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varande larver. Vi fick larverna serverade i fysiologisk 
saltlösning ur ett snapsglas. Hos ett par testpersoner 
överlevde maskarna en kort tid men utvecklades inte 
vidare. Dessa larver förekommer endast på fiskens in-
älvor, som avlägsnas när fisken rensas och som följ-
aktligen saknar betydelse ur epidemiologisk synpunkt. 

 Eftersom det var klart att maskinfektionen skedde via 
gravad/lättsaltad fisk eller fiskrom var det viktigt att 
klarlägga i hur hög grad larverna bevarar sin infekti-
vitet vid dylik behandling. I serier av försök med infek-
tionsbärande gäddfiléer kunde vi konstatera att det 
krävdes en saltmängd om minst 12 % av fiskens vikt 
för att oskadliggöra larverna och vid denna salthalt 
skulle fisken hållas i minst 5 dygn, vid låg temperatur 
t.o.m. ännu längre. En sådan fisk är inte längre smaklig. 
Andra försök visade att normal kokning eller stekning 
av fisken effektivt dödade larverna, likaså frysning av 
fisken (eller fiskrom) under ett dygn i normal hushålls-
frys (-18°C).   

I Elias Lönnrots fotspår 

För att få en så aktuell bild som möjligt av situationen 
färdades jag (GB) under ett par veckor år 1965 från gård 
till gård i några byar i norra Karelen. Jag intervjuade 
folk om deras matvanor och tillredning av fisk och sam-
lade in avföringsprov för undersökning. Alla som lämnat 
positiva maskprov fick svar per post och information om 
maskkurer. Det var ett synnerligen intressant arbete, 
framförallt att höra deras uppfattning om infektions-
vägar och maskmedel.  Jag kommer speciellt ihåg en 
gammal kvinna som bodde i ett litet torp tillsammans 
med sin vuxna son. Efter en trög start lossnade hennes 
tunga och från ugnsvrån plockade hon fram ett flertal 
kärvar av torkade örter och förklarade i detalj mot vil-
ken åkomma var och en art hjälpte.  

Ett sätt att bryta binnikemaskens livscykel och hindra 
dess spridning var att förhindra att maskägg släpptes 
ut i våra sjöar. Vi utvecklade en metodik för räkning av 
maskägg i avloppsvatten och slam och kunde därefter 
jämföra hur effektivt olika typer av avloppsreningsverk 
eliminerar maskäggen. Maskäggen sedimenterar i 
normala sedimenteringsbrunnar med en hastig-
het av 1 meter per timme och kan därför lätt 
transporteras vidare till vattendrag. Vi kunde 
konstatera att rätt dimensionerade tre-stegs 
vattenreningsverk eliminerar ca 95 % av mask-
äggen. Överbelastning reducerar snabbt re-
ningseffekten. Med tanke på binnikemaskens 
enorma äggproduktion räcker den resterande 
äggmängden väl till för att upprätthålla infek-
tionen i ett fiskbestånd. I äldre tider hade man 
ju inte vattenklosetter överallt och man skulle 
tycka att gamlatidens utedass effektivt skulle 

ha hindrat kontamination av vattendragen. På grund av 
maskens enorma äggproduktion var utsläpp från båtar, 
fiskare och strandnära utedass synbarligen tillräckliga 
för att upprätthålla infektionen i fiskbestånden. 

Ett gott exempel på binnikemaskens enorma förök-
ningspotential har vi från Sverige på 1970-talet. Man 
upptäckte att fiskbeståndet i Ivösjön i Skåne plötsligt 
hade infekterats med binnikemasklarver. Det väckte 
enorm publicitet och fisket minskade snabbt till hälf-
ten av det normala. Forskningsprojekt startades och 
småningom kom man underfund med att en invand-
rar-familj från Finland, som bodde intill Ivösjön, var 
maskbärare. Avmaskning av familjemedlemmarna och 
förbättrat avloppsreningssystem ledde relativt snabbt 
till att larvinfektionen i fiskbeståndet tonade ut. 

