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Bi och vi

En möbel att vila sin tyngd på som belyser det stora i det lilla.



Abstract

Relationen mellan bi och människa är så pass gammal att man inte 
helt säkert kan säga när den uppkom, men man vet säkert att ho-
nungsbin varit tämjda av människan i minst 4000 år. 
 Under hösten 2006 och våren 2007 skedde dramatiska förluster av 
honungsbin i USA och Kanada. Colony Collapse Disorder, (CCD) 
kallades syndromet och snart kom det även oroande rapporter från 
europeiska länder om ovanligt stora vinterförluster. 
 Kontentan är att förlusten av biologisk mångfald är något som bor-
de oroa hela samhället och när pollinerande insekter försvinner är det 
särskilt oroväckande, då detta i sin tur kan ha en negativ inverkan på 
växters reproduktion.
 Detta projekt utgår från frågeställningen: Hur kan jag som designer 
inbjuda till en kroppslig upplevelse av problematiken kring bidöden? 
 Projektets ledord är skörhet och ‘det stora i det lilla’ och artefak-
tens primära funktion är att synliggöra och undervisa i känslan av vad 
bidöden kan medföra, snarare än att vara kommersiellt gångbar eller 
förhålla sig till en tydlig målgrupp. Artefakten utgår inte heller från 
ett rum eller en från början bestämd kontext, utan konceptet har varit 
det styrande och form- och materialbeslut har fått växa fram genom 
att förhålla sig till konceptet. 
 Resultatet är en möbel på vilken människan kan vila sin tyngd vars 
sittyta består av bomullstrådar som en metafor till ‘det stora i det 
lilla’. 

“Genom att gå samman kan de enklaste varelser uppnå det omöjliga”
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Sommaren 2012 slungade jag honung för första gången i mitt liv 
hemma hos morbror Håkan i Ljung. Håkan är min dåvarande pojk-
väns gammelmorbror och han har en gedigen kunskap om allt som 
rör trädgård och bin. Håkan odlar allt från vete som han sedan själv 
maler till mjöl, till äppelträd som han sått från kärnor av de äpplen 
han tyckt smakat bäst. Håkan berättade om hur bins värld fungerade 
och även hur han förlorat samhällen till följd av bidöden de senaste 
åren. Därmed föddes mitt intresse för problematiken kring bin och 
bidöden.
 Relationen mellan bi och människa är så pass gammal att man inte 
helt säkert kan säga när den uppkom, men man vet att honungsbin va-
rit tämjda av människan i minst 4000 år. Ursprunget av arten tros vara 
Afrika, västra Asien och sydöstra Europa, men har sedan dess blivit 
introducerade till alla kontinenter bortsett från Antarktis och finns i 
nästan alla länder i hela världen. Anledningen till denna introduktion 
är på grund av artens nyttovärde, dels genom sin polineringsservice 
för grödor och vildblommor, samt om det är honungsbin, genom pro-
duktionen av honung. 1 

1 Goulson, Effects of introduced bees on native ecosystems. Annual review  
 of ecology, evolution, and systematics 34: 1-26. 2003, s.2

Morbror Håkan
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Faktum är att en tredjedel av all vår mat inte skulle existera om det 
inte vore för bins pollineringstjänster2. 
 Det är inte bara matproduktionsmässigt som bin har viktig betydel-
se i våra liv. Även rent ekonomiskt spelar deras tjänster en stor roll:

“Den svenska honungsproduktionens värde är idag 
117-135 miljoner kronor. Värdet av bins pollinering av 
kommersiella grödor i Sverige ligger på 189-325 mil-
joner kronor. Beräkningarna bygger på produkternas 
priser före förädling. Priserna som produkterna säljs 
för är mycket högre.”3 

1.2 Mål och syfte
Målet med projektet är att göra en tredimensionell artefakt med syftet 
att lyfta problematiken kring bidöden och med hjälp av artefakten 
påminna användaren om hur bräcklig och skör bins tillvaro och fort-
levnad är.

1.3 Problemområde
Under hösten 2006 och våren 2007 skedde dramatiska förluster av 
honungsbin i USA och Kanada. Colony Collapse Disorder, (CCD) 
kallades syndromet och snart kom det även oroande rapporter från 
europeiska länder om ovanligt stora vinterförluster. 
 Bidöden tros bero på en kombination av flera olika orsaker, där 
den största boven tros vara varroakvalster och dess associerade virus. 
Även trakékvalster, pesticidanvändning, strukturutvecklingen i lant-
bruket med färre och större enheter, med förlust av habitat
som följd, är troliga orsaker.4

