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BAKGRUND 

Medlemsundersökningen genomfördes av styrelsen i september 2019. Enkäten skickades per mejl till alla 

medlemmar i föreningen som ej undanbett sig mejlutskick, och medlemmar som saknar mejladress i 

medlemsregistret fick en länk till undersökningen per papperspost. Enkäten besvarades digitalt. 

Undersökningen berörde sju ämnesområden: syn på föreningen och känsla av kunskap om föreningen, 

öppet hus, vaxsmältningen, informationskanalerna Bidraget och hemsidan, honungsbedömningen, 

bokningssystemet, samt slungrummet och låneslungorna.  

De flesta frågorna i enkäten är flervalsfrågor där den svarande får ta ställning till ett antal påståenden med 

svarsalternativen instämmer helt, instämmer till övervägande del, instämmer till viss del och instämmer inte alls. Ett vet 

ej-alternativ fanns också på varje fråga. I vissa fall ställdes istället för dessa flervalsfrågor antingen ja/nej-

frågor eller frågor med andra alternativ. På varje ämnesområde fanns också möjlighet till fritextsvar. 

Dessutom ställdes några frågor om den som svarar.  

Samtliga svar finns redovisade som diagram sist i rapporten. 

Alla svar har behandlats anonymt. De medlemmar som angav att de var intresserade av att engagera sig i 

föreningen fick också uppge namn och mejladress för att föreningen ska kunna kontakta dem. Dessa 

personuppgifter har skiljts från enkätsvaren innan sammanställningen påbörjades. 

OM DE SVARANDE 
110 svar inkom, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. 

Hälften av de svarande finns i åldersgruppen 41–60 år och cirka 2/3 är män. Lite drygt hälften har varit 

med i föreningen mindre än 5 år.  

För att kunna bedöma de svarandes representativitet i föreningen hade det varit önskvärt att göra en 

jämförelse med den totala medlemssammansättningen i föreningen. Detta är dock inte möjligt eftersom 

det för ett stort antal av föreningens medlemmar saknas uppgifter om inträdesdatum, ålder och kön i 

SBR:s medlemsregister. 

Cirka 1/3 av de svarande är engagerade i eller har varit engagerade i föreningen (exempelvis i styrelse eller 

någon kommitté, eller som funktionär i aktivitet). 

OM SAMMANSTÄLLNINGEN 
På de följande sidorna sammanställs svaren avsnittsvis. Rapporten är sammanställd av styrelsen. 

Det förhållandevis låga antalet svar gör korskörningar av svar vanskliga. Vi har därför varit försiktiga med 

att dra slutsatser av typen ”manliga svarande mellan 41 och 60 år anser” eller ”de som använt sig av X har 

i högre/lägre utsträckning också använt sig av Y.” Den typen av korskörningar hade annars kunnat visa 

hur brett förankrad föreningens verksamhet är bland medlemmarna. 

Varje avsnitt avslutas med en kommentar kring åtgärder som kan vara lämpliga att vidta utifrån svaren. 

Dessa förslag kommer att diskuteras och i förekommande fall samt i mån av tid verkställas av styrelsen 

eller berörda kommittéer under verksamhetsåret 2020. Alla medlemmar välkomnas att delta i det arbetet. 

Arbetet med detta kommuniceras genom Bidraget och hemsidan.  

Styrelsen, november 2019  
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SYN PÅ OCH KUNSKAP OM FÖRENINGEN 

Sex frågor ställdes som specifikt handlade om 

medlemmarnas syn på föreningen, och deras 

känsla av kunskap om föreningen: Föreningen är 

en bra resurs, Föreningen är lätt att kontakta, Jag 

vet det jag behöver veta om föreningen, Jag har 

ett bra intryck av föreningen, Föreningen sysslar 

med rätt saker, Det verkar enkelt att engagera sig 

i föreningen. Dessutom gavs möjlighet till 

fritextsvar. 

Vid samtliga frågor i avsnittet har de allra 

flesta svarat helt eller till övervägande del; som lägst 

har 69% valt något av de alternativen.  

Frågorna Föreningen är lätt att kontakta, Jag 

vet det jag behöver veta om föreningen och 

Det verkar enkelt att engagera sig i 

föreningen utmärker sig genom att en avsevärt 

större andel svarat till viss del jämfört med de 

andra frågorna i avsnittet. Det verkar enkelt att 

engagera sig i föreningen har också en 

förhållandevis stor andel vet ej. 

En korskörning av frågorna kring syn på och 

kännedom om föreningen med hur länge de 

svarande varit medlemmar visar inte någon 

tydlig tendens. Medlemmar som varit med länge 

svarar på liknande sätt som nya medlemmar. 

Få fritextsvar relaterade till frågorna. I en 

kommentar önskas en typ av digitalt mentorskap 

där erfarna biodlare i föreningen kan svara på 

frågor, och menar att en sådan service kunde 

vara avgiftsbelagd. 

