ask under den värsta blomningsperioden med ett litet hål i som arbetsbina 
kan komma in för att mata drottningen. 

7.5 Skissdetaljering
Eftersom designprocessen är ett levande förlopp mellan de olika metoderna 
är det oftast nödvändigt att man återkommer till handskissandet (se 
bild 18, nedan). Detta gör man för att få en bättre beskrivning på vad 
som behövs förbättras och korrigeras men också för att arbeta igenom 
formuttrycket. Genom att artikulera skissandet i mindre detaljer får man 
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Bild 19, konstruktions bild i profil. Bild 20, konstruktions bild framifrån.

en klarare uppfattning om projektet men det underlättar också arbetet med 
CAD programmet Solid Work. Efter detaljeringen på pappret med små 
anteckningar och vissa huvudmått blev det lättare att måttsätta resten av 
formen i datorn. 

7.6 Reflektion av skissfasen 
Under hela designprocessens har jag försökt att jobba gränsöverskridande 
mellan att skissa, bygga och diskutera med mina handledare från 
SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) och SLU (Sveriges Landskaps 
Universitet), lärare och klasskamrater. På det viset fick jag fram en form 
som har mycket positiva egenskaper, som att den tar mindre plats och 
ärväldigt flexibel. Man kan både ha den som privatperson men också som 
bonde som behöver många bikupor utplacerade. Skissfasen har bidragit till 
att jag vågar utforska formerna och funktionerna i kupan. På så vis har jag 
lyckats att ge utryck till ett nytt förslag av en bikupa i jämförelse med den 
gamla traditionella modellen. 

7.7 Konstruktion 
Dagens befintliga bikupor är oftast konstruerade genom en lådfunktion där 
lådorna staplas på varandra (se bild 4), detta har många positiva egenskaper 
om man tillexempel ska ha produktion av honung. Men dagens bikupa 
har svårt att anpassa sig i våra urbana städer både vad det gäller funktion, 
flexibilitet och form. För att lösa det har jag fått designa om bikupan så att 
den blir lättare, mindre och mer flexibel.

Genom att omkonstruera ramarna till en snarlik trekant kan man lättare 
förändra formen och utseendet av bikupan (se bild 19 & 20). Designen valde 
jag för kupans flexibilitet att hänga på väggar, balkonger, staket, takterrasser 
eller uppbyggda ställningar men också för den visuella upplevelsen. 
Bikupan har fått ett mjukare och rundare utseende för att göra formen 
mindre statisk och hård, men formen utstrålar även en mer inbjudande 
och elegant känsla, enligt användaregruppen. Genom att placera flustret 
(se bild 20) uppe vid locket har jag också kunnat utnyttja lockets form till 
ett regnskydd (keps) och övre kanten på lådan som landningsbana. För 
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att underlätta för binas städpatrull finns det möjligheter att designat in 
ett avtagbart golv för att snabbt och enkelt kunna ta ut avlidna bin samt 
restprodukter från vax, avfall osv. De angivna och bestämda måtten har 
fått sin uppbyggnad av innerformen, som att det måste vara 8 mm luft 
mellan ramen och väggen, likaså avståndet mellan varje ram som är 10 mm. 
Även isolering, vattentillgång och täckskiva har fått sina platser i kupans 
utformning

7.7.1 Isolering
Isoleringen är en intressant och komplicerad aspekt och behövs framförallt 
testats tillsammans med bina för att ge ett bra svar, men enligt mina teorier 
och beräkningar ska min kupa kunna ge samma effekt som dagens isolering. 
Jag har utgått från dagens isoleringsmått men har gjort kompromisser på 
den bakre väggen och ena sidan. Orsaken till att jag kunde göra detta är 
designen av kupan, förmodligen kommer bikupan hängas mot en husvägg, 
och genom husväggen strålar det lite värme men också att det kan skydda 
mot olika väder klimat, på det sättet behöver inte baksidan vara lika tjock. 
Även materialet som används har en bättre isoleringsförmåga än den 
vanliga frigoliten såväl som storlekens bredd av framförallt den nedre delen 
(se bild 19) som har krympt. Slutligen har jag även gjort framsidan, den 
yta som kommer vara den mest exponerade väl isolerad.  På så vis harjag 
tagit beslutet att inte riktigt följa de utsatta mått på vad som gäller om 
isoleringen.  Men om det skulle visa sig att kupan behöver lite mer skydd 
finns det utrymme för att bygga ut kupans sidor och rygg.

