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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 

Samhället förändras fortare än någonsin och företag söker allt oftare aktiv hjälp av 
organisationskonsulter. Dagens managementlitteratur syftar i första hand till att 
göra människan mer olik djuren, den hyllar intellektet och vår logiska förmåga 
men glömmer bort vårt bilogiska arv. Vi slår ett slag för naturen genom att 
jämföra andra utvecklade arters kommunikation med den mänskliga i allmänhet 
och den inom företag i synnerhet. För en hållbar och långsiktig förändring av 
samhället krävs det nya sätt att tänka; om alla tar så får ingen något men om alla 
ger så får alla - att ge är att få.  
 
För att koppla teorierna med verkligheten genomfördes intervjuer och en övning 
på ett företag. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering i 
syfte att få en överblick över verksamheten. Övningen genomfördes i syfte att 
belysa samarbetet och fördelarna med att ett givande istället för ett tagande. 
 
Studien är avsedd mer som en väckarklocka och inspiration för vidare forskning 
snarare än som en psykologisk eller vetenskaplig rapport.  
 
Nyckelord: utveckling, kommunikation, språk, organisation, utvecklade djur.   

1.2 Förord 

Hallberg föreläste på stadsbiblioteket i Eskilstuna den 30 maj 2007, där han talade 
om förändring och arbetsbörda och även om samhället i stort. Han förklarade 
mycket träffande att ”vi har aldrig haft det bättre men aldrig har vi mått sämre”. 
Uppenbarligen är det en obalans i samhället. Författarna har tagit fasta på dessa 
ord och vill visa att människan har skapat ett samhälle med organisationer som 
inte gynnar hennes biologiska arv. Med inspiration från djurriket kan hon hitta 
mönster och beteenden hon kan fungera bättre i. Människan är den mest 
utvecklade djurarten man känner till men för att kunna förändra och utveckla 
samhället hållbart och långsiktigt är det av största vikt att vi tar hänsyn till djuret 
inom oss. Människan ska inte tillbaka till naturen men hon ska leta efter skymten 
av sig själv för att på så vis kunna lära sig att bättre använda sina resurser som 
människor och organisationer.  
 
Människan är ett socialt djur (Aronsson, 2004). Hon har under många tusen år 
ägnat sitt liv åt att leva i små grupper. Såklart har hon likheter med djuren men 
hur kan hon lära av dem för att få förståelse för sitt biologiska arv? Människan har 
länge sett ner på arter som varit mindre utvecklade. Enligt De Waal (2005) har det 
”legat i vår natur” att ge naturen skulden för de karaktärsdrag vi ogillar hos oss 
själva men vi ger den ogärna äran för våra bra sidor.  Som i filmatiseringen av 
Afrikas drottning säger Katharine Hepburns i sin legendariska replik: ”Naturen, 
mr Allnut, är det som vi har satts till världen för att höja oss över!”. Denna replik 
nämner även De Waal och menar på att den är förhärskande än idag:  
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Av alla de miljontals sidor som har skrivits om människans natur har 
inga varit så dystra – och så felaktiga – som de senaste tre 
decenniernas alster. Vi får veta att egoismen ligger nedärvd i våra 
gener, att mänsklig godhet är en illusion och att moraliskt handlande 
bara är till för att imponera på andra. Men om var och en bara ser till 
sitt eget bästa, hur kan det då komma sig att ett dygns gammalt 
spädbarn börjar skrika när det hör ett annat barns gråt? Det är kanske 
inte så sofistikerat men ett nyfött barn är knappast ute efter att 
imponera. Vi föds med impulser att närma oss andra människor och att 
bry oss om dem längre fram i livet. (De Waal, 2005, s. 9)  

 
Efter all forskning är det bara att konstatera; vi människor är sociala djur och för 
att närma oss andra människor måste vi kommunicera på ett eller annat sätt. 
Situationen, det vill säga de rådande förhållandena, är avgörande för 
kommunikationens betydelse och dess effektivitet. Men hur gör vi, som 
utvecklade tänkande och kännande individer, för att hitta tillbaka till vårt 
biologiska arv? Vi har sökt svaret hos andra utvecklade arter, valar och primater, 
just därför att de liksom oss har en utvecklad hjärna med ett i förhållande till 
kroppsstorleken stor hjärnbark. Hur har dessa arter löst samarbetssvårigheter i 
sina habitat? Vad kan vi lära oss utav dem? Det visar sig att kommunikationen är 
avgörande för att kunna tänka ”runt” naturen, eller rättare sagt att den själviska 
naturen hos genen gynnas av att inte vara själviskt. Vi kan kalla det samarbetets 
paradox.  
 
