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Abstract 
Previous research confirms that there is a major decline of pollinators worldwide. 
Investigations have mainly focused on pollination services in the agricultural 
landscapes and therefore, there is a lack of knowledge on the effects pollinators may 
have in urban environment. This paper examines the presence of honey bees in central 
parts of Stockholm, Sweden. The study presents what conditions, possibilities and 
motives there are behind the phenomenon of urban bee keeping. I found ten locations 
with beehives and a total of 18 hives within the delimited area. Nothing seems to 
indicate that conditions may limit the presence of honey bees. Given the opportunity to 
place beehives on the ground and on rooftops, the possibilities also seems to exist. 
According to the owners of the beehives motives are better harvests in connection to 
allotments, positive effects on flora and educational and marketing purposes.   
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1. Inledning 
  

 

1.1. Ekonomisk betydelse 

Vissa forskare menar att en oroande global trend är att det har skett och sker en 
storskalig minskning av pollinatörer, framförallt bland tam- och vildbin och att detta 
skulle kunna få förödande ekonomiska konsekvenser (Tonietto et al, 2011, Kearns & 
Oliveras, 2009). Baslivsmedel som vete, majs, ris och potatis, som vi är så beroende av, 
drabbas dock inte då dessa grödor är vindpollinerade. Andra grödor, sådana som vi är 
beroende av för ett hälsosamt kostintag (t.ex. frukt och grönsaker), är helt beroende av 
pollinatörer (Genersch 2010). 

Bin har länge utnyttjats av människan. Redan för 10 000–15 000 år sedan började vi 
använda oss av det tambin producerar (Jordbruksverket, 22.5.2012a) Till en början tog 
man endast tillvara på honungen men insåg senare att även bivaxet kunde användas bl.a. 
till gjuteri, tillverkning av ljus och tätningsmedel. I samband med detta utvecklades 
biodling till att bli en kontrollerad verksamhet och aktiv sysselsättning, vilket det 
fortfarande är. Nyttoperspektivet av biodling har dock kommit att utvidgas. Man 
bedömer att de tjänster som pollinatörer (bin, humlor, fjärilar m.fl.) globalt sett bidrar 
med har ett värde av 65-75 miljarder dollar per år (Byrne & Fitzpatrick, 2009). Tambin, 
som ofta anses vara en betydande pollinatör inom ekosystem, genererar en betydande 
del av detta, bara i USA år 2000 uppskattades värdet av deras tjänster till 14,6 miljarder 
dollar (Byrne & Fitzpatrick, 2009). Ungefär 35 % av antalet grödor som odlas är i 
behov av pollinering från djur varav 90 % av det är pollinerat av tambin (Genersch, 
2010). Som ekosystemtjänst dit pollinering av växter som fruktträd, bärbuskar och olika 
jordbruksgrödor räknas är det i jordbrukslandskapet tambina gör som mest nytta och de 
kan i många fall vara en avgörande orsak till att man uppnår goda skördar 
(Jordbruksverket, 2009).  

I Sverige har pollinering som ekosystemtjänst också betydelse. Bara under år 2009 
uppskattades värdet av pollinering av grödor till mellan 189-325 miljoner kronor 
(Jordbruksverket, 2009) Till detta kommer värdet av själva honungsproduktionen som 
uppskattas vara ungefär 100 miljoner kronor samt värdet av vaxproduktionen som 
beräknades vara 3,9–4,5 miljoner kronor. Tambin pollinerar också vilda växter så som 
hallon och blåbär. Detta är svårt att omsätta och relatera till ekonomiska vinster. Trots 
att värdet som pollineringstjänst för grödor är relativt högt, är det sällan en jordbrukare 
betalar en biodlare för att placera sina bikupor i närheten av odlingar (Jordbruksverket, 
2009).  
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1.2. Pollinering som ekosystemtjänst 
 

En ekosystemtjänst är en tjänst som på naturlig väg bidrar till att människan gynnas 
(NE, 5.6.2012a). Pollinering är den ekosystemtjänst som biet bidrar med; en ovärderlig 
tjänst för många växter. Pollination är enkelt uttryckt överföringen av pollen mellan 
ståndare till pistillen i en blomma där normalfallet är att det sker från en blomma till en 
annan (fig 1). Vidare krävs det att minst ett pollenkorn växer sig ner i pistillen för att 
befruktning ska ske (NE, 28.3.2012b, Jordbruksverket, 2008). Fler besök till en blomma 
innebär att fler frön utvecklas. Ju fler frön, desto större fruktkropp (Hansson, 1984).  

 

     

F igur 1.  Beskrivning av hur det går till när ett bi pollinerar en blomma. 
K älla: NE, 28.3.2012.    

Växter är antingen vind-, vatten-, själv- eller djurpollinerade där insekter är den grupp 
av djur som mest bidrar till pollinering. Tambiets roll är avgörande ur ett ekologiskt 
perspektiv i odlingslandskapet (SBR, 26.3.2012a, Byrne & Fitzpatrick, 2009). Tambiet 
fyller dock en funktion inom alla ekosystem då det även pollinerar vilda växter. 
Biodlarna menar att detta bidrar till ett ekosystem där både fåglar, däggdjur och andra 
insekter gynnas (SBR, 26.3.2012a). Tam- och vildbinas betydelse som pollinatörer för 
ett område kan variera beroende på vilken typ av växter som är karaktäristiska för 
området. Störst betydelse har de i landskap med hög förekomst av täta busksnår, öknar, 
och alpina ekosystem (Bilaga 1 visar ett urval av de viktigaste biväxterna i Sverige). 
Detta p.g.a. att det är där andelen växter är som mest i behov av pollinering (Tapedino, 
1980). Växterna kan ha en betydande roll för bina då de antingen kan hitta pollen eller 
nektar i blomman. Pollen fungerar som proteinrik föda åt larverna under vårsäsongen 
för att bygga upp och stärka bisamhället inför allt arbete som väntar. Nektarn i blomman 
är ofta det som ger den honung som produceras.  
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Utöver att det finns pollinatörer att tillgå krävs det också att sammansättningen av flora 
är av rätt karaktär för rätt pollinatör (Kevan, 1999). Samma författare menar å andra 
sidan att en specifik sammansättning av flora i ett område inte nödvändigtvis kräver en 
specifik pollinatör då det sällan bara är en insektspollinatör som pollinerar en blomma. 
Oftast ”delar” insektspollinatörer på blommor. Tambin kallas ofta för ”blomtrogna” 
pollinatörer av den anledningen att om det i deras omgivning finns en växt som 
genererar mer nektar i förhållande till andra växter kommer alla bin i stor utsträckning 
besöka just den näringsrika växten (Hansson, 1984). En effekt av detta blir att pollen 
från samma växtart överförs vilket är nödvändigt för att befruktning ska ske. I ett 
område där det saknas en sådan växt kommer tambina emellertid att besöka andra 
växter. Har man därför en fruktodling bestående av t.ex. äpplen samt tambin i 
anslutning till odlingen kan man vara säker på att de kommer att göra många besök till 
blommorna och generera både större frukter och frukter av bättre kvalitét (Ibid). 