Informationens roll 

Utbyggnaden och effektiviseringen av sanitetsnätet 
hade naturligtvis betydelse för den framgångsrika be-
kämpningen av den sjukdom som ännu för sextio år 
sedan plågade en betydande del av Finlands befolkning. 
Större betydelse hade emellertid informationskam-
panjen om vilka fiskarter och fiskrätter som överförde 
larver till människan. Infektionsprevalensen hos befolk-
ningen började nämligen sjunka redan från mitten av 
1960-talet när sanitetsnätet speciellt på landsbygden 
var mycket bristfälligt utbyggt. Vi fick fram tillförlitlig 
bakgrundskunskap om vilken fisk som var maskbärare, 
hur den bör behandlas för att eliminera infektionsrisken 
och, inte minst, vilken fisk man kunde salta, grava och 
äta utan risk för ”snyltgäster”. Spridningen av denna 
information var den största orsaken till att vi lyckligtvis 
håller på att utrota en tråkig art ur vår fauna.  

Den epidemiologiska binnikemaskforskningen initie-
rade ett flertal långvariga forskningsprojekt av helt 
annan typ vid Institutionen för biologi vid Åbo Akademi. 
Det visade sig att binnikemasklarverna och deras nära 
släktingar inom plattmaskgruppen var utomordentligt 
lämpliga organismer för grundforskning inom cellbiolo-
gi, neurobiologi, utvecklingsbiologi och molekylärbio-

logi, projekt som fortsatte ännu in på 2010-talet. På 
institutionens initiativ grundades 1966 Nordisk 

Förening för Parasitologi, idag Nordisk-Balt-
isk förening för Parasitologi, en organisation 
som fortfarande vartannat år sammanträder 
till vetenskapliga symposier med hundratals 

deltagare. 

Göran Bylund är docent i parasitologi emeritus vid Åbo 
Akademi 

Margaretha Gustafsson är docent i cellbiologi emerita 
vid Åbo Akademi 
 

Livets gång i kupan 
samt en längre genomgång av vad man 
genom tiderna ansett att vi människor 

kan lära oss av bina
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Från antiken och långt fram i tiden liknades bina vid 
föredömliga undersåtar i en perfekt monarki. Att de 
styrdes av en kung var självklart eftersom den grekiske 
filosofen Aristoteles sagt det på 300-talet f Kr och hans 
ord – inte bara om bin utan om det mesta – förblev 
sanning i bortåt tvåtusen år. 

”Varken Egyptens folk eller Lydiens väldiga rike, parther-
nas stam eller meder som bor vid det fjärran Hydaspes, 
vördar sin konung som de” skrev den romerske poeten 
Vergilius. Filosofen Seneca menade att bisamhället var 
ett bevis på att monarkin var skapad av naturen och 
framhöll bikungens dygder för sin elev, den blivande 
kejsar Nero. Bikungen ledde de andras arbete men – på-
stod Seneca oriktigt – saknade gadd. ”Naturen önskade 
honom inte grym eller hämndlysten och avlägsnade 
därför hans sting och gjorde hans vrede obeväpnad. 
Detta är en förebild för stora konungar.” Budskapet gick 
inte fram. Nero lät avrätta alla som misshagade honom, 
inklusive sin egen mor. Seneca beordrades begå själv-
mord vilket han också gjorde, stoiskt lugn in i döden.  

Den katolska kyrkan har flitigt hänvisat till bin och 
bisamhället, ett mönster för de trogna. ”Kristus vår 
Konung flög till oss från kupan, som är Faderns bröst. 
Honom bör vi följa som goda bin”, skrev Den helige 
Antonius på 1200-talet. I Heliga Birgittas Uppenbarelser 
förekommer bin flera gånger. I tredje bandet, tolvte 
kapitlet står följande: “Jag är Gud, alltings skapare. Jag 
är binas ägare och herre. Ur min glödande kärlek och 
med mitt blod grundade jag min bikupa, som är den 
Heliga Kyrkan. I den skall de kristna samlas och vistas 
i trons enighet och ömsesidig kärlek.”  

Men Birgitta skrev också om bin på ett sätt som inte 
precis för tankarna till kristna föredömen. På 1300-talet 
associerade man nog annorlunda än vi gör i vår sex-
fixerade tid.  

