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Sammanfattning 

Detta test och utvecklingsmaterial är en presentation av en nyskapande kooperativ arbetsmodell 

som via projektet i mån av projektutrymme, testats mot vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Materielet utgör underlag för fortsatt utveckling i regi av föreningen Östgöta Bi, dess 

samarbetsparter och andra intressenter som vill främja ökad tillgänglighet och lönsamhet inom 

biodling genom samverkan.  

Östgöta Bi Ekonomisk Förening (ÖBEF) har sedan 2010 arbetat med kooperativ biodling utifrån ett 

näringsmässigt tänk. 2016 ansöktes om medel från Nationella Honungsprogrammet (SJV) för att testa 

och utveckla en ny organisationslösning. Konceptet har benämnts bigårdsrättsförening och innebär 

att medlemmar finansierar minst 5 bisamhällen åt föreningen och vidare äger rätten och ansvaret att 

sköta dessa ”som om de vore helt egna”, att jämföra med en bostadsrätt i en bostadsrättsförening, 

samt lyfta avkastning från dem.   

 

Denna ”bigårdsrätt” kopplas direkt till föreningens olika affärskoncept som inkluderar varumärken, 

säljkanaler, stödstrukturer med mera. Föreningen samverkar sedan tidigare för att kunna erbjuda 

honungshanteringstjänster och annan viktig service åt medlemmarna. Antingen genom egna 

tillgångar, eller genom att samverka med andra aktörer. 

Via detta system hoppas ÖBEF kunna främja en biodling som är tillgänglig för flera – med fokus i 

Östergötland. Viktiga delar är att sänka investeringskostnader, främja ett lönsamt honungspris, hitta 

gemensamma finansierings- och marknadsföringslösningar, dela och sprida relaterad kunskap 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet bland medlemmarna med mer. Detta för att hjälpa 

dem att stegvis växa och nå sina egna målsättningar med sin biodling. Sådan kunskap har 

sammanställts i projektet gällande olika metoder för att skapa hållbarhet i bigårdsrättföreningen som 

organiseringslösning samt ur biodlingsspecifika hänseenden för att skapa en tillväxt av bigårdsrätter 

och produktion.  

Att kunna nå nya målgrupper är en del i att öka tillgängligheten till biodling. Därför har kartläggningar 

och omvärldsanalyser genomförts för att förstå vilka förutsättningar som krävs mot olika målgrupper. 

Vidare har ÖBEF ökat sitt medlemsantal till en nivå som är lämplig för att grundlägga en hållbar 

tillväxt utifrån de organisations och styrningsmodeller som projektet definierat som lämpliga. 

Medlemsaktiviteter har genomförts under projektperioden för att införliva nya medlemmar i 

föreningen. Dessa har alla åtagit sig att bygga bigårdsrätter (en förutsättning för medlemskapet). 

Flera av de nya medlemmarna är företag. 

Denna skrift innehåller ett urval av metoder, strategier och stödstrukturer att använda i en 

kommande ”fas 2” då bigårdsrätter skall byggas praktiskt och produktionssamverkan mellan 

medlemmar initieras. Urvalet är hämtat bl.a. från några av de mest erfarna och största 

yrkesbiodlarna i Sverige, vetenskapliga källor enligt källhänvisning samt andra goda exempel.  

Via de intressentnätverk som etablerats i projektet, och/eller internt i föreningen, kommer 

utvecklingsmoduler att skapas från dessa för implementering via nya projekt och/eller föreningens 

ordinarie verksamhet, bland annat genom studiecirkelverksamhet.  

 

Detta ”blueprint” för bigårdsrättsföreningens utveckling de kommande åren är helt nödvändig för att 

inte arbeta i blindo (gå på känsla), samt för att hålla fokus på att addera saknade pusselbitar i 

utvecklingen av Östergötlands näringsbiodling. En regional biodlingskooperation med öppet 

medlemskap för både juridiska och fysiska personer, liten som stor, blir en kompletterande lösning 

till ideella biodlingsföreningar och privata biodlingsföretag. Via detta kan nya former av stöd- och 



Projekt Biodling, tillgänglig för flera – i Östergötland (FAS 1)  Dnr 3.2.18-5261/16 
 

2 
 

samverkansstrukturer skapas som bidrar till att utveckla och stärka näringen ur flera olika aspekter.  

 

 

 

 

Innehåll 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

Syfte ......................................................................................................................................................... 3 

Metod ...................................................................................................................................................... 4 

Bigårdsrättsförening ................................................................................................................................ 5 

Beskrivning av konceptet ........................................................................................................................ 5 

Organisation och styrning ....................................................................................................................... 8 

Interna utbildningar .............................................................................................................................. 18 

Behov för en mer tillgänglig biodling i Östergötland ............................................................................ 19 

Stödstrukturer för tillgänglig biodling ................................................................................................... 21 

Kupor och bisamhällen .......................................................................................................................... 24 

Finansiering ........................................................................................................................................... 27 

Avslutande reflektioner ......................................................................................................................... 31 

Referenser ............................................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 – Mikroslungrum ...................................................................................................................... 34 

Bilaga 2 – Mobil bipaviljong .................................................................................................................. 36 

Bilaga 3 – Intervjuer och studiebesök ................................................................................................... 36 

Bilaga 4 – Biodling för personer med funktionsnedsättningar ............................................................. 42 

Bilaga 5 – Biodling för ungdomar/unga vuxna ...................................................................................... 45 

 

 

  

Den som vill veta mer om ÖBEF är välkommen att besöka 

www.ostgotabi.se eller mejla info@ostgotabi.se 

http://www.ostgotabi.se/
mailto:info@ostgotabi.se


Projekt Biodling, tillgänglig för flera – i Östergötland (FAS 1)  Dnr 3.2.18-5261/16 
 

3 
 

 

Bakgrund 

Östgöta Bi Ekonomisk förening (ÖBEF) har sedan 2010 arbetat utifrån tänket att den kooperativa 

producentföreningen som organisationsform är en nyckel för att minska trösklar, främja innovation 

och stärka ekonomiska förutsättningar inom biodlingsnäringen. I detta ingick även idén om att 

integration och arbetsintegrering är områden där biodling kan spela en större roll än idag.  

 

Under åren har det lilla kooperativet stött på utmaningar som medlemmarna nu, efter lång tid av 

testande och diskuterande, tror sig att funnit en möjlig lösning på. Det har handlat om att hitta enkla 

och tydliga lösningar på ansvar och roller, vinstutdelning utifrån insats och så vidare. Många misstag 

har gjorts från vilka nyttiga erfarenheter dragits. Redan har vissa nyckelstrukturer skapats inom 

ÖBEF, värda att bygga vidare kring. Det gäller bland annat erfarenhet av legoslungning, 

bipaketsförsäljning via posten, CSR-bikupor och villakupor som hyrs ut till privatpersoner. 

 

Modellen ÖBEF nu prövar fullt ut för att bättre paketera dessa verksamheter är inspirerad av 

bostadsrättsföreningens modell och handlar om att omstöpa verksamheten till en 

”bigårdsrättsförening”. I denna modell äger ÖBEF alla tillgångar men besittning och bruk av bin och 

bikupor tilldelas medlemmar i form av bigårdsrätter, precis som bostadsrätter i en 

bostadsrättsförening. Gemensamma tillgångar som honungshantering, marknadsföring, 

avelsprogram med mera hanteras av medlemmarna. Dessa utgörs i första hand av biodlare med 

näringsmässiga ambitioner och som deltar aktivt i verksamheten. På så vis kan verksamheten växa 

underifrån, ett steg i taget, med goda villkor för de som deltar. 

 

För att sammanfatta, testa mot biodlare i regionen och vidare förankra denna idé ansökte och erhöll 

ÖBEF medel från jordbruksverket till projektet ”Biodling, Tillgänglig för flera – i Östergötland”. I detta 

ingår att ta fram anpassade förslag på gemensamhetslösningar gällande honungshantering och 

biodlingsutrustning och kartlägga behov hos nya målgrupper och förutsättningar för hållbar 

näringsbiodling. 

 

Resultatet skall även tillgängliggöras på ett sätt att hela landet kan ha nytta av det. Därför är det 

viktigt med en teoretisk testning och utvecklingsdel i projektet. Detta för att de olika delarna av 

konceptet skall kunna verifieras för att ge bäring i enlighet med befintliga kunskaper, vetenskap och 

beprövad erfarenhet. På så vis kan intressenter som vill pröva att starta en egen bigårdsrättsförening, 

eller inspireras till nya konceptet utifrån detta arbete, känna större tillförlitlighet till resultatet 

oberoende av mänskliga faktorer som kan ha spelat in under det praktiska utvecklingsarbetet. 

 

En annan viktig anledning med en teoretisk testning och utvecklingsdel är att Östgöta Bi behöver en 

grundplan för att hålla samman verksamheten under kommande års utvecklingsarbete. Denna 

rapport blir en ”huvudbok” för föreningen att samverka kring för utveckling, förhoppningsvis under 

lång tid efter att projektet avslutats. Mycket ny kunskap har inkommit till ÖBEF tack vare denna 

projektdel med research och omvärldsbevakning som fyllt i blinda fläckar i bigårdsrättsmodellen som 

troligen hade kunnat skapat besvär om föreningen jobbat på utan att känna till dem. 

 

Syfte 

Att presentera en teoretiskt testad och utvecklad modell på bigårdsrättsförening kopplat till 

stödstrukturer som ger möjlighet att skapa en biodling som är tillgänglig för flera – i Östergötland.  
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Att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat internt underlag för riktning av föreningens ordinarie 

verksamhet under kommande år - i det fortsatta utvecklandet av Östgöta Bi som 

bigårdsrättsförening. 

 

Att erbjuda ett kvalitetssäkrat underlag för att inspirera till nya kooperativa biodlingslösningar i 

resten av Sverige och för byggande av nya utvecklingspartnerskap. 

  

Metod 

 

Vi har arbetat med nedanstående metoder. 

 

Fokussamtal 

I inledande fokussamtal med erfarna östgötska biodlare, kopplade till SBR, samt nybörjare gavs 

grundläggande regionalt relaterad information projektet byggt vidare på. Detta byggdes sen vidare 

via nya fokussamtal med ledande personer inom SBR Sverige, bisjukdomskonsulent Preben 

Kristiansen samt Magnus Gröntoft från Jordbruksverket.   

 

Studiebesök och intervjuer 

Vidare har projektet genom studiebesök och telefonintervjuer med erfarna näringsbiodlare, ”de som 

lyckats på riktigt”, skaffat mer information för att fylla våra eventuella kunskapsluckor kring vad som 

krävs för hållbar tillväxt inom biodlingsföretagande. Detta innefattar även biodlare som arbetar 

näringsmässigt med topplistkupor. Dessa har vi redovisat som bilagor. 

 

Enkät 

En enkät med intresseförfrågan kopplade till det som diskuteras i denna rapport skickades ut via FB-

sidan ”Biodlare i Östergötland”. Svarsfrekvensen var låg men utskicket genererade flera nya 

medlemmar till Östgöta Bi. På grund av den låga svarsfrekvensen redovisas inte resultatet i denna 

skrift men behålls som underlag för kommande medlemsrekryteringssatsningar. Projektet tolkar 

detta som att bigårdsrättsföreningen kräver en viss kategori av biodlare – de övertygade eldsjälarna 

som vill arbeta med småskalig näringsbiodling – i detta skede av dess utveckling. 

 

Egna erfarenheter och research 

Ovanstående har vi dockat med ÖBEF:s egna erfarenheter från 7 år av småskalig näringsbiodling, 

framtagande av prototyper för varor och tjänster samt kooperativ organisering. Vi har även adderat 

kunskap via research gällande goda exempel från andra näringar, organisationsteori, samtalstrådar 

på internetforum med mera, för att vidare utveckla och kvalitetssäkra konceptet. 

  

Praktiska aktiviteter relaterade till prövning av bigårdsrättssystemet 

Under hösten 2016 och vår/sommar 2017 har ÖBEF omstrukturerat sin organisation till en 

bigårdsrättsförening. Medlemsrekrytering har ägt rum och 7 nya medlemmar (totalt är vi nu 10, 

varav flera är företag) har engagerats i verksamheten. Den teoretiska modellen har delvis 

tillgängliggjorts praktiskt, samt kompletterats med interna affärsmodeller, via en enkel 

”medlemspärm” samt kunskapsdelning via träffar och medlemsforum online (Facebook).  

 

I pärmen finns grundläggande information en medlem behöver veta för att delta i 

bigårdsrättsföreningens verksamheter. Detta levande dokument kommer att utvecklas över tid och 

kompletteras med en ”medlemsmapp” på Google drive där föreningsinformation uppdateras 
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kontinuerligt.  

 

TEAL-protokollet som beskrivs i denna skrift har vi börjat använda vårt interna medlemsforum på 

Facebook (hemlig grupp). Den huvudsakliga testaktiviteten har handlat om hur vi utformar ett nytt 

program för sponsringskupor där alla medlemmar som vill är involverade.  

 

Flera medlemsträffar/studiebesök har ägt rum för att initiera nya medlemmar i de stödstrukturer och 

affärsmodeller Östgöta Bi har tillgång till idag. Studiebesöken har förutom hos Östgöta Bis 

verksamheter gjorts hos Johan Ingjald i Pålsboda för att lära mer om topplistkupor för 

näringsbiodling samt Mariehovshonung där Östgöta Bi slungar och tappar sin honung. 

 

Bigårdsrättsförening 

Beskrivning av konceptet 
 

Istället för att äga en fastighet själv så äger medlemmar i en bostadsrättsförening en fastighet 

gemensamt och köper rätten att besitta och bruka en bostad i fastigheten – en bostadsrätt. Detta är 

en välfungerande och beprövad lösning som tillhör standardlösningarna på svensk bostadsmarknad. I 

bigårdsrättsföreningen fungerar det på liknande sätt. Föreningen äger, eller har på andra sätt tillgång 

till, den utrustning som krävs för att driva en näringsbiodling. Medlemmarna köper sen rätten att 

ansvara för och lyfta avkastning från några av föreningens bisamhällen – en bigårdsrätt. Föreningens 

gemensamma affärsverksamheter skapar sedan förutsättningar för de gemensamma tillgångar som 

alla medlemmar kan nyttja – inklusive att producera och sälja gemensamma varor och tjänster. Via 

detta sänks investeringskrav på enskilda biodlare och biodlingen blir mer tillgänglig, för flera. 

Bigårdsrätten är helt eller delvis bunden till föreningens olika affärsmodeller och gemensamma 

planering. 

 

Tanken är att bigårdsrättsföreningen ska utgöra ett stöd för att hjälpa medlemmarna att växa sin 

verksamhet. Medlemmarna bestämmer själva hur deras egna bigårdsrätter ska se ut och hur de vill 

arbeta, inom ramen för vissa gemensamma standarder som tas fram demokratiskt i föreningen. 

Systemet är anpassat för att hantera komplexitet vilket är en förutsättning för att nå framgång. 

Modellen är tänkt för den lilla biodlaren likväl som den stora där varje trappsteg för tillväxt är tydligt 

och lättare att överbrygga än för enskilda näringsbiodlare. Enskilda bakslag kan helt eller delvis 

absorberas av medlemmarna gemensamt. Verksamhetsvolymen anpassas till medlemmarnas behov 

genom flexibla decentraliserade lösningar som till överkomlig investering kan betjäna många 

medlemmar samfälligt. Medlemmar kan välja att ha all sin biodling i föreningen eller bara delar av 

den. Om föreningen gör överskott så delas vinst ut till medlemmarna som deltagit i att skapa den, 

därmed ges incitament för medlemmar att stötta dess utveckling på ett bredare plan. 

 

Medlemskapet 

 

Det är viktigt att skyldigheter och rättigheter hamnar i en bra balans i en kooperativt driven 

affärsverksamhet. Biodlarna måste sannolikt kunna behålla sin frihet att sköta sina bin som de själva 

finner mest lämpligt för att vara intresserade. Lika viktigt är det att skapa standardiserade system 

som hjälper bigårdsrättsföreningen att skapa en rationell och ekonomiskt hållbar samhantering av 

biråvaror och utrustning – med effektiv smittskyddshantering. 
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Modellen ÖBEF prövar är att en juridisk eller fysisk person blir medlem genom att köpa rätten att 

besitta och bruka minst 5 bisamhällen som ägs av föreningen. Den nya medlemmen accepterar 

föreningens stadgar, policys och gemensamma riktlinjer. Sedermera får denne tillgång till resurser 

inom bigårdsrättsföreningen och kan börja tjäna pengar och växa från start. Medlemmen kan sedan 

fortsätta att utöka sin bigårdsrätt med fler bisamhällen och mer utrustning efter egen önskan. 

Eftersom konceptet är i sin linda har ÖBEF godtagit att nya medlemmar ges 3 år på sig att bygga upp 

sina grundläggande bigårdsrätt. Investerande medlemmar är välkomna men äger bara en tredjedels 

rösträtt på föreningsstämman. 

 

Att få sin bigårdsrätt att växa 
 

En medlem som önskar fler än 5 samhällen kan utöka med avläggare eller köpa in fler. Ju fler 

medlemmar som lägger gemensamma beställningar inför nästa säsong, desto större blir de 

gemensamma externa inköpen och därmed kan priserna pressas ned. Ju mer medlemmarna 

accepterar standardmateriel inom föreningen ju lägre priser kan troligen erhållas via detta system. 

Besittningsrätt på bisamhällen kan även säljas internt mellan medlemmar, liksom utrustning. Ju mer 

medlemmarna handlar av varandra ju mer värden stannar kvar och bidrar till medlemsnytta inom 

organisationen. All samverkan mellan medlemmar sker enligt avtal. 

 

Bigårdsrättsföreningens olika affärsmodeller hjälper medlemmar att hitta finansiering till sin 

bigårdsrätt. Östgöta Bi har idag ett antal olika affärsmodeller att erbjuda, exempelvis drottningodling, 

villakupor, bipaketsproduktion, provisionsförsäljning av honung och sponsorkupor till företag. 

Dessutom testades försäljning av lokal andelsmat i projektet vilket medlemmarna kan fortsätta med 

om de önskar, där de kan sälja andelar från sina egna bigårdsrätter.  