1.3. Pollineringens betydelse för stadsmiljön och stadsmiljöns 
påverkan på pollinatörer 

 
Det finns en mängd forskning om vad urbanisering har haft och har för betydelse för 
tam- och vildbin i stadsmiljö men väldigt lite om vilken betydelse bin har på 
stadsmiljön. På senare år har aktiv biodling flyttat in till stora städer; ett fenomen och en 
trend som tycks spridas till fler och fler städer. I metropoler som Sydney, Berlin, Paris, 
New York och Chicago har aktiv biodling länge varit ett inslag i den stadsnära miljön. 
Städer växer och den globala urbaniseringsgraden har aldrig varit så hög som den är 
idag, ungefär hälften av jordens befolkning bor i städer och år 2030 beräknas 60 % bo i 
städer (Zanette et al, 2004). I takt med detta menar Tonietto et al (2011) att det finns 
risk att boplatser och växter som pollinatörer är beroende av kan försvinna. Trots att det 
inte tycks finnas några säkra uppgifter om att en ökad urbanisering skulle leda till färre 
vildbin i stadsmiljö verkar forskare ändå mena att det skulle kunna vara så (Kearns & 
Oliveras, 2009, Zanette et al, 2005).  

Förekomsten och vitaliteten hos tam- och vildbin i stadsmiljöer kan vara kopplad till 
storleken på och antalet gröna ytor en stad har. Minskade ”gröna ytor” skapar en 
försämrad hälsa hos bina samtidigt som det minskar populationerna (Zanette et al, 
2005). Vidare lyfter författarna fram att detta skulle kunna medföra att t.ex. förekomsten 
av tam- och vildbin i stadsmiljö skulle kunna relateras till och fungera som en indikator 
på hur välmående olika ”gröna” livsmiljöer är. Annan forskning (Kearns & Oliveras, 
2009) visar att markanvändningen inom städer har förändrats till mer betong och mindre 
grönområden och att detta skulle kunna påverka pollinatörer negativt. Detta bekräftas 
även av fler forskare som trots urbaniseringens negativa påverkan ändå menar att bin 
fortfarande är relativt vanliga i stadsmiljöer (Matteson et al, 2008).  Det är inte färre bin, 
möjligtvis färre arter av bin, då vissa missgynnas av nya levnadsvillkor (Ibid). 

Kearns & Oliveras (2009) hävdar att det kan vara en stor skillnad mellan olika arter av 
bin; de som har hög anpassningsnivå (generalister) kan gynnas i stadsmiljö medan de 
bin som är specialister blir förlorare. Vilken typ av växter som finns inom flygavstånd 
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samt binas möjligheter att hitta boplatser påverkar förekomsten av vildbin i 
stadsmiljöer. Det tycks finnas en hög korrelation mellan förekomsten av bin och 
förekomsten av blommor; ju fler blommor desto fler bin (ibid). Enligt Tommasi et al 
(2004) kan förekomsten av tam- och vildbin variera beroende på hur olika habitat ser ut, 
det kan t.ex. vara färre bin i habitat som är av traditionell karaktär (gräsklippta områden, 
lite eller inget ogräs med bl.a. tulpaner och dekorativa rosor) i jämförelse med habitat 
som har en bredare mångfald av flora (bl.a. inhemska arter, förekomst av ogräs och 
vilda blommor). En anledning till att det är färre bin i de mer traditionella miljöerna 
skulle enligt Tommasi et al (2004) kunna vara att det finns färre möjligheter till 
potentiella boplatser för vilda bin där. Ytterligare forskning (Matteson et al, 2008) visar 
precis som Kearns & Oliveras (2009) att ett potentiellt habitat för bin inte nödvändigtvis 
styrs av områdets storlek, snarare av vilken typ av växter som finns inom flygavstånd 
för bina. Ett litet område kunde i studien av Matteson et al (2008) visa sig vara mer 
besökt av bin än ett mycket större. Enligt Tommasi et al (2004) verkar vilda bin i 
stadsmiljö spela en större roll överlag men under sensommaren eller i slutet av 
växtsäsongen, när populationer av tambin är som störst, har de vilda bina mindre 
betydelse i jämförelse med de tama. Under denna tid är det enligt författarna tambin 
som pollinerar omgivning mest. 

Forskare menar att det är viktigt att beakta pollinatörers möjligheter vid stadsplanering 
för att skapa en tilltalande miljö, samtidigt som flora och fauna kan bevaras (Kearns and 
Oliveras, 2009 Zanette et al, 2005 Tommasi et al, 2004). Författarna understryker vikten 
av att denna typ av forskning bör utredas mer för att kunna användas i stadsplanering. 

Mycket tyder på att fenomenet ”biodling i stadsmiljö” nu börjat ta fart även i Stockholm 
då media uppmärksammat när nya bikupor placerats ut, ofta i anslutning till taken på 
företagsbyggnader (Samppala, 2012, Metro 23.5.2012).  Det har dock funnits aktiva 
biodlare inom Stockholms stad länge, Stockholms biodlarförening grundades 1909 och 
är fortfarande aktiv (Stockholms biodlarförening, 26.3.2012). 