KOMMENTAR 
De allra flesta svarande har en positiv bild av föreningen, men föreningen behöver bli tydligare med hur 

medlemmar kan kontakta föreningen och hur medlemmar kan engagera sig.  

I styrelsen ska diskuteras möjligheten att ge medlemmarna större insyn i styrelsearbetet och genom 

transparens bidra till ökad kunskap om föreningen. 

Också frågan om på vilka sätt och i vilken omfattning som funktionärer i föreningen kan förväntas vara 

tillgängliga för medlemmarna kan tas upp för diskussion. Styrelsens uppfattning är att det som erbjuds 

medlemmarna i nuläget minst motsvarar det som ideellt engagerade personer kan förväntas utföra. 

ÖPPET HUS 

Nio frågor ställdes om öppet hus, utöver frågan 

om den svarande besökt öppet hus 2018/2019 

och, vid nej-svar, frågan varför den svarande 

inte besökt öppet hus: Ungefär hur många 

gånger har du besökt öppet hus, Jag har gått till 

öppet hus för att få kunskap, Jag har gått till 

öppet hus för den sociala samvaron, Jag har lärt 

mig nya saker om biodling på öppet hus, Det 

har varit trevligt att vara med, När jag kommit 

dit har det varit tydligt hur jag kunnat delta, 

Första gången kände jag mig välkommen, Öppet 

hus har givit mig nya biodlarvänner, Öppet hus 

är en viktig mötesplats för biodlare i Uppsala. 

Dessutom gavs möjlighet till fritextsvar. 

Drygt hälften av samtliga svarande uppger att de 

besökt öppet hus 2018 eller 2019. En tredjedel 

av dessa har bara besökt öppet hus en gång, 

medan hälften deltagit några gånger per säsong. 

De flesta svarar helt eller till övervägande del på 

frågan om de går till öppet hus för att få 

kunskap, och de allra flesta har i någon mån 

lärt sig nya saker om biodling på öppet hus. 

Den sociala samvaron är mindre viktig, vilket 

också avspeglas i att mindre än hälften 

instämmer helt eller till övervägande del i att öppet 

hus givit nya biodlarvänner – samtidigt tycker 

en stor majoritet att det varit trevligt att vara 

med och att de kände sig välkomna vid första 

besöket. Även frågan om öppet hus är en 
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viktig mötesplats för biodlare i Uppsala får 

övervägande positiva svar. 

En tredjedel svarar till viss del eller inte alls på 

frågan om det varit tydligt hur de kan delta 

när de kommit dit. 

Nästan 3/4 av de som inte besökt öppet hus 

anger att tiden/dagen inte passar, eller att de inte 

har tid. Några anger att de skulle känna sig 

obekväma. 15 % (6 personer) anger att de inte 

kände till öppet hus. 

I fritextsvaren önskade en svarande ett liknande 

arrangemang som den av föreningen 2018 

arrangerade loppisen, men att den kan hållas i 

samband med t ex årsmöte eller konferens, och 

att även biredskapsbutiker kan bjudas in. 

KOMMENTAR 
Öppet hus är ett uppskattat inslag bland de som kommer dit som verkar ge medlemmarna både kunskap 

och social samvaro, samtidigt som tiderna inte passar för många. Styrelsen ska utifrån detta diskutera om 

föreningen kan arrangera fler eller andra regelbundna mötes- och kunskapsforum för medlemmar. 

Tydligheten och strukturen för de som besöker öppet hus bör förbättras, så att nya besökare lätt kan vara 

med. Detta kan vara särskilt viktigt i de fall där öppet hus blir den besökandes första kontakt med 

biodling och med föreningen. Målet bör vara att alla som kommer till öppet hus känner sig välkomna. 

Hur detta kan göras kommer att diskuteras av styrelsen och bigårdskommittén. 

Sannolikt behövs också mer, återkommande och tydlig information på hemsida och i Bidraget om öppet 

hus. 

VAXSMÄLTNINGEN 

Fyra frågor ställdes om vaxsmältningen, utöver 

frågan om den svarande besökt använt sig av 

vaxsmältningen 2017 eller 20181  och, vid nej-

svar, frågan varför den svarande inte använt 

vaxsmältningen: Informationen inför 

vaxsmältningen är tydlig, Väntetiden är rimlig, 

Vaxsmältningen är trevlig, Jag kan tänka mig att 

betala lite mer. Dessutom gavs möjlighet till 

fritextsvar. 

Närmare 2/3 av de svarande har använt sig av 

vaxsmältningen 2017 eller 2018.  

Vaxsmältningen får genomgående positiva betyg 

gällande trivsel, väntetider och information. 

Den fråga där åsikterna spretar är frågan om 

avgiften: 60% uppger att de kan tänka sig att 

betala mer (helt eller till övervägande del), medan 

1/4 svarar mer tveksamt (till viss del). 

De som inte använt vaxsmältningen uppger 

oftast att de smälter själva/lämnar in vax på 

annat håll, och nästan 1/4 anger att 2019 är 

deras första år som medlem. Några uppger att 

det verkar krångligt. 