 

Samhantering av skattlådor vid slungning 
 

Om en medlem har privata bikupor och bin kan hen om så önskas skriva samhanteringsavtal för 

honungshanteringen för dessa. Då kan hen, vid behov, ges tillgång till föreningens skattlådor till de 

privata samhällena som sedan samhanteras i anläggningar föreningen har tillgång till när de blivit 

fyllda av hens privata bisamhällen. Medlemmen hämtar tillbaka tomma skattlådor och betalning för 

såld honung med avdrag för föreningens avgift för samhanteringstjänsten. Under 

samhanteringsavtalet måste de privata bisamhällena skötas enligt föreningens riktlinjer för 

smittskydd. Den möjligheten finns tillgänglig sedan tidigare men har inte hunnit testas under 

projekttiden med nya medlemmar.  

 

Fodervärdar 
 

För att ge nybörjare som inte vill/kan sköta 5 samhällen tillgång till systemet kan 

bigårdsrättsföreningen uppehålla ett fodervärdssystem. Nybörjare som går kurs kan ges tillgång till 

fodervärdskupor där bigårdsrättsföreningen och fodervärden delar skörden med varandra. Ett 

koncept liknande det ÖBEF testade under flera år i samverkan med Mariehovshonung i Söderköping, 

det gällde då ett 30-tal KRAV-bisamhällen föreningens medlemmar skötte vid sidan av sina egna och 

föreningens. Intäkterna från bina delades hälften var mellan ÖBEF och Mariehovshonung enligt ett 

leasingkontrakt. Därmed vet ÖBEF att ett dylikt system fungerar praktiskt. Mariehovshonung tjänade 

pengar på att sälja honungen som leasingkontraktet genererade och slapp samtidigt ta del av skötsel 

av bina.  
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Genom denna redan testade variant av leasing, ”fodervärdskap”, kopplad till bigårdsrättsföreningens 

stödstrukturer sänks tröskeln att bli biodlare och hjälper nybörjare att växa snabbare. Med 

intäkterna från fodervärdskuporna kan en egen bigårdsrätt så sakteliga byggas upp om så önskas. 

 

Konceptet skulle kunna vara direkt kopplat till nybörjarkurser för att öka tillgängligheten till både 

kunskap och bin. En förutsättning är naturligtvis att medlemmarna i bigårdsrättsföreningen är 

intresserade av att upplåta bisamhällen till fodervärdar på detta vis. En möjlighet är att ideella 

biodlarföreningar, studieförbund eller kanske byalag eller andra relevanta organisationer blir 

medlemmar för att använda sig av denna öppning till att skapa medlemsnytta. 

 

ÖBEF har inte testat fodervärdskap för nybörjare praktiskt men införlivar det som en teoretisk 

utvecklingsdel i rapporten som vi menar bör vara fullt praktiskt hållbar eftersom föreningen redan 

jobbat på detta vis under tidigare år, och då återinvesterat intäkterna i nytt kupmaterial och annan 

utrustning för att bygga upp kooperativet.  

 

Investerande medlemmar 

Lagen om ekonomiska föreningar tillåter investerande medlemmar med begränsat inflytande över 

föreningsstämman. Det handlar om att sätta in medel, vars värde betalas tillbaka med ränta eller 

enligt annan överenskommen ersättning. Detta är en möjlighet för bigårdsrättsföreningen att hitta 

kapital utan att behöva gå till finanssektorn. Likväl ett sätt för icke-biodlare att stödja utvecklingen av 

biodlingsnäringen, exempelvis lantbrukare som önskar mer pollinering eller livsmedelsföretag som 

vill säkra upp tillgången av honung till sin egen verksamhet, genom att investera i produktionen. 

 

Ekologiskt certifierad biodling 

 

Ekologisk certifiering kostar både pengar och tid samt ställer krav på bisamhällenas skötsel och var de 

är utställda. Det kan å andra sidan skapa fördelar ur både ekologiskt- och marknadsmässigt 

hänseende. För att tillgodose behovet kan bigårdsrättsföreningen skapa ett dotterbolag som är en 

speglig av organisationen och inom ramen för detta bedriva ekologiskt certifierad produktion. En 

förutsättning är naturligtvis att det finns tillräckligt många medlemmar med intresse för detta. 

”Moderkooperativet” bör sannolikt hållas konventionellt för att kunna få så bred medlemsbas som 

möjligt. Alla medlemmar har ju olika förutsättningar gällande möjligheten att uppfylla kraven för 

ekologisk certifiering. 

 

Utträde ur bigårdsrättsföreningen 

 

Att medlemmar kan begära utträde är en viktig parameter för att uppehålla medlemsnytta och 

motverka odemokratiskt toppstyre i bigårdsrättsföreningen. Dock bör urvattning av föreningens 

gemensamma tillgångar motverkas. Medlemmar som önskar utträde måste i första hand erbjuda 

sina bigårdsrätter till föreningens medlemmar. Organisationen kan även välja att köpa bigårdsrätten 

centralt om medlemmarna så önskar Den utträdande medlemmen får tillbaka det fulla värdet 

kontant eller i form av varor och tjänster. 

 

Bisamhällen och utrustning i bigårdsrätten kan såklart även följa med utträdande medlem och 

omvandlas till privat egendom, om styrelsen ger sitt godkännande till detta. För att hålla ihop 

bigårdsrättssystemet bör dock den möjligheten vara sista alternativet. Samhällena som ingår i 

bigårdsrättssystemet utgör ju underlag för uppehållandet av andra gemensamma tillgångar – 
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slungrum, lagerlokaler och annat. Om viktiga tillgångar som är med och bidrar både som efterfrågan 

på kapacitet och som finansiering av detsamma plötsligt försvinner så kan det riskera att skapa 

ekonomisk stress i föreningen. Naturligtvis är det även bigårdsrättsföreningens ansvar att bygga 

motståndskraft genom flexibla lösningar som kan skalas ned vid behov om det inträffar att många 

bisamhällen försvinner ur verksamheten på kort tid.  

 

Organisation och styrning 

 
Bigårdsrättsföreningen organiseras förslagsvis i en så flexibel organisation som möjligt med stort 

inflytande från medlemmarna (producenterna). Projektet tittade inledningsvis på en traditionell och 

delvis, men i ganska låg grad, hierarkisk lösning liknande de som traditionella svenska kooperationer 

kan använda sig av. Detta utifrån ÖBEF:s ursprungstanke. Vi fann dock att sådana lösningar riskerar 

att minska medlemmars engagemang. Liknande modeller finns redan hos exempelvis 

bostadsrättsföreningar och SBR –  där representanter från båda nämnda aktörer vi träffat under 

projektets miniseminarier/uppsökande verksamheter vittnat om att det ofta uppstår problem med 

att hitta medlemmar som vill ”fylla stolarna”. Detta problem är omvittnat inom större delen av 

föreningslivet i Sverige så det är naturligtvis inget specifikt för nämnda organisationer, även om just 

dessa påtalade det för projektet. 

 

Erfarenheter inom projektgruppen från sociala företag som jobbat med konsensus som beslutsmetod 

har också avskräckt eftersom detta leder till långa möten för varje beslut. Samtidigt finns en strävan 

efter en platt och inkluderande organisation med stort medlemsinflytande där människor inte blir 

överkörda eller hindrade av trögrörliga hierarkier i onödan. Vilket är en anledning till att vissa 

organisationer arbetar med konsensus. Detta alternativ bedöms dock inte som det bästa för en 

bigårdsrättsförening där medlemmarna måste kunna jobba flexibelt och ibland snabbt inom ramen 

för olika produktions- och affärsmodeller. 

 

Insikten om denna blinda fläck gällande organisation och styrning, samt våra egna tidigare 

erfarenheter av samverkanssvårigheter i vissa lägen, ledde till research i organisationsteori. Via detta 

fann vi en modern och innovativ variant där officiella hierarkiska positioner avskaffas bortom 

styrelsen. Denna organisationsmodell, som kallas ”TEAL”, innebär att företaget struktureras som ett 

decentraliserat nätverk av verksamhetsnoder, utan vare sig verksamhetsledare eller chefer. Istället 

används ett särskilt protokoll för styrning och beslutsfattande som alla medlemmar åläggs att följa.  

Stöttande ”TEAL-coacher” (i vårt fall ”bigårdsrättscoacher”) hjälper medlemmar att förstå 

verksamheten och fatta beslut enligt tre grundläggande protokolldelar. Via detta bildas 

arbetsgrupper vid behov och kunskap sprids ”svärmintelligent” i organisationen på ett organiskt sätt. 

Inom TEAL är det även viktigt med klara modeller för samarbete och konflikthantering. Den dagliga 

makten över verksamheten ligger hos medlemmarna under det att de följer av styrelsen fattade 

riktlinjer. TEAL som är en välbeprövad modell inom modern organisationsvetenskap beskrivs 

närmare senare i rapporten.   

 

En sannolikt viktig aspekt för att hålla ihop verksamheten är att någon form av ersättning ges till 

medlemmar som tar på sig uppdrag. Exempelvis kan den insatta arbetstiden betraktas som ett 

ekonomiskt värde som påverkar vinstutdelning eller ger rabatt på inköp från föreningen. Detta är 

även en viktig distinktion som påvisar skillnaden mot en ideell biodlarförening - att man får betalt 

närhelst det är möjligt för de uppdrag man utför.  

 

Grundidén är att allt i föreningen sköts av medlemmar, så långt möjligt är, för att påvisa betydelsen 
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av att det är producenterna själva som äger och driver verksamheten. Biodlingen, biodlarna och 

samverkansmiljön är kärnan som ger mening åt organisationen och utgör dess existensberättigande. 

 

Att börja bygga bigårdsrättsföreningen 

 
Bigårdsrättsföreningen måste med all sannolikhet byggas upp i små steg för att nå hållbarhet. 

En fri rekommendation projektet erhållit från konsultfirman ”Etik i Arbetslivet AB” som har särskild 

expertis inom organisation och grupputveckling, inklusive ”TEAL”, är att vi bör börja smått men inte 

för litet.  

 

Etik i Arbetslivet föreslår att runt 10 biodlare inleder med 5 kupor var så att föreningen får 

åtminstone 50 samhällen från start att jobba med, samt en tydlig men liten och hanterbar grupp som 

kan öva sig i att jobba självorganiserande tillsammans. När denna grupp har funnit en gemensam tillit 

mellan medlemmar och till systemet kan kunskapen förmeras via dessa medlemmar till en större 

grupp nya medlemmar. Varje medlem blir ambassadör för att rekrytera fler biodlare till föreningen. 

Samtidigt skapas ”bigårdsrättscoacher” som kan hjälpa nya medlemmar att komma in i 

organisationen.  

 

Östgöta Bi uppnådde exakt 10 medlemmar under projekttiden som alla accepterat kravet att 

finansiera 5 bisamhällen var åt föreningen och sköta dem som egna bigårdsrätter. Efter att 10 

medlemmar uppnåddes avslutades den aktiva medlemsrekryteringen. När den första ”kullen” 

bigårdsrättsägare har hittat en hållbar samverkan kan en ny rekryteringskampanj inledas. Arbetar 

man aktivt med de i projektet beskrivna samverkansmetoderna bör en snabb tillväxt av antalet 

medlemmar per år vara helt realistisk. Men först måste en grundläggande hållbarhet skapas. 

 

Viktigt är även en gemensam kommunikationsnod där medlemmarna kan logga in och se vad som 

händer i föreningen. Det gäller allt från säljstatistik, föreningens bokföring och slungningsscheman till 

producerad honung samt uppgifter om enskilda medlemmars bigårdsrätter och vinstutdelningar. Allt 

som är relevant för medlemmarna helt enkelt. Den totala öppenheten är viktig både för 

självorganisering (exempel: de duktigaste biodlarna kommer att synas så att andra kan hitta dem och 

ta efter deras arbetsmetoder) och upprätthållande av gemensamma regelverk (exempel: den som 

sprider yngelröta eller inte bekämpar varroan kommer att synas i systemet).  

 

Ett inköp av någon form av intranät och bigårdsprogramvara måste därmed ske vid något tillfälle. 

Inledningsvis kan modellen sannolikt utvärderas och byggas upp via enklare open source-lösningar 

och billiga alternativ, exempelvis google drive. I projektet har vi fört diskussioner med företaget ”My 

Beeline” om hur ett intranät kan byggas upp för yrkesbiodling som passar en bigårdsrättsförening.1 

Bedömningen är dock att ÖBEF behöver växa i minst ett år till innan vi kan säga vilka delar av 

intranätet som kommer att vara oss mer till gagn än en Google drive-lösning och gratisforum på 

internet vi enkelt kan använda oss av idag. Under projektet har etablerats ett internt medlemsforum 

på Facebook och en ”medlemsmapp” på google drive med relevanta dokument för medlemmarna.  

 

 

                                                           
1 https://www.mybeeline.co/en/ 
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Att hålla ihop arbetsgrupperna 

 

IMGD-modellen 

 

Varje ny medlem måste ta sig igenom en lärokurva om hur bigårdsrättsföreningen fungerar och vilka 

grundkunskaper som förväntas. Likväl kommer nya arbetsgrupper att genomgå en social 

utvecklingsfas i samarbetet innan stabilitet och produktivitet kan nås. Detta enligt den så kallade 

IMGD-teorin av Professor Susan Wheelan. Att ge medlemmarna kompetens i detta lär främja 

bigårdsrättsföreningens överlevnad och effektivitet. 

 

En grupps förmåga att arbeta effektivt beror enligt Wheelan inte så mycket på individernas 

personligheter utan handlar om kompetens och om arbetsgruppen som system. Varje arbetsgrupp 

måste göras stabil för att ett decentraliserat produktionssystem ska kunna fungera. Här kan IMDG 

vara till hjälp. 

 

Susan Wheelans modell för grupputveckling  

Stadie 1 Tillhörighet och trygghet  

 

Populärt kallad ”kärleksfasen” – här befinner sig alla nya medlemmar. Alla är ”taggade” och tycker 

att det mesta verkar bra och medlemmarna känner tilltro till varandra – om än på ett ytligt sätt. 

Produktionen är ringa eller ej uppstartad. Här är alla nya medlemmar under denna projekttid. 

Stadie 2 Opposition och konflikt 

 

Produktionen börjar utvecklas. Via detta uppstår motsättningar, ledare kanske ifrågasätts och nya 

gruppdynamiker utvecklas. Kommer sannolikt att inträda under höst/vår, 2017/2018 i nya 

medlemsgruppen. 

Stadie 3 Tillit och struktur 

 

Medlemmarna finner lösningar på konflikter och börjar att samla sig kring gemensamma arbetssätt. 

Produktionen är tillfredsställande i arbetsgruppen. Inträder förhoppningsvis lagom till bisäsong 2018 i 

den nya medlemskonstellationen. När stadie 3 uppnåtts kan nya kullar av ÖBEF-medlemmar 

rekryteras i större omfattning. 

Stadie 4 Arbete och produktivitet 

 

Strukturer och gruppdynamik är fastställd och tydlig för medlemmarna. Arbetet är nu mycket 

produktivt och upplevs som i hög grad meningsfullt. Långt ifrån alla arbetsgrupper når hit, men de 

som gör det har störst potential att nå mycket goda resultat.  

Stadie 5 Avslut 

 

Arbetsgruppen läggs ned eller ombildas. Detta är en ofrånkomlig del som återkommer i en 

organisation både för enskilda arbetsgrupper och större samverkansstrukturer. När detta sker startas 

IMGD-cykeln om. 
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Wheelan är av åsikten att en ledare inte själv är ansvarig för en grupps framgång eller misslyckande, 

utan hon ser arbetsgruppen som ett ”beroendesystem”. Med det menar hon att en grupps framgång 

inte bara hänger på ledaren, utan även är beroende av de egna medlemmarna samt de yttre 

förhållandena. Vidare menar Wheelan att ledare inte behöver vara speciella människor med mycket 

skicklighet för att vara effektiva i sin roll, utan det räcker med en vilja att lära samt att visa flexibilitet. 

Just att vara flexibel i sitt ledarskap är viktigt för att utveckla en väl fungerande arbetsgrupp, grupper 

i olika stadier kräver olika beteende av en ledare. Ibland kan olika medlemmar av en grupp ta 

ledarskapet för olika behov.2 

 

Målet för bigårdsrättsföreningen är att nå stadie 4 där varje arbetsgrupp och organisationen som 

helhet har nått den fulla potentialen för arbete och produktivitet. Att nå dit kräver regelbundet 

samarbete i upp till ett år. Att förstå IMDG-modellen bör ingå i bigårdsrättsföreningens utbildning av 

nya medlemmar. Framför allt är det viktigt att förstå fas 2 i modellen – där konflikter uppstår – för att 

se värdet av fluktueringarna man får känna på i gruppdynamiken. Det finns ju två faser efter som 

kommer att vara mycket trevligare och mer produktiva, att se fram emot. Man behöver förstå att fas 

2 är ofrånkomlig och nödvändig. Detta är viktigt för att skapa effektiva samarbeten mellan biodlarna i 

föreningen och kunna övervinna de grundläggande problem för samverkan som tycks finnas mellan 

biodlare, så som beskrivs av Anders Wizping (se bilagor). 

 

Styrkebaserat Ledarskap & Förtroendefullt samarbete  

 

Styrkebaserat ledarskap, ”Appreciative Inquiry”, handlar om att ställa utmanande frågor – om vad 

som ger energi, handlingskraft, utveckling och innovation – genom vilket individer, grupper och 

organisationer får reda på sina verkliga framgångsfaktorer. Med dem som utgångspunkt skapas en 

positiv och hållbar förändring. Fokuset läggs i första hand på styrkor och hur man kan expandera 

dessa, i andra hand på förbättringsområden (aldrig ”problem”). Genom den positiva atmosfär som 

skapas uppkommer den energi som krävs för att deltagare, i bästa fall, både kan ta styrkeområdena 

och förbättringsåtgärderna åt rätt håll. 

Via detta motverkas skam- och anklagelsekultur till förmån för motsatsen- ett positivt, 

uppmuntrande och förstående klimat där deltagarna bygger upp en stolthet över sin verksamhet och 

etablerar en effektiv samverkanskultur.3 

Detta kombineras optimalt med den vetenskapligt utvärderade metoden "Förtroendefullt 

samarbete" (Radical collaboration). Metoden innebär övning i fem färdigheter som är avgörande för 

att förebygga och hantera onödiga konflikter samt för att skapa långsiktigt hållbara relationer. Dessa 

färdigheter är: 

- avsikt till samverkan 

- öppenhet 

- självkännedom och förståelse 

- eget val och personligt ansvar 

- metoder för förhandlingsteknik, konflikthantering och intressebaserad problemlösning 

Studier har visat på remarkabel skillnad i både dämpning av konflikter och ökning av produktivitet i 

organisationer som framgångsrikt tillämpad dessa metoder. 4 Ska biodlare samverka nära varandra i 

                                                           
2 ISBN: 9789144088181 
3 ISBN: 9789198008531 
4 Tamm J, Luyet, R, 2004 
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affärsmässig relation behövs det en bevisat effektiv strategi för att hålla ihop grupperna så att 

produktivitet och trivsel uppehålls utan onödiga konflikter. 