1.4. Urbana grönområden och biologisk mångfald i Stockholm 
 
Stockholm består av 40 % parker och grönområden (fig 3), i detta är inräknat allt från 
naturreservat till små stadsdelsparker (Stockholms stad, 2.4.2012). Stockholms stad har 
tagit fram ett parkprogram för att se över den urbana miljön i Stockholm. Det finns en 
mängd olika råd och riktlinjer vad gäller vilken typ av växter som bör finnas. I första 
hand kommer människans intressen och man ser alltid till att undvika växter som t.ex. 
är giftiga i miljöer där barn normalt vistas, är allergiframkallande eller hindrar sikten i 
trafiken. Vid plantering av olika busktyper ligger mycket fokus på att de ska vara 
estetiskt vackra. Vanliga buskväxter i Stockholm är rhododendron, azaleor, syren, hägg 
och buskrosor (Stockholms stad, 2006). Blommor är också ett viktigt inslag där fokus 
hamnar på att de ska utgöra ett blickfång i parker och stimulera olika sinnen. En 
riktlinje för användning av blommor är att blomplanteringar som gynnar fjärilar och 
skalbaggar ska användas samt att perenner (fleråriga), blomsteråkrar och lökängar bör 
öka i parkerna. 
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Också riksdagen har uppmärksammat betydelsen av urbana grönområden. För att 
grönområden i urban miljö ska fungera måste de uppmärksammas mer, allt från små 
villaträdgårdar och kolonilotter till de stora gröna kilarna. Även små grönområden kan 
ha stor betydelse för områdenas ekosystemtjänster och stadens biologiska mångfald 
(Yazdanfar et el, 2011). Mångfalden kan skapa en ökad resiliens1 och generera bättre 
förutsättningar att motstå plötsliga förändringar i staden (Yazdanfar et el, 2011, Jansson 
& Polasky, 2010). Rapporten belyser att ett viktigt element i arbetet med att ha ett rikt 
naturliv är att fokusera på nyckelarter och på så sätt gagna fler andra arter. Att utveckla 
så kallade gröna tak i stadsmiljöer är också något som lyfts fram som positivt. De kan 
fungera som habitat för djur och växter och dessutom minska eventuella effekter av 
klimatförändringar. De understryker dock att gröna tak inte kan ersätta den befintliga 
grönstrukturen utan fungerar mer som ett komplement.  

 

1.5. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka biodling i Stockholms 
stadskärna med fokus på följande frågeställningar.  

 Hur ser förekomsten ut av biodling ut i Stockholms stadskärna? 
 Vilka ekonomiska och ekologiska förutsättningar finns för biodling i Stockholms 

stadskärna? 
 Vilka motiv anges till att bedriva biodling i Stockholms stadskärna? 

Med bakgrund av resultaten av min studie diskuteras motiven och den tidigare 
forskningen med utgångspunkt från ekonomi, ekologi och ekosofi. 

2. Metod 
 

2.1. Förekomst och förutsättning 
 

Förekomsten av bikupor har karterats inom vad som brukar kallas för Stockholms stad 
innanför tullarna (fig 2). Enligt 15 § bisjukdomsförordningen (1974:212) är varje 
biodlare skyldig att vart tredje år anmäla till Länsstyrelsen hur många bikupor hon/han 
har och var dessa är placerade (Länsstyrelsen, 30.3.2012). Med Länsstyrelsens uppgifter 
som underlag har koordinater för varje plats registrerats med en GPS samt antalet 
bikupor. Genom operationer i ArcToolbox (ArcGIS) har en buffer (radie) på 3km runt 
respektive lokal beräknats, detta för att forskning visar att tambin generellt sett har en 
pollineringsradie på 3 km (Linkowski et al, 2004). GIS-analysen beräknades på antal 
platser, inte antal bikupor. En biotopkarta över Stockholms stad har använts och den kan 

                                                           
1 ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas (Stockholm Resilience Center, 
5.5.2012). 
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ligga till grund för en diskussion om huruvida de naturgivna förutsättningarna för 
biodling i Stockholms stadskärna är tillräckliga (fig 3). 
 

 
F igur 2. Avgränsning- Stockholms stadskärna. Den dragna avgränsningen baseras på vad som brukar kallas 
Stockholms stad innanför tullarna. Avgränsningen utgör det som benämns som Stockholms stadskärna i arbetet.  
K älla: Google Earth, egenproducerad, 2012. 

 

 
F igur 3. Biotopkarta, Stockholms stad. Indikerar fördelning och förekomst av olika typer av grönområden i 
Stockholms stadskärna. K älla: Stockholms stad, 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Forskning om hur många bisamhällen som krävs för att pollinering inom en radie på 3 
km i storstadsmiljö ska vara tillräcklig är liten eller obefintlig. Detta menar Ingemar 
Fries (30.4.2012.) och Nils-Erik Persson (30.4.2012.) beror på att det är så många 

Innehållsförteckning 
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faktorer som påverkar. Rekommenderat antal bisamhällen på en hektar i 
odlingslandskapet i Sverige är mellan 1-4 för hallon, mellan 5-25 för jordgubbar och 
minst 4 för äpplen (Jordbruksverket, 2008). En annan omständighet att beakta när 
kartan tolkas är att det kan finnas bikupor som inte är inrapporterade till Länsstyrelsen 
och därmed inte inräknats i denna studie, Länsstyrelsen själva har uppgett att ca 70 % 
av biodlarna inte rapporterar in sina uppställningsplatser (Cecila Norén, 27.3.2012.). 
Det kan också finnas bikupor i närheten av det avgränsade området som också skulle 
kunna påverka. Alla fotografier i arbetet är författarens egna (fotograferade våren, 2012) 
om inget annat anges. 
 

2.2. Motiv till biodling 
 
Intervjuer med sju aktiva biodlare, 28 kolonilottsägare samt en landskapsarkitekt har 
genomförts. 