Den saliga Jungfru talade till bruden och sade: » Min 
Sons brud, du hälsade mig och liknade mig vid en bi
stock. Jag var helt visst en bistock, ty innan min kropp 
hade förenats med själen var den som ett ensamt träd 
i min moders sköte. (…) Detta trä gjordes till en bistock 
när det välsignade biet, Guds Son, begav sig iväg från 
himlarna och levande Gud nedsteg i min kropp. I mig 
fanns då liksom den allra ljuvligaste och förnämsta 
vaxkaka, som på alla sätt var redo för att ta emot den 
Heliga Andes allra ljuvligaste honung. Denna vaxkaka 
uppfylldes när Guds Son kom in i mig med sin makt, 
kärlek och ärbarhet. (Uppenbarelsernas sjätte bok, 
kapi tel 12)   

Annars är den biegenskap som kyrkan särskilt har fram-
hållit att de försakar köttets lustar. ”De ägnar sig inte åt 
att tjäna Venus eller åt liderlighet och berörs inte heller 
av barnafödandets smärta”, enligt franciskanermunken 
Bartholomeus Anglicus som levde på 1200-talet. Vaxet 
som de framställde var därför också jungfruligt, liksom 
Maria och sonen Jesus som fötts ur hennes rena kropp, 
och därför mycket lämpligt för tillverkning av ljus för 
kyrkligt bruk. Vaxet symboliserade Kristi kött och blod, 
veken hans själ och lågan hans gudomlighet. Den med-

eltida teologin kan påminna om psykoanalysen. Saker 
står för något annat än det som de till synes är. 

Renässansen återupplivade de antika författarnas bild 
av bisamhället som en perfekt monarki med en ädel 
kung. Erasmus av Rotterdam (1467-1536) knöt an till 
Seneca i Institutio principis Christiani. Binas härskare 
är den mäktigaste av alla eftersom han inte förtrycker 
sina undersåtar utan är deras välgörare. Bina älskar 
honom och arbetar med glädje för honom.  

Shakespeare beskriver bisamhällets likhet med de 
mänskliga i Henrik V, akt I, scen 2:  

Så strävar honungsbina, 
varelser lydande naturens lag; 
de lär oss hur en mänsklig stat bör ordnas. 
De har en kung och allsköns tjänstemän, 
en del med domarebefogenheter, 
en del bedriver handel utomlands,  
en del är krigare, med gadd till vapen, 
som rånar sommarn på dess sammetsblom, 
vars byte de med glad musik för hem 
till majestätet i sitt kejsartält. 
(översättning Allan Bergstrand) 

Men mot slutet av renässansen började den aristote-
liska uppfattningen att bina styrdes av en kung ifråga-
sättas. Först ut var spanjoren Luis Mendez de Torres 
som 1586 konstaterade att han med egna ögon hade 
sett la maestra lägga ägg och sålunda inte kunde 
vara av manligt kön. 1609 kom den engelske prästen 
och vetenskapsmannen Charles Butlers The Feminine  
Monarchie där han skrev att bina hade en drottning, 
dock utan att framlägga något bevis. Men eftersom 
England i fyrtiofem år framgångsrikt hade styrts av 
Elisa beth I ansågs det inte orimligt att även bin kan ha 
en drottning. Butlers bok väckte stor uppmärksamhet 
och räknas fortfarande till milstolparna i bilitteraturen. 

Charles Butler kallas ’den engelska biodlingen fader’ 
och The Feminine Monarchie är fortfarande en av de 
roligaste och mest personliga biböcker som har skrivits. 
Bland annat innehåller den bimadrigalen Melissomelos 
som återger ljuden i kupan som förkunnar att en ny 
drottning är på gång.  

Den förste som med mikroskopets hjälp studerade 
binas anatomi och därmed undanröjde – eller bor-
de ha undan röjt – all osäkerhet om deras respektive 
kön var den holländske forskaren Jan Swammerdam 
(1637- 1680). Men trots allt fler vetenskapliga bevis för 
att ’bikungen’ inte var en kung fortsatte frågan att vara 
känslig under hela 1700-talet. Människosamhället var 
genomsyrat av den kristna tron och bisamhället var en 
förebild som Gud skänkt. Mot naturvetenskapen och 
upplysningen stod teologin och monarkin. I Spectacle 
de la Nature av Noel-Antoine Pluche från 1732, en 
tidig populärvetenskaplig bestseller, frågar en greve 
en bikunnig präst om det kan stämma att bina har en 
drottning. Han får ett långt och invecklat svar – å ena 
sidan, å andra sidan – som avslutas med en motfråga: 
vad anser greven själv? Jo, säger han, det måste vara en 

drottning eftersom han har sett ägg i hennes bakkropp. 
Men, tillägger han, med detta vill han inte inlåta sig i 
strid men någon som har en annan uppfattning. 

