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Sammanfattning 
Antalet biarter i Sverige har minskat i takt med avvecklingen av det småskaliga jordbruket 

och en tredjedel av alla kända biarter i Sverige är idag rödlistade. Samtidigt har städer visat 

sig kunna vara lämpliga livsmiljöer för bin. Under sommaren 2015 gjordes fynd av två 

sårbara arter i Stockholm, släntsmalbi och svartpälsbi, och Länsstyrelsen i Stockholm menar 

att att det har varit brist på artspecifika åtgärder för rödlistade bin. Syftet med denna studie 

var därför att undersöka vad kommunala, privata och ideella verksamheter gör, och skulle 

kunna göra, för att bevara släntsmalbiet och svartpälsbiet i Stockholms stad. Fem kvalitativa 

intervjuer genomfördes med verksamheter som låg i närheten av fynd och som på något sätt 

hade möjlighet att påverka bins livsmiljöer. Studien visade att kännedomen var liten om 

förekomsten av rödlistade bin i verksamheter utan inriktning mot bin. Samtliga verksamheter 

skulle också kunna göra mer, och ville göra mer, för att bevara arterna i närområdet. 

Tillgången på näringsväxter i Stockholms stad upplevdes som god. De viktigaste åtgärderna 

att därför troligen att bevara och återskapa lämpliga boplatser och livmiljöer för bin, i form av 

exempelvis sandiga slänter eller bibäddar och i stadens planering med hjälp av kommunens 

nya habitatnätverk för pollinatörer. Eftersom olika typer av verksamheter hade olika typer av 

kunskaper och begränsningar, skulle samarbeten kunna möjliggöra fler typer av 

bevarandeåtgärder. Majoriteten av de intervjuade var öppna för någon form av samarbete i 

bevarandet av rödlistade bin. 

 

Nyckelord: insekter, steklar, biologisk mångfald, stadsmiljö
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Inledning 
Antalet biarter i Sverige och Europa har minskat i takt med intensifieringen av jordbruket 

(Linkowski, Cederberg & Nilsson, 2004; Goulson, Lye & Darvill, 2008; Potts et al, 2010), 

bland annat till följd av igenväxning orsakad av upphörande hävd (Sandström, Bjelke, 

Carlberg & Sundberg, 2015) och förlust av exempelvis betesmarker (Potts et al, 2010). I 

Sverige arbetar bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelserna för att bevara hotade arter 

och deras livsmiljöer (Naturvårdsverket, 2015), men rödlistade bin är missgynnade som grupp 

och det har varit brist på artspecifika åtgärder för dessa (M. Gothnier, miljöhandläggare på 

Länsstyrelsen i Stockholm, 2016–04–11). 

 

I Sverige finns omkring 300 arter av bin (NRM, 2015b). Av dessa är knappt en tredjedel 

rödlistade (ArtDatabanken, 2015a). Under sommaren 2015 rapporterades flera fynd av 

släntsmalbi och svartpälsbi i centrala Stockholm in till Artportalen.se. Båda dessa arter är 

klassade som sårbara (ibid.) och majoriteten av fynden gjordes efter inventeringar av företaget 

Ecocom på beställning av företaget Bee Urban (mailkontakt med M. Gothnier, 

miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm, 2016–04–05). 

 

Städer har visat sig vara lämpliga livsmiljöer för bin (Urbanbees, u.å.; Fortel et al, 2014; 

Baldock et al, 2015) och en kombination av vildbin och honungsbin har visat sig kunna öka 

frösättningen i en mängd olika grödor (Garibaldi et al, 2013). En mångfald av bin i städer 

skulle också kunna användas för att öka stadsbors medvetenhet om biologisk mångfald (Fortel 

et al, 2014). Jag ville därför ta reda på vad olika kommunala, privata och ideella verksamheter 

– som har möjlighet att påverka – skulle kunna göra för att bevara släntsmalbiet och 

svartpälsbiet i Stockholms stad, samt hur de ställer sig till ett eventuellt samarbete i frågan 

eftersom samarbeten är nödvändiga i bevarandet av hotade arter (Fuller et al, 2003; Chan et 

al, 2007). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka bevarandeåtgärder för rödlistade bin som 

genomförs, och skulle kunna genomföras, inom kommunala, privata och ideella verksamheter 

i Stockholms stad som har möjlighet att påverka bins livsmiljöer i sin dagliga verksamhet. 

 

Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: 
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• Känner verksamheterna till förekomsten av släntsmalbi och svartpälsbi i Stockholms 

stad? 

• Vad gör de, och vad skulle de kunna göra, för att öka arternas möjlighet att överleva i 

staden? 

• Hur ställer de sig till ett samarbete i bevarandet av rödlistade bin? 

Avgränsningar 
Det är möjligt att det finns fler arter av rödlistade bin i Stockholms stad, men släntsmalbiet 

och svartpälsbiet är de enda rödlistade arter av bin i staden som har rapporterats in till 

Artportalen under det senaste året. Uppsatsen kommer därför att fokusera på bevarandet av 

specifikt dessa arter. Uppsatsen kommer inte att ta upp frågan om konkurrens mellan vildbin 

och honungsbin som en bevarandefaktor. 

 

Bin och pollinering 
Bin är gaddsteklar inom ordningen steklar (Grimaldi & Engel, 2005) och karakteriseras av att 

de tar all näring för sitt livsuppehälle från blommor (Linowski, Cederberg & Nilsson, 2004). 

Av de drygt 300 arter av bin som finns i Sverige är ett 40-tal humlor och en art honungsbi 

(NRM, 2015a; Jordbruksverket, 2008). Honungsbiet och de flesta humlorna är sociala, det vill 

säga att de har arbetare och lever i samhällen (Cranston & Gullan, 2000; Jordbruksverket, 

2008; Nihlgård, 2014). De flesta bin är dock solitära och lever inte i samhällen, utan honan 

sköter ensam om boet (Jordbruksverket, 2013). Till skillnad från honungsbin lever de flesta 

vilda bin antingen i marken i solexponerade sandslänter, eller i håligheter i exempelvis murar 

eller död ved (Cederberg & Nilsson, 2004; Jordbruksverket, 2013). Hur långt ett bi kan flyga 

påverkas av biets storlek (Greenleaf, Williams, Winfree & Kremen (2007), och solitärbin 

varierar i form. Vissa arter är större än honungsbiet men många mindre och kan endast 

födosöka på ett fåtal växter (Jordbruksverket, 2013). 

 

Pollinering är namnet för växters sexuella befruktning och innebär att pollenkorn fastnar på 

pistillens märke, så att frön kan bildas (Proctor, Yeo & Lack, 2011; Croat, 2001). 

Överföringen av pollen mellan blommor, så kallad korspollinering (Croat, 2001), kan ske på 

olika sätt; exempelvis med vatten, vind eller av djur (Landrum, 2007; Jordbruksverket, 2016). 

Det förekommer också självpollinering – att pollenkorn fastnar på pistillens märke i samma 

blomma – vilket leder till en mindre genetisk variation jämfört med korspollinering (Croat, 

2001; Fredriksdals Friluftsmuseum, 2009). I Sverige är de vanligaste pollinatörerna insekter 
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(ibid.), men i andra delar av världen kan även djur som fladdermöss och fåglar sprida pollen 

(Landrum, 2007; Fredriksdals Friluftsmuseum, 2009). 