Samtliga biodlare är aktiva inom det avgränsade området och har till Länsstyrelsen 
rapporterat in sina uppställningsplatser. Därför har de blivit tillfrågade att delta i 
undersökningen. Majoriteten av biodlarna är så kallade hobby-biodlare vilket innebär att 
de utöver biodling har ett annat yrke eller är pensionerade. Detta innebär inte att de är 
okunniga på området, snarare tvärtom då bemötandet varit positivt och engagemanget 
och intresset från biodlarna stort. Dessa personer har en unik kunskap, dels vad gäller 
lokalkännedom inom respektive område men även kunskap om hur det egentligen 
fungerar med att ha tambin i stadsmiljö. Målet har hela tiden varit att försöka genomföra 
intervjuerna i anslutning till någon av biodlarens egna bikupor. Detta för att möjliggöra 
egna observationer i själva området men också för att ge respondenten möjlighet att 
berätta om sin biodling i ”rätt miljö”. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad 
karaktär, en metod som lämpar sig väl när det handlar om att få insikt om 
informanters/respondenters egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2007). 
Intervjuerna spelades in med respondentens godkännande. Samtliga har godkänt att 
deras namn används i undersökningen. Enkätintervjuerna har genomförts med ägare till 
kolonilotter i anslutning till Tanto koloniträdgårdar. Dels för att det i anslutning till 
trädgården finns bikupor som innefattas i denna undersökning, dels för att studera om 
ägarna överhuvudtaget är medvetna om det finns tambin i närheten samt om de anser 
sig vara beroende av dem och varför. Dessa intervjuer har varit av ”enkätkaraktär” med 
fem förbestämda frågor (bilaga 2). 28 personer blev tillfrågade, samtliga har deltagit.  

För att undersöka hur parkförvaltningar inom Stockholms stad tänker när det gäller 
utformandet av parker samt val av växter har en intervju genomförts med en 
landskapsarkitekt anställd på Stockholms stad. Samtliga intervjuer har genomförts våren 
2012.
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3. Resultat 

3.1. Förekomst av bikupor i Stockholms stadskärna 

 

F igur 4. Pollinering i Stockholms stadskärna. Kartan visar platser i Stockholms stadskärna där bikupor är 
utplacerade samt en pollineringsradie på 3km runt varje lokal. En starkare röd färg innebär att fler lokalers 
pollineringsradie överlappar varandra.    

Figur 4 redovisar totalt18 bikupor på tio lokaler. Det framgår att hela Stockholms 
stadskärna eventuellt omfattas av pollinering från tambin, dock i varierande grad. I de 
centrala delarna av Stockholm skulle förekomsten av tambin kunna vara som mest då 
pollinering från samtliga bisamhällen överlappar varandra där. Västra innerstaden, d.v.s. 
delar av Kungsholmen är det område som skulle kunna ha minst förekomst av tambin. 
Där finns områden som inte alls överlappar med andra bisamhällen. Större delen av 
Stockholms stadskärna överlappas av bisamhällen från 3 eller fler lokaler. Av de 18 
bikupor som omfattar denna studie har 14 varit utplacerade 2 år eller kortare. En 
pollineringsradie på 3km motsvarar ca 2860ha till ytan.  
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   Lokal 1- Kulturhuset. 
   3 bikupor på taket av Kulturhuset, Sergels torg. Funnits här i 2 år. 
   Ägare: Kulturhuset, men sköts av Bee Urban. 
   Lokal 2- Plaza Hotell 
   1 bikupa på taket av Plaza hotell, Brunkebergs torg. Funnits här i 1 år. 
   Ägare: Plaza hotell. 
   Lokal 3- H&M 
   1 bikupa på taket av H&M,  Mäster Samuelsgatan 46A. Funnits här i 1 år. 
   Ägare: H&M, men sköts av Bee Urban. 
   Lokal 4- Hilton Hotell. 
   2 bikupor på taket av Hilton hotell, Slussen. Funnits här i 1 år. 
   Ägare: Hilton hotell. 
   Lokal 5- Långholmen. 
   2 bikupor i privat trädgård, Mälarvarvsbacken 9. Funnits här i 2 år. 
   Ägare: Håkan Svensson. 
   Lokal 6- Globala gymnasiet. 
   1 bikupa på taket av det Globala gymnasiet, Hornsgatan 93. Funnits här i 1 år. 
   Ägare: Globala gymnasiet, men drivs av Bee Urban. 
   Lokal 7- White, arkitektur. 
   2 bikupor på taket av White, Östgötagatan 100. Funnits här sedan maj 2012. 
   Ägare: White, arkitektur, men drivs av Bee Urban.  
   Lokal 8- Tanto mindre. 
   2 bikupor i nära anslutning till Tanto mindre, söder om koloniområdet. Funnits här i 5 år. 
   Ägare: Per-G Gustavsson. 
   Lokal 9- Malmgårdens Handelsträdgård. 
   2 bikupor i Malmgårdens trädgård, Malmgårdsvägen 53. Funnits här i ca 30 år. 
   Ägare: Malmgårdens handelsträdgård.          
   Lokal 10- Tyska skolan. 
   2 bikupor på taket av Tyska skolan, Karlavägen 25. Funnits här i ca 1 år. 
   Ägare: Tyska skolan, men drivs av Bee Urban. 

 F igur 5. Presentation av varje lokal i text innehåller antal bisamhällen, det absoluta läget, tid bisamhällena funnits 
på platsen samt ägarna till bikuporna. Ett numrerat fotografi är kopplat till respektive lokals nummer. Fotografier för 
lokal två (Plaza hotell) och tre (H&M) saknas.    

1  4  10  6 

5  7 
5  9 
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3.2. Motiv till biodling‐ intervjuer 
Samtliga respondenters röster (bikupe- och kolonilottssägarna) presenteras under tre 
huvudrubriker med en kort sammanfattning i början av varje rubrik följt av citat. En 
intervju med en landskapsarkitekt tillkommer under avsnitt 3.3. 