 

Medlemmarnas självorganisering  

 

TEAL-modellen 

 

 
 

När man tittar på organisationsutveckling är det intressant att notera att den moderna 

organisationsvetenskapens absoluta framkant inte ligger långt ifrån honungsbinas urgamla sätt att 

arbeta. Vilket beskrivits utförligt av biforskaren Thomas D. Seeley i hans bok ”Honeybee Democracy”. 

Bisamhället är enligt Seeley en så kallad "superorganism". Ett kollektiv av samverkande individer som 

har skapat sig en i hög grad framgångsrik, anpassningsbar och nyttobringande nisch i naturen. 

Samverkan sker enligt så kallad "svärmintelligens" där individerna tar beslut åt kollektivet genom att 

tillsammans inhämta information och samverka kring denna på ett decentraliserat sätt. Den 

information som flest arbetarbin tror på (och därmed signalerar/”dansar” för), kommer hela eller 

berörda delar av samhället att agera på till slut. Detta vare sig det handlar om en ny bohåla för 

svärmen eller ett nytt rapsfält för dragbina att bege sig till.5 

 

Sedan decennier finns flera exempel på vad en biintresserad kanske skulle kunna kalla för 

”superorganisationer” inom företagsvärlden som jobbar i samma anda. Inte exakt kanske, men 

tydliga liknelser finns. Bland annat organiserar sig sjuksköterskor inom den nederländska 

hemsjukvården på detta decentraliserade sätt med mycket goda resultat i sin verksamhet som följd. 

Buurtzorg (översätts ungefär till ”Kvartersvård” på svenska) som företaget heter startades 2006 av 4 

dedikerade sjuksköterskor som ville jobba på annorlunda sätt än inom ordinarie sjukvården, med 

mer frihet och inflytande.  2014 var det 9000 anställda i organisationen med arbetsgrupper spridda 

över hela landet, en total succé med både nöjda medarbetare och patienter. Modellen som användes 

för att bygga upp Buurtzorg kallas för ”TEAL”.6 

                                                           
5 Seeley, 2010 
6 ISBN: 9789147122332 

Styrelse

Föreningsstämma

Medlemmar som 
följer TEAL-
protokollet
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TEAL är det engelska ordet för färgen turkos (”blågrön”). Namnet valdes utifrån en färgskala inom 

organisationsvetenskapen som bland annat beskriver olika organisationers uppbyggnad och 

tidsenlighet. TEAL ligger högst upp på den skalan som den mest moderna och evolutionära lösningen 

på organisering vi har idag. Det finns stora och små företag världen över som drivs enligt TEAL-

principer. Många av dem har gjort goda resultat i tiotals år och de finns i alla branscher och sektorer. 

Från IT-konsultfirmor till förädlingsverksamheter inom livsmedelsindustrin.7 

 

Inom ÖBEF har vi såklart filosoferat kring det intressanta med att jobba i en ”superorganisation” med 

inspiration från den ”superorganism” vi samverkar med så nära i vår verksamhet.  Men oavsett 

filosofiska biodlarintressen kan TEAL sannolikt hjälpa bigårdsrättsföreningen att organisera sig 

effektivt och demokratiskt, utan att för mycket onödig byråkrati och tyngande hierarkier uppstår. 

Detta är viktigt när samverkan ska ske regionalt utan att medlemmarna träffar varandra så ofta. 

 

Det spelar ingen roll om det handlar om ”en svärm sjuksköterskor” som åker ut enskilt eller i team 

för att hjälpa äldre i hemsjukvården att må bra eller ”en svärm biodlare” som hjälper bisamhällen att 

producera och överleva. Organisationsmodellen fungerar på precis samma sätt. 8  

 

Samtidigt vet vi hur framgångsrik modellen med bostadsrättsföreningar varit i Sverige gällande 

fördelning av boenden i gemensamt ägda fastigheter och hur lyckosamma producentföreningar inom 

mejeri, kött och skog varit när de tagit hand om sina medlemmars ekonomiska behov. Södra 

Skogsägarna till exempel som både avverkar, förädlar och säljer medlemmarnas produktion och ger 

tillbaka med utdelning vid vinst är en unik framgångslösning värd att inspireras av även för 

biodlingskooperationer, tror vi. Startad 1938 och idag med 50 000 skogsägande medlemmar ger 

denna ekonomiska förening en glimt av vad en eller ett antal lyckosamma bigårdsrättsföreningar 

skulle kunna innebära vid uppskalning över längre tid. 9  

 

De flesta, om inte alla, kooperationer inom Sveriges gröna näringar byggdes upp före 1950. Samtliga 

ÖBEF känner till uppfattar vi som att de över tid blivit mer och mer centraliserade och hierarkiska, i 

strid med ursprungssyftet. Även om de fortfarande är produktiva och hållbara som 

näringsverksamheter. TEAL erbjuder nu lösningar vi tidigare inte haft vid byggen av den här typen av 

organisationer som ger nya möjligheter att behålla medlemsinflytande även på längre sikt. 

 

Ett gott exempel inom livsmedelsförädlingsindustrin på detta återfinns i Kalifornien där ”Morning 

Star”, startat 1970, producerar cirka 40% av USA:s burkade tomater. Företaget som framgångsrikt 

styrs av självorganiserande anställda har etablerat ett utvecklingsinstitut för självorganisering för att 

behålla och utveckla sin icke-hierarkiska styrningsmodell. 10Kan 40% av USA:s burktomater 

produceras på detta vis är det inte en orimlig tanke att en större andel av svensk burkad honung (och 

andra biprodukter) än i dag också kan produceras av biodlare inom ramen för kooperativ 

organisering. Exempelvis i form av bigårdsrättsföreningar där inspiration från svenska goda förebilder 

bland producentföreningar och bostadsrättsföreningar sammankopplas med TEAL-modellen. 

 

Som alltid måste det dock börja i det lilla för att bli hållbart, bygget måste ske ett steg i taget. Det 

gäller särskilt vid nya organisationslösningar som TEAL, där ett helt nytt mindset måste etableras hos 

                                                           
7 IBID 
8 IBID 
9 https://www.sodra.com/ 
10 http://www.self-managementinstitute.org/ 
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medlemmarna. Framförallt så måste det vara frivilligt och baserat på realistiska ekonomiska och 

tidsmässiga förutsättningar. Detta enligt organisationskonsult Anna Rosengren, Etik i Arbetslivet 

AB.11 Exemplet Buurtzorg visar dock att när modellen väl etablerats så kan tillväxten ske snabbt. 

 

Teal-grundtänket  

Självstyre 

Självstyre är den centrala mekanismen i Teal-företag. Genom en distribuerad form för ansvar och 

makt samt arbete i mindre, och ofta tillfälliga, samverkansgrupper kan alla delar av det nätverk som 

utgör organisationen bidra med mer värde. Decentraliseringen gör att man snabbare och bättre kan 

svara upp mot den strida ström av möjligheter och utmaningar som passerar förbi alla 

organisationer. Självstyre är inte detsamma som anarki, även om det kan låta så. Det finns vissa 

parametrar, men betydligt mer naturligt utformade, för att på bästa sätt gynna en organiskt 

framväxande organisation.12 

Helhet 

I våra traditionella hierarkiska strukturer är makten en bristvara för de flesta. Det leder till 

maktkamper, trögrörlighet och brist på tillit. Synsättet att en person måste övervakas och styras av 

sin överordnade förstärks naturligt i dessa organisationer. I Teal är makten lika fördelad och 

driftsprinciperna både bygger på och skapar förtroende. Rädslan minskar och det är lättare för alla 

att kunna leva fullt ut som den de verkligen är, även på jobbet. Ingen fasad behövs som skydd. Det 

gör att fler av individens sidor får rum, vilket också hänger samman med att fler sidor av tillvaron 

ryms i organisationen som därmed får ett större ”scope” och potential att länka samman med andra 

delar av samhällslivet. Det är exempelvis inte ovanligt att anställda i TEAL-organisationer både har 

husdjur och barn med sig på arbetsplatsen regelbundet (världens mest naturliga sak). Detta innebär 

även att produktiviteten ges bättre potential att växa, enligt förespråkare. 13 

 

För att helhetstänken ska genomsyra organisationen krävs total transparens kring vad som händer. I 

Buurtzorg löses detta genom ett intranät med all relevant information till de anställda.14 Något 

bigårdsrättsföreningen på något vis måste spegla för att medlemmar ska kunna ta korrekta beslut 

både för egen del, och för organisationens del. 

 

Helhetsfokuset kan ges stöd genom metoder som fokuserar på holistiskt beslutsfattande, exempelvis 

"holistic management" som utvecklats av den numera namnkunnige Allan Savory för hållbart 

beslutsfattande inom betesbaserad köttproduktion (används bland annat av producentkooperativet 

"Fjällbete" i Åre). 15 Sådana metoder bör sannolikt gå att anpassa även till behoven inom en 

bigårdsrättsförenings beslutsfattande för att få balans i komponenterna människa, miljö och 

ekonomi, vilket utgör definitionen för hållbar utveckling. ÖBEF har lagt en grund för detta genom sin 

av styrelsen tagna värdegrund ”Med honungsbiet, för varandra och för hållbar utveckling i 

Östergötland”. I det interna beslutsfattandet kan hittas stöd i sådan metodik. 

 

Evolutionärt syfte 

                                                           
11 http://www.etikiarbetslivet.se/ 
12 ISBN: 9789147122332 
13 IBID 
14 IBID 
15 ISBN: 9781610917438 
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I Teal ses organisationen som ett komplext adaptivt system, eller som en organism om man så vill. 

Att jämföra med den vanliga pyramidformade organisationen som toppstyrs, eller den platta med 

fasta enheter som accepterar ett lite mer decentraliserat beslutsfattande. Den ultimata delegationen 

i TEAL innebär att till och med syftet med organisationen är evolutionärt och emergent - det tillåts 

framträda av sig självt och förändras över tid utan att det centralstyrs. ”Organismen” (eller 

”svärmen”) tillåts hitta sitt eget syfte och ändrar struktur efter behov. Arbetsgrupper skapas och 

avvecklas löpande för att fylla de funktioner som krävs i nuet. Att ständigt kunna göra flytande 

förändringar på det här sättet gör organisationen robust och överlevnadskraftig.16 Experter menar att 

framtidens företag måste kunna anpassa sig snabbt och skalbart för att kunna hantera utvecklingen i 

den globala marknadsekonomin. Därför har många företag världen över börjat experimentera med 

biomimikry i hur de organiserar sig – både för bättre konkurrens och samverkan. Ofta är att se 

företaget mer som ett levande nätverk än som fast utformad mekanisk struktur ett exempel på 

detta.17 

TEAL-protokollet  

 

Teal-organisationer ersätter helt eller delvis verksamhetsledare och chefer med ett regelverk som 

självorganiseringsexperten Frederic Laloux kallar ”TEAL-protokollet”. Det består av tre delar som alla 

i organisationen åtar sig att följa. Dessa beskrivs nedan. Olika TEAL-organisationer hittar egna 

varianter på detta arbetssätt. Vilket kan utvecklas genom ständigt förbättringsarbete. En viktig 

funktion för att uppehålla detta system är att det finns särskilt utbildade anställda/medlemmar som 

kan coacha andra i organisationen att följa protokollet när de tar egna beslut. 

 

1: Rådfrågningsprotokollet 

Vem som helst får ta beslut om vad som helst, förutsatt att de inhämtat råd från de som har expertis 

inom området och från de som berörs av beslutet. Via detta system hämtas all viktig kunskap ur 

”nätverket” som behövs för ett hållbart beslut. När detta system ”satt sig” fungerar det mycket 

snabbare än traditionella möten för gemensamt beslutsfattande. Ett enkelt medlemsforum för 

rådfrågning/rådgivning kan räcka långt, likväl som ett mejlutskick till berörda parter. 

2: Konfliktlösningsmekanism 

En mekanism där organisationen hjälps åt för att lösa konflikter där två medarbetare inte kan enas. 

Notera att ingen enskild har makt att avgöra en konflikt i ett fullfjädrat Teal-företag. Inte ens 

grundarna/ägarna (ett teal-företag behöver inte vara kooperativt/medlemsbaserat). Man använder 

andra tekniker för att komma till en acceptabel lösning för alla parter. Metoden ”förtroendefullt 

samarbete” är en vetenskapligt utvärderad sådan teknik som bevisligen kan motverka och lösa 

konflikter i en mycket effektiv grad på arbetsplatser där den tillämpas som standard. 

3: Kollegialbaserad mekanism för värdeåterkoppling och lönesättning 

För att kunna förstå hur man bäst tillför värde till organisationen, eller till ”nätverket/svärmen” om 

man så vill, behövs en mekanism där man frekvent delar med sig till sina kollegor av vilket värde man 

tycker att de tillfört. Man kan exempelvis använda en månadscykel (eller kanske en 

”bisäsongscykel”). Total finansiell transparens behövs också, inklusive samtliga löner/utdelningar. 

Under sådana omständigheter kan var och en föreslå sin egen lön/ersättning. Lönesättning sköts 

således med en variant av rådfrågningsprotokollet som beskrevs ovan. Medlemmarnas ekonomiska 

                                                           
16 ISBN: 9789147122332 
17 Hutchins, 2012 
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bidrag listas på ett sätt att alla kan ta del av dem. 

 

Att släppa loss kreativiteten hos medlemmarna 

 
Om det är något svenska biodlare är kända för så är det experimentlusta. Man hittar på egna 

lösningar på problem man ser i sin bigård och ofta blir man nöjd dessutom. Om något egentligen är 

lite tokigt så är bina ofta förlåtande och hittar lösningar som kompenserar för det biodlaren ställt till 

med. Det är dock inte alltid biodlaren märker detta, utan tror att hen hittat en alldeles utmärkt 

lösning. Känns det igen? 

 

Inom TEAL-organisationen passar den typiske biodlarens kreativitet sannolikt in väl. Vad som 

efterfrågas för att styra organisationen framåt är nämligen att utveckla genom att skapa prototyper. 

Enkla billiga prototyper där risken med att pröva det nya är låg. Fördelen är att behovet av centrala 

funktioner för exempelvis FOU minskar (eller avskaffas). Till skillnad från den enskilde biodlarens 

hemmalösningar som kan vara svåra att utvärdera marknadsmässigt så ger en bigårdsrättsförening 

ett sammanhang där biodlarnas prototyper, vare sig det handlar om arbetsmetoder, 

honungsförädling eller något annat, kan utvärderas av fler biodlare och därtill vid behov ett befintligt 

kundnätverk. På så vis kan nya tillgångar och produkter som bär sig på marknaden sannolikt 

utvecklas till lägre kostnad och risk.  

 

Extra passande är om bigårdsrättsföreningen utvecklas inom ramen för en samverkans- och 

stödgemenskap med tillgång till olika resurser vid behov – som ideella biodlareföreningar, 

studieförbund, offentligt produktionskök, kompetens hos branschorganisationer, nätverk via 

företagarföreningar och så vidare. Sådana ”externa stordriftsfördelar” kan ge hävstång på 

experimentlustan inom bigårdsrättsföreningen vilket både kan höja produktivitet och sänka risker. 

Men det kräver att TEAL-protokollet följs så att allt som sker är förankrat och redovisat internt. 

 

Om att utveckla affärsverksamheter inom gröna näringar med underifrånperspektiv och bygga 

”mikroverksamheter på varandra” har skrivits av bland annat Joel Salatin och Jean-Martin Fortier, 

båda internationellt kända för enkla decentraliserade och anpassningsbara lösningar för att skapa 

lönsamhet. Detta inom köttproduktion, respektive grönsaksproduktion.18 Intressant nog speglar 

detta även det enskilda agerandet hos intervjuade storbiodlare (se bilagor), de som lyckats har 

jobbat med prototyper, vuxit stegvis och inte varit rädda för att ta fram anpassade lösningar för sin 

verksamhet – även när dessa gått emot en eller annan ”etablerad sanning”. En viktig aspekt har även 

varit att klara av att välja bort lockande men ej hållbara investeringar vilket inte minst Salatin skrivit 

mycket om. Istället har man premierat prisvärdhet, ofta genom att köpa in begagnat och bygga själv. 
19  

Inom ramen för TEAL:s system med rådfrågning och öppen redovisning bör detta arbetssätt med 

hållbara små steg och kompletterande ”mikroverksamheter” kunna ges goda förutsättningar att 

lyckas. Vare sig det handlar om gemensamma slungrum, lokal andelsmat eller gemensamma 

produktserier till bondens egen marknad och den lokala REKO-ringen, etcetera. En biodlare som 

skapar en hållbar affärsmodell/produkt kan via föreningen få den att spridas till fler medlemmar för 

samproduktion och gemensamt sälj- och marknadsföring. 

 

                                                           
18 ISBN: 0-9638109-2-8 respektive ISBN: 9780865717657 
19 ISBN: 0-9638109-2-8 
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Kvalitetsledning och ständiga förbättringar 

 

Det finns många varianter av kvalitetsledningssystem och ständiga förbättringar. För 

bigårdsrättsföreningen kommer två varianter att behövas. 

• en för industriella produktionssystem - för slungrum, logistik och honungshantering.  

• en för tjänsteorganisationer - som dels ska fylla behovet gentemot medlemmar och kunder, 

men även arbetet i bigårdarna där biodlaren ska utföra ”tjänstearbete åt bina” för att de ska 

ges optimala förutsättningar att producera så mycket som möjligt.  

För industriella produktionssystem finns ett väletablerat och beprövat kvalitetsledningssystem som 

nästan alla känner till – LEAN. Utvecklat av Toyota en gång i tiden står det sig starkt än idag. Sannolikt 

även i ett slungrum, tapprum, logistikkedja för skattelådetransporter eller drottningförsändelser och 

liknande. LEAN finns beskrivet i många skrifter för den som vill lära sig systemet, varför detta 

utelämnas här. 

 

Vad som kan ställa till problem är när LEAN appliceras i en mjuk verksamhet, en tjänsteorganisation. 