7.7.2 Förslag på koncept
Under designprocessens gång har det dykt upp många olika koncept och 
funderingar på hur man kan öka populariteten samt underlätta arbetet 
för användaren. Min idé var väldigt lätt och som jag tror mycket effektiv, 
både för att öka antalet biodlare såväl som bikupor men också för att öka 
enkelheten och motivationen för att skaffa sig ett bisamhälle. 

Tillexempel för de människor som känner att de behöver lite tips, stöd eller 
assistans för att hålla bikupan i ett bra skick kan de genom SBR beställa en 
tjänst som skickar ut en person (se bilaga 2) som hjälper ägaren av bikupan. 
Denna person som anländer till platsen där kupan är placerad kan då hjälpa 
till med rengörningen, skötseln av bina eller tillexempel slungningen av 
honung (detta är en fiktiv idé som inte finns, SBR har inte denna tjänst 
eller är inblandade i detta). 

Företaget som säljer och producerar bikuporna kan även sälja en slags 
upphängnings anordning som fungerar förslagsvis så att du hakar upp 
bikupans rygg i två små hål, som du sedan hänger över räcket eller mot 
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väggen. Man skulle också kunna göra en större konstruktionsställning för 
plantage och åkrar, som fungerar som en installation för att hänga upp 
sina bikupor i det fria (se bilaga 2). På så sätt blir min målgrupp större och 
marknaden växer för produkten. 

När jag var ute under mina observationer och intervjuer var det några som 
önskade sig tekniska informationsredskap som tillexempel temperatur- 
och viktkontroller. Genom att placera en temperatur- samt viktindikator i 
kupan kan man snabbt få den informationen i sin mobil/dator tillexempel 
(se bilaga 2). Detta var något jag inte ägnade så mycket tid åt utan jag 
kontrollerade bara att det kan fungera om så önskas.   

7.8 Prototypframställning  
När jag slutligen var nöjd med formen av en mer exakt pappersmodell och 
ritning tog jag kontakt med mina externa handledare som jag har haft under 
projektet gång. När de också var belåtna och hade godkänt utformningen 
av kupan gick jag vidare med att tillverka en prototyp. Mitt val att använda 
ett kompositmaterial som skulle formgjutas hade blivit en alldeles för stor 
tillverkningskostnad i detta skede. Istället valde jag att göra min prototyp 
i mdf-skivor (träfiberskivor som är hårt pressade) som ändå ger bikupan 
en bra och verklighetstrogen bild av hur kupan kommer att se ut. Detta 
väggen. Man skulle också kunna göra en större konstruktionsställning för 
plantage och åkrar, som fungerar som en installation för att hänga upp 
kommer påverka formens utseende till en viss del (locket gick inte riktigt 
att få som jag ville) men det var jag medveten om.

För att hinna få min prototyp klar i tid kontaktade jag lite lokala snickare 
om hjälp och fick kontakt med Anders Isgren vid hemslöjden i Nybro. 
Anders gav mig mycket bra konstruktionstekniska råd som tillexempel vad 
som var genomförbart och hjälp med att ta fram en kapnota (ungefär en 
manual för hur man ska konstruera ihop kupan och en checklista som gör 
att man minska chanserna att missa något) plus en stor hand vid jobbet av 
att sätta ihop kupan. 

Självklart dök det upp lite problem under vägens gång som gjorde att 
processen tog lite längre tid än väntat. Tillexempel var jag tvungen att ändra 
tjockleken på mdf–skivornas till en tjockare variant av mdf. Så ritningen 
som jag hade, stämde inte riktigt med de måtten som jag hade när jag 
började bygga, och jag fick göra en ny ritning. Kurvan av framsidan (se bild 
22) som skulle böjas lossnade två gånger som gjorde att vi fick limma om 
framsidan. Eftersom torktiden av limningen är 24 timmar, blev det väldigt 
stressigt och slitsamt. 