Varför hålla på med biodling i stadsmiljö? 
Majoriteten av biodlarna menar att tambina bidrar till bättre skördar i olika typer av 
odlingar. Fler av respondenterna anger att det var av just den anledningen de började 
med biodling. De två hotell som har bikupor på taken (Plaza, Sergel & Hilton, Slussen) 
menar att de främst har verksamheten för att kunna servera närodlad honung på deras 
frukostbuffé samt att det är kul att hålla på med. Flera av respondenterna lyfter även 
fram att det är bra ur utbildningssyfte; att sprida kunskap om vilken betydelse bin har. 
De flesta menar att det utöver detta också är en kul hobby och att de gillar bin. 27 av 28 
kolonilottsägare svarar att de tror att det påverkar skörden på deras kolonilotter. Så här 
uttalade sig några av respondenterna i frågan: 

Därför att vi behöver bin för pollineringens skull, för att få bättre skördar krävs det att 
det finns pollinatörer, det blir 30-40 % större skördar med insekter i närheten. I 
stadsmiljö gäller detta framför allt i anslutning till koloniträdgårdar men även i 
villaområden där folk har odling i sin trädgård. Man ser en ökad efterfrågan av 
närodlat i stadsmiljö och vill man bedriva odling behövs det helt enkelt pollinatörer.  Vi 
ser även att de bidrar till biologisk mångfald, ett bättre erosionsskydd, 
vattenreningsfunktion samt reglering av lufttemperaturen i stadsmiljön. U töver detta är 
vi dessutom måna om att uppmärksamma att de behövs, om man inte har kunskapen vet 
man inte om deras funktion och hur viktiga de egentligen är. Tambin är goda 
pollinatörer och kan dessutom pollinera inom ett stort område då de kan flyga långa 
sträckor. De tama bina kan vara ett komplement till vilda bin och andra pollinatörer 
(Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg).  

Jag och min dotter började med biodling i samband med att hon fick en kolonilott i 
mindre Tantolunden. Honungen är inte det viktigaste, att ha bina nära kolonilotten är 
positivt för pollineringens skull och ger bättre skördar. Till en början hade vi tänkt ha 
bikuporna på själva lotten men grannlotterna gillade inte idén så vi fick placera dem 
strax utanför koloniområdet (fig 9) (Per Gustavsson). 

Vi har en stor takterass som står outnyttjad här på White, arkitektur. Jag fick höra om 
Bee Urban och tyckte det lät som en bra idé att placera ut bikupor här. Det underlättar 
och hjälper de som vill odla i närheten. E tt nytt projekt som enbart sysslar med mobil 
odling ska precis börja bara några 100 meter ifrån vårt kontor. Antar att de t.ex. kan få 
nytta av våra bins pollinering. Det är också en rolig grej som förhoppningsvis kan öka 
medvetenheten om hur viktiga bin är (Kristina Philipson).  

Vi har 2 bikupor i vår privata trädgård för att det ska gynna våra växter och den odling 
vi har. Det är även väldigt kul och intressant att syssla med (Candi Martin & Håkan 
Svensson).  
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Det är bra för oss att kunna servera vår egenproducerade honung till frukostbuffén, 
våra gäster gillar det (Neil Ponsonby). 

Det är bra för eleverna att lära sig om binas betydelse, utbildningssyftet är prioriterat 
(Rudiger Borgstädt). 

Jag anser att de är en naturlig del av en trädgård. På samma sätt som vi måste gödsla 
vår trädgård måste växterna pollineras (Inger Möller). 

Hur fungerar det med biodling i stadsmiljö? 
Alla respondenter har sagt att det fungerar att bedriva biodling i staden. En har uttryckt 
att bina förmodligen störts av oljud från en större ombyggnation som pågått under 2 års 
tid. Detta har han uppmärksammat, dels för att det inte varit lika många bin ute, dels för 
att det varit mindre honung dessa år i jämförelse med tidigare. En respondent uppger att 
det t.o.m. kan vara enklare för bin att finna näring i stadsmiljö i förhållande till det 
traditionella jordbrukslandskapet. Detta menar hon beror på att jordbrukslandskapet 
missgynnat insekter då det utvecklats till storskaliga jordbruk samt att användandet av 
bekämpningsmedel utgör en negativ inverkan på insekterna. 23 av 28 kolonilottsägare 
uppger att de är medvetna om att det finns bin inom 1km. Övriga visste inte. 

Bin bor relativt bra i stadsmiljö, ungefär som vi människor. Det finns boplatser och det 
blommar från tidig vår till sen höst. Det verkar finnas tillgång på mat för bina överallt. 
En indikator på det är att det i alla våra bikupor funnits honung, t.o.m. i dem på 
Kulturhuset som ändå är i citykärnan (fig 5). Tester på honungen visar att den inte är 
smutsig (Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg). 

Mycket buller gav dåliga honungsår när man reparerade Årstabron men nu sker 
reparationerna längre bort och jag hoppas att det blir bättre i år. Annars har det inte 
varit några problem, varken någon skadegörelse eller mer omfattande bisjukdomar 
(Per Gustavsson). 

Det är inga större problem, varroaangrepp är oundvikligt men det går att behandla 
(Rudiger Borgstädt). 

Vi har haft bikuporna i ca 30 år och det har aldrig varit några stora problem (Inger 
Möller).  

Påverkar det floran? 
Nästan alla respondenter uppger att de tror att bin påverkar floran och några av 
respondenterna menar att de märkt skillnader i förekomsten av olika växter. De säger 
dock att det är svårt att säga om det beror på bina eller på något annat. Majoriteten 
uppger att de inte kunnat se några märkbara förändringar. Kolonilottsägarna uppger att 
bin gör som mest nytta för fruktträd (22 personer), bärbuskar (13 personer) och 
blommor (8 personer). 9 personer säger att de inte vet då de inte tänkt på det. Några 
kolonilottsägare uppger att de sett att bin attraheras mer av fruktträd, kryddor och syren 
i jämförelse med andra växter. 
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Nu när luktviolen har slagit ut ser vi att det är betydligt mer i år än tidigare, om det 
beror på bina är svårt att avgöra (Candi Martin & Håkan Svensson). 

Jag tror egentligen inte att bina har så stor betydelse, i och för sig för kolonilotterna 
men annars har jag inte märkt några förändringar (Per Gustavsson). 

Vi har inte sett någon skillnad i biodiversitet, mest för att vi är ganska nya men det har 
uppenbarligen inte funnits något intresse för att göra den typen av studie. Nu börjar det 
dock bli mer intressant som forskningsområde har vi märkt (Karolina Lisslö & Josefina 
Oddsberg). 