Då blir effekten nästan alltid att de strikta och detaljerade riktlinjerna missar den komplexitet som 

verkligheten innefattar ute på fältet. Lyckade tjänsteorganisationer med låg grad av byråkrati och låg 

så kallad ”oönskad efterfrågan” (t ex när ett fel mot kund till synes åtgärdas men kunden kommer 

ändå tillbaka en gång till och kräver mer resurskrävande hjälp), låg felallokering av resurser och så 

vidare, använder inte traditionell LEAN. Istället utgår man från att personalen ska lösa så många 

problem som uppstår i vardagsarbetet på egen hand, direkt när problemet uppstår. Detta genom att 

uppehålla personalens kompetens och ge den stor frihet i att utforma sitt arbete själv.  

 

En känd metod för detta är ”Vanguardmetoden för ständiga förbättringar” som tagits fram av John 

Seddon. Den utgår från en enkel princip för att förbättra en verksamhet: undersök -  planera – utför. 

Svårare än så behöver det inte vara. Inte ens i en stor och komplex verksamhet, t ex en kommun. 

Små steg framåt där man löpande undersöker-planerar-utför har skapat flera kända fall där 

resultaten på kort tid tydligt förbättrats i tjänsteorganisationer, speciellt om de innan dess varit 

nedtyngda av detaljstyrning ovanifrån.20 I Sverige lyfts ofta Skönsmons hemtjänst i Sundsvall fram 

som ett gott exempel där man på kort tid minskade sjukskrivningstal hos personal och fick mer utfört 

samtidigt som att man uppnådde en viss besparing i budget och höjde brukarnöjdheten signifikant. 21 

 

Vanguardmetoden börjar i att man undersöker ett problem (förbättringsområde) och analyserar hur 

det kan avhjälpas. I planeringsfasen tar man sedan fram nya prototyper och sedan i sista fasen testar 

man det nya i det lilla (utför). När man utvärderat (undersök) kör man en ”cykelrunda” (undersök-

planera-utför) till. I de hårda produktionsverksamheterna bör bigårdsrättsföreningen som sagt 

använda ett LEAN-baserat kvalitetsledningssystem. Medlemmarna får själva organisera hur det totala 

kvalitetsledningssystemet ska vara inrättat på lokal nivå, i enlighet med kunskap som ges centralt och 

utifrån TEAL-systemets principer för självorganisering. 22 

 

Över tid växer så en ordning fram som får arbetet att flyta på effektivt och hållbart på 

medlemmarnas egna villkor. Med begränsning av byråkrati, konstgjorda hierarkier och central 

                                                           
20 Seddon, 2005 
21 Skönsmons Hemtjänst - www.suntarbetsliv.se - "arbetsglädje i hemtjänst med självstyrt arbete" 
22 Seddon, 2005 
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mikrostyrning ute i fält. Naturliga och ofta tillfälliga hierarkier kommer dock att växa fram, till nytta 

för föreningen, när enskilda medlemmar tar ledarskap vid behov utifrån egna kompetenser och 

andra medlemmars äkta förtroende. Viktigt för att detta ska fungera är att uppehålla 

kompetensnivån hos bigårdsrättsföreningens medlemmar om allt de förväntas klara av ”ute i fält”. 

 

Interna utbildningar 

 
Bigårdsrättssystemet som ÖBEF nu testar har vissa specifika kunskapskrav. Förutom grundläggande 

biodlingskunskaper krävs kunskaper om 

• Organisation 

o Stadgar och riktlinjer 

o Hur systemet med bigårdsrätter fungerar 

o TEAL-modellen 

o Metodik för ständiga förbättringar 

o Metodik för grupputveckling 

o Metodik för konflikthantering (även del av TEAL) 

• Förutsättningar för produktion och sälj av föreningens utbud av varor och tjänster 

o Affärs- och produktionsmodeller i föreningen, så fungerar dem 

▪ Fördelningsnycklar 

▪ Provisionssystem 

▪ Ersättning för bulkproduktion 

▪ Gemensam hantering inom verksamheten 

• Smittskydd 

• Samhantering av honung 

• Hur den enskilde medlemmen företagsekonomiskt kan lyckas inom bigårdsrättssystemet 

o Att planera produktion och sälj utifrån individuella målsättningar 

o Produktions- och säljtekniker för tillväxt (”best practise” inom föreningen) 

o Att hitta synergier med sin privata biodling 

• Föreningens IT-lösningar – hur de fungerar och används 

Internutbildningen kommer att tas fram inom ÖBEF successivt utifrån i denna rapport samt egna 

rutiner för våra affärs- och produktionsmodeller. I fortsättningen av detta projekt, ”fas 2”, kommer 

denna utbildning att färdigställas med studiemateriel i någon form. I nuvarande ”fas 1” kan vi bara 

specificera grundförutsättningarna för utbildningen. En uppföljande ”fas 2” betraktas av ÖBEF som 

ordinarie verksamhet, oavsett om mer projektmedel tillkommer eller ej. Utbildningen skall växa fram 

över tid, i samklang med att medlemmarna bygger upp sina nya bigårdsrätter och stabiliserar 

samverkan. Det kommer att inledas småskaligt och växa via ständigt förbättringsarbete. Ett litet 

hållbart steg i taget med fokus på att hålla det så enkelt och lättillgängligt som möjligt. 

 

En mycket viktig del av utbildningen kommer att vara att lära ut olika modeller för 

storskalig/näringsmässig produktion inom biodling, där omvärldsanalysen (se bilagor) ger en viss 

grundförutsättning. Att minska antalet arbetsmoment i produktionen (få ned arbetstiden per 

bisamhälle), sänka investeringskostnader och hålla uppe honungspriset är viktiga nyckelfaktorer.  

 

Att följa devisen ”att sköta 5 bisamhällen som om de vore 250”, enligt intervjun med Anders Wizping 

(se bilagor), ger en bra riktning för att hjälpa medlemmarna att växa sina bigårdsrätter på ett ur 

yrkesbiodlingsperspektiv realistiskt sätt. Sådan kunskap finns redan delvis inom föreningen idag för 
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nya medlemmar att ta del av men det finns ju olika sätt att utforma sådana driftsformer på och olika 

medlemmarna har olika preferenser att tillgodose. Samverkan med biodlingsföretagarna kommer 

sannolikt att krävas i detta för att utöka kunskapen.  

 

En annan nisch som passar inom bigårdsrättssystemet är TBH-kupor med näringsinriktning, vilket nya 

medlemmar som tillkommit i projektet efterfrågat. Här behövs komplettering av kunskap inom 

föreningen. TBH-biodlare är en helt ny målgrupp för Östgöta Bi. Via projektet har nyckelkontakter 

knutits att utveckla vidare i detta (se bilagor). 

Om utbildningen kan lägga grund för medlemsrekrytering i samma anda som Honung Gotlandica har 

jobbat på Gotland vore det naturligtvis en vinst, både för Östgöta Bi och biodlingen i Östergötland i 

stort (se bilagor). Gällande det sistnämnda finns anledning att jobba med intressentnätverk inom 

exempelvis bildningssektor, skola och binäringen för att hitta ett sätt att även erbjuda den i externt 

format. 

 

Behov för en mer tillgänglig biodling i Östergötland 

 
I projektet har vi haft fokus på Östergötland. För att förstå hur bigårdsrättsföreningen ska utforma 

sina verksamheter för en mer tillgänglig biodling krävs en förståelse för just vår regions behov. En 

första notering i fokussamtal med regionala biodlare var att direkta nybörjarstöd för konventionell 

biodling redan finns i tillräcklig omfattning. SBR:s lokalföreningar har utbildning, mentorer och 

utlåning av slungningsutrustning och liknande som passar den absoluta nybörjaren och 

hobbybiodlaren. Dessutom är den allra enklaste honungshanteringsutrustningen idag ganska billig 

och fungerar i ett vanligt kök för den med upp till cirka 5 kupor. Deltagarna i SBR:s grundkurser ökar 

år från år. Underlaget för tillväxt bör alltså vara relativt god för länets biodling. På den här nivån 

fungerar stödsystemet helt tillfredsställande, enligt projektets källor. 

 

Utmaningen ligger i att trots tillväxande intresse för biodling har vi inte så många seriösa 

näringsbiodlare i länet (även om några av de som finns tillhör landets största). Det har till och med 

skett nedläggningar under 2017 av näringsbiodlare som givit upp. Samtidigt finns ett uttalat intresse 

för att få tillgång till legoslungning hos biodlare som deltagit i projektets fokussamtal samt ett uttalat 

behov av att stötta de medelstora biodlarna (som potentiellt kan växa till yrkesbiodlare). Dessa är 

idag en försummad grupp gällande organiserat stöd.  

 

En kritik mot befintliga utbildningar för yrkesbiodlare i landet framkom också från ett flertal källor till 

projektet, oberoende av varandra. Många av de som gått utbildningen tycks ha givit upp, enligt dem. 

Vidare har även framkommit att många, enligt deltagare i en av projektet skapad fokustråd på 

forumet alternativ.nu (se bilagor), inte förblir biodlare särskilt länge efter utbildning även gällande 

nybörjarkurser. Det tycks vara någonting som saknas för att få det idag växande intresset för biodling 

att ge mer långsiktiga volymeffekter.  

 

Gällande storskalig honungshantering så finns flera biodlare med avancerade slungningslinjer som 

kan användas till stora volymer av honungsramar. Men sådana volymer är det sällsynt att enskilda 

biodlare når upp till, utan detta gäller de stora yrkesbiodlarna. Av rädsla för smitta är dessa 

storbiodlare ibland tveksamma till att ta emot legoslungning. Det ska helst till större volymer som gör 

det värt arbetet och ett gott förtroende för biodlaren som vill få sina ramar slungade i dessa 

slungningslinjer. Det sista eftersom smitta som sprids ut i storbiodlarens bigårdar potentiellt kan ha 
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en förödande ekonomisk effekt på verksamheten, vid exempelvis amerikansk yngelröta. 

 

Om ÖBEF skulle kunna uppnå tillräckliga volymer och förtroende gällande smittskydd hos 

slunglinjeägare finns dock den praktiska möjligheten i Östergötland att slunga på detta vis. Här kan 

troligen mycket lösas genom bättre samordning och information om de mellanstora 

slungningsanläggningar som finns i länet. Men man kan även tänka sig nya lösningar.  

 

Mobilt slungrum nämndes i inledande fokusgruppsamtal med SBR-representanter som en möjlighet 

projektet borde undersöka närmre för att utveckla bigårdsrättsföreningen som stödmodell. En sådan 

kan agera både som central honungshanteringsanläggning genom en fast uppställningsplats, men 

även agera ambullerande vid behov. På så vis skapas flexibilitet och skalbarhet.  

 

Nya medlemmar i ÖBEF som tillkommit via projektet efterfrågar lokala mikroslungningsanläggningar, 

t ex en per kommun, eller en större central som var en utgångspunkt i projektet (även som 

”demoanläggning” på Vreta Kluster). En representant för biodlingsföretagarna tyckte att Samhall 

borde etablera en storskalig mobil slungningsanläggning som kan betjäna ett större geografiskt 

område, med inspiration från en finsk modell.  Uppenbart är att tankarna går isär i denna fråga. Det 

som är tydligt är att flera biodlare som vill satsa på att hålla många bisamhällen gärna ser en 

möjlighet att lämna bort honungshanteringen. Vilket Östgöta Bi med stor arbetsbesparing som följd 

redan gjort i 7års tid, i samverkan med Mariehovshonung (som nu tyvärr avslutat den verksamheten 

på grund av tidsbrist). En ny legoslungningslösning i någon form bör med andra ord skapas i regionen 

för att främja fler bisamhällen. ÖBEF har medlemmar som menar att de inte vill utöka sin bimängd 

mer än den grundläggande bigårdsrätten om de måste slunga själva. Legoslungning är med andra ord 

sannolikt en nyckelfråga för föreningens utveckling. 

 

Att sälja bulkhonung för återtag i burk kan i större volymer ske hos Lindahl Invests anläggning i 

Mantorp vid behov. För mellanstora volymer finns Mariehovshonungs anläggning utanför 

Söderköping att hyra för självtappning (tidigare även legotappning). Försäljning av honung i bulk kan 

ske till en mängd olika aktörer både i länet och utanför. Så storskalig honungshantering kan idag lösas 

med befintliga marknadsstrukturer. Här behövs sannolikt ingen ny särskild stödstruktur för att öka 

tillgängligheten. 

 

En annan tröskel för tillväxt är kostnaden för bikupor och avsaknaden av standardisering. Bikupor kan 

byggas billigt av den händige men alla har inte snickerimöjligheter eller viljan att bygga själv. I 

biredskapshandeln är bikupor dyra om man inte köper in stora volymer. Eftersom det finns en rad 

olika rammått och kupmodeller försvåras möjligheten för biodlare att gå ihop i större inköp för att 

sänka priser. Därtill försvårar olika ram- och kupmodeller samhantering vid slungning, vilket 

motverkar skapande av större gemensamma legoslungningssystem.  

 

Topplistkupemarknaden som idag är i sin linda kan utvecklas mycket mer, vilket efterfrågas av nya 

ÖBEF-medlemmar som tillkommit via projektet. Detta även inom sociala verksamheter. Två nya 

ÖBEF-medlemmar arbetar med ”Grön rehabilitering” som de vill utveckla vidare med 

topplistkupeverksamhet. Här finns även en potential för nya målgrupper att börja med biodling, 

kanske även ungdomar (se bilagor). 

Intressenter som tillkommit i projektet, studieförbund, skolor och ”hela Sverige skall leva” har 

efterfrågat fodervärdskupor för att attrahera nya biodlare samt använda i skol-, integrations- 

och/eller sysselsättningsverksamheter. För att få unga och funktionsvarierande att börja med 
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biodling (och förbli biodlare) krävs särskilda förutsättningar (se bilagor). Coompanion Östergötland 

som anslutit sig som intressent i projektet uppehåller ett regionalt nätverk av arbetsintegrerande 

sociala företag som potentiellt kan ges nya inkomst- och sysselsättningsmöjligheter via bigårdsrätter. 

 

Gällande pollinering så finns en efterfrågan från länets bönder för detta enligt tidigare uppgifter. Frö-

, frukt- och grönsaksodlare vet idag värdet av bin och humlor i sina odlingar. Problemet för tillväxt av 

pollineringstjänster är ett tudelat sådant - dels är det svårt att mäta direkteffekten av inhyrda bins 

insatser för enskilda odlare och dels har vi inte tillräckligt många biodlare som erbjuder 

pollineringstjänster mot betalning. Det finns alltså både en förtroendeutmaning och en 

tillgänglighetsutmaning. 

 

Att skapa bättre förutsättningar  

 

Projektet bedömer utifrån ovanstående information att det som saknas för att biodlingen ska bli 

tillgänglig för flera är stöd att ta sig över tröskeln från en hobbybiodling till en växande biodling med 

näringstänk och sedan fortsätta att växa i steg. Det handlar om kompletterande stödstrukturer som 

kompletterar nybörjarkursen helt enkelt, med inriktning mot en enkel och minimalistisk 

näringsbiodling som sparar arbetstid och resurser för den enskilde biodlaren. Här finns gott om 

modeller att utgå ifrån som används av befintliga yrkesbiodlare idag. Sådana metoder kan användas 

även i biodlingar med få samhällen. Även vid hobbyskala kan det ju underlätta med minskad 

arbetsbörda. 

 

Medlemskap i bigårdsrättsföreningen för målgrupper, exempelvis studieförbund och skolor, som 

traditionellt inte hållit på med biodling blir en ny möjlighet. Via medlemskapet kan de tillhandahålla 

”fodervärdskupor” med tillhörande utbildningar. Projektet har i sin uppsökande verksamhet själv fått 

dessa idéer delgivna, bland annat av Studiefrämjandet, Hela Sverige skall leva Östergötland och 

Erlaskolan i Norrköping – oberoende av varandra. För att hantera nya målgrupper krävs dock 

anpassade lösningar, bland annat gällande ungdomar, funktionsvarierade och eventuellt även 

invandrare i integrationsåtgärder (se bilagor). Därtill krävs intresserade personer inom 

organisationerna som vill arbeta med bigårdsrätterna. 

 

Även frö- och fruktodlare kan främjas genom att erbjudas investerande medlemskap i 

bigårdsrättsföreningen enligt modellen ”ni finansierar bin och bikupor, så sköter föreningens 

medlemmar dessa på er mark i utbyte mot honungsskörd”. På så vis delas risken av bägge parter. 

Bigårdsrättsägaren får honung och bonden pollinering från en eller flera permanenta bigårdar. 

 

När vi tagit oss en bit på väg i ovanstående så kan vi börja diskutera nästa steg med samlösningar 

kring större slunglinje och dylikt. Förutsatt då att länets befintliga slunglinjer inte klarar av att 

legoslunga de större volymer som skapas i detta skede, eller att företagen som äger dom inte vill 

detta. Genom att etablera stödstrukturer och arbetsmetoder som fyller i de blinda fläckar som 

definierats ovan tror projektet att vi kan skapa en mer tillgänglig biodling i Östergötland med ett ökat 

förtroende hos sina intressenter.  

 

Stödstrukturer för tillgänglig biodling 

 

Slungning och honungshantering 

 

De stödstrukturer som projektet bedömer som lämpliga är tillgängliga och livsmedelsgodkända 
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slungnings- och honungshanteringsanläggningar som kan hantera varierade volymer, men helst upp 

till 500 samhällen så att det finns utrymme för tillväxt. Honung Gotlandica utgör här delvis ett 

föredöme (se bilagor). Genom inventering av länets sannolikt befintliga överkapacitet gällande detta 

kan troligen en första grund läggas. Sådan inventering underlättas av det nätverk som ÖBEF:s 

medlemmar utgör. Det kommer inte krävas något särskilt projekt för detta. Bigårdsrättsföreningen 

klarar det själv. Nya medlemmar har tillkommit i projektet som upplåter egen anläggning, modell 

mindre, till andra medlemmar om så önskas. Bara genom detta så har förutsättningarna förbättrats. 

 

I bilagor presenteras en skiss som anpassats utifrån vad Östgöta Bi ser för realistiska möjligheter att i 

egen regi etablera slungrum åt sina medlemmars behov – som klarar kakhantering från 

topplistkupor, ljunghonung samt kan inhysas i mindre lokal, inklusive mobil lösning. En sådan skalbar 

och kopierbar mikrolösning bedöms klara av ett par hundra samhällen och att etableras genom egna 

skapade medel eller via projektmedel, exempelvis ett LLU-projekt (leader). 

