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THIS PROJECT IS FOCUSED ON CREATING A BEEHIVE THAT MAKES IT POS-
SIBLE TO HARVEST HONEY WITHOUT ANY CONTACT BETWEEN BEES AND 
HUMANS. IN THIS WAY, MINIMISING THE RISK OF STINGS AND DECREASING 
STRESS LEVELS BOTH INSIDE AND OUTSIDE THE HIVE. ONE OF THE GOALS 
IS TO ALLOW THE BEES TO LIVE AS NATURALLY AS POSSIBLE. 

Bees are an endangered species. They are one of 
our most important pollinators and should be safe-
guarded. Many people have realised the benefits of 
locally grown food, if you have bees you will not only 
get your own honey, but also contribute to a richer 
flora.

Those interested in becoming beekeepers are of-
ten hesitant because of concerns about handling 
the bees. It is therefore important to find a solution 
whereby people interested in having a beehive do 
not have to worry about security, workload, cost or 
handling bulky equipment.

The project was conducted together with a scientist 
specialised in beekeeping. During the work, nature, 
function and design played equally big roles. 

Biet som art är hotat. Bin är en av våra viktigaste 
pollinerare och bör därför värnas om. Många har in-
sett vikten av närodlad mat, den som har bin får inte 
bara tillgång till egen honung utan bidrar även till en 
rikare flora.

Många som är intresserade av att bli biodlare tvekar 
eftersom de oroar sig för hanteringen av bin. Att bli 
stucken är inte trevligt, varken för människa eller bi 
(som faktiskt dör efter ett stick). Det är därför viktigt 
att hitta en lösning där den som vill ha en bikupa 
inte behöver oroa sig för säkerhet, arbetsbelastning, 
kostnad eller skrymmande utrustning.

Detta projekt är fokuserat på att hitta en lösning som 
gör det möjligt att skörda honung utan någon kon-
takt mellan bi och människa. På detta vis minimeras 
risken för stick samt att stressnivån minskar både i 
och utanför kupan. Bina behöver inte lugnas med 
hjälp av rök och biodlaren slipper att ta ut ram efter 
ram och borsta bort bin för hand för att komma åt 
honungen. Ett av målen med projektet är att låta bina 
leva så naturligt som möjligt. Kupan är därför utfor-
mad så att den invändigt liknar en urholkad trästock 
där bina kan bygga fritt utan ramar.

Projektet har genomförts tillsammans med en 
forskare som är expert på biodling. Under arbetet 
har natur, funktion och design fått spela lika stor roll.
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