 

Trots pollineringens långa historia – de tidigaste fynden av en pollinerande insekt är över 100 

miljoner år gamla (Peñalver et al, 2012) – förblev insekters betydelse för denna okänd ända 

fram till 1793, då den tyske naturforskaren Christian Konrad Sprengel beskrev insekters roll i 

befruktningen av växter (Bohlin, 2013; Proctor, Yeo & Lack, 2012). Pollinering är idag binas 

viktigaste bidrag till människans ekonomi, mycket större än värdet av honung och bivax 

(Delaplane & Mayer, 2000), och det ekonomiska värdet av insekters pollinering har 

uppskattats till 153 miljarder euro – drygt 10 % av värdet för världens totala matproduktion 

(Gallai, Salles, Settele & Vaissière, 2009). Men andra pollinatörer än bin är också viktiga för 

den globala pollineringen av grödor (Rader et al, 2016) och majoriteten av vilda växtarter drar 

nytta av insekter för sin befruktning (Ollerton, Winfree & Tarrant, 2011). 

Vilda bin som pollinatörer 
Vilda bin har beskrivits som de viktigaste pollinatörerna i det svenska jordbrukssamhället 

(Linkowski, Cederberg & Nilsson, 2004), och en kombination av vildbin och honungsbin kan 

öka fruktsättningen i en mängd grödor (Garibaldi et al, 2013). Vilda bin kan också fungera 

som viktiga försäkringar vid förluster av bisamhällen (Winfree, Williams, Dunhoff & 

Kremen, 2007; Breeze et al, 2014). Åtgärder för att bevara livsmiljöer för en mångfald av bin 

borde därför ses som ett alternativ för att minska jordbrukets beroende av honungsbin (ibid.); 

inte minst eftersom de globala bestånden av honungsbin inte ökar i samma takt som 

jordbrukets behov av pollinering (Aizen & Harder, 2009; Breeze et al, 2014).  

 

Den andel av den globala matproduktionen som är beroende av pollinering av djur har 

uppskattats till 35 % (Klein et al, 2007). Jordbrukets beroende av pollinering av djur ökar 

(Klein et al, 2007; Aizen & Harder, 2009) och enligt Aizen och Harder (2009) har 

honungsproduktionens ekonomiska värden varit en bidragande faktor i denna utveckling. Med 

tanke på att pollineringen av grödor ofta domineras av ett fåtal, vanligare arter (Kleijn et al, 

2015), kan det dock bli svårt att motivera bevarandet av vilda bin med argument som bygger 

på deras utförande av ekosystemtjänsten pollinering (ibid.). 
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En minskande mångfald av bin 
En minskande mångfald av bin har rapporterats i flera delar av världen (Gallais, Salles, 

Settelle & Vaissiere, 2008; Vanbergen, 2013), bland annat till följd av ett intensifierat 

jordbruk (Goulson, Lye & Darvill, 2008; Potts et al, 2010), bekämpningsmedel (Lundin, 

Rundlöf, Smith, Fries & Bommarco, 2015; Rundlöf et al, 2015), förlust av livsmiljöer 

(Goulson, Lye & Darvill, 2008) och för honungsbin även plötslig bidöd (Colony collapse 

disorder) (van Engelsdorp & Meixner, 2009). Ett annat möjligt hot mot bin är ökade 

temperaturer till följd av klimatförändringar (Hegland, Nielsen, Lázaro, Bjerknes & Totland, 

2009), eftersom bin är beroende av blommande växter och bland annat stigande temperaturer 

kan påverka tiden för växters blomning (Memmott, Craze, Waser & Price, 2007; Johnston & 

Reekie, 2008), inte minst i urbana miljöer (Neil, Landrum & Wu, 2010; Neil, Wu, Bang & 

Faeth, 2014). Enligt Biesmeijer (et al, 2006) skulle förluster av pollinerande arter därför 

kunna leda till en förlust av växtarter. 

 

Colony collapse disorder, är en typ av bi-epidemi som innebär att majoriteten av arbetarbin i 

ett honungsbisamhälle försvinner eller dör, och lämnar drottning och yngel bakom sig 

(Naturskyddsföreningen, 2011; van Engelsdorp (et al, 2009). En ökande förekomst av 

fenomenet har rapporterats i flera delar av världen, bland annat i USA och Europa, och 

orsaken är inte helt klargjord (ibid.). Enligt van Engelsdorp (et al, 2009) är däremot stress och 

en minskad resistens för bisjukdomar som två möjliga, bakomliggande faktorer. Enligt Aizen 

& Harder (2009) minskar dock inte bestånden av honungsbin globalt, bland annat eftersom 

bidöden varierar regionalt. 

Flera organisationer arbetar för att motverka en förlorad mångfald av bin, till exempel 

Jordbruksverket i projektet ”Mångfald på slätten” som syftar till att öka mångfalden av 

pollinatörer i jordbrukslandskapet (Jordbruksverket, u.å.), och det internationella FN-

samarbetet IPBES som bland annat förklarar att det är viktigt att minska risken för att 

pollinatörer dör ut genom att ”bevara eller utveckla mångfalden av pollinatörshabitat i såväl 

agrara som urbana landskap” (IPBES, 2006, egen översättning).

Rödlistan 
ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet publicerar var femte år en rödlista med 

bedömningar av organismers bevarandestatus i Sverige (Sundberg, 2015); det vill säga deras 

risk att dö ut (ibid.). Syftet med rödlistan är att den ska kunna fungera som en barometer för 
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arters tillstånd och som underlag för bevarandeåtgärder (Sundberg, 2015). Bedömningsn sker 

enligt IUCN:s sex kategorier (i stigande ordning): livskraftig, nära hotad, sårbar, starkt hotad, 

akut hotad, nationellt utdöd (ArtDatabanken, u.å.) och arter som klassats som sårbara, starkt 

hotade eller akut hotade räknas som hotade arter (ibid.). Rödlistan har däremot ingen juridisk 

status i de flesta fall (Sundberg, 2015). Vem som helst med ett registrerat konto kan 

rapportera in fynd på Artportalen.se (Artportalen, 2015), fynden måste däremot kompletteras 

med namn på de observatörer som var med när fyndet gjordet (ibid.) och ett urval av fynd 

kontrolleras för bedömning av kvalitet (Artportalen, 2015). Den senaste rödlistan publicerades 

2015 (ArtDatabanken, 2015a).

Bevarandeåtgärder för släntsmalbi och svartpälsbi 
Städer har visat sig kunna vara lämpliga livsmiljöer för bin i andra europeiska städer (Fortel et 

al, 2014; Baldock et al, 2015) och under sommaren 2015 rapporterades fynd av två rödlistade 

bin i Stockholm in till Artportalen.se: släntsmalbi och svartpälsbi. 

 

 
Bild 1. Släntsmalbi (Lasioglossus nitidiusculum).   Foto: Tim Faasen 
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Bild 2. Svartpälsbi (Anthophora retusa).        Foto: Magnus Stenmark 

 

Släntsmalbiet är klassad som sårbar och är vanligare i de södra delarna av Sverige 

(ArtDatabanken, 2015c). Det största hotet mot arten är igenväxning till följd av utebliven 

markstörning, nedläggning av sandtäkter och insådd av bindande gräsvegetation; inte minst 

med tanke på artens sannolikt låga spridningsförmåga (ibid.). 

 

Svartpälsbiet är en humlelik art som också är klassad som sårbar, men är vanligare i sydöstra 

Sverige (ArtDatabanken, 2015b; Nilsson & Andersson, 2007). Det största hotet mot 

svartpälsbiet är, i likhet med släntsmalbi, igenväxning till följd av ett intensifierat jordbruk 

(Nilsson & Andersson, 2007). De främsta bevarandeåtgärderna nämns därför som ”fortsatt 

skötsel och underhåll av artens förekomstlokaler (ArtDatabanken, 2015c) och ”tillåtande av 

större markblottor” (ibid.). För mer grundläggande fakta om släntsmalbiet och svartpälsbiet, 

se tabell 1. 