 

Om verksamheten sjunker kan anläggningarna säljas eller göras om för att fylla andra funktioner. På 

så vis minskas risk för låst kapital via överinvestering. Att tänka nätverksbaserat, skalbarhetsmässigt 

och att i första hand verka för att fylla upp överkapacitet i länets befintliga slungrum bedöms som 

rätt strategi.  

 

Sorthonungsproduktion i större skala bör kunna främjas av detta system eftersom intresserade 

medlemmar kan gå ihop i produktionsenheter som slungar sorthonung efter tidpunkt på säsong. När 

maskrosen är slut slungas alla skattlådor med maskros, i juli blir det lind och på hösten ljung. 

Blandhonungen slungas under tiden däremellan. Pollenanalys av den gemensamma bulkhonungen 

säkerställer att medlemmarna levererat in rätt honungssort till föreningen.  

 

Portabla lagerlösningar i form av containrar eller mindre tälthallar följer samma logik som 

mikroslunganläggningar/mobila slungrum. En möjlighet för att slippa investeringar i byggnader. 

Sådana lösningar kan även användas för att magasinera honungsfyllda skattlådor i väntan på tillgång 

till slungningsanläggning. Östgöta Bi har varit i kontakt med större biodlare genom åren som jobbat 

på detta enkla vis, men i projektet refereras till intervjun med Freddy Duwe i bilagor samt den mobila 

bipaviljongen som är ritad för att även klara av att husera ett mindre skattlådelager.  

 

Förädling av biprodukter 

Att gå ihop och hyra in sig i ett produktionskök för att ta fram nya honungsprodukter blir mer 

kostnadseffektivt tillsammans. På Vreta Kluster drivs det på just nu för etableringen av ett sådant, av 

intressenter på plats. Honung Gotlandica har tillgång till ett produktionskök vid behov i nära 

anslutning till sin centrala honungshanteringsanläggning på Gotland, som jämförelse. Men 

medlemmar i ÖBEF bör även kunna hitta egna lösningar för att hitta sådana resurser vid behov och 

samverka för att ta fram nya produkter. Vissa bygdegårdar med livsmedelsgodkända lokaler eller 

skolkök kan exempelvis användas för ändamålet.  

 

Bisalvor är en inriktning som bigårdsrättsföreningen kan befrämja. Bisalvor måste idag registreras 

hos staten för en ganska stor peng, i förhållande till den enskilde biodlaren, per produkt. Gemensam 

registrering via en förening gör att fler biodlare kan producera och sälja en salva under gemensamt 

varumärke. Det blir då inte ”min salva”, men ”vår salva”.  

 



Projekt Biodling, tillgänglig för flera – i Östergötland (FAS 1)  Dnr 3.2.18-5261/16 
 

23 
 

 

Pollineringstjänster 

 
För att öka mängden pollineringstjänster krävs som beskrivits ovan en ökad tillgänglighet av 

bisamhällen för pollinering samt ökat förtroende för pollineringstjänsternas kvalitet hos kunderna.  

 

Tillgänglighet via standardisering 

 

Gällande tillgängligheten finns redan lösningar framtagna av enskilda östgötska biodlare i form av 

flyttbara paviljonger på hjul. Dessa körs rakt ut i fälten vilket ger bina direkt kontakt med de grödor 

som behöver pollineras. I bilagorna presenteras en variant på mobil bipaviljong som kan användas på 

samma sätt. 

 

ÖBEF har redan utvecklat ett system för ”villakupor” som kan hyras in av trädgårdsägare för 

pollinering av mindre ytor. Detta är populärt och växer för varje år i omsättning, om ännu i liten 

skala. Villakuporna fungerar även i växthus. ÖBEF har även flyttat vanliga kupor och placerat ut hos 

KRAV-fröodlare på EU-pall, lättflyttade med traktor. Dessa tre system täcker de flesta behov inom 

både privat och kommersiell pollinering.  

 

Vad som behövs är lösningar för standardisering, marknadsföring och tillgängliggörande av dessa 

redan fungerade modeller. ÖBEF:s bedömning är även att flytt av enskilda bisamhällen är väldigt 

arbetskrävande i förhållande till intäkt om man inte har bra flyttutrustning (som är en dyr 

investering). 

 

Sannolikt har en bigårdsrättsförening potential att organisera de pollineringstjänster som behövs i ett 

län på ett standardiserat sätt, i samverkan med frö- och fruktodlare. Via det bör tillgänglighet kunna 

underlättas. Men det kräver att medlemmarna vill arbeta med detta och att kunderna betalar. 

 

Förtroende genom delning av risk & vinst 

 

I dagens modeller för pollineringstjänst så hyr odlare in bisamhällen under en begränsad tid varefter 

de åter bortforslas. Denna modell är det svårt att mäta effektiviteten på vilket gör att bönder kan 

tappa betalningsvilja. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att odlare och biodlare delar risk inom 

ramen för samägande. Odlaren investerar i bigårdsrättsföreningen motsvarande medel för inköp av 

bin och bikupor. Dessa uppställes sedan permanent hos odlaren som kan flytta bina efter behov på 

den egna marken över hela växtsäsongen.  

 

Honungen och andra produkter från bisamhällena tillfaller bigårdsrättsföreningen som ansvarar för 

skötsel. Föreningen får bin och bikupor betalda och tjänar pengar på att inkludera dem i ordinarie 

verksamhet. Går föreningen med vinst får även den investerande medlemmen en del av denna. På så 

vis skapas en vinna vinna-lösning där risken med undermålig pollinering vissa år delvis kanske kan 

kompenseras genom vinstutdelning vid god honungsskörd andra år.  

 

Att hitta frö- och fruktodlare som vill investera i bigårdsrättsföreningen, eller hitta annan avtalsform 

för gemensam risk- och avkastningsdelning, är något som bör inkluderas i ”fas 2” av projektet då 

bigårdsrätterna ska börja byggas.  
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Kupor och bisamhällen 

 
Standardiserat kupsystem 

 

Rammåttet som används i ÖBEF:s skattlådor i dag är ¾ L, enligt tagna riktlinjer. I yngelrummet är 

rammåttet valfritt. I övrigt uppmanas medlemmar att lösa materielfrågor enligt egen bästa förmåga, 

och egna önskemål. Detta kombinerar frihet för biodlarens egna preferenser gällande utrustning 

med att skapa en nödvändig standard för rammåttet inom honungshanteringen.  

Med hjälp av en enkel mellanskiva kan ¾ L - skattlådor sättas på nästan vilken kupmodell som helst. 

Skattlådorna blir med denna regel relativt lätta vilket underlättar för biodlaren att delta i moment 

med många lyft. Dessutom fungerar detta rammått väl till biblås och ökar kapaciteten på 

honungsslungan då två ramar går ned i varje slungkorg. 

 

Medlemmar kan dock ha andra rammått i sina skattlådor om ingen samhantering av skattlådorna 

föreligger, det vill säga om de slungar själva i egen anläggning. 

 

Topplistkupor (TBH) 

 

Fördelen med topplistkupor är att de är just tillgängliga. De kräver ingen slungningsutrustning eller 

lager. För att främja en ökning av antalet bisamhällen vore det sannolikt fördelaktigt att hitta en 

stödstruktur för att hjälpa intresserade att bli topplistbiodlare.  Idag saknas allmänna 

organiseringslösningar för topplistkupeintressenter. Men enskilda eldsjälar som driver på 

utvecklingen i landet finns (se bilagor). Här kan bigårdsrättsföreningen fylla en tydlig nisch som idag 

är ofylld.  

 

Topplistkupor kan kopplas till de flesta av ÖBEF:s befintliga affärsmodeller. Det som saknas är en 

vaxskruv för att hantera honungskakorna. Här behövs en investering eller möjlighet att hyra in sig 

hos en biodlare i länet som har en sådan. 

 

Konceptet är troligen passande för ljunghonungsproduktion eftersom ljunghonungsramar är 

svårslungade och därmed passande för vaxskruv.  

 

Bisamhällen 

 

För att tillgängliggöra bisamhällen för bigårdsrättsföreningens medlemmar bör avläggarbildning 

uppmuntras. Var eller vartannat bisamhälle inom bigårdsrättssystemet bör avge minst en avläggare 

eller ett bipaket per säsong. Gärna bägge delar vilket ÖBEF jobbat med sedan några år. ÖBEF har 

även, i samarbete med Mariehovshonung, tagit fram ett säkert system för att skicka bipaket med 

posten. Detta har använts i flera års tid med nöjda kunder och utan några läckande bin på vägen. 
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Figur 1 - Bipaket i väntan på postbilen 

 

Gällande raser är det nog lämpligt att fortsätta att bygga på den östgötska traditionen att hålla gula 

bin, åtminstone på slätten där denna ras (apis mellifera ligustica) är helt dominerande sedan 

decennier. Det har erfarenhetsmässigt upplevs praktiskt för många att ha bra friparning i länet. Att 

öka mängden raser på slätten och därmed försämra friparningen är nog att betrakta som att göra det 

svårare för flera att bedriva biodling, åtminstone utifrån den goda kvalitet på ligusticabin vi faktiskt 

blivit vana vid i Östergötland.  I slutändan är det dock upp till medlemmar vilka raser som skall hållas i 

bigårdsrättsföreningen.  

 

I skogsområden eller där etablering redan skett kanske även nordiska bin kan vara ett intressant 

alternativ. Kolmårdens lite kargare klimat och omfattande ljunghedar bör kunna matcha bra med det 

nordiska biets härdighet, utan att nordiska drönare stör så många bigårdar med, exempelvis, 

ligusticaungdrottningar i. Att främja uppbyggnaden av den nordiska bipopulationen i landet är också 

ett viktigt bevarandearbete för biologisk mångfald. 

Smitta 

 

Bisjukdomsbekämpning är av särskild vikt i en verksamhet av detta slag. För att motverka 

smittspridning vid samhantering bör kravet ställas att samtliga honungsramar enbart får ha gult vax 

där inget yngel tillåtits att vara. Yngelramarna, där den mesta smittorisken finns, kommer därmed att 

stanna inom medlemmars enskilda bigårdsrätter. Att göra yngeluppflyttning i skattlådor som ska 

samhanteras blir via denna regel oförenligt med bigårdsrättssystemet. Ljusa ramar attraherar inte 

heller vaxmott varför lagringen av skattlådor underlättas med denna regel. Systemet garanterar inte 

frihet från spridning av smitta dock då bin kan flytta vax mellan lådor. Men utgör en 

försiktighetslösning som verkar i rätt riktning. 23 

 

Om yngelramar måste slungas kan detta ske i en lokal anläggning nära medlemmens verksamhet 

eller genom pressning, t ex i en vaxskruv. Detta avlägsnar inte risk med yngelröta, men begränsar. 

Genom att handla med bipaket istället för avläggare minskas smittorisken. Avläggare kommer dock 

alltid att efterfrågas varför medlemmar uppmanas att bli godkända biodlare (tidsbesparande).  

 

En gemensam försäkring mot förlust av samhällen orsakad av smitta bör skapa en bättre trygghet än 

bara det sistnämnda. Här finns en fördel i bigårdsrättssystemet i och med att den ekonomiska 

föreningen äger alla bisamhällen. En enda försäkring täcker därmed alla medlemmarnas 

                                                           
23 Lindström, 2006 
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bigårdsrätter. ÖBEF har, liksom fler biodlare i länet, redan erfarenhet av bidöd, via varroarelaterad 

sjukdom, ogynnsamt väderklimat samt vandalism. Att öka tryggheten inom näringsbiodling är av vikt, 

det vet alla som läst nyheter om binas utsatta situation i världen. 

 

Avel 

Ett gemensamt avelsprogram för friskare bin är också ett sätt att motverka symtom från olika smittor 

och bidra till en tryggare tillvaro för våra honungsbin. Därtill är det viktigt att motverka 

svärmningslust hos bina. Här kan vi inspireras av yrkesbiodlaren Östen Härdell i Söderköping som 

tagit fram ett enkelt avelsschema utifrån forskaren Kerstin Ebberstens rekommendationer för att 

bevara genetisk diversitet hos honungsbiet i samklang med avel mot varroa. 24Detta kombinerat även 

med motverkande av svärmning. Metoden är enkel att lära ut även till nybörjare och kräver inga 

kunskaper i drottningodling eftersom drottningar/drottningceller kan tas fram genom 

mikroavläggare – en metod Östgöta Bi använt i många år. 

 

Det finns naturligtvis många metoder för att avla bin för att få fram olika önskvärda egenskaper. Det 

som är intressant med denna variant är att den testats i storskalig näringsbiodling. Vi vet därmed att 

den är förenlig med de krav som ställs i en sådan gällande arbetsbesparing och ekonomisk hållbarhet. 

Vilket är en bra utgångspunkt för en gemensam ”grundavel” i föreningen. Vill medlemmar med 

kombinera med andra avelsmetoder är det såklart möjligt. 

 

Östen Härdells avelsmodell 

Östen och hans fru Tinna Siljeholm odlar efter samhällen som byter drottningar själva. Detta 

genererar tidsbesparing i arbetet då de slipper odla och byta drottningar själva. Vid behov tillsätter 

de dock kläckfärdiga celler (aldrig färdigparade drottningar av olika anledningar, inklusive risk för 

misslyckad tillsättning som kostar både tid och pengar). 

Bin rensar ut dåliga bidrottningar på egen hand i detta system, enligt Östen. Så fort samhället råkar i 

obalans så byter de drottning. Det skapas en förbättrad vitalitet i samhället med ny drottning. Bina 

väljer bättre själva än biodlaren här. Den nya drottningen måste få "byta sig själv" minst en gång 

innan samhället går att odla på, i denna modell. 

Östen och Tinna mäter årets tillväxt av varroa tidigt efter slutskattning vid bekämpning. Offsettplåtar 

eller liknande genom flustret räcker för att fånga upp kvalster för räkning (speciallösningar som 

biredskapshandelns ”varroagaller” eller ”shaker” anses för dyra och tidsödande). Under 20, men 

helst under 10, räknade kvalster efter en bekämpning på en vecka är godtagbart för övervintring, 

enligt Östen. 

  

Alla samhällen som på något vis presterar undermåligt under säsongen splittras till flera avläggare 

och ges en drottningcell från ett starkt samhälle som utfört stilla byte (minst en gång). Alla 

normalstarka bisamhällen sparas. På så vis försvinner ”det sämsta” ur bigårdarna löpande men allt 

friskt blir kvar – både det normalfungerande och det högpresterande. Successivt minskas binas 

svärmningslust och förhoppningsvis ökar motståndskraften mot varroa, i enlighet med Ebberstens 

teorier, med denna metodik. Ingen hänsyn till binas utseende tas i denna modell, och bara en 

grundläggande hanterbarhet krävs hos bina. Att addera krav på tydligare fromhet hos samhällen man 

avlar på är dock enkelt om så önskas. 

                                                           
24 SJV, Rapport 2009:24 
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Finansiering 

 
Detta är en nyckelfråga för både etablering och tillväxt. Genom stödstrukturer och samarbete tror vi 

att externa finansieringsbehov kommer att minska, men det är ändå viktigt att ha koll på vilka 

finansieringslösningar som fungerar utan att dränera föreningen (överinvestera). Nedan listas olika 

alternativ. 

 

Lokal andelsmat/CSA  

Lokal andelsmat är det svenska namnet på det internationella konceptet ”community supported 

agriculture”. Det handlar om att konsumenter investerar i en lokal matproduktion och delar risk med 

producenten. Går produktionen dåligt accepterar ”andelsägaren” en sämre avkastning på sin 

investering, går produktionen över förväntan accepterar producenten att ge ifrån sig mer av sin 

skörd till sina andelsägare.  

 

Östgöta Bi lanserade sin egen variant av lokal andelsmat under matmässan ”Makalöst Gott”, i 

Norrköping 31 mars-1 april under 2017 som ett test inom projektet. Intresset fanns men 

försäljningen var trög. En anledning tros vara att kännedom finns om de två hårda säsonger som 

föregått 2017 vilket kanske inte inger förhoppningar om bra skörd hos kunden. Konceptet är oavsett 

lanserat och alla medlemmar i Östgöta Bi kan nu sälja lokal andelsmat om de så önskar.  

 

Inom bigårdsrättskonceptet har projektet definierat följande 3 möjligheter för lokal andelsmat. 

 

1: Konsumenter går in som investerande medlemmar och accepterar honung istället för kontanta 

medel som avkastning. Lösningen kan vara lämplig för offentliga inköpare, restauranger och andra 

större företag.  

 

2: Den andra modellen är ett koncept framtaget av ÖBEF som kallas ”Honungsobligationer”. I 

praktiken motsvarar detta ett förköp av honungsburkar. Konsumenten köper ett värdepapper som 

nominellt beskriver marknadsvärdet av ett eller flera bisamhällen. Som avkastning får andelsägaren 

10% av insatt värde i värdecheckar som kan lösas in mot varor och tjänster i ÖBEF. Värdepappret får 

inte säljas vidare utan är knutet till kunden som person. 

 

Låt säga att honungsobligationen kostar 2500. 10% av det är 250 vilket motsvarar cirka fem 

honungsburkar á 500 gram per år. När löptiden på 3–5 år går ut får kunden tillbaka hela värdet i 

värdecheckar (honungskuponger) och affären är klar. I detta fall innebär det värdecheckar 

motsvarande 30 burkar honung. Kunden går med 30–50% nettovinst och bigårdsrättsföreningen fick 

pengar till att köpa ett bisamhälle på våren eller minst en bikupa som den kunde fylla med en 

avläggare och erhöll via detta en produktionsökning som sedermera kan betala av ”lånet”. En sådan 

honungsobligation såldes under projekttiden.  

 

3: Traditionell CSA där kunden köper andel av skörd i förskott. Under projekttiden kom det till 

Östgöta Bi:s kännedom att andra biodlare redan haft framgång med detta koncept. Bland annat 

Björn Lagerman med sin variant på CSA ”andel i bikupa” där hans kunder kan följa bisamhällens vikt 

online, via kupvågar. Därmed vet vi att denna lösning fungerar även för honung, trots att ÖBEF inte 

lyckades sälja så jättemånga andelar vid sin lansering. Ett par stycken andelar har dock sålts och 
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försäljningen fortsätter löpande inför nästa säsong utifrån medlemmarnas önskemål.  