En del forskare inom organisationsteorier har på sistone börjat snegla på naturen 
och jämför mänskliga organisationer med virus och bakterier (Heickerö, 2005; 
Ahrenfelt, 2001). Författarna menar dock att det är skillnad på hur ett virus beter 
sig och hur en människa beter sig eftersom en människa är förmögen att tänka 
självständigt och fatta egna beslut. Människan har en mer komplex 
kommunikation som överstiger allt man hittills känner till. Hon besitter högre 
kognitiva förmågor som empati och uppfattning om tid och rum. Författarna vill 
hitta exempel i naturen bland de mest utvecklade djurarterna (med mest utvecklad 
hjärnbark) för att se hur de har löst sina organisationsproblem och vilka 
överlevnadsstrategier de tillämpar genom att använda sina mer utvecklade 
förmågor.  
 
Uppsatsen vill belysa människan som en biologisk varelse och peka på det arv 
från naturen som i dagens ”moderna” samhälle inte utnyttjas. Vårt ursprung och 
våra djuriska egenskaper bör ses som en resurs snarare än en belastning. 
Författarna vill komma ett steg närmare naturen istället för ett steg bort ifrån den. 
För att ta ett steg framåt måste man ibland ta ett steg bakåt eller som 
körskolläraren säger: ”För att köra säkert framåt behöver man ha uppsikt bakåt.”  
 
Författarna har hittat en skärningspunkt mellan biologi och företagsmanagement. 
Uppsatsen syftar till att utveckla managementkulturen genom träffande exempel 
från djurens värd och med hjälp av andra utvecklade arters kommunikation finna 
styrkor och svagheter – något författarna valt att kalla biomanagement.  
 
Uppsatsen kommer också att generera ett mervärde hos partnerföretaget då den 
innebär en upplevelse för ledningsgruppen. Denna kommunikationsupplevelse 
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kommer att kunna användas av företaget som material för effektivisering av 
kommunikation. Detta är dock bara en sidoeffekt utav arbetet och inte uppsatsens 
huvudsyfte. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla den traditionella managementkulturen genom 
studier av utvecklade djurarters samarbete och kommunikation. Därigenom 
belyser uppsatsen vikten av systemförståelse för att skapa ett mervärde för både 
individen och organisationen.  

1.3.1 Avgränsningar 

Uppsatsen belyser inte några andra aspekter än organisation och kommunikation 
på företag och hos djurarter. I huvudsak fokuserar den på det sociala samspelet 
och kommunikationen mellan individer i olika populationer. Författarna har bara 
intervjuat ett företag dess chefer (fem stycken). De biologiska studierna har varit 
begränsade till enbart teoretiska då det annars hade varit alltför tidskrävande med 
tanke på rapportens omfattning. Endast två klasser av djur, primater och 
tandvalar, har varit i fokus eftersom dessa har mest utvecklad hjärnbark.  

1.4 Frågeställning 

• Är den traditionella synen på organisationer otillräcklig i förhållande till vår 
komplexa, biologiska varelse? I så fall, på vilket sätt? 

• Kan vi med hjälp av studier av primater och tandvalars samarbetslösningar 
utveckla den traditionella managementkulturen? 

1.5 Innovationsuppdraget 

Uppsatsen är en skärningspunkt mellan biologi och management som belyser 
samarbete på ett annat sätt än den traditionella managementkulturen med Adam 
Smith ”the economic man” i spetsen. Mycket av den rådande kulturen genomsyras 
utav de egoistiska tankar och den hjältestatus man tillskriver entreprenören. 
Arbetet är tänkt att poängtera fördelarna med samarbete liknande nyare tankar 
från Japan, exempelvis Kai-zen. Författarna har vänt blicken mot djurriket i hopp 
om att finna värdeskapande exempel som går att applicera på mänskliga 
organisationer. Efter teori och empiri redovisas författarnas egna tankar kring hur 
en biologisk approach kan skapa mervärde i en organisation.  
 