Monteringen av väggarna var ingen lätt match, det handlade om ett par 
millimeters marginal. Utskärningen av alla vinklar och kurvor var svårare 
än jag trodde, i och med att jag hade en böjd frontvägg som också var 
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Bild 21, regler som ska göra frontskivan stabilare. Bild 22, här har skivan böjts över reglerna och 
limmats fast. 

Bild 23 , Datorrendering av bikupan

lutande med en rak innervägg blev uppbyggnaden väldigt avancerad.  När 
jag var klar med själva underredet av kupan (lådan där ramarna kommer att 
vara placerade) var det bara att sätta igång med locket och en ställning som 
kupan kan hänga på. Bilden här under (se bild 23) visar en datorrendering 
av min bikupa där jag har placerat den intill en annan bikupa vars fluster är 
färgsatt med en annan färg så att biet lätt ska hitta sin egen kupa.  

7.8.1 Ramarna
Ramarna som även de har genomgått en modernisering fick också en ny 
form för att passa både kupan och processen av att slunga honungen. För 
att underlätta arbetet och kostnaden med prototyp byggandet av ramarna 
använde jag mig av furu som material. Ramarna som egentligen skulle 
kunna vara ett kompositmaterial av återvunnit termoplast och träflisor 
som smälts ihop och extruderas ut genom en önskad form (extrudera är 
en mekanisk process som pressar ut materialet genom en form/verktyg). 
Kompositmaterialet hade varit bättre i och med materialets egenskaper som 
gör att ramarna tål kondens och fukt bättre än vanligt trä.  Jag fick en bra 
assistans av Björn som är hobbybiodlare med konstruktionen av ramarna. 
Vi började med att såga ut alla delarna och att fräsa ut små fack i träet för 
att lättare få ihop mötena mellan bitarna vid monteringen. Därefter satte 
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Bild 24, Björn tillför ström till tenntråden för att smälta vaxet. Bild 25, resultatet av ramarna

Bild 26, Bikupan Spread Your Seed. 

vi en tunn tenntråd genom ramarna som vi sedan placerade det utskurna 
vaxetpå. Därefter tillförde vi ström som gick igenom tråden så att vaxet 
smälte fast i ramen/tråden (se bild 24).

8. Resultat
Mitt syfte var att skapa en bikupa som är visuellt tilltalande för den urbana 
människan, både för yngre som äldre, men också att den ska passa kvinnor 
som män. Bikupan skulle även bli lättanvänd, lättplacerad och funktionell 
och kunna ta plats i vår nutida stadsmiljö såsom trädgårdar, parker, 
lägenhetstak, balkonger eller gemensamma ytor. Visionen jag hade av att 
designa en bikupa var att öka är människans medvetenhet och intresse av 
honungsbiet och genom det bidra till en tillväxt av biodlare. 

Bikupan jag kom fram till heter spread your seed, och är en lätt, smidig 
och funktionell kupa med stora användarmöjligheter. Den passar både 
hobbybiodlare för privat bruk men också för bonden som vill ha hjälp med 
pollinering av plantage och åkrar.

Valet av namnet Spread your seed speglar både en seriös och en ironisk sida 
av projektet. Den seriösa förklaringen av namnet kommer från binas jobb 
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med att sprida pollen från växt till växt, blomma till blomma och har med 
detta en koppling till Carl Von Linné som även namngav biet. Så indirekt 
har jag översatt vad biet gör från svenska till engelska, sprider pollen/frö. 
Den ironiska delen av namnet har också med Linné att göra, eftersom 
Linné även arbetade med att utforma sexualsystemet av indelningen av 
växternas kön och befruktningsdelar (pistiller och ståndare). Detta sådde 
ett frö hos mig och namnet kom till, Spread your Seed och anspelar lite 
på den sexuella vågen av blommor och bin. Meningen med projektet var 
att modernisera bikupan och placera in den i vårt nutida samhälle. Genom 
att twista till tanken bakom biodlingens traditionella och gammelmodiga 
syn, ger jag den istället ett mer uppmärksammat och möjligen roligare och 
definitivt mer utmanande namn.