2 More than honey, DVD, reg. Markus Imhoof, Kino Lorber, New York,
 2012
3 Helena Strömsjö “Massdöd av bin – samhällsekonomiska konsekvenser
  och möjliga åtgärder”, 2009, Miljöenheten Jordbruksverket, 2014-02-16
      http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rap
 porter/ra09_24kort.pdf
4 Thorsten Rahbek Pedersen, “Massdöd av bin – samhällsekonomiska 
 konsekvenser och möjliga åtgärder “ 2009, Miljöenheten 
 Jordbruksverket, s. 33 2014-02-16
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 Även de vilda pollinerande insekterna minskar i både antal och 
arter. Det beror främst på förändringar i landskapet och ett allt inten-
sivare jordbruk. Odling av honungsbin kan delvis kompensera för 
dessa nedgångar genom att de bidrar till pollinering av den vilda och 
odlade floran.5

 Kontentan är att förlusten av biologisk mångfald är något som bor-
de oroa hela samhället. När pollinerande insekter försvinner är det 
särskilt oroväckande, då detta i sin tur kan ha en negativ inverkan på 
växters reproduktion.6

1.4 Problemområdets avgränsning
Begrepp som arbetet vilar på är: ‘Det stora i det lilla’ och skörhet. 
 Artefakten som ska utformas kommer vara en möbel på vilken 
människan kan vila sin tyngd och den kommer vara anpassad till in-
omhusbruk.
 Avsändaren till projektet är jag själv, men en annan intressent till 
artefakten kan tänkas vara Jordbruksverket, vilka är regeringens ex-
pertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Deras uppdrag är 
bland annat att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en 
hållbar utveckling, ett gott djurskydd, och en livsmedelsproduktion 
till nytta för konsumenterna.7 Dessutom beviljades Jordbruksverket 
pengar av den nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Be-
redskap för att genomföra en utredning om de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av massdöd av bin. Därför bör det kunna ligga i de-
ras intresse att belysa frågan och göra befolkningen mer medvetna 
om problemet. 
 Möjlig producent finns i möbelföretaget Källemo, belägna i Vär-
namo, vilka arbetar med att möbler skall inneha god kvalitet som ett 

 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_
 rapporter/ra09_24.pdf
5 Strömsjö, s. 5
6 Biesmeijer, J. C, 2006, Parallel Declines in Pollinators and 
 Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands, Science 
 (New York, N.Y.) 313: 351-354.
7 “Detta är jordbruksverket”, 2014-02-24
 http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket.4.5aec66112
 1e26138528000506.html
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brett koncept; Inte bara hållbara sammanfogningar utan även besitta 
en långsiktig visuell kvalitet, långt bortom trender.8 
 En avgränsning att förhålla sig till är att den primära funktionen 
av artefakten bör vara att synliggöra och undervisa i känslan av vad 
bidöden kan medföra (osäkerhet, obehag), snarare än att vara kom-
mersiellt gångbar eller förhålla sig till en tydlig målgrupp. Artefakten 
kommer inte heller utgå från ett rum eller från en början bestämd 
kontext, utan konceptet kommer vara det styrande och utifrån detta 
kommer beslut växa fram.
 

1.5 Frågeställning
Hur kan jag som designer inbjuda till en kroppslig upplevelse av pro-
blematiken kring bidöden? 
 Genom frågeställningen vill jag belysa hur viktiga bin är för vårt 
samhälle samt hur deras “vardag” blivit mer bräcklig och instabil. 
Frågan öppnar även upp för hur jag kan arbeta med det stora i det lilla 
för att få/bidra till en  djupare förståelse för hur allt hänger samman.

2. Teori och metod

2.1 Bi och människa
Tidigt i projektet kontaktades Lina Herbertsson, doktorand i miljö-
vetenskap vid Lunds universitet, vars projekt går ut på att försöka ta 
reda på hur man kan förhindra att pollinering av vilda växter minskar 
i odlingslandskapet.9 Efter att ha läst en rad vetenskapliga artiklar an-
gående bidöden och dess orsaker, reflekterades det över hur relatio-
nen mellan människa och bi egentligen fungerar. Många aspekter av 
att CCD uppstår, grundar sig ursprungligen i hur människan utnyttjar 
både marker och pollinatörer på ett girigt och kortsiktigt sätt. Vi män-
niskor är beroende av pollinatörer för vår matförsörjning, men är bin 
verkligen beroende av oss? Därför ställde jag frågan kring detta i 
mail-korrespondens med Lina Herbertsson och fick svaret:

8 “About Källemo”, 2014-03-17, http://www.kallemo.se/index.php/about-
 kallemo
9 Herbertsson Lina, “Interaktioner mellan olika organismer är det mest 
 spännande som finns”, 2014-03-17, http://www.biol.lu.se/o.o.i.s/31291
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”I Sverige finns ca 300 biarter, och ca 100 är rödlistade 
(vilket betyder att de antingen är hotade eller att deras 
framtid bedöms som osäker). En stor andel av de hotade 
arterna är beroende av traditionellt jordbrukslandskap, 
och har antagligen en gång i tiden varit beroende av de 
s.k. megaherbivorerna (uroxe, mammut, etc.). Genom 
att återgå till ett traditionellt jordbrukslandskap, med 
stora ytor av blommande permanenta gräsmarker, med 
buskar, stenar, tuvor och döda träd, där olika arter kan 
fylla sina behov av specifika boplatser och föda, skulle 
vi nog kunna rädda många av dem utan att behöva ra-
deras ut ur historien. Detta gäller även för en lång rad 
av andra organismer (flera olika arter däggdjur, insek-
ter, fåglar, svampar, etc.)”10

Alltså är människans tyngd på bina många gånger tyngre än det hade 
behövt vara om vi utnyttjade mark och pollinatörers tjänster mer 
skonsamt.  