Samuel Linnaeus, beskrev hur visen ”ledsagad av några 
få bin, luta först huvudet i en pipa (cell) då dess följe 
pelat henne på bakdelen: när hon utdragit huvudet, har 
hon strax instuckit bakdelen, vilken räckt till pipans bot
ten, och förmodligen då lagt ett ägg, och under det hon 
haft stjerten eller bakdelen inne hava åter samma hen
nes följeslagare pelat henne på huvudet liksom skulle 
de, antingen giva Visen föda, eller Caressera henne.”  

Men trots denna iakttagelse tvekar han om visens kön 
och skriver ömsom han, ömsom hon. Han finner det 
obegripligt att ”en enda hona kan lägga vart dygn från 
Vårfrudag till Allhelgons dag, 400 à 500 ägg (...) då hon 
dessutom har så mycket annat att sköta” Ännu säll-
sammare är att visen känner till äggets natur innan det 
värpts eftersom hen lägger drönarägg i drönarceller, 
arbetsbin i arbetsbiceller och visar i viseceller. Det är 
som om ”vallhyndans valpar bliva kalvar därföre att de 
valpas i kons bås eller sparvhökens ägg ärlor därför att 
de lagts i dennas bo.”  

Underbart. Man ser för sig hur pastorn vankar av och 
an i sin bigård i den småländska sommarkvällen. Vad 
ska han tro? Till slut verkar han ha givit upp. ”Huruvida 
Visen, som efter äldre tiders bruk här blivit nämnd för 
han, kan nu finnas vara hona eller Drottning, efter sena-
re tiders uppgift, det är sådant som jag icke finner vara 
särdeles nödigt att veta. Hellre må man stanna uti en 
helig förundran över Naturens visa inrättning och med 
David säga: Herre, hur mångfaldiga äro icke dina verk.” 

Var det verkligen så han tänkte? Jag misstänker att han 
fått varningar från högre kyrklig ort. Att ifrågasätta na-
turens ordning passade inte. Folk kunde ju få för sig 
alltmöjligt. Storebror Carl hade fått ett varnande brev 
från professorn i teologi när han uttryckte tvivel om 
arternas beständighet som ansågs gudaskapad.  

Men arkiatern i Uppsala var inte lika vankelmodig som 
pastorn i Stenbrohult när det gällde biregentens kön. 

”Sen hur undersamt Biet inrättat sin hushållning, hur en 
Vise eller hona älskar så många Vattenbi eller hannar; 
hon allena har fått det privilegium som ingen annan 
qvinna åtnjutit, att männernas vilja skall henne under-
given varda”, sa han i det Tal om märkvärdigheter uti 
insecter som han höll för Kungliga Vetenskapsakade-
mien 1739. 

Så småningom gick det inte längre att ifrågasätta att 
bisamhället faktiskt styrdes av en hona. Hade man 
svårt att svälja det kunde man till gengäld nedvärde-
ra hennes status och utseende. ”En otymplig varelse”, 

Den katolska kyrkan har flitigt 

hänvisat till bin och bisamhället,  

ett mönster för de trogna.
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skrev engelsmannen John Keys, ”inte olik en alltför lång 
kvinna i en alltför kort dräkt.” Hon var inte ens en riktig 
drottning utan bara en enkel äggläggningsmaskin.  

Under den franska revolutionen, kom ytterligare bud 
på vad bikupan stod för. Först var det för adelns, präs-
terskapets och det tredje ståndets samverkan i Natio-
nalförsamlingen. Men när republiken införts och såväl 
adliga som präster giljotinerades en masse blev biet en 
symbol för flit och medborgerlig anda. Problemet var 
bara att ett bi tycktes ha makt över de andra. Att det 
var en hon gjorde inte saken bättre. En motsvarighet 
till den avskydda Marie Antoinette! 