Fritextsvaren rör främst detaljer kring hur 

arrangemanget kan förbättras. I en kommentar 

lyfts frågan om att det saknas information om 

smältning av avtäckningsvax och att det heller 

inte finns en ”prislapp” på den tjänsten. 

KOMMENTAR 
Vaxsmältningen verkar uppskattad. Den sammantagna bilden av vaxsmältningen som ges i enkätsvaren är 

att arrangemanget fungerar bra. Eftersom antalet svarande är få är det vanskligt att dra slutsatser, men det 

är värt att notera att nästan 10% av de som inte använder vaxsmältningen anger som skäl att det verkar 

 
1  Enkäten skickades ut före vaxsmältningen 
2019. 
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krångligt (i absoluta tal 6 personer). Kanske finns skäl att kommande verksamhetsår diskutera om 

upplägget kan förtydligas eller förenklas. 

De svarande är öppna för en höjning av priset, vilket är något som skulle kunna diskuteras inför 2020. 

INFORMATIONSKANALER 

Fem frågor ställdes om föreningens 

informationskanaler, hemsidan 

uppsalabiodlare.se och nyhetsbrevet Bidraget: 

Bidraget ger mig den information jag behöver, 

Innehållet i Bidraget är lätt att ta till sig, Bidraget 

kommer lagom ofta, Hemsidan innehåller den 

information jag behöver, Innehållet på hemsidan 

är lätt att ta till sig. Dessutom gavs möjlighet till 

fritextsvar. 

Frågan ställdes också om Bidraget kommer 

lagom ofta. Där svarade de allra flesta helt eller 

till övervägande del. 

De allra flesta svarar att innehållet i Bidraget och 

på hemsidan helt eller till övervägande del är lätt att 

ta till sig; hemsidan i något mindre grad än 

Bidraget. 

En något mindre andel, men fortfarande de 

flesta, svarar att Bidraget och hemsidan 

innehåller den information som behövs. Här 

är andelen som svarar helt betydligt mindre än i 

frågorna om innehållet är lätt att ta till sig. 

På alla frågorna i avsnittet svarar en ungefär lika 

stor andel (ca 9%) vet ej. Detta bör innebära att 

minst ca 90% av de svarande besökt hemsidan 

och/eller prenumererar på Bidraget. 

Fritextsvaren ger ingen ledning om eventuella 

önskade förändringar. 

KOMMENTAR 
Enkätsvaren ger vid handen att struktur och tilltal i Bidraget och på hemsidan i princip får anses möta de 

behov som finns hos de svarande. Detsamma gäller i hög grad informationsutbudet på hemsida och i 

Bidraget, men det kan finnas anledning att se över vilken information som föreningen kommunicerar via 

de respektive kanalerna. 

Kanske bör framför allt hemsidan förtydligas och renodlas, så att besökarnas förväntningar på innehållet 

matchar den roll som föreningens hemsida kan ha.  

HONUNGSBEDÖMNINGEN 

Fem frågor ställdes om honungsbedömningen, 

utöver frågan om den svarande lämnat in 

honung 2018/2019 och, vid nej-svar, frågan 

varför hen inte lämnat in honung: 

Honungsbedömningen har givit mig värdefull 

kunskap om min honung, Det är lätt att hitta 

information om honungsbedömningen, 

Informationen om honungsbedömningen är lätt 

att förstå, Jag lämnar in honung bara för att få 

använda Biodlarnas etikett, Jag tycker det är 

viktigt att få min honung kvalitetssäkrad genom 

den årliga honungsbedömningen, Jag vill lära 

mig mer om hantering av honung från kupa till 

konsument. Dessutom gavs möjlighet till 

fritextsvar. 

Endast en knapp tredjedel av de svarande hade 

lämnat in honung för bedömning 2018 eller 

2019. Sammanställningen nedan baseras därför 

endast på 35 svar. 

Angående informationen om 

honungsbedömningen instämmer en stor 

majoritet att den helt eller till övervägande del är lätt 

att hitta och förstå. Inga inte alls-svar finns på 

frågorna, men 1/4 anger att det endast till viss del 

är lätt att hitta informationen. 
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Hälften av de som lämnar in honung för 

bedömning anser att bedömningen till övervägande 

del givit värdefull kunskap om honungen, 

och en dryg fjärdedel instämmer helt i 

påståendet. Enstaka har inte fått någon värdefull 

kunskap om sin honung genom bedömningen.  

Möjligheten att använda Biodlarnas etikett 

är en bidragande orsak till att medlemmarna 

lämnat in honung (1/3 svarar helt eller till 

övervägande del), men för de flesta är det inte den 

enda anledningen. En knapp majoritet svarar helt 

på frågan om det är viktigt att få honungen 

kvalitetssäkrad genom bedömningen, och 

ingen svarar inte alls. 

Gällande de svarandes önskan att lära sig mer 

om hantering av honung spretar svaren: till 

övervägande del är det vanligaste svaret med 2/5, 

medan 1/5 svarar inte alls. 