Svärmning

svär`ma verb ~de ~t 
ORDLED: svärm-ar 
SUBST.: svärmande, svärmning
 1 flyga omkring i stor oordnad mängd om insekter, fåglar e.d.: runt 
honom ~de småfåglarna.11

På våren, under blomningens tid då det finns gott om föda för bina 
och är också den livligaste tiden för fortplantning. Eftersom sam-
hällen måste kunna öka i antal för att undvika att gå under som art, 
sker svärmning en gång per år. I varje samhälle behövs en drottning, 
så i maj anlägger arbetsbina några särskilda drottningceller som de 
sedan matar med en särskild kost. Det första biet som föds ur dessa 
blir den nya drottningen och de övriga drottningceller kommer att 

10 Mailkorrespondens, Lina Herbertsson, utskrift i författarens ägo, 
 2014-03-06

11 Nationalecyklopedin, 2014-03-07, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/
 svärma?i_h_word=svärm
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förgöras. Ungefär en vecka efter att den unga drottningen krypit ur 
sin cell, svärmar arbetsbina. Då samlar de sig i täta klungor utan-
för flustret (ingången till kupan). Ungefär hälften av bina drar sedan 
iväg och lyfter likt en virvel, kretsande omkring varandra i ett moln 
av bin. Tillsammans med dem lämnar den gamla drottningen kupan. 
Till en början går färden inte så långt, utan drottningen slår sig ned 
på en gren eller liknande och kring henne samlar sig bina, tätt runt 
drottningen och bildar en klaslikande bisvärm. Det är i detta läge 
biodlaren bör plocka in svärmen till en tom kupa om denne önskar 
ytterligare ett samhälle. Annars kommer utsända spårbin leta rätt på 
en lämplig bostad åt svärmen, och inom några timmar kommer biod-
laren i sådana fall gått miste om ett tillökande samhälle.12

 I dokumentären Extrema svärmar talas det om svärmning på det-
ta sätt: “Genom att gå samman kan de enklaste varelser uppnå det 
omöjliga”13 Detta i samband med att arbeta med skörhet som nyckel-
ord ledde tillsammans fram till att använda tråd som ett av materialen 
till artefakten.

2.2 Omvärldsanalys
För att veta hur designers tidigare arbetat kring ämnen som biolo-
gisk mångfald, inspirerats av bin och de formelement som följer dem, 
gjordes en omvärldsanalys.
 Prins Carl Philip står bakom idén och konceptutvecklingen till 
Rörstrands serie Svenska rödlistan som lanserades hösten 2013. Se-
rien består av en skål, tre runda fat och ett ovalt fat, formgivna av 
Anna Lerinder med motiv illustrerade av Stefan Hörberg, som visar 
fem hotade arter från den svenska rödlistan. De arter som uppmärk-
sammats på porslinsserien är fälthumlan, mjältbräken, fjällugglan, 
större ekbock och grönfläckig padda. 

12 Frisch, Karl von, Binas liv, [Ny utg.], Natur och kultur, Stockholm, 1973, 
 s. 40-42
13 Extrema svärmar, SVTplay, reg. Jon Nutter, BBC, Bristol, 2013
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Intentionen är att bidra till en vackrare vardag och samtidigt skapa 
engagemang för de svenska hotade arterna. Därför väljer Rörstrand 
att stötta ett projekt med stöd av Världsnaturfonden vid namn Innova-
tiv naturvård i samband med lanseringen. Detta projekt syftar till att 
bevara den biologiska mångfalden i vår svenska natur.14

 Min personliga uppfattning av Carl Philips projektet är att det är 
för lågmäldt och naivt på alla plan. Motiven uppfattas för det första 
inte som problem. De synliggörs mer på ett naturromantiskt sätt än 
som något som är akut hotat. De 2% av försäljningen som ska bidra 
till Innovativ naturvård under ett års tid kommer med största san-
nolikhet inte påverka storföretagen och markägarna märkbart för att 
få dem att förändra deras ekonomiska drivkraft till någon form av 
ekologisk medvetenhet som gör att de brukar marken mer skonsamt. 
Visst är det bättre att göra lite än att inte göra något, men argumenten 
duger inte och räcker inte ända fram. Snarare spelar det rakt i hän-
derna på det kapitalistiska systemet och fungerar snarare som någon 
form av plåster på det dåliga konsumtions-samvetet, i och med att 
även om än summan i sammanhanget är obetydlig, så kan det skapa 
någon form av legitim-shopping-känsla. 
 Enligt Ann Thorpe har saker och ting sedan industrialieringen skett 
i rasande takt. Från och med 1950- och 60-talen hade designers och 
marknadsförare blivit så framgångsrika att de flesta människor i de 
industrialiserade länderna önskade sig materiella ting, trots att de inte 