Kanske är en så kallad biomanagement-kultur är nästa steg i utvecklingen av 
effektiva kommunikationssätt inom företag och organisationer. 
 

2 Metod 
Att använda sig av kvalitativ undersökning är passande då undersökningsledarna 
vill uppnå en bredare förståelse inom ett ganska outforskat område. Den 
kvalitativa undersökningsmetoden passar också då undersökningsledarna vill nå 
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nya kunskaper inom ett område som redan är väl utforskat (Maxwell, 2005). 
Intervjun var halvstrukturerad vilket innebär att intervjun innehar både 
strukturerade delar och ostrukturerade delar. Detta bidrar till ett öppet 
intervjuklimat där undersökningsledaren låter deltagaren själv styra sina svar och 
utforma dem med sitt eget språk (May, 2001). Det är viktigt att man som 
intervjuare är anpassningsbar och därmed ställer rätt frågor och är öppen och 
lyhörd gentemot mot deltagaren (Lantz, 1993). 
 
För intervju och övning kontaktades Sundbyholms Travbana i 
Mälardalen/Södermanland. Företaget är beroende av en väl fungerande intern 
kommunikation för att effektivt nå ut till sina kunder. Arbetslaget har jobbat ihop 
i över tio år och känner varandra därför yrkesmässigt väl. Företaget har 
kundrelationer både med kuskar och travbanor och inom föreningar och 
organisationer runt om i landet. Publiken är en viktig del i verksamheten då det är 
den som är deras största enskilda inkomstkälla.  
 
I studie 1 användes ett riktat urval där fem chefer inom organisationen 
intervjuades. I studie 2, kommunikationsövningen, var kravet att de skulle vara 
anställda inom organisationen.  

2.1 Studie 1 - intervjuer 

Första studien bestod av intervjuer med personer med chefsbefattning på 
Sundbyholms travbana. Intervjuerna var öppna med temat kommunikation inom 
företaget. 

2.1.1 Deltagare 

Sundbyholms Travbana i Mälardalen/Södermanland kontaktades. Deltagarna 
skulle uppnå kriterierna att ha en chefsuppfattning på Sundbyholms travbana och 
därmed inneha en fast anställning. Intervjudeltagarna bestod av fem personer 
varvid alla var män över 30 med positionerna platschef/anläggningschef, 
sportchef, ekonomichef/controller, marknadschef och banchef. Samtliga deltog 
och svarade på samtliga frågor. 

2.1.2 Material  

Intervjuerna bestod av till största delen öppna frågor där svarsalternativen har 
inviterat till följdfrågor. Exempel på följdfrågor var ”Hur jobbar ni?” och ”Vilka 
problem kan du möta i ditt dagliga arbete?”. Dessa öppna frågor valdes för att få 
en uppfattning om hur det ser ut i organisationen.  

2.1.3 Procedur 

Kontakt togs med Sundbyholms travbana via telefon och genom ett missivbrev till 
en kontaktperson på företaget varpå syftet och studiens design godkändes. 
Intervjuerna genomförde med de fem cheferna under samma dag. Intervjuerna 
genomfördes av bägge undersökningsledarna, dokumenterades via diktafon och 
analyserades gemensamt. Intervjuerna hade en genomsnittlig tid per person av 
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cirka 30 minuter men skiftade i tid då bruket av öppna frågor i en del fall ledde till 
varierande längd på samtalen.  

2.1.3.1 Konfidentiellitetskravet 

För att hålla studien tämligen konfidentiell nämndes inga personnamn, inte heller 
några lokaler. Ingen anonymitet kunde upprätthållas då undersökningsledarna vet 
vilka som deltog i undersökningen och samt att undersökningsledarnas 
kontaktperson och de deltagande vet om varandras deltagande (Vetenskapsrådet, 
1990).  Deltagarna erbjöds ta del av det färdiga arbetet. 

2.1.3.2 Informationskravet 

Undersökningsledarna hade en kontaktperson på företaget som informerades via 
telefon samt genom ett möte där även ett missivbrev med information om studien 
och vad den handlade om tillhandahölls kontaktpersonen (Vetenskapsrådet, 
1990).   