Att ha glömt bort eller inte hunnit med är det 

enskilt vanligaste svaret på frågan varför de 

svarande inte lämnat in honung. Ett fåtal 

tyckte att informationen om hur man gör var 

svår att förstå. 

Närmare 15% svarar att de inte förstår poängen 

med bedömningen och lika stor andel svarar att 

2019 är den svarandes första år. 

Många har valt att på denna fråga formulera ett 

eget alternativ, varav många hamnar inom 

kategorin att den svarande inte har behov av 

bedömningen, exempelvis på grund av liten 

honungsskörd, att behovet av Biodlarnas etikett 

inte finns eller att den svarande behandlar sin 

honung likadant som ett tidigare år när 

honungen blev godkänd. Totalt svarar cirka 15% 

inom kategorin har inget behov av 

bedömningen.  

Bland de egenformulerade svaren finns också 

noteringen att den svarande själv bedömer sin 

honung, och att Bihusesyn är för jobbig att 

genomföra. 

I ett fritextsvar noteras att nyslungad honung 

hinner kristallisera innan bedömningen. 

KOMMENTAR 
Information om honungsbedömningen kommuniceras som regel under sommar och höst i Bidraget samt 

finns ständigt publicerad på en egen sida på hemsidan. Utifrån enkätsvaren får detta anses 

tillfredsställande. 

Det är glädjande att så stor andel upplever informationen som tillgänglig och svarar positivt angående de 

frågor som berör honungskvalitet. 

Styrelsen och honungsbedömningskommittén kommer att ha en dialog om hur information kring de 

brister i honungshanteringen som upptäcks vid honungsbedömningen kan föras in i eller förtydligas i de 

utbildningar som föreningen arrangerar, liksom om särskilda utbildningstillfällen bör ordnas. En rutin för 

återkoppling mellan styrelse och honungsbedömningskommitté bör införas. 

Att de som inte lämnat in honung för bedömning hänvisar till att behovet saknas eller att de inte förstår 

poängen med bedömningen tyder på att det finns ett behov av ökad kunskap kring 

honungsbedömningens syfte och nytta för den enskilde biodlaren. Honungsbedömningsreglementet 

bestäms av SBR och planeras att revideras under 2020. Föreningen avvaktar med att planera förändringar 

i information eller tillvägagångssätt till de nya reglerna är på plats. 

BOKNINGSSYSTEMET 

Ett nytt bokningssystem från boka.se infördes 

2018. 2019 tillkom möjligheten att betala sin 

bokning direkt i bokningssystemet. 

Fyra frågor ställdes om bokningssystemet, 

utöver frågan om den svarande använt systemet 

2019 och/eller 2018 och, vid nej-svar, frågan 
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varför hen inte gjort det: Som helhet är det 

smidigt att boka, Jag stötte på svårigheter när jag 

skulle boka2, Det var lätt att förstå hur jag skulle 

göra, De olika betalningsalternativen passar 

mig3. Dessutom gavs möjlighet till fritextsvar. 

Knappt 3/4 uppgav sig inte ha använt 

bokningssystemet. Den av allra flest angivna 

anledningen är att den svarande har egen slunga 

eller slungar på annat håll, medan cirka 1/10 inte 

har bin eller honung. Ingen har uppgivit att de 

inte kände till möjligheten eller att det verkar 

krångligt. 

Endast 32 svarande angav att de använt 

bokningssystemet. 6 av dem har endast använt 

det 2018. Vid läsning av sammanställningen 

nedan ska det få antalet svarande has i åtanke. 

Ingen har angivit att det inte alls var smidigt att 

boka. 2019 infördes möjligheten att betala 

direkt vid bokningsförfarandet, och 

anmärkningsvärt är att en mycket större andel av 

de som bokat antingen endast 2019 eller både 

2018 och 2019 än av de som bokade endast 

2018 instämmer helt i att det var smidigt att 

boka, samtidigt som fler stötte på någon 

svårighet 2018/2019 jämfört med 2018. Dessa 

svar kan i viss grad anses motsäga varandra.  

Andelen svar på de respektive alternativen för 

frågan om de svarande stött på någon svårighet 

överensstämmer med svaren på frågan om 

bokningsförfarandet var lätt att förstå: 2018 

svarar alla helt eller till övervägande del, medan 15% 

av de som bokade 2018/2019 svarar till viss del 

eller inte alls.  

Av svaren att döma passar 

betalningsalternativen de allra flesta. 

Fritextsvaren ger ingen ledning om vilka 

betalningssätt som skulle önskas av de få som 

inte tycker att Swish, faktura, kort och plusgiro 

räcker. 

I fritextsvaren kommenterade en svarande att 

det inte går att boka samma dag även om det är 

ledigt, en menade att det kan vara svårt att få 

kod till nyckelskåpet och hinna både hämta och 

lämna låneslunga inom ett dygn, och en ställde 

frågan om det inte finns smittorisk i och med 

transporterna av slungor eller honungsramar. 