 

Regionala honungskuponger (honungskrediter) 

 

  

Figur 2 - Värdecheck Östgöta Honung 500 gram 

Biodlare Kjell Holmstrand satte en honungskupong i cirkulation i Orsa på 80-talet som kunde lösas in 

mot varor och tjänster hos flera lokala näringsidkare. ”Klövern” som den kallades blev en lokal 

minivaluta som Kjell använde som kredit för att bland annat köpa biodlingsutrustning. Genom det 

lokala förtroendet som Kjell åtnjöt fick företag och biodlare även förtroende för hans 

”honungskreditsedlar”. 25 

 

Studier har visat att ett riktat användande av värdekuponger, likt Holmstrands, kan främja 

gemenskap och identitetsbygge inom ett geografiskt avgränsat område (vilket Östergötland är). 

Detta kan sedermera bidra till marknadsföringsfördelar för deltagande aktörer. Bland annat i 

Tyskland finns flera regioner som satsat på sådana system, där Rosenheim och kupongen 

”Chiemgauer” utmärkt sig som Europas största system inom detta fält. I USA och Kanada finns 

exempel på hur vackert utformade rabattkupongsystem backat av pengar även främjat lokal turism, 

bland annat i Berkshire och på Salt Spring Island. Dessa system drivs av ideella föreningar och har 

tusentals användare lokalt. Överskott från verksamheten går vanligen till välgörenhet och stöd av 

ideell sektor. 26 

 

Genom ett regionalt system för ”honungskuponger” kan en bigårdsrättsförening troligtvis spegla 

ovanstående och skapa sig en ökad relevans i länets lokalsamhällen - och därmed bli ”tillgänglig för 

flera”. Accepteras honungskupongerna av lokala näringsidkare för inlösning av honung hjälper 

bigårdsrättsföreningen till i marknadsföringen av deras företag via sitt lokala andelsmatssystem (se 

Lokal andelsmat/ CSA ovan). Samtidigt kan fler återförsäljare lockas att sälja föreningens honung via 

detta marknadsföringserbjudande. När honungskupongerna skickas ut till andelsmatsägare bifogas 

samtidigt en lista på var de kan lösas in mot honung. Om andra företag accepterar dem som 

rabattkuponger kan även dessa företag delges i listan till kunden.  

                                                           
25 www.atl.se, juni 2012 
26 Lagander, 2012 

http://www.atl.se/
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Det blir en ”marknadsföringslek” där bigårdsrättsföreningen hjälper lokala näringsidkare att hitta nya 

kunder via försäljning av den egna honungen. Och lokala konsumenter och turister deltar i detta på 

grund av gemenskapen systemet skapar. Samtidigt ges ett fokus på bigårdsrättsföreningen samt bin 

och honung generellt hos alla som får kupongen i sin hand, vilket individen blir tvungen att relatera 

till på något vis. Sannolikt positivt för bigårdsrättsföreningens marknadsföring om det lyckas på 

samma sätt som det gjort i utlandet i olika former. 

 

Honungskrediterna backas alltid av bigårdsrättsföreningens produktionsmöjlighet och lager vilket gör 

dem säkra att använda. Efter några år när systemet fått förtroende kanske bigårdsrättsföreningens 

medlemmar till och med kan, likt Kjell Holmstrand faktiskt kunde, göra externa inköp på kredit med 

hjälp av dessa kuponger.  

 

Honungskupongerna är nu en del av ÖBEF:s lokala andelsmatslösning, lanserade i projektet, och 

kommer att skickas ut till våra lokala andelsmatskunder när honungsburkar finns att lösa ut, inklusive 

lista på medlemmar/återförsäljare som accepterar dem i utbyte mot honungsburkar.  

 

Banklån 

 

En fördel med att arbeta för att växa tillsammans är att det går att gemensamt skapa täckning för 

banklån. Många tillsammans kan bygga upp ett större borgenärskap eller skriva kundavtal i förskott 

för att ge säkerhet och underlag till banken, t ex för att finansiera ett gemensamt slungrum. Om 

medlemmarna vill är detta fullt möjligt inom ÖBEF redan nu. 

 

Crowdfunding 

Crowdfunding handlar om att be människor investera i en verksamhet via olika förmedlingssajter, 

exempelvis Nordiskt lokalkapital eller Funded by me. Bigårdsrättsföreningen kan här be 

privatpersoner och organisationer om ekonomisk hjälp att förverkliga en idé. Konceptet förutsätter 

att en kort video som marknadsför idén skapas samt att projektsidan på crowdfundingsajten sköts 

löpande under insamlingsperioden. Här finns ännu fördel med att vara många medlemmar som 

samverkar tillsammans i marknadsföringen. Det finns redan ett community på plats som kan lobba 

för varan gentemot omvärlden. 

 

Projektmedel 
 

Att söka projektmedel finns det risker med. Ibland leder de inte till långsiktigt hållbara resultat. 

Begreppet ”projektbubbla” har uppkommit utifrån det. I denna skrift finns underlag för flera 

projektmöjligheter som kan komplettera varandra inom ramen för en övergripande plan och strategi. 

Därmed minskas sannolikt risken för sprickande projektbubblor eftersom man vet vad man gör och 

varför. Ett litet steg i taget där olika finansieringslösningar kompletterar varandra gör det mer 

hållbart. 

 

De storbiodlare som intervjuats i förstudien varnar tydligt mot offentliga projekt- och 

investeringsmedel (se bilagor). Motståndet kan förstås utifrån den kontext de verkat inom, som 

egenföretagare och som iakttagare av flera exempel på utvecklingsprojekt med offentliga medel som 

inte lett någonstans i den större bilden (eller som skapat problem för enskilda i vissa fall). Kortsiktiga 

insatser har de ofta blivit som bäst.  Detta är även vi i Östgöta Bi Ekonomisk Förening medvetna om. 
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Vi har själva genomfört en del mindre projekt som inte blivit mer än kortsiktiga insatser, bland annat 

inom integration, men som förvisso gav bra effekter i stunden. 

 

Inom kooperativ verksamhet finns dock exempel på hållbart företagande som byggts upp där 

projektmedel spelat en viktig roll. Några av Sveriges största sociala arbetskooperativ har byggts upp 

med hjälp från EU-medel (men även lån), vid sidan av sedvanlig ”bootstrapping”. Det största heter 

Vägen ut! Kooperativen och har idag cirka 100 anställda och består av ett moderkooperativ som 

stöttar 10+ mindre kooperativ som är anslutna via avtal (social franchising). Vägen Ut! Kooperativen 

utgår från Göteborg men har medlemskooperativ på flera håll i Sverige. Ofta byggs dessa nya 

kooperativ upp med projektmedel i samverkan med arbetsförmedling och kommuner. Starten 

inleddes 2002 via ett projektpartnerskap inom EU-programmet EQUAL: ”Vägen ut! – från fängelse till 

socialt arbetskooperativ”. När projektet avslutades 2006 hade de första sex sociala 

arbetskooperativen startats. Den fortsatta utvecklingen av befintliga kooperativ har skett mestadels 

för egen maskin.27 

 

Ett östgötskt exempel är Kooptjänst som byggts upp av ett projektpartnerskap lett av Coompanion 

Östergötland via två större projekt ”Orangeriet I” och ”Orangeriet II”, och som idag har ett 50-tal 

småskaliga verksamheter inom ramen för en gemensam icke vinstdrivande ekonomisk förening. 6 

kommuner deltog i Orangeriet och nu har cirka 60 personer en anställning hos Kooptjänst fördelat 

över Östergötland, Småland och Södermanland. Verksamheterna drivs som om de vore egna små 

sociala arbetskooperativ – men alla tillgångar ägs gemensamt av alla medlemmar inom Kooptjänst. 28 

 

Så just gällande att bygga kooperativa verksamheter talar erfarenheten för att projektmedel kan vara 

en framkomlig väg. Även Honung Gotlandica har byggts upp delvis med projektmedel. Det är även 

skillnad på att skapa strukturer med öppet medlemskap vars syfte är att främja många individer, eller 

en hel bransch, än att använda offentliga projektmedel för att gynna enskilda personer.  

 

En viktig premiss är dock att det är den grundläggande produktionen som skall vara i centrum. 

Medlemmarna sköter sina bigårdsrätter” som om de vore enskilda näringsbiodlare”, men de 

tillgångar som föreningen skapar genom projekt och samverkan kan stötta dem och göra det mindre 

svårt för dem att överleva och växa i sin verksamhet. Projekt är ett tillskott för dem alla, inte en 

grundfinansiering för den enskilde. Här finns viktig erfarenhet att dra från Lars Hedlund och Anders 

Wizpings erfarenheter som presenteras i bilagor. 

 

Exemplen ovan påvisar att fler bigårdsrättsföreningar/biodlingskooperativ skulle kunna skapas via 

projekt i andra delar av landet, precis som sociala arbetskooperativ har skapats med projekt i olika 

delar av landet. Det finns stor erfarenhet av detta inom Coompanion, landet över, som skulle kunna 

användas av binäringen om så önskas. Coompanion ger därtill gratis rådgivning för den som vill starta 

ett kooperativ. Även Hela Sverige Skall Leva har erfarenhet från sina projekt kring ”bygdebolag” som 

sannolikt kan kopplas till biodling på olika sätt. 

Sponsorkupor 
Östgöta Bi har i ett par års tid finansierat gemensamma tillgångar, exempelvis föreningslokal i 

Norrköping, via kupor som sponsrats av företag. Företagen får reklamskylt på kupan och honung med 

egen etikett att ge bort som representationsgåva. Det finns flera aktörer som arbetar med detta i 

Sverige. Olika orter ger olika betalningsvilja och därmed prissättning. I Stockholm kan höga priser tas 

                                                           
27 Hedin et al, 2015 
28 Coompanion Östergötland, Slutrapport projekt Orangeriet 1 & 2, 2011 resp. 2014 
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ut för en sponsrad kupa, i Östergötland lite mer modesta priser. Inom ÖBEF får medlemmar sälja och 

sköta sponsorkupor mot ersättning, men den större delen av intäkten går till det gemensamma för 

att skapa stödstrukturer för ökad medlemsnytta. Detta är en viktig del av grundfinansieringen av 

bigårdsrättsföreningen. 

Avslutande reflektioner 

 

I denna skrift har projektet teoretiskt testat och utvecklat bigårdsrättsföreningen som modell för att 

främja tillgänglig biodling, med Östergötland som arena. Projektet har praktiskt lanserat och börjat 

testa/utveckla modellen i Östgöta Bi:s ordinarie verksamhet. Nya medlemmars input har tagits till 

vara i riktandet av den kooperativa verksamheten och inlemmats i den fastställda planen för 

samverkan och tillväxt.  

 

Under nästa och kommande år kommer bigårdsrätter att byggas upp och samverkan i de genom 

projektet skapade intressentnätverken skall utvecklas vidare. Kartläggningarna och 

omvärldsanalyserna lägger här en viktig grund. Inte minst intervjuerna med storbiodlare som genom 

stegvis tillväxt över tid lyckats skapa hållbara levebrödsverksamheter utgör viktiga ledstjärnor i detta 

arbete. Det gäller även för medlemmar som bara vill ha 5 bisamhällen som hobby inom föreningen – 

arbetstidsbesparing via enklare skötselmetoder och föreningens stödstrukturer bör kunna öka 

potentialen att förbli och utvecklas som biodlare även i sådan skala, enligt projektets bedömning. Att 

”ta bort mystiken” kring biodling bör vara en framgångsfaktor. Biodling kan vara väldigt enkelt om 

man väljer att jobba så, speciellt om man får tillgång till gemensam honungsutrustning. 

 

Eftersom modellen med bigårdsrätter innebär en mekanism för fler bisamhällen, då varje ny medlem 

i ÖBEF åtar sig att finansiera 5 nya bisamhällen åt föreningen, räknar projektet med att det kommer 

att bidra löpande till fler bisamhällen i Östergötland. Bara med befintlig medlemsbas kommer 50 nya 

bisamhällen att skapas åt föreningen, som minst. Genom projekt, sponsorkupefinansiering med mera 

kan även ett ökat tekniskt stöd till medlemsbiodlarna etableras över tid. 

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet har varit i fokus för att lyfta slutsatserna i bevis, så att den 

fortsatta utvecklingen av bigårdsrättsföreningen i ”fas 2” av projektet, med eller utan nya 

projektmedel, får goda förutsättningar. Utan förankring i kunskap finns risk att man går för mycket 

”på känsla” vilket kan leda till felallokering av resurser. Genom kvalitetssäkrade och välbeprövade 

modeller för ständigt förbättringsarbete, organisation och grupputveckling kan vi skapa bättre 

förutsättningar för samverkan mellan biodlare i Östergötland. 

 

Via denna skrift hoppas projektet även att konceptet, i helhet eller delar, ska kunna spridas 

nationellt, i enlighet med projektbeslutet från jordbruksverket. En vinst vore om andra plockar idéer 

från projektet och utvecklar dem vidare i egen regi. På så vis kan vi skapa nationella 

samverkansmöjligheter för gemensam utveckling av kooperativ näringsbiodling där vi hjälper och 

kompletterar varandra.  

 

I bigårdsrättssystemet kan medlemmarna utveckla eller plocka in vilka affärsmodeller och 

stödstrukturer som de önskar. Det viktiga är förståelsen för hur effektiv och hållbar samverkan 

mellan biodlare kan ske inom dess ram. Hur Östgöta Bi:s verksamhet kommer att se ut om 5–10 år 

när bigårdsrättssystemet fått utvecklas återstår därmed att se. Det ligger helt i medlemmarnas 

händer via självorganiseringssystemet (om det lyckas att bestå).   
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Nu blir nästa steg att fortsätta resan dit tillsammans med de nya medlemmar och det 

intressentnätverk som byggts upp i detta projekt. Resan Honung Gotlandica gjort för att komma upp i 

sina 100 medlemmar och etablera sina stödstrukturer, hur de intervjuade storbiodlarna lyckats bygga 

upp sina hållbara biodlingsföretag, historiskt hållbara kooperativa lösningar i Sverige samt hur det 

TEAL-organiserade företaget Buurtzorg gick från 4 till 9000 självorganiserade medarbetare på under 

10 år, ger fin inspiration och uppmuntran. ÖBEF har god förhoppning om att lyckas bygga upp en 

kvalitativ och innovativ kooperativ biodlingsverksamhet i Östergötland under kommande år. 

Samtidigt är föreningen ödmjuk inför det faktum att ny mark beträds i detta som sannolikt även 

kommer att skapa utmaningar som idag är svåra att förutse. Därför är det sannolikt viktigt att tänka 

kvalitet före kvantitet, för att satsningen ska hålla över tid. 
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Bilaga 1 – Mikroslungrum  
  

Yta: Cirka 10 kvm 

Kostnad: Cirka 100–200 tkr beroende på marknadspris/möjlighet att köpa begagnat 

Flödesschema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: 

            

Figur 3: Hjulslunga (med avtäckningslinje, ej i flödesschema) Figur 4: Mikroslungrummet ryms i ett mobilt ”Tiny House”, 11 
kvm 

                   

Disk/tvätt-bänk 

Skattlådor/ 

invägning 
Avtäckningsbord 

& Sjölies 
Hjulslunga 

Vaxskruv Sump Torrt avtäckt vax 

Honungspump 

Bulkkärl eller tank Karusellseparator Kärl med silar 
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Figur 5: Mikrotappstation kan adderas Figur 6: Hjulvagnar för skattlådor underlättar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar: 

 

Kräver god logistik för in- och uthantering 

av skattlådor samt att honung måste ut ur 

lokalen snabbt. 

 

Systemet förutsätter ¾ Langstroth i 

skattlådorna, runt 200 samhällen/år 

 

Klarar ljunghonungshantering och TBH-

kakor 

Utrustningsmöjligheter: 
 
Hjulslungan, 21-ram (PDF-länk) 
El-kniv, supergaffel & sjölies 
Vaxskruv (krävs för TBH-kakor) 
Karusellseparator (kan ersätta pump helt) 
Honungspump  
Sump/nisselåda 
Större honungskärl 
Tvättanordning 
Bidödarelement/bisluss  
Silanordning 

Refraktometer 
Våg för in- och utvägning av honungslådor 
Slangar & rör 
Mikrotappstation 
 
Mobilt Slungrum: 
Vagnar till mobil lösning kan köpas nya för 
mellan 200–300 tkr av nedanstående: 
www.tinyhusfabriken.se  
http://combisaleswagon-sweden.eu/   
Begagnat eller bygga själv kan vara att 
föredra på grund av kostnaden. 

 

http://www.freddyduwe.com/wp-content/uploads/Hjulslungan.pdf
http://www.freddyduwe.com/wp-content/uploads/Hjulslungan.pdf
http://www.tinyhusfabriken.se/
http://combisaleswagon-sweden.eu/
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Bilaga 2 – Mobil bipaviljong 
 

Modell: ”Tiny Bee House”, 10 kvm  

Pris: Cirka 80 000 plus moms 

Antal bikupor: 10–15 stycken + förvaringsutrymme för utrustning och skattlådor 

Leverantör: Tinyhusfabriken 

Utförande: Stålunderrede som klarar hård terräng. Enkel fasad och tak. Ett mindre skattlådelager får 

plats i vagnen. Samma modell kan i annat utförande hysa ett mobilt slungrum (se bilaga 1) 

Skiss: 

  

 

Alternativa möjligheter: 

Detta är bara ett leverantörsexempel. Många biodlare i Sverige har byggt egna mobila bipaviljonger. I 

Östergötland fanns tills nyligen en biodlare som hade alla sina bikupor i dylika hemmatillverkade 

lösningar – som han till god förtjänst ”jagade rapsfält” med. Har man inte möjligheten att bygga själv 

i sin bigårdsrättsförening kan man köpa in färdiga. Paviljongerna underlättar vid pollineringstjänster 

och kan även kläs med reklam, exempelvis vid sponsringsverksamhet.  
 

Bilaga 3 – Intervjuer och studiebesök 

Fysiska studiebesök 
 

Lars Hedlund, yrkesbiodlare Gotland 

600 samhällen.  

Lars Hedlund har sakta med säkert byggt upp en omfattande yrkesbiodling under 35års tid. I 

sammanhanget små växande steg med ca 50 samhällen om året under ett antal år lade grunden. Han 

har alltid varit noga med att undvika banklån och därmed låtit bina växa först och utrustningen sen. 

Idag har han en hållbar verksamhet där effektivt använda ytor och arbetssätt dominerar. Han har 

nackakupor som yngelrum (ink tak/botten) samt trälådor ovanför yngelrummet. I verksamheten finns 

även en av Sveriges minsta slungningslinjer i en lösning anpassad till hans lokaler. Slungningslinjen 

som han införskaffade vid cirka 500 samhällen möjliggör en långsiktig ökning av bisamhällen, minst 

en fördubbling, om han så önskar. Inga avancerade maskiner i övrigt. Minimalism, anpassning och 

skalbarhet har gällt. Han säljer honungen själv på burk men även via kooperativet Landskapshonung 

som distribuerar nationellt. Verksamheten har byggts upp på ett sådant sätt att både hans son och 

dotter har bestämt sig för att ta över och driva den vidare. En förutsättning många äldre företagare 
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inom de gröna näringarna drömmer om att nå. Lars arbetar idag ihop med sin dotter i den vardagliga 

verksamheten. 