14 Pressinformation, “Vackert möter viktigt när Rörstrand presenterar 
 Svenska Rödlistan“, Augusti 2013, Rörstrand, 2014-02-17
      http://www.rorstrand.se/images/uploads/pressfiler/Pressrelease_
 rorstrand_svenska_rodlistan_2013.pdf 

Carl Philips kollektion, Den svenska rödlistan
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nödvändigtvis behövde dem15. Jag tycker mig se att det sedan dess 
har denna konsumtionslängtan och strävan efter nya, billigare pro-
dukter fått styra marknaden, miljön och våra liv och ingenting har fått 
stå ivägen för detta. Man kan nästan säga att Henry Fords effektiva 
assembly line har kommit att appliceras på stora delar av samhället, 
inte bara på produktion av materiella produkter, utan även på jord-
bruket som får allt större fält med enbart en och samma gröda etc. 
Även om detta är skadligt för många arter så bidrar det till att ge oss 
konsumenter det vi vill ha: Varor vi gillar, till priser vi älskar.

“Det ständiga trycket på ekonomisk tillväxt påver-
kar oss att inte ta hänsyn till sociala resurser och 
miljöresuser som inte värderas på ett adekvat sätt på 
marknaden.”16

Att dessa ”för-bra-för-att-vara-sant-priser” har ett annat, icke mätbart 
pris på exempelvis biologisk mångfald är något vi som konsumenter 
ofta väljer att inte se. Det är endast en mindre skara av befolkningen 
som denna typ av information faktiskt når ut till, en än mindre skara 
som tar det till sig och ytterligare en mindre skara som faktiskt ändrar 
sitt sätt att konsumera och leva när de fått vetskap om problemet. Att 
vi dessutom lever i en värld vars välfärdssystem kräver ständig till-
växt gör det hela till ett än större dilemma: 

“Tillväxtens dilemma har rent ut sagt fångat oss mellan 
önskan om att upprätthålla ekonomisk stabilitet och 
behovet av att inte överskrida ekologins gränser.” 17

I den kapitalitiska värld vi lever i kretsar allt kring pengar. Pengar 
styr. I jordbruket likaså inom design, vilket innebär att designen mås-
te förhålla sig till en marknad och vara användarvänlig. Inom den 
fria konsten behöver man däremot inte göra verk för att attrahera till 
konsumtion, utan där kan saker och ting kritiseras hårdare. 

15 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, 

 Raster, Stockholm, 2008, s.78
16 Thorpe, 2008, s. 81
17 Jackson, Tim, Välfärd utan tillväxt så skapar vi ett hållbart samhälle, 
TPB, Johanneshov, 201
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Ett exempel på en motpol till Carl Philips lågmälda design är schwei-
ziska konstnären Andrea Haslers verk Embrace the Base. 

Andrea Haslers Embrace the base.

Där visas en långt mer aggresiv bild av vad kvinnorna som demon-
strerade mot atomvapen-anläggningen i Greenham, Wales fruktade: 
att foster och livmodrar skulle komma att se ut på följande sätt, att 
man inte riktigt kunde veta vad som växte inom sig ifall olyckor skul-
le ske. Som designer kan det vara svårt att uttrycka sig med denna 
form av politiska estetik, då detta kan skrämma bort den potentiella 
köparen. Ingen vill väl ha en skrikande demonstrant i sitt vardags-
rum, samtidigt som det kanske är det som krävs för att vi faktiskt 
ska förändra våra beslut i vardagen för att faktiskt påverka, i detta 
fall, bins överlevnad. Men ett hem måste kännas trevligt. Enligt mig 
vill man trivas i ett hem – inte känna kalla kårar av hopp-, hjälp- och 
meningslöshet. 
 Det är detta faktum, denna värld och marknad en designer har att 
förhålla sig till och för att ha chans att påverka måste man lära sig att 
balansera: att visa på problem utan att skrämma iväg kunden. I detta 
projekt hoppas jag kunna förhålla mig mer kritisk till problematiken 
än Prins Carl Philip, men samtidigt inte lika aggresiv som Andrea 
Hasler. 
 Under Stockholm Furniture Fair 4 - 8 februari 2014 samlades det 
in artefakter med olika formelement som kan kopplas till bins värld 
(se bilaga 2). Detta hjälpte till för att få en överblick över hur dessa 
använts i formgivning idag. Även ett kandidatexamensarbete av Miia 
Vallius studerande grafisk design och illustration på Konstfack un-
dersöktes, vilket belyste bidöden med hjälp av keramiska skulpturer 
samt illustrationer. (se bilaga 1).
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2.3 Livscykelanalys