KOMMENTAR 
En större andel av de svarande som använt bokningssystemet 2019 stötte på svårigheter, jämfört med 

dem som endast bokat 2018. Skillnaden kan bero på införandet av möjligheten att betala direkt vid 

bokningen, men kan också bero på att ett avsevärt större antal av de svarande bokat under 2019.  

De betalningsalternativ som finns är Swish, faktura, kort och plusgiro. Det som möjligen saknas är 

kontant, men av praktiska skäl får detta anses vara av låg prioritet att ordna. 

I styrelsen förs hösten 2019 diskussion om huruvida möjligheten till direktbetalning vid bokning ska 

behållas under 2020 eller inte.  

Styrelsen kan också ta upp till diskussion övriga kommentarer som lämnats i fritextform. Den 

begränsning som finns i och med att det inte går att boka innevarande dag ligger hos boka.se och går inte 

att åtgärda från föreningens håll utan att det i hög grad komplicerar bokningsförfarandet för samtliga 

bokningskunder. Det bör förtydligas att kund i dessa fall kan boka genom att direkt höra av sig till den 

bokningsansvariga i föreningen. 

 
2 Den enda fråga i undersökningen där inte alls är 
det mest positiva och helt det minst positiva 
svaret – detta för att slippa dubbla negationer, 
men frågan borde för enhetlighetens skull 

kunnat ställas exempelvis som ”Bokning var 
problemfri.” 
3 Endast till svarande som använt 
bokningssystemet 2019. 
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SLUNGRUMMET OCH LÅNESLUNGORNA 

Fem frågor ställdes om slungrummet och 

låneslungorna, utöver frågan om den svarande 

använt något av det 2019 eller 2018 och, vid nej-

svar, frågan varför hen inte gjort det: 

Instruktionerna i slungrummet är bra, 

Slungrummet var bra städat när jag kom dit, Det 

är ordning i slungrummet, Den utrustning som 

behövs i slungrummet finns, Låneslungan var 

rengjord när jag hämtade den, Låneslungan var 

lätt att använda. Dessutom gavs möjlighet till 

fritextsvar. 

Instruktioner fanns att de frågor som inte var 

aktuella för den svarande skulle besvaras med vet 

ej. vet ej-svaren har därför ignorerats i 

sammanställningen nedan, förutom i frågan om 

priset. 

30% av de svarande (32 personer) har använt 

sig av slungrum eller låneslunga 2018 eller 

2019. Av dessa kan samma person ha använt 

antingen det ena eller båda delarna. 

De fyra olika svarsalternativen får ungefär 

samma andel svar på frågan om 

instruktionerna i slungrummet är bra. 

Städning och ordning i slungrummet får 

lägre betyg av de svarande än något annat 

område i medlemsundersökningen. 2/3 anser att 

slungrummet inte alls eller till viss del var bra 

städat när de kom dit, och nästan 3/4 väljer 

något av de alternativen på frågan om det är 

ordning i slungrummet. Detta avspeglas också i 

fritextsvaren. Utrustningen i slungrummet är 

de flesta helt eller till övervägande del nöjda med, 

och ingen är inte alls nöjd. 

De allra flesta är helt eller till övervägande del nöjda 

med låneslungornas handhavande av och hur 

väl rengjord slungan var. Gällande priset för 

bokning är 1/3 helt eller till viss del villig att 

betala mer, medan hälften är tveksamma eller 

negativa.  

Av de som inte använt slungrum eller 

låneslunga har nästan alla angivit att de har 

egen slunga eller slungar på annat håll. 

I fritextsvaren finns många förslag på hur 

städning och ordning ska förbättras i 

slungrummet, exempelvis märka upp var allt ska 

finnas på hyllor/krokar, fixa så att vatten inte 

rinner ut på golvet, göra ordentliga myggfönster, 

byta ut duschkabinen mot badkar med galler 

över eller liknande där det går att få plats med 

mycket saker, ordna en bättre plats för 

vaxgrytan och ”våffeljärnet,” manual för 

städning och för den nya fyraramars-slungan.  

KOMMENTAR 
Ansvaret för städningen av slungrummet ligger på den som senast använde det. Slungrummet ska vid 

varje tillfälle lämnas i ett skick som är lämpligt för en lokal där livsmedel hanteras. 

Samtidigt får det anses vara föreningens ansvar att ge medlemmarna möjligheter att hålla städat och 

ordnat. Uppmärkning av hyllor/bänkar och översyn av befintliga instruktioner, liksom en rutin för 

översyn av städutrustningen, och att utse en ansvarig för detta, kan därför vara lämplig inför varje ny 

säsong. 

I styrelsen har diskuterats att slungrummet ska blockeras under fler dagar när bigårdskommittén slungar, 

alternativt att det på något sätt ska göras tydligt att i de perioder när bigårdskommittén slungar kan vara 

ont om plats och stökigt i slungrummet.  

