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Digitalisering kopplas ofta till surrande maskiner och analyser av dataflöden.  
För Mikael Ekström är det surrande bin och flödande honung som står i centrum.
Hans digitala bikupa har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Mikael Ekström har använt sina kunskaper som biodlare och digitaliseringsrådgivare för att skapa digitala bikupor. FOTO: JOHAN PERSSON

VÄXJÖ

”D et är ett väldigt
kul projekt när 
man kombine-

rar digitaliseringen med 
världens viktigaste levan-
de varelser och försöka 
hjälpa dem så mycket vi 
kan.

Mikael Ekström presen-
terade sitt utvecklingspro-
jekt häromdagen under 

Digitala veckan på Vi-
deum Science Park. Han 
är både entusiastisk biod-
lare och digitaliserings-
rådgivare på Tieto i Kal-
mar, vilket har betydelse.

Tieto deltar nämligen i 
HSB Living Lab, ett bo-
stadshus vid Chalmers 
tekniska högskola i Göte-
borg som samtidigt funge-
rar som ett laboratorium 

för forskare och företag.
Till inslag som bygg-

nadsintegrerade solceller, 
friskluftsgarderob och lo-
kal gråvattenåtervinning 
ville någon också ha en 
bikupa.

– Absolut, det är klart vi
ska ha dit en bikupa, men 
då ska vi också göra den 
digitalt uppkopplad på 
samma sätt som byggna-

den är digitalt uppkopp-
lad, svarade Mikael Ek-
ström.

Han började med en test-
kupa på Tieto i Kalmar där 
personalen gått en kurs 
för att lära sig sköta den. 
Han fick ett anslag på 
75 000 kronor för att ut-
rusta bikupan med ett nät-
verk av sensorer som an-

slöts till en molntjänst.
– Vi har viktsensorer för 

att hålla koll på hur myck-
et honung de drar in, tem-
peratursensorer för att 
mäta att de mår bra. Vi 
mäter luftfuktighet och 
lufttryck kopplat mot när 
det är mycket drag ute och 
vilka växter de kan tänkas 
dra in. Vi till och med 
streamar video och sitter 
och lyssnar på surret i 
bikupan för det visar sig 
att de surrar olika beroen-
de på hur de mår.

Mikael Ekström ser stora 
vinster med att öka kun-
skapen om pollinatörerna 
som har stor betydelse för 
den biologiska mångfal-
den, men som hotas av oli-
ka förändringar i miljön.

Digitaliserade kupor 
kan hjälpa bin överleva

”Det är 
ett väldigt kul 
projekt när 
man kombine-
rar digitalise-
ringen med 
världens vikti-
gaste levande 
varelser och 
försöka hjälpa 
dem så mycket 
vi kan.”

Mikael Ekström
Digitaliseringsrådgivare  
och biodlare
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Mikael Ekström har använt sina kunskaper som biodlare och digitaliseringsrådgivare för att skapa digitala bikupor. FOTO: JOHAN PERSSON

Genom att ha koll på hur 
många bin det finns i en 
kupa och hur de mår kan 
vinterförlusterna minskas 
genom att samhällen slås 
ihop. Det går att upptäcka 
om en drottning behöver 
bytas ut och samtidigt ta 
hand om svärmarna på ett 
bättre sätt.

– Vi kan forska på rela
tionen mellan miljö, bi
styrka och sjukdomar ge
nom att ha automatisk in
samling av data som man 
annars måste kolla visu
ellt.

Nyligen fick HSB Living 
Lab sin digitala bikupa 
och pressmeddelandet 
som skickades ut rönte in
ternationell uppmärk
samhet. Mikael Ekström 

känner till ett fåtal liknan
de projekt på andra håll i 
världen, men inget i Sveri
ge.

Nu funderar han på hur ar
betet ska kunna föras 
längre än första stadiet 
som byggt mycket på en
tusiasm och arbete på fri
tiden.

Ett snickeri i Påskallavik 
har börjat bygga monte
ringsfärdiga kupor som är 
förberedda för att utrustas 
med den digitala tekni
ken. Kontakter har tagits 
med Linneuniversitetet 
och Sveriges Lantbruks
universitet, SLU, för att 
koppla forskning till all in
samlad data.

– Vi funderar på att star
ta ett Beelab AB för det 

måste finnas någon mot
tagare runt det här, det 
räcker inte med HSB Li
ving Labprojektet för det 
kommer att ta slut. Det 
måste finnas någon som 
kan driva det här framåt.

Men för Mikael Ekström 
handlar de digitaliserade 
bikuporna inte om en af
färsidé att tjäna pengar på. 
Han berättar kärleksfullt 
om insekterna, ”Det är 
nästan lite så att man vill 
klappa dem”.

– Jag är biodlare och 
brinner för att hjälpa bina 
helt enkelt.

TEXT
JOHAN PERSSON

johan.persson
@smp.se

0470-77 06 02
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Digitala veckan

●● Digitala veckan är ett 
digitalt event som ar-
rangeras av Digitri i 
samarbete med Växjö 
kommun, Region Kro-
noberg, Videum Scien-
ce Park och Linnéuni-
versitetet.  

●● Årets tema var: "Kom 
vidare i ditt företags di-
gitalisering. Sätt fokus 
på det som möjliggör 
utveckling och föränd-
ringsarbete." 

●● På programmet stod 
karriärdag där studen-
ter kunde möta företag 
och organisationer på 
Linnéuniversitetet samt 
konferensdagar med 
föredrag och 
workshops på olika  
teman. 

●● Initiativtagaren Digitri är 
ett kluster för IT och di-
gital transformation där 
främst IT- och teknikfö-
retag från Växjö- och 
Kalmarregionerna är 
medlemmar. 