  

Figur 7- Lars visar sin mikroslunglinje för projektet 

Lars har en filosofi om att offentliga projektmedel ofta står i vägen för hållbar tillväxt. Istället skapas 

modeller som ser fina ut på papper och i kalkyler, men som sedan faller i verkligheten. Detsamma 

gäller i vissa fall vad som förmedlats på de yrkesbiodlingskurser- och utbildningar som givits i Sverige. 

Därför ser vi i Sverige nu många nya näringsbiodlare som inte förstått biodlingens grundvillkor utan 

som överinvesterat och gått i konkurs, menar han. Biodling har väldigt unika förutsättningar där man 

för att växa måste tänka på resiliens inför det oväntade. Ingen säsong är nämligen den andra lik. 

Kalkyler och prognoser kan ändras snabbt och dåliga säsonger kan följa på varandra. Har man då lån 

på banken så kommer banken inte att ta hänsyn till detta. Pengarna måste in ändå. Det bästa är att 

acceptera detta och låta tillväxten av en näringsbiodling ta den tid den tar. De yrkesbiodlare som 

skapat hållbarhet och lönsamhet i Sverige har i de flesta fall vuxit just på detta sätt. 

Lars verifierar att projektets idéer är värda att testa och utgår från de verkliga problem som tillväxt 

inom biodling står inför. Det vill säga att motverka överinvesteringar, skapa prisvärda skalbara 

stödstrukturer som kan växa vid behov samt ställas om till andra funktioner vid behov (eller avyttras 

så ekonomiskt skonsamt som möjligt, vid behov) samt bidra till små hållbara steg för föreningens 

medlemmar är det sannolikt mest hållbara. Undvik projektmedel om möjligt och var beredd på 

misslyckanden att lära sig av. Lager i fält och mobila mikroslungrum bör kunna fungera. Gällande 

smittskydd påpekar han särskilt att yngelvax inte bör finnas i ett slungrum för samhantering av 

ramar. Däremot kan yngelvax skäras ut och behandlas via vaxskruv så att det inte åker ut till bigårdar 

igen. I vaxhanteringscentraler så hettas vaxet upp tillräckligt mycket för att yngelröta ska dö när 

vaxet återkommer till biodlingsverksamheter som mellanväggar. 

Honung Gotlandica, biodlingskooperativ 

100 medlemmar 

Ett kooperativ som funnits i 10 år på Gotland. Har byggts upp via projektmedel, ideellt arbete och 

komvuxutbildning i biodling. Den sistnämnda har bidragit i hög grad till tillväxten av nya biodlare på 

ön. Dessa har direkt fått tillgång till ett gemensamt slungrum där de för 2sek/kg får slunga sin egen 

honung. Nybörjarna med bara ett par samhällen kan även låna hem en mindre handvevad slunga 

med integrerad silning och tappkärl. Medlemmarna (och vid behov externa biodlare) har även valet 

att sälja direkt till Honung Gotlandica som sedan tappar i en modern tapplinje och etiketterar i en 

enkel handarbetat maskin. Stora livsmedelsgodkända lokaler med lager, slungrum (med flera slungor 

i olika storlekar, honungstork med mera), fikarum, kylrum, värmerum och tapprum finns 

kooperativet tillhanda, ca 250kvm totalt. De cirka 100 medlemmarna behöver alltså inte investera i 

dylika tillgångar själva om de inte vill. De kan även köpa biodlingsutrustning och foder hos 

kooperativet till bra priser. Honung Gotlandica har idag en stor överkapacitet i sin 
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honungshanteringsanläggning och är därför starkt drivna i att fler biodlare på Gotland utbildas så att 

honungsproduktionen ökar. 

70% av all honung säljs i Stockholm till högt pris. Honung Gotlandica är måna om att vara prisledande 

på ön vilket naturligtvis genererar ett högt burkpris även på fastlandet. Marknaden i Stockholm kan 

svälja mycket mer honung än vad detta kooperativ kan leverera, enligt representanterna Mats 

Norrby och Anders Ljung som vi träffar. Försäljningen i Stockholm byggdes upp via ett Leaderprojekt 

och idag har man personal med anställningsstöd från arbetsförmedlingen som regelbundet 

demonstrerar kooperativets produkter hos sina återförsäljare i huvudstaden. Man förädlar inte 

honungen men experimenterar med etiketter och burkstorlekar. Om man önskar jobba med 

förädling har man dock Hushållningssällskapets produktionskök tillgängligt drygt en gårdsplan bort 

från lokalen. 

Honung Gotlandica samverkar nära SBR Gotland och andra organisationer för de gröna näringarna på 

ön. Detta underlättas genom sin belägenhet på öns "Gröna Centrum" - en hub vid Roma Kloster för 

de gröna näringarnas organisationer, inklusive ett naturbruksgymnasium. Verksamheten är inte fullt 

ekonomiskt hållbar i egen regi utan är delvis beroende av ideellt arbete och har tagit flera större 

tillväxtsteg genom projektmedel. Det nära samarbetet med SBR gör även att man väljer bort vissa 

verksamheter som skulle kunnat utveckla kooperativet men som man anser är SBR:s sak att driva 

(även när det inte drivs).  

 

En viktig verksamhet i kooperativet har varit utbildningsverksamheten där man under många år 

erbjöd 100p biodlingsutbildning på gymnasienivå. Runt 20 deltagare per kursperiod var standard. 

Från 2017 kommer utbildningen att delvis finansieras genom deltagaravgifter vilket gjort att 

anmälningarna gått ned, men de är ändå tillräckligt många för att genomföra verksamheten. Här sker 

en viktig del av medlemsrekryteringen. De tydliga stödstrukturerna i den gemensamma 

slungningsanläggningen och försäljningskanalerna har gjort att många av kursdeltagarna både blivit 

och förblivit medlemmar.  

Freddy Duwe, yrkesbiodlare Stockholm 

Ca 100 samhällen, biredskapsbutik och biodlingsevenemang 

Som profil inom biodlingsföretagarna är det många som känner till Freddy Duwe. Bland annat är han 

känd som ägare av ett av Sveriges minsta slungrum med hög kapacitet. Freddy säljer den östtyska 

uppfinningen "Hjulslungan" som klarar ganska stora volymer honung på minimal yta. Utan elektronik 

är den robust och går inte lätt sönder. Denna slitstarka mikrolösning användes i östblocket som 

permanent slunga i mobila bipaviljonger förr. En snabb avtäckning krävs för att hinna med slungarens 

kapacitet. Freddy förvarar sina skattlådor i en container-lösning där ventilation och kyla gör att 

kakfall motverkas på sommaren. Höst och vinterkylan i containern gör att vaxmott inte blir ett 

problem. Via detta slipper han investera i fasta lagerlokaler och bekämpa mott. 

Vid komplettering med en honungslossare klarar hjulslungan även ljunghonung. Freddy har dock en 

avtäckningsmaskin, modell mindre, som står direkt ovanpå en vaxskruv. Ljungen ger nämligen inte så 

mycket drag i hans trakter. Honung från slunga och vaxskruv går sedan upp i ett kärl med värme och 

sil inför klarning i tank. Därefter går honungen från klarningskärlen in i ett rum bredvid, där 

honungen rörs inför tappning. Skattlådor har han på hjulförsedda pallar som han rullar fram till 

avtäckningsmaskinen. Detta på en yta på 3x2,6 m = 7,8 m². 

Tappningen sker också via en mikrolösning där en tappmaskin av modellen Nassenheider och en höj 

och sänkbar plattform med ett honungskärl är placerat i ett rum intill. I samma rum finns även en 

diskbänk, ett handfat och en mindre dusch på en totalyta med måtten 4,5x1,3 m = 5,85 m². Freddy 
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menar att samma anläggning kunnat hantera många fler bisamhällen om det hade funnits personal i 

slungrummet vid behov. Kanske flerdubbla antalet mot vad han har själv idag. Flaskhalsen för att få 

upp volymer snabbt är avtäckningen som måste gå undan eftersom slungan, sin storlek till trots, är 

rätt så effektiv. Eftersom Freddy även måste lägga tid på biodling och biredskapsförsäljning, med 

mera, så får slungrummet stå oanvänt stora delar av säsongen. Teoretiskt skulle det dock kunna 

användas dygnet runt förutsatt att logistiken med att få ut och lagra honungen blivit tillgodosedd.  

Gällande projektets idéer om samhantering av honung- och skattlådor ger Freddy tummen upp men 

är lite restriktiv gällande att hantera yngelramar i slungrummet, ens i vaxskruv. Det har i studier 

nämligen visat sig att bin flyttar vax från yngelrum till skattlådor. Allt vax nyproduceras alltså inte 

utan även återanvändning sker. Därmed kan man inte vara helt 100% säker på att yngelröta inte 

flyttats till skattlådor. Men att pressa yngelramar med honung i vaxskruv och slunga enbart gula 

ramar, om än ej 100% optimalt, är dock en lösning som ger en tillräckligt god smittsäkerhet i 

förhållande till vad man kan få ut i rationalitet för att det kan vara värt att pröva. 

Intervjuer på distans 
 

Anders Wizping, Yrkesbiodlare 

1000+ samhällen 

Anders började med biodling 1978 och har sedan början av 2000-talet varit biodlare på heltid. Idag 

med runt 1000 samhällen. Bina håller till på kalmarslätten, Öland och i smålandsskogarna. Nu liksom 

under uppbyggnadsfasen upp till 500+ kupor använder Anders en "bootstrappingfilosofi" där han 

använder enkla prisvärda lösningar och bygger sina kupor själv till låg kostnad. Han är också noga 

med att inte komplicera saker i onödan. Devisen som gäller är "var så lat du kan, men på rätt sätt". 

Han ser ingen skillnad på isolerade eller oisolerade lådor i driften varför kostnaderna för kuporna kan 

hållas nere (genom att inte isolera dem). Han byter inte vax i yngelrummen eftersom det belastar 

honungsskörden (50% vaxbyte kostar 10kg honung per säsong). Anders har inte bytt drottningar 

sedan 90-talet, men odlar från de bästa samhällena till egna avläggare och låter klena samhällen vara 

utan vinterfoder. Inte heller ser han till produktionssamhällena på somrarna, utan sätter bara på 

skattlådor och tömmer dem när de är fyllda. Det är några exempel på hur "lat på rätt sätt" kan 

exemplifieras. Inte mycket ledig tid under säsong blir det ändå för Anders och hans familj, men lång 

solsemester på varmare breddgrader under de svenska kalla och mörka månaderna kompenserar för 

det.   

När Anders byggde upp sin verksamhet klarade företaget cirka 40 skattlådor i timmen när 

avtäckningen skedde helt för hand, för två personer. Upp till de första 300 samhällena bestod 

utrustningen av en 20-ramars radialslunga och avtäckning skedde med supergaffeln, i en liten och 

ganska trång lokal. Eftersom hans far också slungade där så hanterades skattlådor från runt 500 

samhällen totalt under säsongen. Vid 300+ samhällen tog en 60-rams radialslunga över i en större 

lokal och Anders började erbjuda sommarjobb för ungdomar för att ta hand om avtäckningen. Totalt 

slungades, silades och ympades ca 2500kg om dagen på den tiden. Årsproduktionen när Anders var 

på denna nivå låg på cirka 25–30 ton med enstaka toppar på runt 40 ton.  

För detta menar Anders att det räcker med enkla lösningar för att få det ekonomiskt hållbart - 

egentillverkade enkla prisvärda kupor, enkla prisvärda slungningslösningar med handavtäckning 

(glöm slungningslinjer före 500+ samhällen), köp hellre in arbetskraft eller bygg själv när det behövs 

än ta risker via dyra investeringar som kräver investeringsstöd och/eller lån. Samma tänk gäller även 

sådan utrustning som måste köpas in... bättre att öka på lite i taget än att fylla upp lager som kanske 

aldrig kommer att användas fullt ut. En enkel grundutrustning med de vanliga biredskapen och rejäla 
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skåpbilar (i nuläget Citroën jumper) räcker långt. Bilen ska kunna stå bakom kuporna. Handkraft är 

snabbast och bäst om man vill hinna med allt och samtidigt inte överbelasta investeringskontot i 

överkant.  

Anpassning och flexibilitet måste gälla hela tiden under bisäsongen. Planeringen av en bisäsong 

måste vara generell och öppen. Detaljerad skrivbordsplanering fungerar inte alls. Speciellt inte för 

semester eftersom honungsdrag kan sätta igång plötsligt och då missar man många kilon om man 

inte tar hand om det som kommer in, och ersätter med tomma skattlådor. Det gäller att hålla sig 

nyfiken på vad som händer i bigårdarna - ge sig ut och titta på bina så att man inte missar något. Sen 

agerar man på den information man får. 14kg på ett dygn kan ett samhälle dra in enligt Anders egna 

kupvågar. Ibland 10kg flera dagar i rad. Planering, långsiktiga kalkyler och biodling är helt enkelt inte 

så välförenliga med varandra. Däremot anpassningsbarhet, flexibilitet och långsiktig uthållighet. 

Anders sålde mestadels i bulk de första åren men är sedan ett antal år medlem i kooperativet 

Landskapshonung Ekonomisk Förening som har underlättat försäljningen av hans honung. Han 

föredrar att hålla sig till produktion, inte försäljning. Idag består Anders verksamhet av 85 bigårdar 

och över 1000 samhällen. 5 personer under högsäsong sköter driften. Fortfarande använder han inga 

investeringsstöd och biodlingen har fortsatt fått betala sig själv, steg för steg. Deboxer till en 

knivavtäckare har ersatt handavtäckningen men fortfarande samma 60 ramars radialslunga. 

Tappning sker med en helautomatisk tappmaskin som är en svensk specialdesignad uppfinning.  

En tydlig del av hans tillväxt på senare år har bestått i att han köpt upp biodlingar från biodlare som 

gått KY-utbildningen i yrkesbiodling. Han är kritisk till den utbildningen som han menar givit 

deltagarna för stora förhoppningar om vad yrkesbiodling innebär, och därmed tagit sig vatten över 

huvudet. Många som gått den utbildningen tröttnar och lägger av efter 3–5 år. Han känner inte till 

någon som lyckats väl. Idag jobbar dock några av dessa som "bidrängar" hos Anders istället - som 

själv hade några riktigt hårda år på 90-talet då han själv funderade att lägga ned biodlingen av 

lönsamhetsskäl. Men han höll i och nu är han en av landets största yrkesbiodlare. Hans 1000+ 

samhällen genererar idag en god inkomst att leva på för honom och hans familj.  

Cirka 10år, om man jobbar med små hållbara steg, är vad man bör räkna med för att bygga upp en 

yrkesbiodling man kan leva på som enda inkomst, enligt Anders. Man klarar att sköta 200–250 

samhällen själv men över det så behöver man ta in personal vid de mest hektiska tiderna på 

säsongen. Ändå är detta för lite att leva på fullt ut. Blir det ett dåligt år på det kupantalet så är det för 

riskabelt. Man måste kunna bygga upp en buffert för dåliga år (vilket naturligtvis försvåras om man 

börjat med stora banklån). Puckeln man måste över för att kunna kalla sig yrkesbiodlare på heltid 

ligger vid 350–400 samhällen med minst 30-40kg i snittskörd, enligt Anders. Då enligt hans egen 

modell med bulk- och grossistförsäljning av honungen. 

Anders Wizping tycker att idén med mikroslungrum (eventuellt mobilt) och organisering i 

bigårdsrättsförening är en idé värd att testa. Det är dock svårt för biodlare att samarbeta enligt hans 

erfarenhet. Det har skett många "skilsmässor" genom åren mellan goda biodlarvänner som börjat 

samarbeta för tätt. Det handlar mycket om biodlingens grundvillkor som helt enkelt gör det svårt att 

jobba annat än som egen. En kooperativ lösning som ger biodlaren stor frihet att styra sin egen tid är 

dock intressant, särskilt om det samtidigt ger stöd på liknande sätt som han själv fick av sin far 

gällande slungrum och kunskap (inte minst om den "råa verkligheten" som näringsbiodlare). En 

öppen organisation där medlemmarna kommer överens frivilligt om samarbete vid behov enligt 

devisen - "om du hjälper mig så hjälper jag dig" - i kooperativet bör kunna fungera bättre än att 

medlemmar låser upp sig till varandra för hårt, med styrda scheman och så vidare. För detta har 
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Anders inte sett lyckas någonstans under sina 40 år som biodlare. Däremot har han sett många 

exempel på motsatsen. 

Gällande smittorisk för samhantering av skattlådor så är den reell. Dock är bilden av risken för stora 

problem med yngelrötan väldigt överdriven i Sverige, menar han. Yngelrötan tar död på cirka 1.1 

promille av landets bisamhällen per år. Samtidigt ligger den allmänna vinterdödligheten på runt 15%. 

En god relation med bitillsyningsmannen är dock viktig. Enbart gult vax i skattlådorna bör kunna 

dämpa risken för yngelrötesmitta mellan bigårdar i viss grad, men ej helt.   

Vid legoslungning så måste man räkna på ramar eller lådor eftersom arbetet med tomma ramar 

också kostar. Tar man betalt för det faktiska arbetet, inte honungen som kommer ut, så plockar folk 

också ihop sina fyllda ramar så att det blir lite tyngd i skattlådorna. Tar man bara betalt per kilo finns 

det risk att man får slunga luft utan betalning. Viktigt även att hitta kvalitet på den arbetskraft som 

ska jobba i slungrummet. Oftast får man vad man betalar för. Anders föredrar därför att betala 

svenska löner till lokal arbetskraft. Han har prövat utländsk billig arbetskraft men kvalitén har 

varierat över åren. Trogen och kunnig personal som återkommer är dock guld värd, menar han.  

 

Med den utrustning och personal han har idag skulle han säkert kunna hantera dubbla antalet 

bikupor mot gällande, det vill säga upp emot 2000 stycken. Troligen bör ett mikroslungrum kunna 

klara av att hantera upptill 500 samhällen vid väl anpassade lösningar. När kapaciteten är fylld kan 

man kanske bygga ett till och via det fortsätta att växa i producentföreningen, resonerar han, om 

systemet visat sig funktionsdugligt. Anders rekommenderar dock att vägra investeringsstöd eftersom 

detta kan lura biodlaren att investera för mycket. Alltid bättre att bygga ett steg i taget utifrån de 

behov man ser i verksamheten. 