Biöverhuvudets ställning – om det nu var ett överhuvud 
– måste fastställas och det skedde vid en utfrågning 
1794 (år III enligt den nya revolutionära tideräkningen) 
på den nya lärarhögskolan École normale. Den leddes 
av en studerande vid namn Laperruque, svarande var 
en berömd naturvetare, den sjuttionioårige professorn 
Louis Jean-Marie Daubenton. Han hade tidigare varit 
medlem av den kungliga franska vetenskapsakade-
min och intendent vid Le jardin du Roi men han vände 
kappan efter vinden och fick höga poster också under 
den nya regimen. Kandidat Laperruque inledde med 
att deklarera att när han såg sig omkring i djurens rike 
upptäckte han något ännu värre än en kung:  

Jag ser en drottning! Och vad som är ännu märkligare: 
en drottning i en republik. Medborgare Daubenton, Ni 
har tidigare förklarat att lejonet inte kan vara djurens 
konung. En konung har hovfolk, tjänare och livgarden 
och kan utdela förläningar. Men inget sådant finner 
man hos lejonet. Bidrottningen däremot håller sig med 
ett uppvaktande hov, tjänare och ett eget försvar! Jag 
kräver att naturvetenskapen anpassar de kännetecken 
om vilka Ni, medborgare Daubenton, har sagt att de de
finierar kungligheter, till de republikanska principerna.

I sitt svar kallade Daubenton bidrottningen la femelle, 
honan, inte la reine. Hon har ingen annan uppgift än att 
lägga ägg och att arbetsbina respekterar henne beror 
enbart på att hon är den enda som kan föröka släktet, 
sa han. Försvinner la femelle blir det oordning i sam-
hället, inte därför att arbetsbina saknar order uppifrån 
utan för att de oroar sig för samhällets fortbestånd. De 
arbetar av fri vilja för samhällets bästa. Arbetarna är 
alltså de som styr.  

Bravo! Politisk korrekthet kallas det idag. 

Den mest kända av alla biallegorier genom tiderna är 
den holländsk-brittiske filosofen och läkaren Bernard de 
Mandevilles The Fable of the Bees, en satirisk berättelse 
på elegant rimmad vers följd av en förklarande prosatext. 

Bina i Mandevilles kupa hade en hel del likheter med 
det England han levde i, den spirande kapitalismens. 
De stjäl, luras, mutar och bedrar varandra, de är få-
fänga och självgoda. Icke desto mindre blomstrar 
samhället och ger välstånd åt alla – fram till den dag 
då några rättänkande bin beslutar sig för skapa ett he-
derligt samhälle. Bort med korrumperade tjänstemän 

och förmögna lättingar, in med renhjärtade individer. 
Problemet är bara att dessa inte vet hur man får saker 
gjorda. Ekonomin kollapsar och eftersom de goda bina 
bara lever för fred har de glömt hur man försvarar sig 
mot fiender. Allt blir elände, armod, nöd och död. Slut-
sats: fåfänga, njutningslystnad, girighet och ohederlig-
het är nödvändiga drivkrafter för att ett samhälle ska 
utvecklas. Till och med brottsligheten är nyttig. Ifall 
inga tjuvar finns dör låssmederna av svält. Och vad ska 
kyrkan syssla med ifall det inte syndas? Tidningar och 
tidskrifter fylldes av rasande artiklar om Mandevilles 
bok. Det skrevs hela böcker om dess förkastlighet. En 
domstol i Middlesex förklarade boken förargelseväck-
ande, ”a public nuisance”. Präster dundrade mot den 
ogudaktige Mandeville i sina predikstolar. Han smuts-
kastade dygden och hädade de kristna värdena! 

I dag räknas Mandeville som en framstående samhälls-
filosof och eftervärlden – eller åtminstone delar av den 
– har hyllat honom. Han har påverkat nationalekonomer 
alltifrån Adam Smith och John Maynard Keynes fram till 
nyliberaler och libertarianer som Friedrich von Hayek, 
Ludwig von Mises och Milton Friedman. Hayek kallade 
Mandeville ”en verkligt stor psykolog, om det inte är 
ett för svagt ord för en så stor kännare av den mänsk-
liga naturen.” Mises hyllade honom ”för att ha visat att 
egenintresset och önskan efter materiellt välmående, 
vanligen brännmärkta som laster, i själva verket är de 
krafter som skapar välfärd, rikedom och civilisation.” 