Styrelsen har hösten 2019 börjat se över möjligheterna att skilja bort vaxet så att golvbrunn och vattenlås 

inte sätts igen. 

Övriga idéer som framkom i fritextsvaren kommer att tas upp i styrelsen. 
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BILAGA 1: SAMTLIGA FRÅGOR 

FÖRENINGEN

 

 

 

 

 

  

Föreningen är en bra 
resurs

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Föreningen är lätt att 
kontakta

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag vet det jag behöver 
veta om föreningen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag har ett bra intryck av 
föreningen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Föreningen sysslar med 
rätt saker

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Det verkar enkelt att 
engagera sig i föreningen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte
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ÖPPET HUS 

 

 

 

 

 

 

Har du besökt Öppet 
hus/Öppen bigård minst 
en gång under 2018 eller 

2019?

Ja Nej Vet ej

Ungefär hur många gånger 
har du besökt Öppet hus?

En gång

Några gånger på en säsong

Så ofta jag kan

I princip varje gång

Jag har gått till Öppet hus 
för att få kunskap

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag har gått till Öppet hus 
för den sociala samvaron

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag har lärt mig nya saker 
om biodling på Öppet hus

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Det har varit trevligt att 
vara med

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte
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När jag kommit dit har 
det varit tydligt hur jag 

kunnat delta

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Första gången kände jag 
mig välkommen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Öppet hus har givit mig 
nya biodlarvänner

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Öppet hus är en viktig 
mötesplats för biodlare i 

Uppsala

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Varför har du inte besökt 
Öppet hus/Öppen bigård?

Tiderna/dagarna passar inte mig

Jag förstår inte vad det går ut på

Jag skulle känna mig obekväm

Kände inte till
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INFORMATIONSKANALER  

 

 

 

 

 

  

Bidraget ger mig den 
information jag behöver

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Innehållet i Bidraget är 
lätt att ta till sig

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Bidraget kommer lagom 
ofta

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Hemsidan innehåller den 
information jag behöver

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Innehållet på hemsidan 
är lätt att ta till sig

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte
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VAXSMÄLTNINGEN 

 

 

 

 

 

  

Har du 2017 eller 2018 
använt dig av föreningens 

vaxsmältning?

Ja Nej

Informationen inför 
vaxsmältningen är tydlig

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Väntetiden är rimlig

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Vaxsmältningen är trevlig

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag kan tänka mig att 
betala lite mer (Nuvarande 

pris: 3 kr/ram för 
ursmältning och tvätt, 1 
kr/ram för endast tvätt)

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Varför har du inte använt 
dig av vaxsmältningen 2017 

eller 2018?

Jag har inte bin/jag har inte vax

Jag slänger mitt gamla vax

Det verkar krångligt

2019 är mitt första år som medlem

Kände inte till

Smälter själv eller på annat håll

Annat
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HONUNGSBEDÖMNINGEN 

 

 

 

 

 

 

Har du 2018 eller 2019 
lämnat in honung för 

bedömning?

Ja Nej

Honungsbedömningen har 
givit mig värdefull kunskap 

om min honung

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Det är lätt att hitta 
information om 

honungsbedömningen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Informationen om 
honungsbedömningen är 

lätt att förstå

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag lämnar in honung bara 
för att få använda 
Biodlarnas etikett

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Jag tycker det är viktigt att 
få min honung 

kvalitetssäkrad genom den 
årliga 

honungsbedömningen

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte



15 
 

 

 

BOKNINGSSYSTEMET 

 

 

 

Jag vill lära mig mer om 
hantering av honung från 

kupa till konsument

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Varför har du inte deltagit i 
honungsbedömningen?

Har ingen honung

Informationen om hur man gör var svår att förstå

Glömde/hann inte

Förstår inte poängen med bedömningen

2019 är mitt första år som medlem

Kände inte till den

Har inget behov av bedömningen

Annat

Har du  2018 eller 2019 
använt bokningssystemet för 
slungrum och låneslungor?

Ja, 2019, eller både 2018 och 2019

Ja, 2018

Nej

Vet inte

2018: Som helhet är det 
smidigt att boka

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

2018: Jag stötte på 
svårigheter när jag skulle 

boka

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte
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2018: Det var lätt att förstå 
hur jag skulle göra

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

2018/2019: Som helhet är 
det smidigt att boka

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

2018/2019:  Jag stötte på 
svårigheter när jag skulle 

boka

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

2018/2019:  Det var lätt att 
förstå hur jag skulle göra

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

2018/2019:  De olika 
betalningsalternativen 
passar mig (Aktuella 

alternativ är: Swish, faktura, 
kort, plusgiro)

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet inte

Varför har du inte använt 
bokningssystemet?

Har egen slunga

Har inte bin/honung

Verkar krångligt att använda

Jag försökte en gång men gav upp

Kände inte till
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SLUNGRUMMET OCH LÅNESLUNGORNA 

 

 

 

 

 

 

Har du 2018 eller 2019 
använt slungrummet 
och/eller låneslunga?