 

Tabell 1. Grundläggande fakta om släntsmalbi och svartpälsbi 

 Släntsmalbi 

(Lasioglossus nitidiusculum) 

Svartpälsbi 

(Anthophora retusa) 

Familj / Släkte Vägbin / Smalbin Långtungebin / Pälsbin 

Nationellt hot Sårbar (VU) Sårbar (VU) 

Habitatkrav Sand/Vertikala skärningar. Är 

marklevande och kan pollinera 

olika typer av växter 

Sand/Örtrikedom. Är marklevande 

och kan pollinera olika typer av 

växter 
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Kroppslängd 6–7 mm 13–15 mm 

Viktiga växter Har observerats på gråfibbla Oxtunga, blåeld, vallört, vedel 

Åtgärdsprogram Har inget åtgärdsprogram Har ett åtgärdsprogram 

Källor: ArtDatabanken (2015b; 2015c), Johansson (2014) och Nilsson och Andersson (2007). 

 

Enligt Cederberg och Nilsson (2004) är den främsta orsaken till förluster av populationer av 

bin en förlust av biotoper med förekomst av tillräckliga näringsresurser och lämpliga 

boplatser. Eftersom släntsmalbiet och svartpälsbiet (ArtDatabanken, 2015b; ArtDatabanken, 

2015c), likt de flesta biarter, lever i solexponerad, blottad eller glest bevuxen sand- eller 

mineraljord (Linkowski, Cederberg & Nilsson, 2004), bör denna typ av miljöer bevaras 

(Urbanbees, u.å.; Linkowski, Cederberg & Nilsson, 2004). Lämpliga boplatser kan också 

återskapas med så kallade bibäddar; en vegetationsfri markyta i form av sandiga vallar, där 

den aktuella jordytan bör vara sydvänd, vindskyddad och ha sparsam vegetation (Linkowski, 

Cederberg & Nilsson, 2004). För att se till att bin har tillräckligt med föda och en god 

blomkontinuitet, kan man odla pollen- och nektarväxter inom räckhåll för bin (Rahbek 

Pedersen, u.å.; Jordbruksverket, 2016). Exempel på växter som är lämpliga för många bin är 

bland annat blåklockor, kungsmynta, lavendel, prästkragar, vårlökar, tusensköna och 

midsommarblomster (Zamore, 2016).  

 

Det är också viktigt att minska isoleringen mellan habitat så att vilda bin kan röra sig mellan 

lämpliga livsmiljöer, i form av exempelvis blomrika kantzoner i åkermark (Cederberg & 

Nilsson, 2004), eftersom en förlust av livsmiljöer kan leda till att bin korsar exempelvis vägar 

och järnvägar i en mindre utsträckning (Bhattacharya, Primack & Gerwein 2003). Cederberg 

& Nilsson (2004) anser ändå att kapaciteten för spridning av vildbin är god, även om mer 

forskning krävs för att veta vad som krävs för en lyckad etablering (ibid.). Till exempel dör 

bin med sämre spridningsförmåga ut först vid förlust av livsmiljöer (Bommarco et al, 2010). 

En miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm menar även att rödlistade bin är 

missgynnade som grupp och att det har varit brist på artspecifika åtgärder för dessa, även om 

svartpälsbiet och släntsmalbiet gynnas av de åtgärder som görs i torra marker (mailkontakt 

med M. Gothnier, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm, 2016–04–11). 

 

Ett sätt att öka bins spridningsförmåga just i städer, är genom så kallade ”kreotoper”, det vill 

säga återskapade naturmiljöer för en ökad biologisk mångfald i miljöer med en naturligt låg 
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biologisk mångfald (Jordbruksverket, 2011), som exempelvis städer (Ecocom, u.å.). 

Begreppet myntades av Jordbruksverket 2011 i syfte att ”stimulera till nyskapande av 

naturmiljöer i likformiga landskap” (Jordbruksverket, 2011, s. 10) och ett exempel på en 

lämplig kreotop för vilda bin är olika former av markblottor (Jordbruksverket, 2011). 

Metod och material 
Uppsatsen bygger på material från fem kvalitativa intervjuer med ett målstyrt urval av 

representanter från kommunala, privata och ideella verksamheter i Stockholms stad. 

Intervjuerna har genomförts som två personliga intervjuer, två telefonintervjuer och en 

mailintervju. Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades i en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvalitativa intervjuer 
Som intervjumetod är kvalitativa intervjuer mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer 

(Kvale, 2014) och kännetecknas av enkla frågor med innehållsrika svar (Trost, 2005). Till 

skillnad från mer strukturerade intervjuer kan kvalitativa intervjuer också kompletteras med 

följdfrågor vid intervjutillfället (ibid.). Valet av en kvalitativ intervjumetod byggde på att den 

bedömdes som lämpligast för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) följer den kvalitativa intervju inte några tydliga steg i en 

regelstyrd metod, utan är ett hantverk som bygger på intervjuarens egen kunskap och 

förmåga. För att uppnå en mer naturlig och spontan intervjusituation – den intervjuade gärna 

ska uppfatta intervjun som ett samtal (Trost 2005) – baserades en intervjuguide bestående av 

frågeområden formulerade utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, utifrån vilka öppna 

frågor sedan formulerades. Eftersom olika verksamheter hade olika kopplingar till uppsatsens 

frågeställningar, formulerades olika frågeområden för olika verksamheter (se tabell 2). 

Intervjun med kolonisten genomfördes dock som mailintervju med förberedda frågor (se 

bilaga 1), av praktiska skäl. Mailintervjun blev därför av ett mer strukturerat slag. För att 

kompensera för ett förväntat mindre material från mailintervjun, jämfört med övriga 

intervjuer, ombads kolonisten att ge så detaljerade svar som möjligt. Samtliga muntliga 

intervjuer var mellan 31 och 49 minuter långa och de personliga intervjuerna (med Bee Urban 

och miljöförvaltningen) genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Eventuella 

kompletteringsfrågor har ställts via mail, i de fall där ett svar har varit otydligt eller saknats.  
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Tabell 2. Frågeområden 

Ecocom Bee Urban Miljöförvaltningen Entomologiska 
föreningen 

Inventeringar Inventeringar Pollinatörsunderlaget Exkursioner och 
inventeringar 

Biologisk mångfald 
och rödlistade bin 

Biologisk mångfald 
och rödlistade bin 

Biologisk mångfald 
och rödlistade bin 

Biologisk mångfald 
och rödlistade bin 

Samarbeten Samarbeten Samarbeten Samarbeten 
Möjligheter och 
begränsningar 

Möjligheter och 
begränsningar 

Möjligheter och 
begränsningar 

Möjligheter och 
begränsningar 

 Bee Urbans 
verksamhet 

  

 

Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys är en metod för att analysera innehållet i texter (Graneheim & 

Lundman, 2004). I det här fallet har det empiriska underlaget varit transkriptioner av 

inspelade intervjuer och en mailintervju och tillvägagångssättet skiljde sig inte mellan 

personliga intervjuer och telefonintervjuer, bortsett från att mailintervjuerna inte behövde 

transkriberas. 

 

Eftersom författaren var delaktig i såväl insamlingen av materialet som transkriberingen och 

analysen av materialet, omfattade analysen såväl det manifesta (det som direkt uttrycks i 

texten) som det latenta (textens tolkade innebörd) innehållet. Analysen inleddes med att 

texterna lästes tills att det uppstått en förtrogenhet med materialet (Graneheim & Lundman, 

2004) och delades in i meningsbärande enheter. Dessa kondenserades sedan utan att förlora 

sitt huvudinnehåll, och delades in i kategorier beroende på innehåll (ibid.). 

 

Indelning i kategorier är fundamentalt för den kvalitativa innehållsanalysen, och kategorier 

utformas helt och hållet efter innehållet i de meningsbärande enheterna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Inget material får därför delas in i flera kategorier, utan omformuleringar av 

kategorier sker tills allt material är inkluderat (ibid.). Material som bedöms irrelevant för 

frågeställningen kan däremot uteslutas (Graneheim & Lundman, 2004). Meningar som 

bedömdes gå utanför studiens syfte, exkluderades därför från indelning i kategorier. 

Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner genomfördes som ett så kallat målstyrt urval, och skulle bestå av 

såväl kommunala, privata och ideella verksamheter. Ett målstyrt urval är ett urval av 
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strategiskt slag och innebär ett försök att ”skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor 

och urval” (Bryman, 2011, s. 434), vilket står i kontrast till ett så kallat sannolikhetsurval, där 

urvalet av intervjupersoner sker slumpmässigt (Bryman, 2011). Målstyrt urval skiljer sig 

också mot bekvämlighetsurval, eftersom intervjupersonerna har valts ut med en större 

noggrannhet och specifika frågeställningar i åtanke, och inte på ett ”mer eller mindre tillfälligt 

sätt” (Bryman, 2011, s. 392).  

 

Verksamheterna bedömdes som relevanta för att besvara uppsatsens syfte, eftersom de ligger i 

närheten av något av de fynd av rödlistade bin som gjorts i Stockholms stad, eller har varit 

inblandade i de inventeringar som lett till majoriteten av dessa fynd. Samtliga verksamheter 

har också möjlighet att i sin verksamhet påverka bins levnadsmiljöer, i form av exempelvis 

biodling, växtodling och inventeringar. Samtliga respondenter valdes ut av respektive 

verksamhet och ansågs av dessa ha bäst förmåga att svara på frågor inom området. 

Den inledande kontakten genomfördes uteslutande via e-post, i form av en kort beskrivning 

av studiens syfte och en förfrågan om deltagande. Informationen nedan bygger på information 

som kom fram i intervjuer med respektive verksamhet. 

 

Urvalet ser ut på följande vis: 

• En representant för Ecocom, ett konsultföretag som bland annat genomför 

inventeringar av bin. Genomförde 2015, på beställning av Bee Urban, ett antal 

inventeringar som ledde till fynd av rödlistade bin i Stockholms stad. 

• En representant för Bee Urban, ett företag som bland annat erbjuder uthyrning av 

bikupor på tak i Stockholms stad. De beskriver biologisk mångfald som sin kärnfråga, 

även om bikupan är det som syns utåt av företaget. 

• En representant för miljöförvaltningen i Stockholm, som varit med och tagit fram 

ett kartunderlag för pollinatörer. Miljöförvaltningen jobbar med biologisk mångfald på 

flera olika sätt och har exempelvis ekologer som har tillsyn på reservat. 

• En representant för Entomologiska föreningen i Stockholm, representanten sitter i 

föreningens styrelse. 

• Kolonist från en koloniträdgårdsförening på Södermalm, representanten har haft 

en kolonilott i föreningen i tio år, har honungsbin och en bakgrund inom biodynamisk 

odling. 
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Etiska överväganden 
Samtliga intervjupersoner informerades i ett tidigt skede om sina rättigheter som 

intervjupersoner i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga 

syftet med uppsatsen och deras roll i denna, det vill säga att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas; att de garanteras konfidentialitet om så önskas; och att det insamlade materialet 

endast kommer att användas i överenskommet syfte (Vetenskapsrådet, u.å.). Utöver detta gav 

samtliga intervjupersoner sitt godkännande till att spela in intervjuerna och i efterhand sin 

tillåtelse att använda de citat som förekommer i uppsatsen och till att använda respektive 

verksamhets namn i uppsatsen. Det är praxis att anonymisera deltagares och verksamheters 

namn för att minska risken för identifiering, men flertalet av de deltagande verksamheterna 

har inga motsvarigheter och hade trots ett fingerat namn blivit lättidentifierade. Ämnet eller 

deltagarnas uttalanden har däremot inte bedömts som kontroversiella och samtliga 

verksamheter som har valt att delta under eget namn har gjort så av egen vilja. Namnet på 

koloniträdgårdsföreningen har dock anonymiserats, eftersom kolonisten uttalar sig som 

kolonist och inte kan anses representera hela föreningen. Intervjupersonerna har också 

delgivits möjlighet att ge synpunkter på respektive delar av resultatet. 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån viktiga teman som uppkommit i intervjuerna. 

Kännedom och åsikter om förekomsten av rödlistade bin 
Endast Ecocom och Bee Urban, som legat bakom inventeringarna, kände till fynden av 

svartpälsbi och släntsmalbi i Stockholms stad, men den entomologiska föreningen kände till 

fynden av svartpälsbi. Representanten för miljöförvaltningen tyckte dock att fynden var 

intressanta, och kände sedan länge till att det fanns rödlistade insektsarter i kommunen. Bee 

Urban förklarar att deras verksamhet ursprungligen hade ett fokus på honungsbin som ett sätt 

att lyfta fram pollinatörer, men att de så småningom insåg värdet av vilda pollinatörer och 

vikten av att deras verksamhet inte påverkar vilda pollinatörer negativt. Samtliga 

verksamheter var öppna för att göra mer för att bevara rödlistade bin i staden. 

Inventeringar av bin 
För att kunna genomföra inventeringarna fick Bee Urban stöd från en anonym stiftelse som 

hjälpte dem med finansiering. De genomför idag projektet i samarbete med konsultföretaget 

Ecocom, Stockholm Resilience Center och naturgeografiska institutionen vid Stockholms 
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universitet. Bee Urban förklarar att en ideell gren av företaget driver projektet, men att det 

inte är de själva som genomför det. 

 

Själva inventeringarna genomförs av företaget Ecocom, som beskriver att syftet var att ta reda 

på vilka bin som är vanliga i staden och vilka växter som verkar vara viktiga för dessa. 

Studien utgick utifrån 30 rutor på 400x400 meter i innerstaden och Årsta, utifrån en 

fältkartering över förekomsten av exempelvis slänter och rabatter med strukturer som är 

lämpliga för bin. Det gjorde det på fem platser inom varje ruta, vilket ledde till att ungefär 

150 platser undersöktes. Alla dessa platser undersöktes noggrant genom att observera eller 

med håv fånga in individer vars art inte kändes igen direkt. Dessutom gjordes en kartering för 

varje punkt för vad för växter som fanns på platsen och en uppskattning för vilka växter som 

var vanligast. Fynden rapporterades in till Artportalen. Enligt Bee Urban har de fått ta del av 

en delrapportering av Ecocom som visade att deras verksamhet för tillfället inte verkar 

påverka vilda pollinatörer negativt. Bee Urban vet i nuläget inte exakt vilka följder resultatet 

av inventeringarna kommer att få, eller hur det skulle kunna komma att påverka deras 

verksamhet, eftersom projektet avslutas först senare i år. De sista inventeringarna genomförs 

under 2016 och inga uppföljande inventeringar är inplanerade. 

 

Enligt Entomologiska föreningen har de kompetensen att genomföra stekelinventeringar, men 

föreningen har inte tagit på sig några inventeringsuppdrag eftersom de inte har något behov av 

att finansiera sin verksamhet genom den typen av uppdrag. Det skulle däremot kunna vara 

aktuellt för föreningen att genomföra aktiviteter som kan få folk intresserade av insekter, och 

de nämner som ett exempel att föreningens exkursionsverksamhet har utökats. Inventeringar 

skulle däremot kunna finansieras genom de stipendier som föreningen delar ut. 

Entomologiska föreningen förklarar att det händer att fynd vid exkursioner rapporteras in till 

Artportalen vid exkursioner, och hen tror att många andra också gör det vid inventeringar – 

men kanske inte alla. Hen anser att det är viktigt och borde ingå i alla inventeringsuppdrag. 

Representanten för miljöförvaltningen berättar att de under uppsatsens gång har haft ett möte 

med Bee Urban om metoder för inventeringar av pollinatörer på tak. 