2.1.3.3 Samtyckeskravet 

Deltagarna informerades om intervjuns innehåll genom muntlig information och 
dels genom en intervjuguide. De informerades om att de var valfritt att delta och 
att det var frivilligt att svara på frågorna som ställdes och att intervjupersonen när 
som helst fick avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 1990).   

2.1.4 Databearbetning 

Analysen som valdes var meningskoncentrering (Kvale, 1997).  
Meningskoncentrering valdes utifrån syftet som var att med studier av utvecklade 
djurarters beteende och kommunikation förstå och förbättra vår egen 
kommunikation inom företag. Teman valdes ut för att sortera de likheter och 
gemensamma drag som framkom.  
 
Det inspelade materialet analyserade av båda undersökningsledarna gemensamt. 
Tolkningarna jämfördes och skrevs ner i tre huvudteman (möten, kommunikation, 
samarbete) som var grundade på undersökningsledarnas subjektiva bedömningar 
och på studier av litteratur inom både biologi och management.  

2.2 Studie 2- Kommunikationsövning 

Andra studien bestod av en övning som valdes grundat på den information som 
kommit fram i intervjuerna. Övningen var hämtad ur undervisningen på 
Mälardalens högskola från kursen ”Idé- och konceptutveckling KIN171” och 
kallades för ”Vinn så mycket ni kan!”. Syftet med övningen var att skapa en 
kommunikationsupplevelse hos deltagarna för att gynna samarbetet på 
arbetsplatsen. Syftet med övningen var också att man skulle tänka ”runt” den 
själviska naturen för att på så vis skapa ett mervärde för gruppen. Övningen 
genomfördes som ett test av de principer inom djurvärlden som kommit fram 
under arbetets gång. Övningen var ämnad som ett exempel på att människor trots 
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att de arbetar i en känd organisation inte samarbetar lika effektivt som de är 
förmögna till. 

2.2.1 Deltagare 

På samma företag gjordes ett bekvämlighetsurval med fem stycken deltagare. 
Deltagarna var tre män och två kvinnor, samtliga över 30. Tre av dessa innehade 
en chefsposition på företaget där samtliga var fast anställda. Ingen av deltagarna 
hade arbetat mindre än 10 år på företaget.  

2.2.2 Material 

Deltagarna visades in i ett konferensrum hos företaget och informerades muntligt 
om syftet med övningen. Dessa fick därefter varsin (utom en deltagare som 
istället bildade par med en annan för att man skulle kunna genomföra övningen 
med fyra lag) penna och bilaga 3 för att kunna genomföra övningen.  
 

2.2.3 Procedur 

Undersökningsledarna kom till företaget klockan 09:45 en måndag. En kvart 
senare möttes de av kontakten på företaget som ledde dem in i konferensrummet. 
Förberedelser gjordes i form av mindre röjning av lokalen och flyttandet av lådor. 
När alla deltagarna var närvarande turades båda undersökningsledarna om att 
informera om övningen. Mycket lite information kring övningen gavs, i syfte att 
inte avslöja syftet för att därigenom missgynna övningen. Deltagarna visade en 
viss skepticism gentemot övningen då de hade väldigt lite information. Flera av 
deltagarna visade tecken på förvirring och ställde frågor, på vilka 
undersökningsledarna hänvisade till upplevelsen och namnet på övningen.   En av 
undersökningsledarna ledde därefter övningen. Efter övningen pratades 
upplevelsen igenom, varefter deltagarna fick skriva ner sina tankar enligt bilaga 2. 
Därefter diskuterades upplevelsen igen. Deltagarna var överlag positivt inställda. 

2.2.4 Databearbetning 

Efter genomförd övning skrev undersökningsledarna ner upplevelsen och 
jämförde sina egna upplevelser med varandra och med den feedback som kommit 
fram i bilaga 2. Därefter fördes förfarandet ner i rapporten som en sista del i 
empirin. Resultatet av övningen tolkades i diskussionen i ljuset utav teorin och de 
tidigare gjorda intervjuerna.  

3 Teori 

3.1 Samhället och dess utveckling 

- Hur och varför människan format sin värld som hon gjort. 
 