Genom intervjuer, observationer och kontakt med Sveriges biodlares 
riksförbund har jag lyckats följa de restriktioner och regler som finns för att 
få en bikupa accepterad. Bikupan har fått vissa funktioner och finesser från 
den traditionella kupan men i ett nytt format samt en helt ny konstruktion 
och materialvara. Kompositmaterialet är en faktor i ledet som kommer 
underlätta för biodlaren med förbättringen av både vikten, isoleringen och 
den reducerande ljudnivån i kupan.

Formen av kupan har framförallt vuxit fram genom möten med biodlare 
samt research av tidigare forskning om hur bin uppför sig och arbetar i kupan. 
Den trekantsliknande formen av lådan är tänkt att passa för upphängning 
mot en vägg eller i en slags hängningsanordning för att lättare passa in i 
den urbana miljön. 

Genom att använda mig utav den triangelformade ramen med samma 
dimensioner som en vanlig rektangulär ram, kan jag lägga två tillsammans 
i varje slungkorg (se bild 14). På det viset har jag gjort slungningen av 
honungen och hanteringen av ramarna lika enkelt som det är idag, 
samtidigt som jag har kunnat experimentera med formen av bikupan på ett 
annorlunda och fruktbart sätt.

Utifrån de ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella aspekterna av 
hållbar design, är biet involverat i alla dessa tre delar. Genom biets pollinering 
får vi bättre grödor och natur och detta påverkar i sig ekonomin. Ett exempel 
är att om det blir bra skördar ökar inkomsten för bonden, återförsäljaren får 
bättre kvalitet och kan få bättre priser och en större mängd varor, butikerna 
bli glada av den goda kvaliteten och försäljningen av varorna och slutligen 
köparen som du och jag blir nöjda och glada. Den kulturella och sociala 
biten speglas genom människors samhörighet i arbetet och engagemanget 
runt bikupan och ytterligare en kulturell aspekt är omhändertagandet 
av den gamla traditionen av biodling. En positiv effekt av att skaffa sig 
en bikupa kan vara att människor interagerar bättre med produkten och 
känner att de utför något meningsfullt. På så vis ökar engagemanget och 
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meningen bakom produkten och ägandet går från att vara passivt till att bli 
en aktiv handling. 

8.1 Återkoppling till frågeställning
Vad skulle man kunna förbättra i den vanliga bikupan för att underlätta 
arbetet för biodlaren? 

Enligt mina undersökningar genom intervjuer, observationer och research 
har jag kommit fram till att kuporna väger en hel del, en låda kan väga 
mellan 30-35kg och kupan består oftast av 2 -5 lådor. Att lyfta en låda med 
denna vikt rakt upp från marken kan innebära risker och stora påfrestningar 
både för rygg och axlar. Att stå framåtböjd eller sittande på huk intill kupan 
är inte den bästa ergonomiska arbetspositionen. Åtgärder har gjorts genom 
att göra mindre ramar och att kunna välja vilken höjd man vill hänga sin 
kupa. På det viset kan man stå rakt upp och arbeta i en gynnsammare 
kroppsställning istället för att behöva böja sig upp och ner. Även vikten av 
bara kupan (inga bin, vaxkakor eller honung inräknad) har minskat, men 
detta är i och för sig till största delen beroende av kupans storlek. 

Att alltid ha vatten till hands för bina är också en viktig aspekt att ta hänsyn 
till. Åtgärder genom att bygga in en vattentank som ger vätska till bina 
under våren, sommaren och tidig höst så klarar bina sin process av att göra 
honung och att ha en bra temperatur i kupan. Under hösten, vintern och 
fram till april byter man ut vattnet till en foderlösning (en del vatten och en 
del socker) i vattentanke så att bina får föda och energi för att klara vintern 
utan att lämna kupan.