Ja Nej

Instruktionerna i 
slungrummet är bra

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Slungrummet var bra 
städat när jag kom dit

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Det är ordning i 
slungrummet

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Den utrustning som 
behövs i slungrummet finns

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Låneslungan var väl 
rengjord när jag hämtade 

den

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls
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Låneslungan var lätt att 
använda

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Jag kan tänka mig att 
betala lite mer (Nuvarande 
pris: 100 kr/tillfälle, tredje 

och följande gångerna 
gratis)

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet ej

Det gick smidigt att få 
koden till nyckelskåpet

Helt Till övervägande del

Till viss del Inte alls

Vet ej

Varför har du inte använt 
slungrummet eller 

låneslunga?

Har egen slunga

Har inte bin/honung

Verkar krångligt att använda

Jag har försökt boka, men inte lyckats

Kände ej till
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OM DE SVARANDE 

 

 

 

 

 

 

  

Är du engagerad i Uppsala 
biodlareförening (t ex i 

styrelse eller någon 
kommitté, eller deltar som 

funktionär i aktivitet)

Ja Nej, men har varit Nej Vet ej

Hur länge har du varit 
medlem i föreningen?

0-1 år 2-4 år 5-9 år Mer än 10 år

Hur gammal är du?

Under 20 år 21-40 år 41-61 år Över 61 år

Vilket är ditt kön?

Man Kvinna Annat eller vill ej uppge
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BILAGA 2: FRITEXTSVAR 

FÖRENINGEN 
Har varit med i föreningen sen 90 tal. Är helt 

nöjd och tacksam till föreningen och det arbetet 

ni gör. 

Nu när vi lever i en digital tid så skulle det vara 

oerhört värdefullt att ha en/flera erfaren 

biodlare på distans som kan svara på frågor med 

cirka 24 timmars varsel. Det finns ett flertal mer 

eller mindre seriösa FB grupper. Frågor som 

omfattar allt från storlek på flusteröppningen till 

flytt av kupor. Många är nybörjare, får en 

mentor vid en kurs, men sedan är det stopp. 

Kurs i all ära, men det går inte att erstta den 

erfarenhet en erfaren biodlare har. Tror att flera 

skulle vilja betala extra för en sådan service. 

Jag är glad över att föreningen finns även om jag 

inte är så engagerad. 

Jag är ny medlem så min kunskap är förfarande 

låg - därför Vet inte 

Är ny medlem och biodlare i år så jag har inte så 

stor erfarenhet än 

Tycker att det är en bra förening  

jag är inaktiv biodlare, kommer kanske igång till 

våren. 

satsa mer på sjukdomsinfo samt att avel är 

viktigt. 

efter jag gick kursen köpte jag 2 samhällen som 

dog den vintern tyvärr, efter det fick jag hälso 

problem och har inte köpt några nya samhällem 

men planerar att göra det till våren, och även då 

komma på möten osv i föreningen. 

har inte haft något med föreningen att göra äfter 

som jag är ny 

ÖPPET HUS 
Skulle gärna gå oftare men tiden räcker inte till 

aldrig besökt öppet hus. 

Jag har bara hämtat bifor där 

Borde vara viktig mötesplats 

Ändå bra att öppet hus finns.  

När barnen blir större kommer jag. 

Anser att öppet hus är bra, men eftersom jag har 

gått kurs hos er så har jag inte haft behov av att 

träffa er under dessa tider. Kanse mer aktuellt 

nästa år 

Har inte haft tid 

Se föreg kommentar 

öppet hus är ssk bra för nybörjare 

Jag var på biodlarloppisen förra året, och tycker 

det är en bra idé men kanske borde den vara i 

kombination med något annat , tex årsmötet 

eller konferensen. Bjud även in Broman, Sigtuna 

och andra sponsorer att vara med.  

INFORMATIONSKANALER 
Jag läser inte allt i tidningen, men Jans utskick 

läser jag alltid.  

VAXSMÄLTNINGEN 
Jag tycker att med medlemmarna som inte 

förstår det själva ska instrueras att själva hjälpa 

till, man åker inte dit och tittar på medan någon 

annan tvättar ens ramar!! 

Skulle vara fenomenalt bra service om 

föreningen kan hålla med de grova handskar 

som behövs som skydd vid lutbadet efter 

smältning, det skulle vara mycket mer praktiskt 

än att var och ska köpa sådana, som bara 

används en gång om året. Jag skulle gärna betala 

mer för att få hyra av grovhandskar inkluderat i 

priset. Det handlar om att föreningen köper 2 

par handskar. Jag är primärt intresserad av att 

smälta ner avtäckningsvax (har väldigt få ramar 

till smältning) - kan den tjänsten utvecklas eller 

förklaras lite mer, och få en prislapp? 

Vaxsmältningen är den viktigaste förmånen vi 

får som medlemmar i föreningen. 