Tillgång på och behov av näringsväxter 
Enligt representanten för Ecocom är nackdelen med urbana miljöer som levnadsmiljö för bin 

att det inte finns några stora, kontinuerliga blombestånd i innerstaden; det finns inga 

ängsmarker som producerar mycket fibblor, blåklockor eller prästkragar kontinuerligt. Det 
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finns däremot otroligt mycket planteringar i innerstaden, i form av exempelvis olika 

odlingslotter på balkonger och utanför affärer, vilket ger en odlingssäsong som börjar tidigare 

och slutar senare jämfört med många andra typer av landskap. Det kan därför finnas växtarter 

med pollen i innerstaden redan i april. Ecocom tror därför att det finns goda förutsättningar 

för arterna att hitta föda. Även representanten för Entomologiska föreningen anser att den 

stora mångfalden i växtlighet i staden borde vara gynnsam för pollinatörer. 

 

Bee Urban förklarar att aspekter som påverkar utplaceringen av bikupor bland annat är den 

lokala växtligheten på platsen, och nämner som exempel att ett företag kan ha sina lokaler i 

ett industriområde där det knappt ens finns ett träd, ”vilket inte skulle fungera”. En annan del 

av Bee Urbans verksamhet är också att anlägga så kallade biologiska mångfalds-trädgårdar, 

med lämpliga växter för pollinatörer. 

 

Enligt Ecocom är svartpälsbiet en stor art som behöver gott om pollen och nektar och tillgång 

på stora växtblommor, och med tanke på att arten är aktiv ganska tidigt på säsongen så finns 

det goda förutsättningar för arten i Stockholms stad; det finns gott om planteringar med bland 

annat kransblommiga växter, i exempelvis parker och kolonilotter, tidigt på säsongen. 

Ecocom tror därför att ett fullgott habitat av svartpälsbin borde klara sig i innerstaden i ett 

kvarter som omfattar minst en park med arter som exempelvis vallört, blåeld, gullris och 

nepeta. Ecocom uppskattar att om svartpälsbiet har tio favoritväxter så bör det varje säsong 

finnas åtminstone tre eller fyra av dessa för att arten ska överleva. Angående släntsmalbiet 

tror Ecocom att arten borde klara sig på den växtlighet i form av planteringar och refuger med 

blom som finns i närheten av fynden i Stockholm – men att det behövs ytterligare studier för 

att vara säker på det. 

 

Enligt Ecocom finns det stora möjligheter att inom kommunen, med ganska enkla medel, få in 

perspektivet att ha lite andra växter i planteringar. På många platser görs det bra, men det 

finns också mycket att göra med hänsyn till biologisk mångfald bland pollinatörer och bland 

annat odlas många typer av växter som är nektarlösa och som inte fyller någon funktion för 

insekter. Enligt Ecocom skulle exempelvis pollinatörscertifiering av kommunens parker och 

rabatter, som tar hänsyn till lokala pollinatörer, kunna driva på en sådan utveckling. Ecocom 

tror att det finns mycket att göra även inom koloniträdgårdsföreningar och att de med rätt 

information skulle kunna få in ett pollinatörsperspektiv bland sina medlemmar. 
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Representanten för miljöförvaltningen förklarar att de jobbar utifrån olika typer av biotoper 

eftersom de ser att det största behovet är av sammanhängande funktionella grönstrukturer. De 

går däremot inte ner på detaljnivå och tänker att ”nu ska vi gynna just släntsmalbiet”, utan 

jobbar snarare med exempelvis öppna gräsmarker och sandiga miljöer på den nivån att det 

gynnar kanske ett tjugotal andra i den processen: ”Vi försöker upprätthålla en grönstruktur 

som har många funktioner, som varierar och som hänger ihop, och bara det i sig skapar ju 

förutsättningar, inte bara för steklar och vildbin utan en mängd andra arter också”. 

 

Kolonisten berättar att den har haft en liten plätt med växter som humlorna älskar och har 

jobbat en hel del med parken runt koloniområdet sedan många år tillbaka. Kolonisten är också 

öppen för att odla lämpliga växter för rödlistade bin i området – som exempelvis vedel – om 

hen får ta del av frön eller plantor av dessa. Kolonisten tror att föreningen redan odlar en stor 

mångfald av växter och förklarar att ett flertal växter som släntsmalbiet och svartpälsbiet 

uppskattar – som blåeld, oxtunga och vallört – redan växer i rik omfattning i koloniområdet. 

Vad det gäller pollinatörscertifiering är kolonisten personligen inte så intresserad: ”Nej det 

tror jag inte. Jag har arbetat hela mitt liv för att skapa små platser i någon slags biologisk 

harmoni, det räcker.” Miljöförvaltningen berättar att de har haft ett inledande möte med Bee 

Urban om metoder för inventeringar på tak. 

Tillgång på lämpliga boplatser och livsmiljöer 
Enligt Ecocom överraskade fynden av släntsmalbi, eftersom de aldrig hade påträffats i 

Mellansverige tidigare utan är en sydlig art i landet. Miljön där de återfanns är också mer 

klippig jämfört med områden där den trivs i södra Sverige. Enligt Ecocom borde dock arten 

klara sig bra i närheten av fynden, eftersom det finns gott om varma klippmiljöer, men de 

påpekar att det behövs mer studier för att veta det med större säkerhet. Ecocom tror att 

bibäddar och restaureringar av befintliga slänter bli mycket vanligare, eftersom dessa är 

fantastiska boplatser för insekter och därför inte behöver anläggas med gräs. Bee Urban 

förklarar att de har möjligheten att anlägga mindre bibäddar men att tjänsten inte tillhör deras 

vanligaste. 

 

Representanten för Entomologiska föreningen kan inte påminna sig om att föreningen har haft 

någon form av verksamhet som gått ut på att återskapa livsmiljöer för exempelvis rödlistade 

bin, men menar att man mycket väl skulle kunna tänka sig att göra det. Åtgärder för att bevara 

boplatser och livsmiljöer för bin skulle också kunna finansieras med hjälp av föreningens 
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stipendier. Kolonisten berättar att den själv inte har skapat några boplatser för bin men att 

några i föreningen har satt ut boplatser för vilda insekter. 

 

I likhet med de nätverk som redan finns för eklevande arter, barrskogsfåglar och groddjur i 

Stockholms stad, arbetar miljöförvaltningen för tillfället med en förstudie för att titta närmare 

på grönstrukturer för pollinatörer och fåglar kopplade till öppna gräsmarker. Projektet 

påbörjades förra året och ett första underlag håller på att färdigställas av ett konsultföretag. 

Det första steget är att ta fram kartor som visar hur stadens öppna gräsmarker hänger ihop för 

pollinatörer och fåglar som är kopplade till det öppna landskapet, och bygger på så kallade 

”fokusarter” som får representera en mångfald av arter med liknande habitatkrav. Bland 

fokusarterna finns bastardsvärmare, som har lite högre miljökrav, medan lite vanligare humlor 

och fjärilar får representera de tåligare arterna. Representanten berättar att nästa steg är att ta 

reda på vilka ytor som är särskilt viktiga ur spridningssynpunkt. 

 

Bakgrunden till projektet är att staden för tillfället saknar ett underlag för öppna gräsmarker 

och hur dessa hänger ihop. Representanten för miljöförvaltningen poängterar att strukturer 

kan förändras men att det är viktigt att se till att staden upprätthåller en grönstruktur som 

fungerar och hänger ihop ekologiskt. Förstudien ligger även i linje med andra ambitioner 

inom staden som är kopplade till ekosystemtjänster: ”Det växer ju fram ganska starkt i 

Stockholms stad att vi ska jobba med ekosystemtjänster, och det gör vi på olika sätt; bland 

annat i projektet C/O City”. Representanten ser därför att det kan finnas flera andra 

användningsområden: ”Vi kan ju också tänka oss att underlaget skulle kunna användas för att 

peka på ekosystemtjänsten pollination”. Representanten vill samtidigt poängtera att biologisk 

mångfald är grunden: ”Vi tror att det är ganska viktigt att koppla ihop de här två – att vi 

kommer mycket enklare framåt om det inte bara blir det ena eller det andra.” 