Materialets egenskaper (se avsnitt 7.3) som att träet kan murkna och få 
röta, bli angripet av insekter och vikten som jag har nämnt i avsnittet ovan 
är alla negativa aspekter av materialet trä. Dagens frigolit/plast kupor kan 
vara ostabila och också lätt bli angripna av gnagare. Åtgärder är att genom 
att använda sig av ett starkt, lätt, isolerande och hållbart kompositmaterial 
av återvunnit termoplast och organiska fiber från tillexempel träflisor. 
Plus att hängningsfunktionen av kupan en bit upp från marken gör att 
man slipper gnagare som möss eller råttor men också direkt kontakt med 
den fuktiga marken. Genom att ha ett avtagbart golv går det lättare och 
snabbare för biodlaren att städa och rensa bikupan. 

Vad behövs för att bisamhället ska fungera och överleva i kupan, (isolering, 
utrymme, placering, redskap osv)? 

Efter en lång genomgång av litteratur och tidig forskning har jag fått fram 
restriktioner om mått och struktur (se avsnitt 7.7) som måste finnas för att 
bina inte ska svärma eller bygga fritt i kupan så att det blir oordning och 
okontrollerbart för biodlaren och till en vis del även för bina. Genom att 
använda mig av ett spärrgaller underlättar min design arbetet för biodlaren 
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med sluggningen och kontrollen över samhället. Isolering (se avsnitt 
7.3.1) för att skydda bina mot värme och kyla är en viktig faktor för att 
bina ska klara sig. Detta har jag löst genom nya material av isolering och 
formkonstruktion av kupan. Att ha bin i tätt bebodda områden (se avsnitt 
5.2) kräver vissa åtgärder som måste vidtas, tillexempel att placera en 
vattentank i själva kupan som underlättar binas arbete. Jag har sett till att jag 
följer dessa krav med små förändringar genom att jag har ändrat designen 
på bikupan. Materialet som jag använder mig av är också effektivare vad 
det gäller ljudisolering som är en positiv inverkan på bina. 

Åtgärder för att underlätta och förbättra binas livssituation kan vara olika 
saker som att minimera felflygningar. Intervjuerna med Eva och Ingemar 
vid SLU berättade att felflygningar kan ske mellan bikupor som står nära 
varandra och för att underlätta för binas orientering kan man lösa detta 
med olika grafiska mönster, symboler eller färgsättning på kupan. 

Varför försvinner det så mycket bin och vad kan man göra för att minska 
förlusterna av bin?

Denna fråga finns det inget direkt och konkret svar på, den information 
jag har fått fram tyder på att det kan bero på olika faktorer som klimatet, 
besprutningar, utsläpp och till och med telefonmaster. En faktor som kan 
vara av större relevans vad det gäller virusspridning kan vara att export och 
import av honungsbin mellan länder runt om i världen har underlättats 
avsevärt. På grund av detta ökar risken att nya virussjukdomar följer med 
av en slump och på det sättet kan viruset spridas lättare mellan länderna. 
Åtgärder för detta är tillexempel att öka vår omsättning av bin i Sverige 
genom att fler blir biodlare, på det viset slipper vi importera bin och honung.  
Andra orsaker till att bina försvinner är att fler och fler av våra biodlare 
bliräldre och det finns ingen generation som vill ta över. Detta är en fråga 
som har blivit upplyst av SBR och alla biodlare jag har varit i kontakt 
med nämner att detta är ett problem och att det är viktigt att få fler yngre 
och kvinnliga personer att bli mer delaktiga i biodlingsgenren. Åtgärder 
genom att förenkla och göra processen lättare är att förflytta bikupan intill 
människorna i städerna istället för att flytta på människorna. Men man 
kan också öka motivationen till att skaffa sig ett bisamhälle genom att 
ha en gemensam bikupa på taket på ett lägenhetshus där man kan jobba 
tillsammans och göra en rolig grej av det. 

Genom egen forskning, hur skapar jag en modern bikupa? 