E ftersom vi hela tiden har haft bikupor här så är det svårt att säga, jag kan inte jämföra 
med att inte ha (Inger Möller). 

3.3. Förutsättningar 
 
I en intervju med Emma Sundström (4.4.2012.), landskapsarkitekt på Trafikkontoret i 
Stockholm stad, berättar hon att deras verksamhet ibland fungerar som ett 
beställningsjobb. Det kan t.ex. komma in ett önskemål från allmänheten vad gäller 
upprustning av en park, den stadsdelsförvaltning som är ansvarig för parken skickar 
ärendet vidare till Trafikkontoret som fattar ett beslut. Hon menar dock att det är svårt 
att tillgodose allas önskemål när det gäller parker. Att t.ex. ha en viss typ av karaktär på 
en park inne i stadskärnan kanske inte fungerar då det är extremt hög påfrestning på 
parkerna där. Det krävs att parkerna tål mycket slitage men samtidigt är vackra menar 
hon. Hon säger att det ibland diskuteras huruvida man ska placera ut bikupor i staden 
men anser att frågan är komplex. Den viktigaste frågan är förmodligen var de ska 
placeras menar hon, de måste nästan stå lite avskilt då det finns folk som är rädda men 
också p.g.a. att det finns risker med att personer förstör dem.  

’Vi måste ta hänsyn till förstörelsen, om någon sparkar omkull en bikupa kan det bli 
farligt’ 

Vidare berättar hon att stadsmänniskor har för lite kunskap om bin och att det vore 
väldigt bra att ha bikupor i staden av den anledningen. Skulle folk se att de är ofarliga 
skulle det underlätta menar hon. Vidare berättar hon att folk inte ser skillnad på ett bi 
och en geting vilket orsakar stora problem.  

’Vi har mött skräcken, folk vill ha hjälp att ta bort bin men det visar sig alltid vara 
getingar eller blomflugor’ 

Hon berättar att det bästa vore om vi kunde ha bikupor där de syns och inte uppe på 
taken. Så fort de kommer upp på taken märks bina knappt av och då försvinner poängen 
med kunskapsspridningen. Bin pollinerar bra men många av de växter som vi planterar 
ut i staden har det mindre betydelse för. Detta för att det sätts nya hela tiden (s.k. 
ettåriga växter). På samma sätt gäller det med träd, vi prioriterar människan och 
säkerheten framför allt. Spridning av nya träd via pollination skulle förmodligen leda till 
att vi ändå måste ta bort trädet.   
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4. Diskussion 
 

4.1. Förekomst 
Av min GIS-analys framgår det att hela Stockholms stadskärna skulle kunna vara 
pollinerat av tambin, baserat på en 3km radie runt varje lokal av bikupor. En enkel 
slutsats vore att säga att det därför inte behövs mer bin/bikupor av den anledningen men 
riktigt så enkelt är det inte. Det är problematiskt att över huvud taget dra några 
slutsatser, dels för att den befintliga forskningen inom ämnet är alldeles för liten i sin 
omfattning men också för att det är så många variabler som är av betydelse. Som 
tidigare nämnts kallas tambin för blomtrogna pollinatörer (Hansson 1984). Därför skulle 
det kunna vara så att många bisamhällen i själva verket inte omfattar den 3km radie som 
GIS-analysen är beräknad på då de teoretiskt sett skulle räcka med en 500m radie runt 
respektive boplats för att bina ska hitta tillräckligt med näring. Lägg därtill att helt 
avgörande för om området är i behov av pollinatörer är precis som, Ingemar Fries & 
Nils-Erik Persson (30.4.2012.), Kearns & Oliveras (2009) Matteson et al (2008) menar, 
vilken typ av växter som finns där. Ytterligare en faktor att ta med i beräkningarna är 
frågan om hur många bikupor det behövs för fullgod pollinering av det avgränsade 
området. Den forskning som finns och som tidigare nämnts är till stor del baserad på 
frukt- och bärgrödor i odlingslandskapet. Enligt den bör det t.ex. finnas 1-4 
bisamhällen/ha för att säkra en fullgod pollinering av hallon. En radie på 3km utgör som 
tidigare nämnts ca 2860 ha vilket är ett avsevärt mycket större område än 1ha. Även om 
det är stor skillnad på ett renodlat odlingslandskap och storstadsmiljö (som till stor del 
består av asfalt och betong) är det förmodligen områden inom det avgränsade området 
som är i behov av fullgod pollinering, t.ex. koloniträdgårdarna. Min studie visar att det 
inom det avgränsade området finns platser med frukt- och bärodlingar och vi vet också 
att det är i just denna typ av områden tam- och vildbin har som mest betydelse 
(Genersch, 2010, Jordbruksverket, 2009). Det framgår dessutom av min undersökning 
att majoriteten av de tillfrågade kolonilottsägarna uppger att de är i behov av pollinering 
för att få bättre skördar av frukt och bär vilket styrker denna tanke. Kanske vore det 
därför en poäng med att just i anslutning till dessa platser undersöka om antalet bikupor 
är tillräckligt. Med anledning att se över den verkliga förekomsten av tambin i 
Stockholms stadskärna skulle inrapportering om uppställningsplatser dock behöva 
fungera bättre.   
 