 

Enligt representanten ska miljöförvaltningens kompetens inom området ses som ett stöd för 

stadens olika kontor, och de kunskapsunderlag som de tar fram används på olika sätt i 

planeringssammanhang. Exploateringskontoret använder till exempel olika typer av underlag i 

sina tidiga miljöbedömningar och Stadsbyggnadskontoret använder dem i sin detaljplanering. 

Enligt representanten kommer det nya pollinatörsunderlaget därför att bidra till en bättre bild 

av det sammantagna värdet av stadens grönstruktur. De förklarar att det skulle också kunna 

addera en tyngd till vissa ytor, eftersom det tenderar att bli ganska mycket bebyggelse på de 

öppna markerna idag, och att man tidigare kanske inte lyckats lyfta vilka värden de har i 
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samma utsträckning som andra biotoper. 

 

Miljöförvaltningen förklarar att kommunen jobbar mer och mer med att fylla ytor som man 

inte tidigare har fyllt med biotoper och att försöka maximera det gröna när man är någonstans 

och bygger. Miljöförvaltningen förklarar också att det finns möjlighet att genomföra åtgärder 

på olika sätt, exempelvis genom så kallade grönytekompensationer – krav på att kompensera 

för det förlorade värdet av gröna ytor som tas i anspråk för bebyggelse eller infrastruktur. 

Representanten nämner groddammar och bibäddar som exempel på möjliga 

förstärkningsåtgärder, men förklarar att den typen av åtgärder lika gärna kan genomföras i 

projekt eller som en del av ordinarie verksamhet hos till exempel stadsdelsförvaltningar, 

kyrkogårdsförvaltningen eller någon annan operativ verksamhet inom staden. Representanten 

tror att det nya pollinatörsnätverket kommer att kunna bli ett bättre underlag för utvecklingen 

av den biologiska mångfalden och i stadens planering. 

Begränsningar och möjligheter i bevarandet av rödlistade bin 
Bee Urban berättar att de samarbetar med ett flertal fastighetsbolag och byggbolag men att ett 

stort problem är att de upplever att de kommer in sent i processen i exempelvis stora 

byggprojekt. De hade hellre blivit involverade tidigare för att kunna bygga in smarta 

lösningar, istället för att komma in i ett slutskede och sätta upp några kupor och odlingslådor. 

Ecocom förklarar också att de är en konsultfirma och att företag som Ecocom och Bee Urban 

i botten har ett vinstkrav, och därför sällan har möjlighet att gå in som volontärer – även om 

de gör det ibland. Representanten för Entomologiska föreningen förklarar att det faktum att 

styrelsearbetet är ideellt, och det faktum att de flesta i styrelsen är engagerade till stor del i 

andra verksamheter innebär vissa begränsningar. 

 

Representanten för miljöförvaltningen förklarar att det i nuläget inte finns något 

naturvårdsprogram i Stockholms stad, utan att det gröna hanteras på en massa andra sätt. 

Arbete med specifika arter sker, men generellt försöker de gynna en mångfald av arter 

eftersom flera behovs ska mötas i staden. ”Vi ser ju värdet av en biologisk mångfald i stort 

och smått, sen ligger inte vårt primära fokus särskilt på att bevara släntsmalbiet utan att 

upprätthålla den biologiska mångfalden i stort”. Representanten förklarar att de dock är 

möjligt att jobba med en särskilt art om frågan dyker upp, och att de gärna tar hjälp av olika 

aktörer och föreningsliv för att driva utvecklingen och att de ser positivt på externt 

initiativtagande. 
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Angående gröna investeringar inom stadsplaneringen beskriver de att det finns både 

möjligheter och begränsningar. Representanten för miljöförvaltningen förklarar att de 

exempelvis inte kan säga till exploateringskontoret att ”här kan ni inte bygga, för här bor 

släntsmalbiet”, utan att rödlistade arter får hanteras i ett annat sammanhang, till exempel i 

miljökonsekvensbeskrivningar. Fynd av hotade och skyddsvärda arter i Stockholms stad 

samlas i databasen ArtArken, som numer får sina uppgifter via det nationella rapportsystemet 

Artportalen. 

 

Angående att gröna lösningar ofta kommer in ganska sent i byggprojekt, menar 

miljöförvaltningen att det är ett problem med sådant som inte är tvingande. När en detaljplan 

har godkänts och man kommer till ett skede där man börja projektera mer i detalj, kan det 

hända att det som inte är ett krav i detaljplanen faller bort. I dagsläget är de medvetna om, och 

försöker hantera, att det sker mycket bortprioriteringar. Staden kan också ställa krav på 

byggherrar genom att tillämpa Grönytefaktor (”GYF”), och förena exploateringsavtal och 

markanvisningstävlingar med olika ”gröna” krav och inriktningar. Grönytefaktorn är ett 

poängsystem som går ut på att byggherrarna måste uppnå en viss kvot av ekosystemtjänster 

inom ett projekt, genom att skapa olika gröna och blå lösningar. Enligt representanten för 

miljöförvaltningen är staden är medveten om att det är viktigt att ställa även sådana krav i ett 

tidigt skede för att ”gröna investeringar” ska bli av, och poängterar vikten av att stötta upp 

med kompetens när man ska genomföra olika åtgärder. 

 

Staden ställer sina krav utifrån olika politiska mål och beslut och miljöförvaltningen försöker 

att på olika sätt vara behjälpliga i stadens utveckling genom att visa på hur man kan 

åstadkomma hållbara, fungerande stadsmiljöer och en sammanhållen grönstruktur. 

”Någonstans måste vi avväga vad som är rimligt och genomförbart i relation till de mål som 

vi har i staden. Det ska bli 140. 000 nya bostäder i Stockholms stad inom 15 år, det är en 

realitet. Så där någonstans hamnar vi; att försöka göra det bästa vi kan med det vi vet och de 

underlag vi har och fortsätter att ta fram, samt att övervaka utvecklingen.” 

Samarbeten 
Samtliga verksamheter berättar att de har samarbeten av olika slag och Bee Urban berättar att 

de gärna skulle ha någon form av rådgivande position och förklarar att de upplever sig som en 

länk mellan det så kallade ”tjänstemannaskiktet” och ”gräsrotsnivån”. Representanten för 
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Ecocom menar också att det är jätteviktigt att företag, kommuner och ideella föreningar 

arbetar parallellt på många sätt. 

 

Angående samarbeten i bevarandet av hotade arter, berättar representanten för 

miljöförvaltningen att de bland annat genomfört återintroduktion av större vattensalamander i 

Judarskogen i samarbete med Länsstyrelsen, och att de inte är främmande för samarbeten med 

föreningar; de har till exempel tidigare samarbetat med en ornitologisk förening: “Det finns 

mycket kunskap inom till exempel föreningar, och eftersom de är ute mycket i fält kan de se 

sådant som inte vi ser”. Även Ecocom menar att föreningar har mycket kunskap; till exempel 

har koloniträdgårdsföreningar stor kunskap om odling. Entomologiska föreningen är även de 

öppna för samarbeten, och har vid ett flertal tillfällen samarbetat med olika kommuner. 