Vad jag har fått för information av min användargrupp och intervjuer samt 
mina egna reflektioner och kunskap av vad som uppfattas lite mer exklusivt 
och modernt är att enkla, balanserade och minimalistiska former och inte 
för mycket färg, helst neutrala eller enfärgade med en lite grafisk nyans och 
självklart materialets kvalité och utformning är det som uppskattas mest. 
Genom att studera framtida och nutida arkitektur har jag blivit inspirerad 
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och influerad av former och mönster, detta i sig har påverkat mitt formspråk 
av bikupan.  
8.2 Fortsatt arbete
Det som kommer hända härnäst är att jag har tagit kontakt med ett företag 
som kan hjälpa mig med konstruktion och uppbyggnad av en riktig modell 
av en bikupa. Modellen kommer förhoppningsvis bli klar i slutet på juni 
2010 så att den kan bli utplacerad i det fria för att se hur bina reagerar i 
den verkliga miljön. Genom att uppleva hur den färdiga modellen fungerar 
i verkligheten kan jag få fram viktig information av vad som kan behövas 
ändras och justeras, och därefter har jag förhoppningsvis bra data för att 
kunna se om den fungerar lika bra i praktiken som i teorin. 

Det finns många andra intressanta och roliga aspekter där man kan 
vidareutveckla idén om att ta in bikupan i städerna, både med hänsyn 
till produktdesign samt konceptuella tjänster. Ett exempel är olika 
hängningsanordningar för en eller flera bikupor eller som jag nämnde i 
avsnittet konceptuella konstruktioner (7.7.2 sida 40) då man kan tänka 
sig en tjänst där ett företag hjälper till med övervakning av bisamhällen. 
Man kan också tänka sig att digitala funktioner kan läggas till i bikupan 
för att göra något lite extra av det hela, men detta är ett större projekt som 
kommer behöva en bra budget för att kunna bli verklighet. 

9. Slutsats och sammanfattande diskussion
Uppsatsen är redovisningen av mitt arbete som i första hand är ett 
designarbete där jag föreslår en förnyad produkt, en bikupa med tillhörande 
tjänster och sammanhang. Jag har i detta arbete även gjort en grundlig 
research där jag har gått djupt in i ämnet om bin för att förstå och belysa 
binas levnadsförhållanden. Jag har lagt mycket tid på att besöka bigårdar, 
läsa litteratur men framförallt att prata med biodlare för att höra om deras 
kunskap och erfarenheter. Detta har ökat min fascination av biet som insekt 
och har gett mig en stor förståelse för vilken bragd de gör för vår ekologi. 
Kunskapen och mina tankar kring hålbar design har utvecklats gett mig 
större insikt hur vi människor påverkar och påverkas i ett fullständigt och 
levande kretslopp. 

Min kommunikation med SBR Preben Kristiansen och SLU professorn 
Ingemar Fries har fungerat utmärkt, de har varit till stor hjälp med alla mina 
frågor som har dykt upp under projektets gång. Även alla biodlare som jag 
har besökt och varit i kontakt med per telefon har varit väldigt positiva och 
glada av mitt engagemang och de har i synnerhet varit intresserade av mitt 
projekt kring modernisera bikupan. Min åsikt samt uppfattning av biodlare 
som personer är att de har ett stort hjärta och att de är väldigt generösa 
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med att hjälpa varandra med skötsel, hjälp vid stora förluster på grund av 
virussjukdomar och att dela med sig av erfarenheter om bin. 

Däremot har det varit svårt för biodlarna att acceptera mina nya tankar och 
idéer på grund av deras fasta regler om hur en bikupa ska se ut och fungera. 
Den traditionella biodlingen har många oskrivna lagar som är svåra att 
strida emot. Jag kan inte nämna hur många gånger jag har fått höra, ”det 
går inte”. Det har uppstått både frustrerande och jobbiga stunder med att 
utveckla bikupan som blev min slutdesign. Det har varit mycket regler om 
mått och struktur i själva bikupan som har gjort att jag fått begränsa mig i 
mitt tänkande. Men det har varit en lärorik process som har tagit mig till 
mitt resultat och gett mig bra och lärorik träning inför framtiden. 