Under arbetarrörelsens och frikyrkorörelsens framväxt 
på 1800-talet lämnades frågan om vem som styrde bi-
kupan därhän. Nu stod den flätade halmkupan för sam-
manhållning, flit och osjälviskhet. Fackföreningsrörelsen 
i England gav ut tidskriften The BeeHive, i Frankrike La 
Ruche populaire. När mormonerna på 1840-talet slog 
sig ner i det område som sedan skulle bli staten Utah 
kallade de det The Deseret State. Deseret är honungs-
biet i Mormons bok. Utah blev sedan The Beehive State 
med en bikupa som sitt officiella emblem. 1872 kom det 
första numret av Svenska Missionsförbundets Bikupan, 
tidning för söndagsskolan och barnet i hemmet.  

Den konservative tecknaren George Cruikshank svara-
de på arbetarrörelsens anspråk på att bikupan var dess 
symbol med en bild av ett Storbritannien som bars upp 
av militären bankväsendet och med drottning Victoria 
överst. Alla visste sin plats i hierarkin och var nöjda 
med det.   

Den perfekta monarkin, Guds bröst, den katolska kyrkan, 
kyskhet, arbetarmakt, Napoleons kejsardöme, samman-

hållning, sparsamhet, flit – man kan tycka att de sym-
boliska tolkningsmöjligheterna av bina och bisamhället 
borde vara uttömda när ett nytt sekel tog sin början. 
Men 1911 hände något helt nytt. Ett bi, inte ett helt 
bisamhälle, trädde fram som förebild och ett varsel 
om en ny tid med individen i centrum. Hon hette Maja 
och var en skapelse av Waldemar Bonsels, författare 
till barnboken Die Biene Maja.  

Detta skärpta, nyfikna bi accepterar inte kollektivets 
ordning utan lämnar kupan för att leva ett äventyr-
ligt liv bland andra insekter i det fria. Men när hon får 
reda på att ondskefulla bålgetingar planerar att an-
gripa kupan där hon växt upp inser hon var hon hör 
hemma. Hon återvänder, räddar sitt folk och stannar 
sedan kvar för att som älskad lärare dela med sig av 
sin visdom och erfarenheter till den unga generationen. 
Ett mönsterbi. Självständigt och samtidigt djupt lojalt 
mot sitt ursprung. Att Maja är en biologisk omöjlighet 
hindrade inte boken från att bli en succé. Den översattes 
till fyrtio språk och kom även ut i en fältutgåva, som 
skulle muntra upp de tyska soldaterna i första världs-
krigets skyttegravar. Bonsels skrev också reseböcker 
och erotiska berättelser, varav de senare brändes på 
nazisternas bokbål. Men Maja klarade sig och till och 
med ökade i popularitet under Hitlertiden. Trots hennes 
egensinnighet stämde bokens budskap väl överens med 
nazismens svärmiska kärlek till hembygden och till det 
egna folket. Själv var Bonsels övertygad antisemit och 
nära vän med höga ledare inom nazistpartiet.  

1926 blev Maja film, en dramadokumentär med äkta bin 
i rollerna. På 1970-talet blev hon åter filmstjärna, nu i 
en tecknad japansk-amerikansk produktion under det 
mer internationella artistnamnet Maya, I dag är hon en 
global kändis, betydligt mesigare än i sin ursprungliga 
skepnad. Hon finns inte bara som film utan också bland 
annat som dataspel, pussel, partyballong, plastleksak 
och som sjungande mjukisdocka.  

Barry i Jerry Seinfelds tecknade Bee Movie från 2007 är 
en andlig bror till Maja, ett busigt bi som så småningom 
inser vad som är viktigt i livet. Han vill trots en god utbild-
ning inte arbeta i kupans honungsfabrik utan flyger ut i 
världen, New York närmare bestämt. Där blir han god vän 
med blomsterhandlerskan Vanessa, följer med henne till 
en livsmedelsaffär, upptäcker hyllorna med honung och 
inser att bina blir bestulna. Han stämmer mänskligheten 
inför domstol och vinner målet. Bina får behålla sin ho-
nung och behöver inte längre arbeta, vilket dock snart 
visar sig vara gräsligt långtråkigt. Ännu värre är att inga 
blommor blir pollinerade. Katastrof hotar, men Barry 
lyckas få i gång nektarinsamlingen och därmed polline-
ringen. Tala om budskap! Världen behöver bin men också 
driftiga, djärva individer som vågar ifrågasätta. 