Stomme: Stålrör 
Ytbehandling: Blånering
Ben: Björk
Ytbehandling: Linolja
Sittyta: Mattvarp, 100% bomull

Målet med artefakten är att använda så pass rena material som möj-
ligt och på så sätt underlätta återvinning. Dessutom är det önskvärt att 
materialen gärna får ha sitt ursprung inom Sveriges gränser, dels för 
att slippa onödiga transporter, men även för att gynna landets tillväxt.
 Artefaktens stomme utgörs av 20 mm stålrör. Stål har den utmärkta 
egenskapen att det kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att 
man behöver göra avkall på kvaliteten. Järnatomerna är eviga och 
genom att smälta om skrot kan man enkelt få dem att inordna sig i en 
ny ordning för att bilda nya stål med nya egenskaper. Även ytbehand-
lat stål går bra att återvinna.18 Dessutom är järnmalm en av Sveriges 
stora naturresurser. Sverige är nämligen den enda stora järnmalmsex-
portören i EU och står för ett par procent av produktionen i världen.19 
Att stommen utgörs av rör och inte massivt material innebär i slutän-
dan besparing av material. 
 Artefaktens ben utgörs av björk vilket är ett förhållandevis hårt trä-
slag med en densitet på 630-670 kg/m3 jämfört med furuns 480-530 
kg/m3. Den är vanligt förekommande i hela landet, med den bästa 
kvaliteten hittas i ett bälte från Gästrikland via Bergslagen till Värm-
land. Björken är det träslag som har det bredaste användningsområ-
det av alla svenska träslag och var innan 1950-talet det mest använda 
träslaget inom möbeltillverkning, men har sedan dess inte använts i 
någon större utsträckning. Björk har ofta använts till delar som 
kräver stor styrka såsom till ben och sarger. Veden är ljus, ströporig 
med svagt synliga årsringar.20 

18 Jernkontoret, “Återvinning av järn och stål”, 2014-04-06 
 http://www.jernkontoret.se/stalindustrin/staltillverkning/atervinning/
 index.php
19 Utrikespolitiska institutet, “Naturtillgångar och energi”, 2014-04-07
 http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Naturtillgangar-Energi
20 Dahlgren, Torbjörn, Wistrand, Sven & Wiström, Magnus, Nordiska träd
  och träslag, 3., rev. uppl., Stift. ARKUS, Stockholm, 1999,s. 54-61
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 Sittytan består av mattvarp i 100% bomull. Tråden som används i 
modellen är inköpt på Erikshjälpens second hand och saknade upp-
gifter om ursprung, men till den slutgiltiga produkten är ekologiskt 
odlad bomull att föredra. I över 5000 år har fibrer från bomullsplan-
tan använts för att tillverka klädesplagg. Idag täcker bomullen ensam 
ungefär 40% av världens behov av textilfibrer. I den icke ekologiska 
bomullsodlingen används stora mängder jordbrukskemikalier. Den 
upptar endast 2,5% av jordens uppodlade jordbruksmark men för-
brukar en oproportionerligt stor andel av den totala användningen av 
jordbrukskemikalier och inte mindre än 25% av den totala mängden 
insektsbekämpningsmedel. Enligt WHO (Världshälsoorganisatio-
nen) är de flesta bekämpningsmedel som används för bomullsodling 
skadliga. Människor som exponeras för kemikalierna utsätts för en 
stor hälsorisk och kan bli förgiftade. 
 Ekologisk bomullsodling kan beskrivas som odling utan kemiska 
bekämpningsmedel och utan handelsgödsel. Odlingen ska baseras på 
lokala och förnyelsebara resurser. Rent praktiskt innebär det bland 
annat att bonden odlar med så kallad varierad växtföljd. I stället för 
att bara odla t ex. bomull, sås även andra grödor. Majs kan odlas 
mellan bomullsskördarna och dessutom mellan bomullsraderna. På 
så sätt behåller jorden sin bördighet bättre och det försvårar också 
insektsangrepp. Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från till 
exempel kor eller höns. 21

 Hela produkten innehåller biologiskt nedbrytbara eller återvin-
ningsbara material vilka även är lätta att plocka isär vid slutet av 
produktens liv.
 Intentionen är att göra en så pass spännande och unik möbel att den 
känns värd att behålla under en längre tid. Detta är förstås inget man 
kan garantera eller förutspå, än mindre när stora delar av produkten 
är lite utav ett experiment och man inte vet förrän i efterhand hur väl 
exempelvis mattvarpen är rent fysiskt hållbart i relation till en 
människas vikt, om det ens är behagligt att luta sig mot, eller om 
någon annan form av tråd skulle passa bättre. Detta är en chansning, 
men med hjälp av att inte använda färgade material och förhållande-