4.2. Förutsättningar 
Enligt min undersökning framgår det att förutsättningarna för att bedriva biodling i 
Stockholms stadskärna finns. Dels tycks de växter som finns i de befintliga 
grönområdena tillgodose dagens förekomst av tambin med näring eftersom 
bikupeägarna själva anger att alla bikupor producerar honung. Biotopkartan (fig 3) visar 
dessutom att det finns relativt gott om småbiotoper inom avgränsningen vilket enligt 
forskning i många fall är en gynnsam förutsättning för bina, förutsatt att 
sammansättningen av floran tilltalar bina (Kearns & Oliveras, 2009, Matteson et al 
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2008). Det tycks heller inte finnas några större hinder att bedriva biodling. Bortsett från 
att biodlare bör vidta en del förebyggande åtgärder, för att minska risken för allmän fara 
(Jordbruksverket, 25.5.2012), kan praktiskt taget vem som helst hålla på med biodling. 
Detta skulle kunna medföra en del problem då bristande kunskap om skötsel skulle 
kunna öka smittspridningen av bisjukdomar. Å andra sidan är det osannolikt att en 
person som vill bedriva biodling skulle sakna intresset, vilket i sin tur torde generera 
tillräckligt med kunskap. Vidare tycks möjligheter som att placera ut bikupor på hustak 
vara en lösning på problem som att det kan vara svårt att finna uppställningsplatser i 
Stockholms stadskärna, detta kan också fungera som en förebyggande åtgärd för att 
allmänheten inte ska uttrycka rädsla för bina då de förmodligen märks av i mindre 
utsträckning när de är placerade på tak. Det tycks heller inte vara något hinder för bina 
att ha sina boplatser flera våningar upp då de enkelt navigerar ner till marknivå. Att det 
är sex bikupor som står placerade på marknivå, och att det enligt ägarna till dessa 
fungerar bra, indikerar att det finns möjligheter att ha bikuporna på detta sätt.  
  

4.3. Motiv‐ ekonomi, ekologi eller ekosofi? 
Forskning tycks indikera att det finns anledning till oro över en eventuell minskning av 
pollinatörer i anslutning till odlingslandskapet (Jordbruksverket, 30.3.2012b, Kearns & 
Oliveras, 2009). I Stockholms innerstad, där kommersiell odling inte är lika vanligt 
förekommande förefaller detta därför vara av mindre betydelse. Ingen av mina 
respondenter har angett ett ekonomiskt motiv till att de håller på med biodling vilket 
förstärker resonemanget ännu mer. Däremot uppger många att bina påverkar deras 
skördar i anslutning till kolonilotter vilket är ett tecken på att de faktiskt fyller en 
funktion i den typen av områden. Dessa miljöer utnyttjas dock inte av ekonomiska skäl 
utan fyller snarare en funktion i välbefinnandet hos enskilda personer, och till viss del 
även självförsörjning av bl.a. grönsaker, frukt och kryddor. En intressant tanke är den 
som en av respondenterna nämnde; att det utvecklas projekt som fokuserar på odling i 
stadsmiljö. Bl.a. startar projektet odling på spåret till sommaren 2012 där det gamla 
järnvägsspåret vid Skanstull omvandlas till ett urbant odlingslandskap (SVT 23.5.2012). 
Kalla det en trend, eller ett nytt beteende hos människor men om det är så att vi är mer 
medvetna och efterfrågan på närodlat växer kommer det med största sannolikhet ge en 
bättre avkastning om tillgången av pollinatörer säkras. Skulle stadsodling utvecklas 
ännu mer finns det grund att verkligen se över tillgången av pollinatörer i närheten av 
dessa.  
 
Vidare tycks det finnas motiv som indirekt skulle kunna generera ett ekonomiskt värde 
med att ha tambin i staden då flera respondenter uppger att det är en viktig del i 
spridning av budskap. Även om deras biodling inte skulle påverka eller bidra lokalt sett 
bidrar kunskapsspridandet till förståelse på ett annat plan (att det t.ex. finns bikupor på 
taken av två skolor är ett tydligt tecken på det). För mig är det kanske just den här 
tanken som känns mest viktig. Om det faktiskt skulle vara en minskning av antalet 
pollinatörer torde ett steg i rätt riktning var att initiera en debatt där bins betydelse 
diskuteras så att fler människor blir medvetna. Detta bekräftas även av tidigare 



Biodling i Stockholms stadskärna 
Ekonomi, ekologi eller ekosofi? 

15 
 

forskning och framhävs som ett måste för att förhindra att en stor pollinationskris sker 
(Kevan & Viana, 2011). Biodling i Stockholms stadskärna skulle därför kunna ha 
indirekta betydelser då det skulle kunna bidra till en ökad kunskapsspridning. 
 
Stadsbin kan också användas för att framhäva ett grönt tänkande vilket kan vara av 
ekonomisk betydelse för företag. Att Hilton hotell vid Slussen kan servera när- och 
egenproducerad honung har kanske varit en bidragande anledning till att det idag är 
Svanenmärkt sedan tio år och utsetts till Hilton hotells mest miljövänliga hotell i Europa 
(Svanen, 8.5.2012). Intressant är att det förefaller vara en ökad trend av biodling i 
Stockholm (Av de 18 bikupor som omfattar denna studie har 14 varit utplacerade 2 år 
eller kortare), och att det ofta anses bidra till en grönare stad. I Mitt i Östermalm 
(Samppala, 2012) säger Olof Klingvall, marknadskommunikatör för Stockholmshem 
som nu har ingått ett samarbete med Bee Urban om att placera bikupor på taken av sina 
fastigheter så här: ’Vi vill ytterligare bidra till gröna gårdar och naturlig stadsmiljö’. 
Det känns kanske som om detta är lite av en allmän uppfattning, t.ex. ansåg sig nästan 
alla bikupeägare tro att bina påverkar floran utan att egentligen veta om det beror på 
bina eller något annat. Trots att mycket forskning tycks indikera att pollinatörer i 
stadsmiljöer faktiskt har påverkan på den biologiska mångfalden har jag inte funnit 
några fasta belägg på det. Det är därför intressant att det i både forskarvärlden och i 
media framställs vara så utan några egentliga belägg. Det är nästan som om det är ett 
ekosofiskt tänk över detta snarare än ekologiskt, alltså att det tycks vara en allmän 
uppfattning att bin är en del av naturen och att de därför har betydelse, oavsett vilken 
typ av natur det må vara.  Är man dock av den uppfattningen att de bidrar till en ökad 
biologisk mångfald är det väl ett alldeles utomordentligt motiv till att bedriva biodling. 
Jag ställer mig dock väldigt osäker till om tambin faktiskt gör någon skillnad för den 
biologiska mångfalden i Stockholms stadskärna (bortsett från den i anslutning till 
koloniträdgårdar).  
 