För bara 12’000 år sedan, på stenåldern, levde människor i kringströvande 
grupper och flyttade från område till område i ett ständigt nomadliv. Människorna 
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levde som jägare/samlare men på grund av klimatförändringar, brist på vatten och 
föda sökte människor upp varandra för att leva i större grupper (Foley, 1998). Al 
Gore nämnde under utdelningen av Nobels fredspris 2007-12-10 ett ordspråk som 
fortfarande lever kvar i Afrika; ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå 
tillsammans.”. Under stenåldern var samarbete väldigt viktigt, då människan som 
djur betraktat var ett misslyckande. Att ge av sig själv och samarbeta mot ett 
gemensamt mål var avgörande för flockens överlevnad. Den moderna människan 
är dessutom väldigt svag rent uppbyggnadsmässigt (Foley). 
 
Människor kan prata och kommunicera oerhört effektivt vilket gör att 
kommunikationen har haft en evolutionär fördel. Kommunikationen i sig är inte 
avgörande men de följder den ger är ovärderliga. Hals, svalg och munhåla är 
egentligen att betrakta som ett evolutionärt snedsteg då hon andas och äter genom 
samma öppning. Funktionerna är för dåligt skilda ifrån varandra vilket innebär att 
vi är den art i världen som lättast sätter i halsen. Vi har heller inga tänder att klara 
av att äta mat som inte blivit kokad eftersom vår överlevnad har varit beroende på 
samarbete och ett liv i en flock. De nackdelar vår kropp har utvecklat har 
inneburit så pass stora fördelar att den som inte klarade att kommunicera och 
samarbeta med sina flockmedlemmar snabbt slogs ut (Burenhult, 2002). Detta 
innebar stora förändringar i gruppernas sammansättning och man började 
systematiskt ta tillvara på olika växter, som så småningom utvecklades till vete 
och korn. Människorna drogs till de bästa jordarna och hade ett behov att försvara 
dem och det arbete som lagts ned. Ett givande blev alltmer ett tagande, då den 
enskilde individens överlevnad inte längre hängde på flockens samarbete. 
Grupperna växte och blev mer bofasta och de första ”städerna” såg världens ljus 
förcirka10’000 år sedan. Steget från att leva som jägare/samlare till att bli 
lantbrukare var en stor och viktig del av människans utveckling, både inom 
kommunikation och inom samarbete (Fichtelius & Wilsson, 1999).  
 
Då städerna blev större blev det allt viktigare att tillsammans leva ett tryggare liv 
och säkra varandras existens. Man började hålla register och ägandeförhållanden, 
vilket ledde till anteckningar, först i form av bilder (Fichtelius & Wilsson, 1999). 
Bruket av bilder och skrift gjorde det möjligt att kommunicera över både tid och 
rum (Lundberg, 2007-07-28). Städer började organisera sig genom att människor 
kunde specialisera sig inom vissa yrkesgrupper och resor och handel blev vanligt. 
En infrastruktur började ta form, först inom jordbruket som ett feodalsamhälle och 
därefter även med grupper inom administration, teknisk och militär inriktning 
(Heickerö, 2005).  
 
Handeln skapade ett större överskott på vilket städerna kunde leva. Under 
upplysningstiden och industrialismens genombrott började kol och ångmaskiner 
användas för att producera bättre redskap och maskiner. Jordbruket kunde därför 
effektiviseras och inflyttning från landsbygden till städerna tog förnyad fart 
(Heickerö, 2005). Fram till slutet av 1800-talet bodde ännu de flesta på 
landsbygden och städerna var ohälsosamma områden på grund av dåliga 
hygieniska förhållanden. Bättre insikter om hygien och behovet av vatten- och 
avloppsledningar förbättrade väsentligt städerna som effektiva 
produktionsenheter, vilket möjliggjorde ännu större folksamlingar. Arbetare gick 
ihop och bildade fackförbund för att hjälpa varandra till bättre arbetsförhållanden 
(NE, 2007-11-20). 
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Fler människor på samma yta krävde mer effektiva kommunikationskanaler och 
behovet av att kommunicera snabbare och effektivare började göra sig gällande. 
Utvecklandet av demokrati och folkstyre börjar komma in i bilden. 
Urbaniseringen har fortsatt än till våra dagar och folk flyttar till närmaste större 
stad eller till ännu större städer med ett mer sammansatt och högteknologiskt 
näringsliv med Internet och mobiltelefoner som en självklarhet (Heickerö, 2005). 
 