21 Världsnaturfonden, “Bomull  – En ren naturprodukt?”, Oktober 2005,
 2014-04-07, s. 3, 
 http://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf
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vis enkla former, bör det finnas en större chans att resultatet i slutän-
dan ändå ska tåla ögats slitage över tid. 
 Den ständiga frågan för en designer att besvara är: ”Behövs det 
verkligen (i detta fall) en stol till?” Det gör det för det mesta aldrig. 
Men i detta projekt kan man även ställa sig frågan: ”Behövs verkli-
gen bin?” och där vet vi alla vad svaret är. Detta är min uttrycksmetod 
och mitt medium för att påvisa problematiken, därav bör den – för 
binas skull – vara berättigad till sin existens.

2.4 Praktiskt utförande
Research har gjorts dels genom kontakt med doktorand Lina Her-
bertsson. Kontakt har tagits med svenska biodlarföreningen för att 
fylla i de luckor i min research som behövdes. Även biodlare som 
tidigare träffats, har kontaktats. Tidigt i processen gjordes små mo-
delltester, dels för att inte glömma bort vissa tankar som gått förbi en, 
dels för att i görandet utveckla andra tankar och snabbt inse hur väl 
vissa idéer fungerade eller ej i praktiken. När dessa var klara valdes 
några ut att göras i skala 1:1, vilket reviderade många formbeslut.
Därefter har många företag kontaktats för att finna lämpliga material 
att tillverka prototypen av. Industriprogrammet på Kungsmadsskolan 
tillverkade slutligen stålstommen. 

3. Resultat

3.1 Gestaltningsprocessen
Efter att research gjorts kokades essensen av problematiken ner till 
dessa nyckelbegrepp för att ha tydliga riktlinjer att arbeta utifrån: 
Skörhet samt ’det stora i det lilla’. Vilken form av tredimensionell 
artefakt som skulle utformas stod oklart under en längre tid eftersom 
det kändes viktigt att det beslutet skulle tala sitt tydliga språk. Efter 
mailkorrespondensen med Lina Herbertsson (se s.7) stod det klart att 
den nuvarande relationen mellan människa och bi kan illustreras i att 
människan vilar sin och sitt samhälles tyngd på bina. Därför kändes 
det självklart att artefakten skulle vara någon form av möbel för den 
mänskliga kroppen att vila sin tyngd på. Detta även för att undvika att 
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problematiken blir något man iaktar från håll, utan att det snarare ska 
inbjudas till en kroppslig upplevelse: vi litar blint på att deras sköra 
samhälle kan hålla vår samhällstyngd, hur vi än behandlar dem och 
det som de är beroende av.
 För att artefakten ska uttrycka ’det stora i det lilla’ gick mycket av 
modellarbetet ut på att försöka hitta vägar till att visa att många små 
tillsammans är starka. Ett enda honungsbi kan inte ensam överleva 
utanför sitt samhälle. Även fenomenet av svärmning spelade även det 
in fint i detta konstaterande.
 Det började sökas efter ett lämpligt material för att illustera detta, 
samt för att få in det andra nyckelordet skörhet. Det konstaterades att 
tråden skulle kunna passa in. Mycket få personer skulle våga vila hela 
sin kroppstyngd på en hängmatta bestående av en endaste tråd. Skulle 
vi, mot all förmodan trots allt försöka, skulle vi behandla tråden med 
stor försiktighet, redo att snabbt ta emot oss om den skulle brista. Är 
det däremot flera tunna trådar som hjälper till att fördela vikten på 
varandra, är det större chans att det inte går sönder, men försiktighe-
ten och otryggheten torde finnas kvar. På detta sätt menar jag att vi 
borde behandla bina: Med försiktighet, respekt och med större för-
ståelse över på vilket sätt de bär oss. Att allt hör samma; vår girighet 
och oförsiktighet blir deras död. Vi sätter oss själva i första rummet 
och låter bina anpassa sig efter oss, samtidigt som vi är i större behov 
av dem än vad många är medvetna om, och bristningsgränsen för hur 
illa behandlade de som art klarar av börjar bli nådd. Vi måste bruka 
jord och mark med större försiktighet. Vi behöver deras hjälp för att 
hålla oss uppe. Faller dem, så faller vi.
 Skissarbetet gick till stor del ut på att göra små modeller av stål-
tråd, lera och kartong, där ståltråden konstaterades vara bäst lämpat 
för att ge det sköra intrycket som eftersträvades  (se bilaga 3).
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Efter delgenomgång två valdes vissa av dessa ut att göras i skala 1:1 
med hjälp av att böja plaströr (se bilaga 4). En av dessa innehöll en 
droppformad sittyta hängandes från en trebent ställning. Intentionen 
med formen var att den skulle upplevas som att den en gång i ti-
den varit rund, men efter att ha blivit nedtyngd under lång tid, blivit 
droppformad. I detta skede uppstod dock problem: För att en män-
niska ska få plats och sitta bekvämt krävdes det en sittyta vars total-
längd var ca 160 cm. Skulle den, så som den gjorde i modellen, sedan 
vara hängande från en trebent ställning skulle det då krävas att denna 
var så pass hög att den definitivt inte skulle få plats i en inomhusmiljö 
om denna inte har en väldigt hög takhöjd. 
 En av de andra lösningarna innebar en form av ben i vilken arte-
fakten kunde fungera gungande, detta för att förstärka den otrygga 
känslan och försiktigheten när artefakten används. Droppformen blev 
då omotiverad och byttes ut till en cirkulär form med 90 cm i diame-
ter. Denna regelbundna form förenklade och ökade möjligheterna till 
hur tråden sedan kunde dras och bilda mönster (se bilaga 5).
 Efter handledning med Miguel Salinas och Kalle Nuzskowski kon-
staterades det att den gungande sittytan skulle bidra till en stor belast-

