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 Startade Swedish Bee Company 

2018
 Jobbar på ett större företag när jag 

inte håller på med bin.
 Sitter som ledamot i styrelsen för
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 Nybörjarkurs 2015
 Köpte ett samhälle och fick två skördar. 

 2016 skulle skörden dubblas med två samhällen men det blev en blygsam skörd.

 2017  började jag studera påYrkeshögskolan för Biodling. Tänkte att jag ger det ett halvår för
att se om det skulle gå att kombinera med jobbet. 
 Köpte 10 samhällen som paketbin och invintrade totalt 12.

 2018 började alla förvirrade tankar och frågetecken mynna ut i en plan.
 Jag insåg att det går att livnära sig på detta. 
 Ägnade sommaren till utökning. Startade företaget.

 2019 lanserades websidan och försäljning av främst paketbin,men även övervintrade
samhällen och avläggare, startade. 

Bakgrund



 Fundera över vilket ramformat du skall ha.
 Olika format ger olika storlek på yngelrum och skattlådor.
 Trä eller plast?
 Många länder har egna ramformat och i Sverige är troligen Lågnormal vanligast. Globalt

gäller Langstroth.  

 Hur stora lokaler behöver du?

 Slungutrustning

 Vilken typ av fordon?

 Skåp? Pickup? Ska du lasta mycket i bilen eller kör du hellre med släp vid sådana

tillfällen?

 Hur ska du fodra? 

Material & utrustning



 Material & utrustning

 Ramformat hel Langstroth i både
yngelrum och skattlåda. 
 Kupmaterial både i plast och trä.
 All utökning numera sker med 

träsargar
 Tunga lådor att lyfta men det blir

mindre material att hålla reda på.

 Använder lyfthjälpmedel som
”Kaptarlift”.

 I slungrummet
 Avtäckningsbord – manuellt
 24 ramars slunga
 Vaxseparator



Material & utrustning

 Pall och botten från
Nicot plast

 Lätta pallar
 Lätt att rengöra botten

med högtryckstvätt
 Har även tak och

foderlåda från Nicot
plast.

 Träsarg passar bra på
botten.



Material & utrustning

Flytt av samhällen



Material & utrustning

Foder



 Ska du driva verksamheten som ett företag så måste du tänka effektivitet.

 Varje arbetad timme och varje körd km kostar pengar.

 Även om du inte tar ut lön i början bör du räkna alla kostnader som om du tar 

ut lön.

 Ska du snickra själv så ställ tiden för arbete och maskiner mot att köpa färdiga

grejer. 

 Hur många mil måste du köra och hur många timmar måste du lägga ner för

att ta fram den produkt du ska sälja? 

Ekonomi



 Utgå ifrån den månadslön du vill ha
 Lägg till arbetsgivaravgift/egenavgift beroende på företagsform

 31,42% / 28,97% (aktiebolag/enskild firma)
 Lägg till pensionsavsättning.

 Företag som erbjuder tjänstepension till anställda avsätter 4-5 % .
 Räkna ut din timkostnad

 Lägg till övriga kostnader som fordon, kupmateriel, lokal, foder, 
slungutrustning.

 Nu kan du fördela kostnaderna per produkt. 

 Lägg till momsen för att se vad din kund ska betala. Blir kundpriset för högt så
måste du dra ner på dina egna kostnader. Effektivisera. 

 Om du inte räknar så här så lurar du dig själv. Då kanske du jobbar mycket mer
för samma pengar vilket direkt ger en lägre timpeng. 

Ekonomi



Det finns många Produkter att hämta ur ett bisamhälle.

 Ska du satsa på bin, honung eller något annat?

 Ska du sälja honung på burk eller i bulk? 

 På torget ,till butik eller till uppköpare? 

 Hur vill du att ditt företag – varumärke – ska uppfattas? 

Ekonomi

Vilka produkter har du 
och vilka är dina kunder?