Å andra sidan skulle tambin kanske få mer betydelse för den biologiska mångfalden om 
t.ex. Stockholms stad väljer att ha mer vildvuxna växter inom staden, i alla fall enligt 
resultaten av den studie Tommasi et al (2004) genomfört. Enligt Tapedino (1980) är det 
främst andra ekosystem än de i stadsmiljö som skulle påverkas av en minskning av 
pollinatörer. Som det ser ut idag är det dessutom många ett- och fleråriga växter som 
planteras ut av Stockholms stad (Stockholms stad, 2006). Dessa växter är med största 
sannolikhet inte i behov av ökad frösättning p.g.a. att det ändå kommer att planteras nya 
av parkförvaltningarna. Därför är det mycket som tyder på att tambinas roll som 
pollinatörer knappast har någon väsentlig betydelse för den befintliga grönstrukturen i 
Stockholms stadskärna. Å andra sidan skulle det precis som biodlarna själva uttrycker 
(SBR, 22.5.2012a), kunna gynna andra djur i ekosystem. En ökad frösättning skulle 
rimligtvis underlätta för andra djur (fåglar och insekter) som är i behov av frön som 
föda. Enligt Kevan (1999) delar många insektspollinatörer på blommor vilket skulle 
kunna medföra att ett överskott av tambin kanske skulle missgynna andra, kanske t.o.m. 
så långt att andra pollinatörer utkonkurreras helt, detta skulle alltså innebära en möjlig 
negativ effekt.  
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Det kan tyckas synd att det inte tillåts mer vildvuxen karaktär av natur i stadskärnan 
men å andra sidan är det kanske som Emma Sundström (4.4.2012.) säger; att det är i 
dessa grönområden det är som högst tryck och därför krävs en viss typ av miljö 
samtidigt som vi ska uppfatta miljön som vacker. Sedan kan det diskuteras vilken typ av 
naturmiljö som anses vara vacker, någon kanske föredrar en vildvuxen äng medan en 
annan en gräsmatta fylld med prydnadsväxter. Parkförvaltningar i Stockholms stad 
borde därför ha en viktig roll i den här typen av diskussion och verkligen beakta 
fördelar och nackdelar med vilken typ av växter man väljer att ha. 
 
Även om det finns fler än en pollinatör till en specifik växt skulle trots allt en förlust 
eller avsaknad av honungsbiet kunna orsaka problem (Kevan, 1999). Enligt Kearns et al 
(2009) är en avgörande faktor om det över huvud taget kan finnas pollinatörer i 
stadsmiljön tillgången av boplatser, t.ex. för vildbin. Om detta är svårt att 
framkalla/bygga borde därför tambina ha en större betydelse då de redan har sina 
boplatser färdiga. För att minimera riskerna att koloniträdgårdar, som möjligtvis är i 
behov av fullgod pollinering, blir underpollinerade vore kanske en satsning på tambin 
alternativet i storstadsmiljö då människan kan kontrollera och styra tillgången, dels var 
utställningsplatserna ska vara, dels hur många som krävs. Å andra sidan är tambin enligt 
Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg (27.3.2012.) inte något som helt kan ersätta för 
andra pollinatörer, snarare ett komplement. Vidare skulle det behöva genomföras 
undersökningar och inventeringar över hur tillgången av andra pollinatörer egentligen 
ser ut i Stockholm för att fortsätta diskussionen. Som jag tidigare har presenterat är det 
inget av den tidigare forskningen som egentligen indikerar att urbaniseringen skulle leda 
till färre bin i stadsmiljö, möjligtvis en minskning av antal arter (Zanette et al, 2005, 
Matteson et al, 2008, Kearns & Oliveras, 2009). 
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5. Slutsats 
 

 Bisamhällen finns på tio platser och utgör sammanlagt 18 bikupor inom det 
avgränsade området.  

 Det finns goda förutsättningar för att bedriva biodling inom det avgränsade 
området. Detta då det verkar finnas tillräckligt med näringsrika växter för 
tambina, relativt gott om gröna områden i Stockholms stadskärna, möjligheter 
att placera ut bikupor på tak- och marknivå samt ett intresse från biodlarna.  

 Ett motiv till att bedriva biodling i Stockholms stadkärna tycks vara att det 
gynnar skördar i anslutning till koloniträdgårdar. Det framgår även av studien att 
det på goda grunder går att anta att det faktiskt gör det i dessa områden. Därför 
vore det en poäng med att se över om pollineringen är fullgod just i dessa 
områden. Andra motiv till att bedriva biodling i Stockholms stadskärna tycks 
vara i utbildning- och marknadsföringssyfte. 

 Det råder brister i inrapporteringen av utplaceringsplatser till Länsstyrelsen.  
Inrapporteringen måste bli bättre för att förbättra kunskapen om spridning av 
bisjukdomar samt för att underlätta vidare studier inom ämnesområdet. 
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Bilaga 1. Typiska bixäxter i Sverige.  
Källa: SBR, 26.3.2012b. 

 
Figuren visar vanliga biväxter i Sverige där respektive växt har ett värde som leverantör 
av nektar och pollen. Det högsta värdet (4) innebär att växten är god leverantör medan 
det lägsta värdet (0) innebär att den är mindre betydande som leverantör.    
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Bilaga 2. Enkätundersökning. 
Hej! 
Jag är student på Stockholms universitet och håller för tillfället på och skriver mitt 
examensarbete i Geografi. Arbetet handlar i stora drag om bins betydelse i stadsmiljön. 
En del av min undersökning innebär att tala med personer som bedriver någon form av 
odling inom staden. Det är därför jag vänder mig till just dig. Nedan följer några korta 
frågor som jag hoppas du har tid att besvara. 
 

Med vänliga hälsningar 
Oscar Lindhe 

 
1. Hur länge har du haft din kolonilott här? 

Svar___________________________________________________ 

2. F inns det bin inom 1 kilometer if rån din kolonilott? Ringa in ditt svar . 

Ja Nej Vet inte 

3. T ror du att bina påverkar skörden på din kolonilott? Ringa in ditt svar . 

Ja Nej Vet inte 

4. V ilka nyttoväxter tror du att bina gör som mest nytta för? 

Svar___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ 

 

5. Har du märkt/sett om det är någon växt som attraherar bin mer än någon 
annan, och i sådana fall vilken/vilka? 

Svar___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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