Hjälperv gärna till istället - som jag gjort ett par 

ggr 

smälter allt vax själv pluss litet till 
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HONUNGSBEDÖMNINGEN 
Har precis lämnat in idag, kan inte uttala mig 

BOKNINGSSYSTEMET 
Lite bökigt att boka, fixa kod, hämta och lämna 

slungan inom ett dygn. Jag bor heller inte så 

nära. Jag har skaffat egen slunga fr o m 2019. 

Men bra att möjligheten finns, inte minst när 

man är ny och inte vet om man ska fortsätta 

med biodling eller inte.  

Lite bökigt att boka, fixa kod, hämta och lämna 

slungan inom ett dygn. Jag bor heller inte så 

nära. Jag har skaffat egen slunga fr o m 2019. 

Men bra att möjligheten finns, inte minst när 

man är ny och inte vet om man ska fortsätta 

med biodling eller inte.  

 Man kunde inte boka rummet samma dag trots 

att det inte var upptaget.  

Lite oroligt i AY-tider att ha transport av 

potentiellt smittfarligt material? 

Använder en väns slunga 

SLUNGRUMMET OCH LÅNESLUNGORNA 
Märk upp var allt ska finnas på hyllor/krokar.  

I år användes inte nyckelskåpet så kod behövdes 

inte.  

Manual till slungan behövs. Instruktioner för 

städningen behövs.  

Fixa så att vatten inte rinner ut på golvet. Vaxet 

proppar igen avloppet.  

Gör ordentliga myggfönster.  

Byt ut duschkabinen mot något där det är lättare 

att få plats med mycket grejer, till exempel ett 

badkar eller liknande med galler över där saker 

kan ligga och torka.  

Det behövs en bättre plats för vaxgrytan och 

våffeljärnet så att det inte kladdar ner allt. 

Eftersom jag har skaffat egen slunga är det inte 

relevant för mig att boka låneslunga i framtiden.  

Eftersom jag har skaffat egen slunga är det inte 

relevant för mig att boka låneslunga i framtiden.  

enda med låneslungan är att någon hällt i olja på 

felaktigt sätt 

Vi hittade inte silarna, och även annan 

utrustning kan vara svår att hitta.  

ÖVRIGA KOMMENTARER 
Tack för bifor inköpen. Smidigt! 

Har lånat gjutformen för vax, det är bra! 

Jag (och några med mig) vill att föreningens 

honungsetikett utökas till en variant med 

kravmärkning. 

Etiketten är för många ett intyg om honung av 

god kvalité och det vill även vi kravodlare kunna 

ta del utav. 

Fler sociala samvaron tex föreläsningar. Önskar 

att föreningen eller distriktet håller en utbildning 

för Godkänd Biodlare. 

Bifor burkarna passar inte frugolitkuporna  

De biforburkar som var förra året är bättre se till 

att burkarna får plats i kuporna  

Bättre odning i slungrummet, behövs städade 

både när jag kom och gick. Många saker låg 

framme. Vill gärna ha en digitaliseringsprocess, 

kanske en frågebank om det är svårt att svara i 

realtid. Nybörjare behöver få fråga mycketför att 

lära sig. Mentor inte alltid till hands. 

Skulle vilja ha mer/bättre information om lån av 

vaxsmältare och gjutform. 

Annars mycket nöjd med föreningen.  

Jag tycker att det är dyrt med medlemsavgift. Jag 

var inte med den har året. 

Är inte aktiv i föreningen men har slussat nya 

biodlare till den.  

Tack till alla kunniga, hjälpsamma och trevliga, 

särskilt ordförande. 

Jag skulle vilja veta mer om vad som kom ut av 

enkäten bland dem gått nybörjarkursen och ssk 

dem som slutat, varför har de slutat? Om det var 

arga bin t.ex. kan de tänka sig att prova igen 

med snälla bin? Övervintringen bör inte ge stora 

problem om man gått kurs och börjar med 

starka fina samhällen ... 
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Jag gillar mina bi odling (sedan 2014) och hela 

föreningens verksamhet. Till en vis del tycker jag 

att det är mindre riskable och bättre att inte låna 

eller använde gemensam utrustning/lokalare; 

och vill istället håller mig och min verksamhet 

mer isolerade. Vet inte vad ni tycker om detta. 

Dem för mig viktigaste fördelar med 

medlemskapet: 

1) vaxsmältningen 

2) gemensam vaxhantering hos Töreboda 

3) bifor beställningen 

4) utbyte om biodlingens hemligheter 

5) social gemenskap 

Varför är det obligatoriskt att ange namn och 

email på en anonym enkätundersökning?!! 

Det är viktigt med samvaro för att nya biodlare 

ska fortsätta med verksamheten på sikt. Jag kan 

känna att eftersom jag inte ha varit på några 

kurstillfällen i år så har även mitt intresse dalat! 

Man behöver bolla problem med andra biodlare. 

bra att slungrummet finns men det fanns inga 

instruktioner till den nya slungan och för det 

mesta är det ganska rörigt och ostädat där 

Få besökare till öppet hus känna sig välkomna, 

dra in dem i ev pågående aktivitet 

 