 Gör en grov plan över verksamhetsåret. 
 Beskriv när under säsongen du ska göra olika saker. 
 Gör en veckoplanering som visar när du ska 

 göra första vårkontrollen
 göra rent bottnar och ta bort döda samhällen
 kolla yngelsättning och styrka
 lägga på skattlådor
 skatta
 semester
 fodra
 bedöma styrka inför vintern, slå ihop samhällen

Du kan sedan skjuta planen i tid beroende på hur vädret utvecklas. 

Gör en plan som visar vad du ska göra vid dina bigårdsbesök och vilken utrustning
du behöver ta med. När du är i bigården ska du göra det som planerats och inte
andra oplanerade grejer. Det kan också fungera som en instruktion till en vikarie om 
du själv skulle vara sjuk.

Planering



Vecka Drag Drottningodling/parning Avläggare Honungsproduktion Honungshus Material Timmar
8 Arbeta med material 16
9 Arbeta med material 16
10 Arbeta med material 16
11 Vårkoll Arbeta med material 24
12 Arbeta med material 16
13 Arbeta med material 16

14 Kolla äggläggning, slå ihop, drivfodra 
stödsamhällen. Arbeta med material 24

15 Allt material färdigt 16
16 Bitillsyningsman 8

17 Första skattlådan och spärrgaller på. 8

18
19 Lägg på två skattlådor 8
20 Maskros

21 Maskros

22 Hallon

23 Hallon

24

25 Förbered material till 100 toppavläggare.  
Placera ut i bigårdar. 24

26 Hämta kläckfärdiga celler Toppavläggare. Tillsätt kläckfärdig cell. Skatta. Lägg på en ny skattlåda. 48

27 Hämta kläckfärdiga celler Toppavläggare. Tillsätt kläckfärdig cell. Skatta. Lägg på en ny skattlåda. 48

28 Drivfodra Transportera skattlådor till slungning 16

29 Drivfodra + semester 8
30 Rallarros Semester

31 Rallarros/Ljung Hämta parade drottningar Förbered material till 100 paketbin. Placera ut i 
bigårdar. 32

32 Hämta parade drottningar Skaka ner bin. Tillsätt drottning Slutskatta. Börja invintring och 
varroabehandling. 48

33 Skaka ner bin. Tillsätt drottning Slutskatta. Börja invintring och 
varroabehandling. 48

34 Fodra Transportera skattlådor till slungning 16

35 Fodra Fodra 16
36 Fodra 8
37 Fodra Fodra 16
38 8
39
40 Tag hem foderlådor 8
41 Arbeta med material 16
42 Arbeta med material 16

50 Behandla med oxalsyra 8



Uppföljningen blir en grund till nästa års planering och till prissättningen av dina

produkter. 

 Notera hur många timmar du jobbar. 

 Hur långt har du att köra till bigårdarna och vilken tid tar det?

 Hur mycket tid spenderar du i en bigård beroende på arbetsuppgift?

 Hur ofta är du där? 

 Vad blir tiden per bisamhälle?

 Hur mycket tid lägger du på material och utrustning?

 Hur lång tid tar det att slunga? Vad blir det per kg honung?

Uppföljning



Sedan 2018 har jag invintrat ca 100 samhällen varje år.

Under säsong har antalet gått ner en del då en stor del i 
verksamheten är att sälja bin som övervintrade samhällen, 
paketbin, avläggare. 

Att kunna sälja bin har prioriterats framför produktion av 
honung.

Just nu är planen att fortsatta försäljningen av bin, främst 
paketbin och drottningar, men också att öka produktionen 
av honung och få igång export av honung. 

Min verksamhet



 Min verksamhet

 Paketbin
 Övervintrade samhällen
 Drottningar
 Avläggare
 För export – honung/bipollen



 Min verksamhet

 Honung
 Bipollen

 Främst för export



På nätet

swedishbeecompany.se

https://swedishbeecompany.se/
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