Men trots Majas/Mayas och Jerrys individuella fram-
gångar har bisamhället som helhet inte tjänat ut som 
förebild. Det har blivit en mentor som lär ut hur ett före-
tag ska ledas. The Wisdom of the Bees (2010) av Michael 
O’Malley, biodlare och professor vid Columbia Business 
School, lyfter fram beslutsdecentralisering, långsiktig-
het, jobbrotation, tydlighet, fungerande feedback och 

fasta rutiner som inspirerande nycklar till binas fram-
gångar. Men det viktigaste är att allt som Apis mellifera 
gör är för kupans bästa. Just den inställningen behövs 
för att ett företag ska bli framgångsrikt.  

I Survival of the Hive (2013) av ledarskapsexperterna 
Deborah Mackin och Matthew Harrington framställs 
kupan i en lätt skämtsam ton som en levande illustra-
tion av betydelsen av klart ledarskap och tillit för ett 
företags framgång. Företagsledaren måste dessutom 
inför varje beslut fråga sig om det gynnar organisatio-
nens långsiktiga överlevnad.  

Men samtidigt som bisamhället har blivit ett föredöme 
för organisationer med profiten som mål har det blivit 
en symbol för det motsatta, det ekosystem som männ-
iskans girighet så illa skadat. Forna tiders gruvarbetare 
tog med sig en kanariefågel ner i underjorden. Dog den 
var det ett tecken på att det fanns giftiga gaser. Biet är 
våra dagars kanariefågel. 

Men hur fungerar bisamhället egentligen? Ett av de 
senaste buden kommer från Thomas D. Seeley, en 
framstående amerikansk biforskare som har studerat 
beslutsfattandet i en bisvärm som ska välja ett nytt bo-
ställe. Hans slutsats är att den sker demokratiskt – och 
att vi har en del att lära oss av bina. Låter det bekant?  

I Honeybee Democracy från 2010 beskriver han vad 
som händer i en svärm som har lämnat den gamla ku-
pan och provisoriskt slagit sig ned, exempelvis på gren. 
Några hundratal av de mest erfarna fältbina bildar en 
spaningskommitté som flyger i väg kilometervis, upp 
till en halv mil, åt vart sitt håll och kollar de håligheter 
som de finner på sin väg: skorstenar, gamla trädstam-
mar, hundkojor, ventiler, fågelholkar, klipphålor. När en 
spejare hittar ett ställe som ter sig attraktivt inspekterar 
hon det i åtminstone fyrtio minuter. Sedan återvänder 
hon till svärmen där hon på andra spejares ryggar ut-
för en dans som talar om vad hon har spanat in, var 
det ligger och hur det ser ut. Andra spejare berättar 
om andra tänkbara boställen. De som verkar särskilt 
lovande besöks av ytterligare bin och det dansas och 
det jämförs. Själva urvalsprocessen tar många timmar, 
dygn ibland, men leder praktiskt taget alltid fram till 
att svärmen flyttar in i den bästa håligheten.  

Det som kännetecknar binas sätt att fatta beslut är att 
de har ett gemensamt mål skriver Seeley. De bidrar med 
olika kunskaper men har samma preferenser och de 
delar fritt med sig av sitt kunnande. Inga påtryckningar 
förekommer och besluten fattas av en kvalificerad majo-
ritet. Inte många beslutsfattande människogrupper kan 
fungera på samma optimala sätt, men att sträva efter 
det kan inte vara fel. Själv gör Thomas D. Seeley det 
som prefekt för The Department of Neurobiology and 
Behavior vid Cornell University och tycker det fungerar 
rätt bra.  

Texten är ett förkortat utdrag ur Lotte Möllers bok 
Bin och människor – om bin och biskötare i religion, 
revolution och evolution samt många andra bisaker 
(2019). Boken nominerades till Augustpriset 2019. 
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