Arbetet i sig har varit väldigt intressant och utvecklande, både vad som 
gäller att skiva en vetenskaplig uppsats samt att få designa en artefakt för 
en verklig målgrupp som kommer att få använda bikupan i skarpt läge (ska 
testas ut i naturen med bin). Kupan kommer då att bestå av trä och isolering 
i form av thermoreflekt. Processen att ha fått vara ute och arbeta med 
personer som har deltagit i mina intervjuer, användaråsikter, observationer 
och deltagande har varit otroligt givande och har resulterat i bra och nyttig 
feedback som jag har kunnat utnyttja väl i arbetet. 

Projektet har skapat ett häpnadsväckande intresse hos människor som 
inte har denna detaljerade kunskap om bin och biodling. Jag har märkt 
att diskussioner om biet och deras arbete har väckt stor fascination och 
entusiasm av denna lilla insekt och deras arbete som är så viktig för oss 
människor, som den franska poeten Ronsard sade i (Maeterlinck, 1902).

”Uti en liten kropp ha plats för ädelt hjärta” 

Om man ser på tidigare forskning och research får man ett bra perspektiv 
på vad biet som insekt åstadkommer för vår natur. Utifrån det kan man 
förstå betydelsen av att binas existens och funktion för den hållbara 
utvecklingen. Genom mitt arbete vill jag också styrka vetskapen om att 
design för hållbar utveckling är ett ämne där det finns många åsikter och 
pågående diskussioner. Det handlar dock till stor del om ett personligt 
beteende av de handlingar man skapar. Genom att designa en bikupa har 
jag försökt öppna en medvetenhet om binas försvinnande men även försökt 
utnyttja de resurser som släpper ut noll koldioxid och istället skapar syre. 
Jag har försökt att använda det redan befintliga som gör naturen gott, se 
möjligheten i naturens egen finess och kretslopp och slutligen hitta nya sätt 
att ändra och designa ett beteende. 

Många frågor och funderingar har dykt upp kring biodling, både fördelar 
till mitt projekt men också invändningar mot att placera bin i städer. Att 
placera en bikupa på en balkong 2 meter från grannens balkong, att ställa 
en bikupa bland bostadshus där barn springer och leker kan vara känsligt. 
Bina är en insekt som behövs för pollinering av frukt, fröer och grönska 
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och dessa platser finns framförallt utanför stadskärnan. En annan fråga 
som har dykt upp under projektets gång är om bina kommer göra mer 
onytta än nytta i städerna. Som sagt det finns både för- och nackdelar med 
mitt arbete med att ta in bina i staden. Tyvärr kan jag inte ge ett bra svar om 
det blir bättre med att ha bin så nära inpå oss människor, men det jag kan 
nämna är från all forskning och research jag har gjort är att honungsbiet är 
och förblir en väldigt viktig insekt som vi måste ta hänsyn till och hjälpa så 
att inte ett genetiskt och kulturellt arv går i graven. 

Jag vill också poängtera än en gång att mitt syfte inte har varit att varje 
hushåll ska ha en bikupa i sin trädgård, utanför fönstret, på taket eller 
på balkongen, utan syftet var att kunna öppna upp en community där 
människor ska kunna jobba tillsammans. Tänk dig ett bostadshus med 
en bikupa på taket eller ett villaområde med en gemensam bikupa där 
människorna kan träffas, arbeta och filosofera tillsammans och som avlutar 
sommaren med en fest av den förtjänst man får av biet som tillexempel 
honungen och den goda skörden av äpple, hallon eller blåbär. Men kanske 
det allra viktigaste med mitt arbete som har varit att starta en diskussion 
om vad som händer med bina och hur viktig effekt de har på vår miljö. Att 
belysa binas snabbt sjunkande existens är bara det ett steg i rätt riktning, 
men vi måste också öppna ögonen för nya förutsättningar och traditioner i 
vårt snabbt förnyande samhälle. 