 

Patrick Sellman, TBH-biodlare 
 

Husbehovs- och hobbynivå 
 

Topplistkupor, eller ”Top bar hives” (TBH) som de heter på engelska, är en relativt ny företeelse inom 

svensk biodling. Fördelen med dem är att de kräver väldigt lite utrustning och logistik. Kuporna klarar 

sig själva ute i fält och skörd sker genom att plocka hela honungskakor som krossas och silas. En 

rationell hantering av dessa är enkelt att åstadkomma via en vaxskruv och silanläggning. Inga lager 

för lådor krävs.  

 

Profilen inom TBH i Sverige idag är en värmlänning vid namn Patrick Sellman som håller utbildningar i 

TBH till husbehov över hela landet, samt tillverkar och säljer den så kallade ”Sellmankupan” – en 

enkel topplistkupa för hobby och husbehov som är designad för att passa i en villaträdgård. 

Sellmankupan är sannolikt även en kupa som fungerar bra för funktionsnedsatta biodlare då den 

kräver väldigt lite logistik och kan i princip skötas från en rullstol om marken är plan och kupan står i 

rätt höjd. När det handlar om grön rehabilitering eller sysselsättning med social hänsyn är 

topplistkupor för husbehov sannolikt en gångbar lösning. Den kan också vara lämplig för barn och 

skolungdom i pedagogiskt syfte.  

 

Topplistkupor kan verkligen erbjuda en ”tillgänglig biodling” både skötselmässigt, kunskapsmässigt 

och prismässigt. Allt man behöver är en eller två kupor med bin, skyddskläder och grundläggande 

biredskap, något att mosa kakor med samt sil och hink. Sen kan man börja. Inga lager, ingen 

slungningsutrustning. Problemen uppstår om bina önskar svärma då svärmförhindrande åtgärder är 
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lite svårare i TBH-kupor och därtill ger de inte lika stor skörd som konventionella moderna bikupor.  

 

Flera biodlare har sammankopplat denna lite enklare och minimalistiska biodling med det nordiska 

biet som ju är lite tåligare i vårt nordiska klimat än importerade biraser. I den enklare och kanske, om 

man så vill, lite mer primitiva miljö som TBH-kupan erbjuder verkar de komma mer till sin rätt. TBH-

miljön påminner ju mer om hur bin lever i sin naturliga miljö – med fribygge i trästockar och andra 

håligheter – än moderna uppstaplingskupor gör. 

 

Näringsmässig nivå 

 

Patrick Sellman har tagit fram en TBH-kupmodell, ”Sellman XL”, med inspiration från Johan Ingjald i 

Pålsboda som är stor nog att kunna producera honung på näringsmässig nivå med bibehållen 

hanterbarhet. Ingjald har i flera år experimenterat med stora TBH-modeller för att kunna optimera 

honungsproduktionen och har en exceptionellt stor TBH-modell där han medvetet givit avkall på 

hanterbarhet till förmån för yta åt honungsramar och en foderlåda bakom bina. Sellman XL ska till 

skillnad från Ingjaldsmodellen möjliggöra uppletning av drottningen och liknande detaljingrepp. 

Varken Sellman eller Ingjald hävdar annat än att detta är i en tydlig utvecklingsfas. Man har inte 

hittat en fast produktionsmodell för näringsmässig TBH-drift i Sverige än. Några honungssäsonger till 

för att vinna erfarenhet om hur man bäst ska sköta dessa större TBH-modeller krävs… men 

potentialen verkar lovande.  

 

Intressant är att kuporna fungerar bra i svårare terräng ihop med nordiska bin. Detta bedömer 

Sellman kunna ge en konkurrensfördel för denna vår ursprungliga biras - som inte riktigt klarat av att 

matcha exempelvis det gula italienska biet ute på östgötaslättens oljeväxtfält gällande svärmtröghet 

och produktion i ramkupor. I skogsområden med mycket ljung, som exempelvis Kolmården i 

Östergötland, bör de dock kunna hävda sig väl, exempelvis i extensivt skötta tbh-kupor. 

Ljunghonungen som är svår att få ut ur vanliga ramar kan smidigt extraheras genom att krossa 

kakorna och sedan grovsilas via exempelvis karusellseparator innan den vanliga silställningen tar vid. 

Eventuellt kan ett komplement i form av en elektrisk honungstorklösning behövas för att göra 

ljungen mer lättflytande inför finsilning. Det verkar troligt att en sådan lösning skulle kunna bidra till 

en enklare och därmed mer tillgänglig ljunghonungsproduktion. Ljunghonungen är en av våra finaste 

honungssorter så det vore självfallet en fördel att öka volymen av sådan på marknaden. 

 

Ur näringsmässig synvinkel har TBH en tydlig fördel som är att de kan skördas på senvinter och tidig 

vår. När bina är i klot bryr de sig inte om biodlaren som lugnt kan plocka fulla och täckta 

honungsramar baktill i kupan. Det gör att biodlaren kan arbeta med honungshantering även denna 

tid men utan bihantering och därmed minskad risk för stick. En annan fördel ur näringssynvinkel är 

att TBH kräver extremt lite materialhantering – varken gällande snickeri eller logistik. De är enkla och 

prisvärda att bygga. Svärmförhindring kan ske genom tidig delning och/eller drottningfällor framför 

flustret om biodlaren inte vill jaga svärmar. Nackdelen är de lägre skördarna och att det kan ta upp 

till 3 år att etablera ett fullskaligt produktionssamhälle i en stor TBH. Att hitta balans mellan dessa 

dimensioner är utmaningen för de som vill prova systemet.  

 

Bilaga 4 – Biodling för personer med funktionsnedsättningar 

En enkel kartläggning av förutsättningar för funktionsnedsatta att engagera sig i biodling har 

genomförts genom intervju med Sigrid Lagander från kooperativet Omsorgsförlaget som handleder 

och anordnar utbildningar inom omsorgsområdet. Resultatet återges nedan.  
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Fysiska funktionsnedsättningar  

 

Fysiska funktionsnedsättningar handlar om en individs nedsatta förmåga att fungera fysiskt. Det kan 

handla om en medfödd fysisk funktionsnedsättning eller som har åsamkats individen senare i livet, 

genom en skada eller sjukdom. Det kan handla om att individen har svårt att använda eller 

kontrollera, använda, styra eller koordinera huvud, armar, ben och bål.  

Hinder som kan uppstå i bigården 

I en bigård kan det krävas tunga lyft från ibland hög höjd. Bin innebär ett riskmoment gällande stick 

och en person med begränsad rörlighet har svårt att undkomma snabbt om bin skulle hitta en 

öppning i skyddskläderna. En del moment kräver mer eller mindre kontrollerade, finmotoriska 

rörelser. Många personer med fysiska funktionshinder kan troligen bli begränsade i sina möjligheter 

att verka i bigården, utan anpassningar.  

Möjligheter och fysiska anpassningar  

Har man lättare fysiska funktionshinder kan vissa åtgärder sannolikt genomföras, t ex en plan hård 

markyta och vid behov ramper för rullstol, gåstol, permobil och så vidare. Lyfthjälpmedel kan vid 

vissa fall också erbjudas, även om utbudet är begränsat och ofta ganska dyrt.  

 

Bikupor finns som inte kräver ”höghöjdsbygge” i form av topplistkupor och den senaste 

internationella nyheten ”Flow hive” som kan skördas utan att öppna skattlådorna. Här finns utrymme 

för experimenterande för att låta fysiskt funktionshindrade ges en möjlighet att uppleva biodling som 

sysselsättning och som hobby. Fördelen med dessa kupmodeller är att det inte krävs slungning utan 

enklare lösningar som med hjälpmedel kan ta hand om honungen betydligt enklare. I båda fallen kan 

en lågt belägen kupa skördas i hink, antingen genom att man plockar ut honungskakor eller genom 

ett rör där honungen rinner ut, som kan förflyttas på en vagn. Någon form av mänskligt stöd kommer 

sannolikt vid behov att krävas ändå. Inom ramen för en sysselsättningsverksamhet bör det inte vara 

omöjligt att tillgodose behoven för en enkel biodling. 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar handlar om saker som inte alltid syns på ytan. Individer inom denna 

kategori kan ha funktionsvariationer, med individuella svårigheter gällande tidsuppfattning, sociala 

färdigheter, kommunikation och språkuppfattning, minnesfunktioner, impulskontroll, oväntade 

variationer och hur man tar in och bearbetar information, som exempelvis instruktioner och regler.  

 

Hinder som kan uppstå i en bigård 

Vissa kognitiva funktionsnedsättningar innebär svårigheter för individen att hantera olika former av 

intryck. I en biodlingsverksamhet är varierande intryck gällande lukt, ljud, temperatur och 

oförutsedda händelser grundläggande. Några tydliga utmaningar beroende på individuella kognitiva 

förutsättningar gällande biodlingens tre huvudsakliga miljöer är 

 

I bigården  

• Det kan ta lång tid att utföra vissa moment 

• Det kan bli varmt i skyddskläderna 
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• Obekväma kläder – saker för ansiktet 

• Risk för stick 

• Röklukt  

• Surrande ljud från bina  

• Bin som flyger omkring 

• Vassa föremål  

• Risk att bränna sig på rökpust 

• Det kan krävas transport (förändrade miljöer) och tunga lyft 

• Utmanande kunskapsbehov för att förstå och klara arbetet 

I slungrummet  

• Det kan ta lång tid att utföra vissa moment 

• Slungan låter och vibrerar  

• Slungan kräver utbildning för hantering   

• Vassa föremål (avtäckningsgaffel, dåligt trådade ramar med stickrisk på ståltrådsändar) 

• Surrande bin kan finnas i lokalen och på ramar där det finns risk att klämma dem (och bli 

stucken) 

• Behov av särskild livsmedelhanteringskunskap och säkerhetsrutiner 

• Speciella lukter (honung, vax med mera) 

I snickeriet och logistiklokaler 

• Vassa verktyg och maskiner 

• Tunga lyft 

• Instruktioner och uppgifter 

• Behov av säkerhetsrutiner 

• Varierande ljudnivå 

Moduler för stöd  
För att utforma ett kognitivt stöd finns vissa lösningar att tillgå som är välbeprövade inom omsorgen 

sedan länge. Vad som behövs är att särskilda moduler för just biodlingens villkor tas fram. Utifrån 

dessa kan sedan individanpassade lösningar tas fram så att personer med olika former av 

funktionsnedsättningar kan delta i biodlingen. 

 

I dessa moduler bör följande former av stödmaterial erbjudas 

• Bildstöd – varje moment ges en enkel bild att relatera till 

• Lättläst svenska – instruktioner skall skrivas och finnas tillgängliga på lättläst svenska 

• Förslag på hur tydliga stationer kan skapas, med ordning och reda samt förutsägbarhet kring 

vad som ska hända 

• Stöd kring vilka hjälpmedel och förutsättningar som kan underlätta biodling för fysiskt 

funktionshindrade och eventuellt även var de kan införskaffas. 

• Metoder för att öka lugn och trygghet i biodlingens olika miljöer, inklusive ökad säkerhet i 

närhet av vassa föremål, stickrisk och så vidare. 

• Handledarutbildning för att kunna stödja målgruppens behov gällande exempelvis 

o Praktisk biodling 

o Honungshantering 

o Bisnickeri  
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o Matlagning och hantverk med bikupans råvaror 

o Binas roll i naturen 

Utbildade stödpedagoger och arbetsterapeuter kan själva avgöra hur dessa moduler skall 

sammanfogas för att passa individspecifika behov. Dessa skall även följa insatsbeskrivning från 

handläggare. Vad som projektet bedömer saknas idag är just ett ”paket av stödmoduler med 

tillhörande utbildningar” för att ge förutsättningarna för detta.  

 

Möjligheter för en bigårdsrättsförening  

En bigårdsrättsförening där exempelvis sociala företag, företag inom grön omsorg och offentliga 

organisationer blir medlemmar kan ha dessa lösningar som en del av sitt utbud – både som 

medlemsservice och som säljbar produkt. En fördel med att ta fram biodlingsmanual på lättläst 

svenska är även att den bör kunna ha potential i integrationssammanhang, t ex biodling för 

nyanlända där praktisk verksamhet för sysselsättning kombineras med språkträning.  

 

Genom ett projekt skulle ovanstående stödstrukturer kunna tas fram. I detta skulle inspirerande 

foldrar och filmklipp skapas och omsorgsbranschen bjudas in till studiebesök i bigård. En fysisk 

prototyp skulle kunna skapas för att visa upp hur biodlingsverksamhet för personer med 

funktionsvariationer kan fungera. 

 

Mer information finns hos socialstyrelsen och StockK – Stockholms centrum för kommunikativt och 

kognitivt stöd om hur kognitivt stöd kan utformas.  

 

Bilaga 5 – Biodling för ungdomar/unga vuxna 

 
En enkel kartläggning om behoven för att få fler ungdomar/unga vuxna att börja med biodling, och 

förbli biodlare, gjordes på forumet alternativ.nu där biodlare från hela landet deltar. Projektet 

startade tråden "Fråga: Varför är det så få ungdomar som håller på med biodling?" där ämnet 

diskuterades med relativt god uppslutning och engagemang. Nedan redovisas sammanfattning av de 

utmaningar som nämndes samt förslag på lösningar. 

 

Utmaningar för ungdomar/unga vuxna 

1: Biodling är dyrt att starta upp med för unga (även för vuxna ibland). 

2: Unga har svårt att klara logistiken utan hjälp - lager och transport. Blir beroende av familj som 

hjälper dem. 

3: Nybörjare generellt har en uppförsbacke då de kanske har otillräckligt material, kanske måste 

"bygga över" bin på nya rammått, har för få utbyggda ramar, saknar slunga med mera. Denna 

tröskeleffekt som ofta tar några år att överkomma gör att de kan tappa intresset (för svårt och 

jobbigt), vilket gäller även för vuxna nybörjare. 

4: Många nya biodlare slutar efter ett antal år på grund av bakslag - som alla biodlare upplever 

ibland. Detta är ett kroniskt problem som gör att ett stort inledande intresse hos nybörjare övergår i 

misslyckande och nedläggning. Eftersom det är ganska dyrt att bli biodlare kan detta sannolikt 

upplevas som extra hårt för ungdomar.  
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5: Unga exponeras inte för biodling som möjlighet, varken som hobby eller som "sommarjobb", på 

ett naturligt sätt. Möjligheten marknadsförs inte heller på ett anpassat vis till ungdomar av 

biodlingsorganisationer. Att jämföra med t ex friluftsfrämjandets "mulle" för att inspirera barn till 

friluftsliv. 

6: En överdriven traditionalism/konservatism kring ”hur biodling ska gå till” upplevs finnas i en del av 

landets biodlarföreningar som gör att nybörjare uppfattar det som onödigt krångligt ("rena 

vetenskapen") att starta med bin. Biodlarvärlden "hänger inte med" i utvecklingen att man kan bli 

kunnig inom ett område genom att läsa sig till hur man gör på nätet. Detta uppfattas som en generell 

tröskeleffekt för att bli biodlare av deltagare i forumet. Problemet verkar även ge upphov till en viss 

uppgivenhet av vissa deltagare. 

 

7: Några deltagare i forumet diskuterar om det ens är meningsfullt att marknadsföra biodling som 

hobby/extrainkomst för ungdomar. De har så mycket annat de behöver utveckla/bygga upp i livet. 

Istället bör man satsa på att informera om biodling som företeelse och binas intressanta biologi och 

viktiga roll för natur och samhällsekonomi. Då kanske möjligheten ökar att de blir biodlare senare i 

livet. 

8: Topplistkupor lyfts fram av en deltagare som ett billigt och enklare alternativ till traditionell 

biodling rent generellt. Här finns stor utvecklingspotential för att nå nya målgrupper. 

Möjligheter för att öka tillgängligheten till biodling för ungdomar/unga vuxna 

 

Utifrån kartläggningen ovan bedöms nedanstående som intressanta möjligheter  

1: Topplistkupor 

 

För unga (men även andra målgrupper) kan topplistkupor vara en mer praktisk lösning av följande 

anledningar: 

• Kräver inga lager 

• Kräver minimalt med utrustning och material  

• Sköts på ett minimalistiskt sätt med betydligt mindre arbete än uppstaplingskupor 

• Ger tillräckligt med skörd för att unga ska kunna känna att de tjänar pengar på bina. 

• Kan nås för skötsel, även skattning, med moped/epatraktor eller transportcykel/cykel med 

kärra om kupan inte står inom gångavstånd. 

• Är billiga att snickra om man har den möjligheten 

2: Anpassade stödstrukturer 

Att skapa organisatoriska sammanhang där unga kan sköta bin som "fodervärdar", dvs leasa 

bisamhällen på ett sätt som innebär att del av skörden tillkommer dem. 

Honungshanteringsutrustning och lager tillhandahålls av organisationen som äger bisamhällena. 

Att skapa utbildningar i enkel biodling kopplat till fodervärdskapet där unga får lära sig det mest 

basala som krävs. Sådan enkel biodling är ofta vad större yrkesbiodlare använder varför kunskapen 

borde vara relativt enkel att sammanfatta i ett kursprogram, t ex fritt tillgänglig på nätet eller som 

studiecirkel. Detta främjar inte bara ungdomar utan alla nybörjare av kartläggningen att döma. 

Biodlingsorganisationer kan även informera mer i skolor, och andra sammanhang där unga samlas, 

om bin och biodling. Lägerverksamhet kan vara en möjlighet, där både topplistkupor och 

uppstaplingskupor kan prövas för att väcka intresse. 
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Möjligheter för en bigårdsrättsförening  

Eftersom en bigårdsrättsförening/kooperativ kan ”förpacka” vilken verksamhet som helst finns inga 

hinder att utveckla lösningar som de redovisade ovan för att främja biodling bland ungdomar/unga 

vuxna. Allt beror på om det finns medlemmar som vill ta på sig ansvaret att driva sådan 

verksamhet/projekt. De organisatoriska förutsättningarna i bigårdsrättsföreningen finns. Förslagsvis 

skulle skolor, fritidsgårdar, studieförbund eller liknande bli medlemmar och använda 

bigårdsrättsföreningen som ett verktyg i ungdomsverksamheter och utbildning för att uppnå detta. 