●● – Tanken är att vi ska 
jobba för samverkan för 
att få framgångar och 
tillväxt inom företag i 
regionen, säger Digitris 
verksamhetsutvecklare 
Catarina Bachér.

I den digitala omställningen finns inga experter, alla måste lära nytt, säger Anna Gullstrand. 
FOTO: JOHAN PERSSON

Digitaliseringsexpert 
dissar alla experter
Säljer SJ tågresor, eller en 
stunds tid för sig själv i 
lugn och ro? Anna Gull-
strand vill utmana tanke-
mönster och stryker ett 
streck över sin egen titel: 
digitaliseringsexpert.

VÄXJÖ. – Ingen är experten 
om man jobbar med digi
talisering utan varje dag 
vaknar vi alla upp som no
viser. Vi måste hela tiden 
utforska och lära oss nya 
saker.

Anna Gullstrand talade 
under Digitala veckan på 
Videum science park. 
Själv har hon utforskat sin 
omvärld genom att bland 
annat driva digitalbyrå i 
Ryssland och skriva kröni
kor i Breakit för att nu vara 
konsult inom digital 
transformation.

För henne handlar digitali
sering inte om teknik utan 
om att anpassa en organi
sation för att den ska vara 
konkurrenskraftig i en di
gital värld. Hon går inte in 
som expert utan för att 
hjälpa till att locka fram 
kompetens och innova
tionsförmåga. Och hon 
börjar inte hos vd.

– Den där personen på 
toppen kan inte ha en 
aning om vad som är det 
bästa i digitalisering för 
organisationen. Hur ska 

en person kunna veta det? 
Så vi arbetar underifrån, 
de människorna är när
mast kunderna och det är 
där kompetensen och 
inno vationsförmågan 
finns.

Anna Gullstrand betrak
tar förändringarna som 
stora vågor som växer sig 
starkare när de sveper 
fram: automatisering, in
dustrirobotar, nya system 
i molnet, data i realtid.

– Ska vi försöka ta den 
här vågen? Då måste vi 
försöka lära oss lite mer 
om varje våg och förstå 
vad den betyder för verk
samheten.

Hon ser våra hjärnor som 
den största utmaningen i 
digitaliseringen eftersom 
de har lärt sig hur saker 
fungerar och har en ten
dens att mest tänka sam
ma tankar som i går. På lik
nande sätt pratar grupper 
oftast om sådant som alla 
redan vet.

– Vi måste utmana hjär
nan så att vi får tänka nya 
tankar och när vi träffas på 
ett möte måste vi se till att 
det kommer fram idéer 
och förslag som alla inte 
redan kände till.

Ett tecken på hur svårt 
det kan vara är att bolagen 
som lyckats i den nya eko
nomin sällan är de äldre 

och traditionella, utan 
snarare nya som tänkt an
norlunda redan från bör
jan.

Kanske är det för att vi 
tänker enkla tankar om 
vad en verksamhet gör, 
påpekar Anna Gullstrand 
och tar exempel som att SJ 
säljer resor, Volvo säljer bi
lar och Ica säljer mat.

– Det här är vad vi gör 
i dag, vad som är själva 
produkten eller tjänsten, 
men frågan är om det är 
värdet vi ger till kunden, 
säger Anna Gullstrand och 
berättar att för henne är 
det värdefullare att få sitta 
på tåget i lugn och ro än att 
transportera sig.

Eftersom ingen utom
stående har svaren på vart 
utvecklingen är på väg och 
vad den betyder för en or
ganisation, är Anna Gull
strand råd att börja söka 
hos sig själv och varandra 
för att skapa en framtid för 
den egna verksamheten.

– Det finns jättemycket 
digital kompetens. De 
flesta personer har högre 
digital kompetens i privat
livet än på jobbet. Tänk 
vad det skulle betyda för 
verksamheten om vi skul
le omsätta all kompetens 
vi har om hur vi agerar i di
gitala sammanhang.

JOHAN PERSSON

Balco växer trots förseningar
Trots problem med 
bygglov växer både om-
sättningen och resultatet 
rejält för Balco. 

VÄXJÖ – Vi är glada över 
kvartalet, både med resul
tatet och med aktiviteter
na på marknaden, säger 
koncernchef Kenneth 
Lundahl.

Balkongtillverkarens kurs 
på Stockholmsbörsen har 
sedan årsskiftet stigit från 
50 till runt 90 kronor, men 
föll tillbaka något efter 
torsdagens kvartalsrap
port. Uppgången har varit 
särskilt markant sedan 

slutet av augusti då Balco 
presenterade nyheten att 
en bank förlänger amorte
ringstiden från 50 till 70 år 
på företagets installatio
ner i Sverige.

– Kunderna är verkligen 
glada för det och vår säl
jorganisation förstås. Ef
fekten är positiv, sa Ken
neth Lundahl vid presen
tationen av rapporten.

Den visar att omsätt
ningen ökat med 23 pro
cent till 292,4 miljoner 
kronor och resultatet med 
25 procent till 31,3 miljo
ner.

– Vi hade en del förse
ningar för några av de 

större projekten som har 
påverkat vår omsättning 
under kvartalet. Vi vänta
de ganska länge på 
bygglov, sa Kenneth Lun
dahl.

Balco har ändrat styrning
en av gruppen genom att 
ta in Camilla Ekdahl som 
operativ chef och göra Jo
han Fälth till marknads
chef.

– En del av vår organisa
tion tittar på förvärv. Or
ganisationen är också 
gjord så att vi lätt ska kun
na förvärva och integrera 
nya bolag.

JOHAN PERSSON