I detta projekt har arbetet med design varit den kraft som skapat förslag 
till förändring och nya förutsättningar i vår miljö. Med hjälp av design 
har jag förvandlat en uråldrig tradition och kultur till en meningsfull 
nutida aktivitet och som effektfullt har uppmärksammat problemet kring 
binas förluster. Designprocessen har öppnat ett helt nytt perspektiv och 
förhållningssätt att se biodling på och på det viset öka till spridning av 
bikupor och därmed ökat pollineringen av vår natur. 
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Bilaga 1.
Familjen Nyberg var ett projekt i början av februari, där vi skulle jobba i en 
grupp på fyra personer. Vi fick i uppdrag att göra en fiktiv familj som man 
sen skulle bygga ett hus till samt placera huset i en miljö. Därefter skulle 
man ha familjen som en användargrupp/brukare till sin produkt. Detta 
gjordes för att lättare och smidigare starta upp sitt projekt och få en bra 
användare direkt till sin artefakt.  

Nyberg består av mamma Denise 45 år byggingenjör som är mycket ute och reser 
med jobbet. När Denise är hemma älskar hon att vara i naturen och i gårdens 
växthus.

Pappa Magnus 49 år krönikör/författare, jobbar mycket hemifrån och har blivit 
en hemma pappa som gör de praktiska sakerna, tvätt, disk, sköter trädgården och 
städning.

Iris 19 år den äldsta dottern i familjen, hon tog precis studenten och är nu arbetslös 
och letar efter jobb och lägenhet samt har även sökt in till olika universitet.

Ellen 17 år den mellersta dotter, pluggar för fullt på gymnasiet, har ett stort 
kontaktnät av vänner som hon oftast bjuder hem till huset.

Elsa 6 år den yngste dottern, går på dagis men stannar gärna hemma hos pappa, 
pappas lilla flicka skulle man kalla henne, hon hjälper alltid pappa i trädgården 
och mamma i växthuset.

Huset som familjen bor i är en kombination mellan eget hus med kollektiva 
ytor. Husen som är byggda och placerade i ett berg har sina egna rum, 
kök och toaletter men har ett större ”vardagsrum/uterum” som fem hushåll 
delar på. I och med att huset är inbyggt i berget har vi försökt att minimera 
förstörelsen av naturen runt om, så att det finns stora ytor för barn och 
vuxna att springa och leka eller jobba i naturen. Vi utnyttjar bergvärme och 
solenergi för att göra huset så driftsnålt som möjligt samt att hushållen har 
kompost, växthus med egenodlade grönsaker och frukt samt att de tar vara 
på regnvattnet och tvättvattnet för att spola toaletterna.  

Bild 27, huset vi skapade invändigt Bild 28, husets fasad utifrån berget
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Bild 29 illustration av bikupan på plantage/åker. 

Bild 30, informations tjänst som skickas med sms från 
bikupan till sin mobil.

Bilaga 2
Konceptuella bilder av hur man kan använda bikupan Spread Your Seed 
framtiden 

Bild 29, Fortsatt arbete kan leda till att designa en anordningsställning 
som man kan hänga flera kupor på. Effektivt att ha på åkrar eller plantage, 
platser som klara av stora bisamhällen. 

Bild 30, Tekniska funktioner som också kan utarbetas kan vara en sms-
tjänst som skickar information från bikupan till sin mobiltelefon. Detta 
kan vara tillexempel temperatur och hur mycket bikupan har gått upp i 
vikt, genom produktionen av honung.  
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Bild 32, illustration av hur man kan hänga upp sin kupa i staden.

Bild 31, illustrerar ett koncept av ett företag som kan åka runt och hjälpa nya biodlare. 

Bild 31 Vidare utveckling av personliga tjänster där tillexempel ett företag 
som spread your seed kan åka runt för att hjälpa människor med sina 
bikupor. Det kan vara allt från att slunga deras honung, bytta ramar eller 
bara titta så allt är bra med bina. En extra hand av en professionell biodlare 
kan alltid vara bra i början. 

Bild 32, visar hur man kan tänka sig placera bikupan i den urbana staden. 
När bikupan gjuts i formen placeras då en platta med olika hängnings 
möjligheter av att hänga upp bikupan. Som exempel ska den hänga eller 
skruvas upp på väggen.