Den droppformade modellen.
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ning på benens, i sådana fall, två fästpunkter. Därför påbörjades en 
skissprocess där stommen istället hängde på fyra punkter. 

Dessa ben är vinklade utåt för att förstärka att vår tyngd får artefakten 
att vilja vika benen under sig. Benens vinkel utgår från att gå kant i 
kant med cirkeln för att sedan lutas i riktning till stommens fästpunk-
ter. För att benen och stålstommen skulle kommunicera med varan-
dra, frästes benens hårda kanter till en mjuk radie (se bilaga 6). Efter 
delgenomgång 4 konstaterades det dock att själva sitthöjden behövde 
sänkas samt lutningen på sittytan behövde bli planare. Detta för att 
dels inge rätt affordance samt för att man verkligen skulle behöva 
anförtro sin vikt åt artefakten och undvika att man inte enbart blev en 
möbel mot vilken man kan att luta sig lite lätt mot.
 På cirkeln svetsades det fast fyra stålrör i samma dimension som 
stommen. Dessa går tre centimeter rakt ned, för att sedan sticka ut 
5 cm från formen. Anledningen till denna nedstickning var för att 
inte störa regelbundenheten i hålen genom vilka trådarna skulle dras. 
Dessa fyra utstickande rör bidrar dels till att distansiera benen från 
den cirkulära formen samt för att fungera som fästpunkt till benen. 

De vinklade benen
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Som avslut på de öppna rören sattes en konvex björkknopp. Detta 
för att få en tydligare koppling mellan ben och stomme, dels till sitt 
material, samt till sitt formspråk och på så sätt få de två delarna att 
samspela på ett naturligt sätt.

’

 

För att de trådar som ska bilda sittytan ska hållas på plats utan att ris-
kera att med tidens rand glida runt och på så sätt deformera mönstret, 

Hålbilden i stommen.

Björkknopp som avslut på rören.
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krävdes det hål i stommen i vilka tråden kan träs igenom. Detta inne-
bär att det krävs att stommen är gjord i ett fysiskt hållbart material 
som inte försvagas anmärkningsvärt vid denna åtgärd. Därför blev 
stommens material valt till stålrör. Detta för att undvika att behöva 
kompromissa med uttrycket som trådarnas täthet kan skapa, vilket 
skulle kunna bli fallet med exempelvis böjträ, beroende på hur tätt 
man önskar ha hålen. 

Hur trådarna skulle dras gjordes i många olika mönster på små mo-
deller (se bilaga 3). Vissa visade helt ostrukturerade trådar medan 
andra tvärtom var väldigt strukturerade. När stommen bestämdes till 
att bli cirkulär konstaterades det att de väldigt strukturerade mönst-
rena bidrog till en intressant dekor till funktionen som sittyta. Dessa 
gjordes även i skala 1:1 på en uppspikad cirkel för att undersöka hå-
lens täthet. Den bestämdes slutligen till 2 cm mellan varje hål, detta 
för att sittytan inte ska bli alltför tät och därmed inge mer trygghet än 
önskat, samtidigt som den ändå måste bli så pass tät att den håller och 
blir någorlunda bekväm att vila kroppen mot. (se bilaga 7)
 Materialet till artefaktens ben bestämdes till björk. Detta grundade 
sig primärt på att det ljusa virket skulle kunna fungera i god kontrast 
till den blånerade stålstommen. Av samma kontrastskapande orsak 
till stommen, bestämdes trådens färg till oblekt bomull. (se bilaga 7)