Representanten för den entomologiska föreningen förklarar att det hänt att Stockholms 

kommun har kontaktat föreningen för något mindre uppdrag, men att det inte är vanligt; 

möjligen för att Stockholms kommun har haft ganska många ekologer anställda. Kolonisten 

kan inte svara på om föreningen skulle vara intresserad av någon form av samarbete kring 

pollinatörer och bevarandet av rödlistade bin, men berättar att föreningen har samarbeten med 

externa aktörer i andra frågor. 

Diskussion 
Kapitlet innefattar en avslutande diskussion kring studiens resultat och val av metod. 

Resultatdiskussion 
Studien visade att kännedomen om förekomsten av rödlistade bin var liten, bortsett från de 

verksamheter som genomfört inventeringarna. Det finns däremot stora möjligheter att 

förbättra arternas möjlighet att överleva i Stockholm med enklare medel. Det faktum att Bee 

Urban själva började se värdena med vilda pollinatörer, och att de två verksamheter som inte 

kände till att det fanns rödlistade bin i staden var öppna för att göra mer, skulle också kunna 

tolkas som att en ökad kännedom och kunskap inom området är viktigt.  

 

Inventeringar är nödvändiga för att veta vilka arter som finns i ett område. För att veta att 

släntsmalbiet och svartpälsbiet klarar sig i framtiden bör därför inventeringar utföras 

kontinuerligt. Inga uppföljande inventeringar är dock inplanerande och det visade sig att 

Entomologiska föreningen inte hade möjlighet att genomföra inventeringar i egen regi. 

Miljöförvaltningen har dock, under uppsatsens gång, genomfört ett möte med Bee Urban om 
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inventeringar av pollinatörer på tak. Att publicera resultatet från inventeringsprojektet, skulle 

också kunna vara ett sätt att öka kännedomen och kunskapen om bland annat hotade bin i 

svenska städer och leda till lämpliga åtgärder för dessa; inte minst eftersom 

forskningsunderlaget kring bin i svenska städer i dagsläget är litet. Det framkom dock att 

inventeringar skulle kunna finansieras av Entomologiska föreningen stipendier. Vikten av att 

genomföra inventeringar, och att de fynd som görs rapporteras in till Artportalen, understryks 

av det faktum att rödlistade arter – enligt representanten för miljöförvaltningen – främst 

hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar som bygger på fynd i Stockholms databas ArtArken 

– som får sina uppgifter via det nationella rapportsystemet Artportalen. 

 

Att säkerställa att det finns tillgång på föda är en av de viktigaste åtgärderna i bevarandet av 

rödlistade bin som släntsmalbiet och svartpälsbiet (Linkowski, Cederberg & Nilsson, 2004; 

ArtDatabanken, 2015b; ArtDatabanken, 2015c). Städer har också visat sig vara lämpliga 

livsmiljöer för bin, bland annat eftersom de ofta har en riklig växtlighet (Urbanbees, u.å.). Det 

framkom att den rikliga växtligheten i Stockholm borde vara lämplig för rödlistade bin, och 

Ecocom tror att arterna borde klara sig bra i staden. Detta skulle också kunna bekräftas 

kolonisten som menar att exempelvis oxtunga, blåeld och vallört redan växter i närheten av 

koloniområdet, som ligger i närheten av flera fynd av rödlistade bin. Ecocom nämner ändå 

pollinatörscertifiering som ett exempel på en åtgärd som ytterligare skulle kunna säkerställa 

tillgången på föda för rödlistade bin ytterligare; en typ av certifiering som bland annat finns i 

USA (Penn State, u.å.) och som skulle kunna säkra tillgången på föda, vatten och skydd för 

pollinerande insekter i exempelvis trädgårdar (ibid). Eftersom kolonisten inte var intresserad 

av att certifiera sin egen lott, och tror att det redan odlas en mångfald av växter i föreningen – 

samt att den nämnde att vissa i föreningen har satt ut boplatser för insekter – skulle möjligen 

denna typ av certifiering vara mer lämplig för kommunala planteringar; även om kolonisten 

inte kan anses representera hela föreningen. En mångfald av växter odlas visserligen även i 

kommunala planteringar och parker (mailkontakt med K. Mehlis, landskapsarkitekt vid 

Södermalms stadsdelsförvaltning, 2016–04–01), och släntsmalbiet och svartpälsviet kan 

visserligen pollinera växter från olika växtfamiljer (ArtDatabanken, 2015b; ArtDatabanken, 

2015c), men enligt Ecocom förekommer det att det nektarlösa växter odlas i kommunala 

planteringar som är ointressanta för pollinatörer. Det finns heller inga riktlinjer på Södermalm 

för rödlistade arter av bin (mailkontakt md K. Mehlis, landskapsarkitekt, Södermalms 

stadsdelsförvaltning, 2016–04–01). Det är dock viktigt att påpeka att Södermalms 

stadsdelsförvaltning gynnar en biologisk mångfald och planerar att anlägga så kallade 
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fjärilsrestauranger (mailkontakt med K. Mehlis, landskapsarkitekt vid Södermalms 

stadsdelsförvaltning, 2016–04–01). 

Eftersom det största hotet mot vilda bin är habitatsfragmentering (Linkowski, Cederberg & 

Nilsson, 2004), är det viktigt att öka spridningsförmågan mellan habitat för rödlistade bin 

(Cederberg & Nilsson, 2004). Möjligen skulle det faktum att släntsmalbiet är litet och 

sannolikt har låg spridningsförmåga; inte har något åtgärdsprogram; och att fynden i 

Stockholm är Sveriges nordligaste (ArtDatabanken 2015c) – samt att svartpälsbin inte är 

ovanliga i stadsmiljöer (ArtDatabanken, 2015b) – kunna innebära att släntsmalbiet är extra 

utsatt just i Stockholm; även om underlaget är litet och ytterligare studier behövs för att vara 

säker. Åtgärder som skulle kunna gynna arterna är dock tillåtandet av större markblottor och 

anläggandet av bibäddar – en åtgärd som bland annat Bee Urban kan erbjuda. Eftersom 

miljöförvaltningens inte tidigare haft ett underlag för pollinatörer, kommer det nya 

habitatnätverket att kunna bidra till att gynna ytor och landskap som är lämpliga för 

pollinatörer på ett sätt som inte tidigare var möjligt. En annan representant för 

miljöförvaltningen i Stockholm menar också att det nya habitatnätverket skulle kunna mynna 

ut i förslag till åtgärder för till exempel rödlistade bin i staden (mailkontakt med H. 

Pettersson, 2016–04–04).  

 

Det framkom att kommunen miljöförvaltningen har ett stort fokus på ekosystemtjänster och 

ekosystemtjänsten pollinering. Men eftersom majoriteten av pollineringen av grödor 

domineras av ett fåtal, vanligare arter (Kleijn et al, 2015), kan det vara nödvändigt med andra 

typer av åtgärder och argument i bevarandet av rödlistade arter (ibid.). Miljöförvaltningen 

menar samtidigt att en biologisk mångfald är grunden – och eftersom rödlistade arter riskerar 

att dö ut (Sundberg, 2015) – och åtgärder som gynnar dessa arter skulle vara fördelaktiga för 

en mängd arter (ArtDatabanken 2015c), skulle åtgärder som gynnar rödlistade bin kunna 

främja en mångfald av arter. Det finns också fördelar med en mångfald av bin, som att en 

kombination av vilda bin och honungsbin kan öka fruktsättningen i en mängd olika grödor 

(Garibaldi et al, 2013) – vilket skulle kunna vara gynnsamt i stadsmiljöer eftersom jordbruket 

sprider sig till städerna (FAO, u.å.); att en mångfald av bin skulle också kunna användas för 

att öka stadsbors medvetenhet om biologisk mångfald (Fortel et al, 2014); samt att en förlust 

av pollinerande arter skulle kunna leda till en förlust av växtarter (Biesmeijer et al, 2006). Ett 

fokus på ekosystemtjänster skulle därför kunna vara gynnsamt för dessa arter, förutsätt att den 
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typen av argument kombineras med argument för att bevara och utveckla en biologisk 

mångfald. 