Tråddragning
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3.2 Analys av gestaltningsarbetet
Genom ytterligare produktutveckling skulle dagens borrade hål i 
vilka trådarna sitter, kunna bytas ut mot en annan lösning, eftersom 
syftet endast är att hålla tråden på plats. 
 I prototypframtagningen uppstod produktionstekniska problem vid 
valsning för att göra stålstommen till en cirkel. Det innebar att rörets 
cirkulära profil blev något tillplattat, vilket med största sannolikhet 
skulle gå att undvika i en maskinpark med tillgång till rätt redskap. 
 För att minska risken att trådarna ska skavas av mot stålstommen 
vid användning gjordes försänkningar av hålen. Hur väl detta fung-
erar i längden är även det för tidigt att sia om. En möjlig åtgärd är att 
pulverlackera stommen, vilket skulle innebära att färgen lägger sig 
som ett skyddande hölje runt de eventuellt vassa kanterna.
 Intentionen med artefakten var att människan ska kunna vila sin 
tyngd på den, men exakt vilken typ av sittande det slutgiltiga resul-
tatet inbjuder till är svårt att veta innan modellen är färdigställd och 
alla trådar är på plats. Arbetet har utgått från att trådarna kommer att 
fånga kroppen och ge med sig till viss del, förhoppningsvis utan att 
bli slappa och deformera mönstret. Hur detta verkligen fungerar med 
mattvarp kommer att visa sig, annars är andra sorters trådar, kanske 
med någon form av elasticitet, diskuterbara. 
 En kritisk aspekt till projektet är om budskapet verkligen når fram, 
eller om det är alltför subtilt gestaltat. Inspirationen kommer uteslu-
tande från research kring bidöden, översatt till ledorden Det stora 
i det lilla och skörhet. Efter att arbetat med denna metod och med 
det resultat som det slutligen landade i, kan slutsatsen dras att dessa 
metaforer samt gestaltning egentligen kan spegla många fler problem 
i samhället än CCD, som handlar om hur välfungerande kretslopp 
rubbas på grund av människans giriga inverkan. Dock är detta inget 
som från början varit intentionen, men resultatet kan eventuellt tol-
kas så. För mig personligen kändes det dock viktigt att inte heller 
underskatta betraktarens förmåga till egen reflektion. Vissa kommer 
förmodligen förstå tankegångarna i stora drag, medan andra snarare 
endast får den kroppsliga upplevelsen och känslan av otrygghet kring 
om sittytans trådar verkligen kommer att hålla för deras vikt. Oavsett 
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hur stor förståelsen än må bli, är förhoppningen att artefakten berör 
betraktaren/användaren på något plan.
 Projektets styrka är att resultatet fick en intressant helhet och 
mönstret trådarna bildade blev långt bättre än jag vågat hoppats på.

4. Diskussion
Den största frågan att ställa sig i det här projektet är: Hur kommer 
artefakten att påverka den faktiska verkligheten för bina? Och svaret 
är med största sannolikhet: Inte alls. Utan tillverkare, köpare eller 
någon form av sponsor är det svårt att påverka en komplex verklighet 
där pengar styr. Det lilla jag som student kan göra genom att välja 
bidöden som ämne till mitt examensarbete, är att synliggöra frågan. 
För många som frågat vad ens ex-jobb handlar om har problemati-
ken kommit som en överraskning. Det lilla djuret är inget gemene 
man tänker på till vardags och det faktum att de är hotade kommer 
med förvåning. Med säkerhet vet vi att resultatet åtminstone kom-
mer vara utställd i Växjö Konsthall i två veckor och om möjlighet 
ges, även på Stockholm Furniture Fair 2015. Under den tiden kom-
mer den, förhoppningsvis, upplysa besökarna om det faktum bidöden 
innebär. Verklig, faktiskt skillnad är som sagt svår att uppnå utan att 
någon är beredd att ge pengar eller om detta blir någon beslutsfatta-
res hjärtefråga. Tänk om landsbygdsminister Eskil Erlandsson bjudas 
in till vernissaget för första provsittningen av artefakten. Skulle han 
våga slå sig ned? Skulle trådarna hålla för honom? Skulle detta hjälpa 
honom att fatta de rätta besluten om hur mark får och bör skötas? 
I slutändan är det förmodligen maktens män eller pengar, som kan 
rädda många av våra pollinatörer.
 Vi alla måste inse att sättet vi lever på och beslut vi tar i vardagen 
påverkar mer än vår plånbok. Vi alla måste inse att framtiden balan-
serar på en tunn tråd.
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Bilaga 1
Prima vista, sammanfattning del 1
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Bilaga 2
Prima vista, sammanfattning del 2
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Bilaga 3 
Modellarbete
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Bilaga 3 
Modellarbete, fortsättning
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Bilaga 4 
Mock-ups
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Bilaga 5
Tråddragning
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Bilaga 6 
Prototypframtagning
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Bilaga 7 
Slutresultat
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Bilaga 7 
Slutresultat, fortsättning