 

Det framkom också att olika typer av verksamheter har olika typer av möjligheter och 

begränsningar, bland annat när det kommer till kunskap inom olika områden och möjligheter 

till volontärarbete och olika typer av åtgärder. Olika typer av verksamheter har därför 

möjligheten att bidra till bevarandet av rödlistade bin på olika sätt, vilket innebär att 

samarbeten mellan olika typer av verksamheter skulle kunna möjliggöra fler typer av 

åtgärder. Detta är viktigt inte minst eftersom en representant för Länsstyrelsen menar att det 

har varit brist på åtgärder för rödlistade bin och artspecifika åtgärder för släntsmalbi och 

svartpälsbi, även om de gynnas av de åtgärder som görs i torra marker (mailkontakt med M. 

Gothnier, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm, 2016–04–05). Samarbeten skulle 

också kunna sprida kännedomen om förekomsten av rödlistade bin och kunna leda till ett 

utbyte av kunskaper. Samarbeten mellan olika typer av verksamheter är viktiga i bevarandet 

av rödlistade arter (Fuller et al, 2003; Chan et al, 2007), och majoriteten av verksamheterna 

var också öppna för ett samarbete i bevarandet av rödlistade bin. Miljöförvaltningen har också 

genomfört ett möte med Bee Urban om inventeringar på tak, vilket också skulle kunna ses 

som ett tecken på detta. Det faktum att kolonisten var osäker på koloniträdgårdsföreningens 

intresse skulle kunna förklaras av att hen uttalade sig som kolonist och inte hade möjlighet att 

tala för hela föreningen. Det faktum att några i föreningen har satt ut boplatser för vilda 

insekter skulle ändå kunna ses som ett tecken på att det finns ett intresse i föreningen för att 

bevara vilda insekter. 

Metoddiskussion 
Det faktum att jag har utgått ifrån frågeområden och inte formulerat frågor i förväg, kan ha 

lett till att områden som togs upp i vissa intervjuer, inte togs upp i andra. Detta innebär att det 

finns en möjlighet att representanter kan ha haft möjlighet uttala sig i vissa frågor där deras 

åsikt inte har ansetts relevant, och att viktiga synpunkter som varit relevanta för syftet gått 

förlorade. Jag anser ändå att detta beslut var fördelaktigt, eftersom jag vid tillfället för 

intervjuerna var så pass påläst inom området; på de olika verksamheterna; och på uppsatsens 

syfte, att intervjuerna blev mer avslappnade och naturliga. Detta gjorde att jag kunde fokusera 

på att lyssna och ställa relevanta, öppna uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar. Att 

jag också har genomfört en mailintervju ledde till att kolonistens svar ofta blev kortare än 

övriga respondenters, eftersom möjligheterna till uppföljning var begränsade. Eftersom 
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kolonistens svar inte nödvändigtvis var representativa för dennes förening, och svårigheten att 

få till en intervju med en kolonist var påtaglig, skulle framtida studier som inkluderar 

kolonister som grupp kunna överväga att istället genomföra en enkät. Jag anser ändå att 

kolonistens svar täckte in de områden som var viktigast för att besvara syftet, även om 

materialet kunde ha varit större. 

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vad som kom fram i intervjuerna, är inspelningen 

av muntliga intervjuer. Röstinspelning kan få vissa personer att känna sig obekväma, men har 

varit ovärderligt för att återge ett korrekt innehåll. Jag anser därför att inspelningen var 

nödvändig och har gett en mer rättvis bild av varje intervju. Förmodligen har också min 

förförståelse spelat in; som att jag har varit inläst inom forskningsområdet. Förhoppningsvis 

har detta lett till en mer vetenskaplig uppsats, men det kan också ha påverkat exempelvis mitt 

fokus i förberedelsefasen för arbetet och givit uppsatsen det fokus som den har fått. 

 

Angående urvalet av intervjupersoner, är det viktigt att understryka att det inte säkert att 

representanternas åsikter är representativa för sina verksamheter. Eftersom samtliga 

respondenter ändå har utsetts av respektive verksamhet, och i vissa fall har varit den enda 

möjliga representanten att kunna uttala sig inom området, anser jag ändå att intervjuerna kan 

anses vara relativt representativa. Jag anser heller inte att bristen på anonymisering har varit 

negativ för deltagarna, eftersom dessa har godkänt materialet. 

 

Slutsats 
Förutom företagen som låg bakom inventeringarna, var kunskapen liten om förekomsten av 

rödlistade bin. Troligen är det därför viktigt med kunskapsspridning inom området. Det visade 

sig också att samtliga verksamheter skulle kunna göra mer, och ville göra mer, för att öka 

släntsmalbiets och svartpälsbiets möjligheter att överleva i närområdet. Eftersom det finns en 

mångfald av blommande växter i Stockholms stad, borde detta ge goda förutsättningar för 

släntsmalbiet och svartpälsbiet att hitta föda. Flera lämpliga näringsväxter växer dessutom 

redan i närheten av fyndplatser. Möjligen är de viktigaste åtgärderna därför att bevara och 

återskapa lämpliga boplatser och landskap för dessa arter, i form av sandiga slänter eller 

bibäddar; något som redan görs till viss del, men skulle kunna göras i en större omfattning. 

Pollinatörscertifiering av parker och planteringar skulle också kunna vara ytterligare ett sätt 

att säkra rödlistade pollinatörers tillgång på föda. Eftersom olika typer av verksamheter hade 
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olika typer av kunskaper och begränsningar, skulle samarbeten kunna möjliggöra fler typer av 

bevarandeåtgärder. Majoriteten av de intervjuade var också öppna för någon form av 

samarbete i bevarandet av rödlistade bin. 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studiens resultat är kvalitativt vilket innebär att reproducerbarheten är låg. Resultatet kan 

ändå användas för att sprida kunskap om rödlistade bin i städer och möjliga 

bevarandeåtgärder för marklevande bin. Detta skulle till exempel kunna vara relevant för 

verksamheter som tillhör samma målgrupp som de verksamheter som har deltagit i studien. 

Det krävs dock mer forskning om städer som livsmiljö för bin, för att bättre förstå hur denna 

typ av miljö kan förbättras med hänsyn till bin och andra pollinatörer. Framtida studier skulle 

också kunna fokusera på eventuella konkurrenssituationer mellan honungsbin och vilda bin i 

stadsmiljöer, eftersom intresset för biodling i städer har ökat och konkurrens kan uppstå 

mellan honungsbin och vilda bin. 
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Frågor till kolonisten     Bilaga 1 

1. Tänker du eller föreningen något på pollinatörer och pollinering, exempelvis vid val av 
odlingsväxter? I så fall hur? 

2. Vilka faktorer påverkar vad du odlar för typ av växter? 

3. Kände du till att det finns utrotningshotade vildbin på Södermalm? Vad tycker du om det? Är 
det viktigt att bevara dem där? 

4. Skulle du vara öppen för att odla växter som dessa arter gillar för att bevara dem på 
Södermalm? Tror du att andra i föreningen skulle vara öppna för det? 
 
5. Är det viktigt med en biologisk mångfald? 

6. Har du eller föreningen någon speciell syn på biologisk mångfald? 

7. Har ni någon gång skapat boplatser för exempelvis insekter i koloniområdet?  

8. Skulle ni vara intresserad av någon form av samarbete som rör mångfald och bevarande av 
pollinatörer på Södermalm? (Exempelvis för att få tips som rör pollinatörer som t.ex. lämpliga 
växter att odla och bevarandet av/återskapandet av livsmiljöer för bin) 

9. Skulle du vara intresserad av att pollinatörscertifiera din lott? 
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