En anledning till att människor tenderar att söka sig till andra människor är för att 
kunna slippa vara beroende av naturens krafter och dels för att bo nära andra 
människor (Foley, 1998). Människan är ett socialt djur som gillar att vara i 
närheten av varandra, då det enligt Foley har varit en evolutionär 
överlevnadsfördel. Men människan behöver i den civiliserade världen inte kämpa 
för sin överlevnad på samma sätt som förr och vi är inte beroende av andra i 
samma utsträckning. Vårt förut så viktiga ”givande” har alltmer tagit formen av 
ett ”tagande” där individen snarare än gruppen är i fokus. Kommunikationen har 
idag en enorm potential som utnyttjas i första hand till socialt samkväm snarare än 
att säkra vår arts överlevnad (De Waal, 2005).  
 
Samhället och vårt sätt att kommunicera har alltså i grunden förändrats och det 
ganska fort. På mindre än 15’000 år har vi avancerat från att vara en jagande och 
samlande stenåldersmänniska till en ”modern” människa.   

3.2 Vad gör en människa till människa? 

- Hurdana är vi som människor? Hur skiljer vi oss från djuren? 
 
Även om samhället har förändrats fort så går den biologiska utvecklingen, 
evolutionen, långsamt. Den kanske mest berömda fossila apmänniskan är Lucy, 
australopithecus afarensis. ”För nästan fem miljoner år sedan vandrade en liten 
apa, en australopithecus, på sina nya, raka ben med snabba steg över den 
afrikanska savannen mot en framtid som världens mest händiga däggdjur – 
människan” (Børrensen, 1999, s. 9). Lucy var en föregångare till oss och kallades 
från början ”den felande länken”, det vill säga den brytpunkt som har fått 
symbolisera människans frigörelse från aporna. Idag definieras människan som en 
primat av arten Homo sapiens av vilken den enda nu levande underarten är Homo 
sapiens sapiens. I allmänhet betraktas denna underart även som den enda levande 
av släktet Homo. Det är helt klarlagt att våra närmaste släktingar är de afrikanska 
människoaporna, schimpanser och gorillor. Efter att forskare hade kartlagt 
genomsekvenserna hos människan och schimpansen fullständigt kunde man 
konstatera att skillnaden mellan människa och schimpans är ungefär tio gånger 
större än skillnaden mellan två människor som inte är släkt med varandra och 
ungefär en tiondel av skillnaden mellan råttor och möss. Ur sådana genetiska data 
kan man dra slutsatsen att människans utvecklingslinje skildes åt från 
schimpansens för omkring fem miljoner år sedan och från gorillans för omkring 
åtta miljoner år sedan (Børrensen, 1999). 
 
Men idén om arternas evolution vann inte allmän acceptans förrän efter 1859 då 
Charles Darwin publicerat Om arternas uppkomst. Likheten mellan människan 
och vissa större apor var inte ny men stred mot dåtidens religiösa uppfattning. 
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Fastän Darwin knappt berörde frågan om människans ursprung innebar arbetet att 
teorin om evolutionen genast stod klar för de samtida läsarna. Idag är dock 
människans evolution från en apliknande varelse ett oomtvistat vetenskapligt 
faktum, låt vara att detaljerna fortfarande debatteras hett (Gärdenfors, 1996). 
 
Den moderna människan, Homo sapiens, utvecklades förcirka200’000 år sedan 
och skiljer sig från sina föregångare genom avsaknaden av de markerade 
”ögonbrynen” på kraniet och ”kammen” har också helt försvunnit. Hjärnan är 
mycket större än tidigare arter vilket medför en högre panna. Det sista steget 
gjorde människan för 30’000 år sedan då den sista versionen av människa, Homo 
sapiens sapiens, såg dagens ljus. Några raser existerar varken i vetenskaplig eller i 
biologisk mening; skillnader beträffande hudfärg, ögonform och andra yttre 
kännetecken beror på anpassning till framför allt klimat och solljus (Foley, 1998).  
 
Vad som verkligen särskiljer människan från aporna är den betydligt mer 
avancerade verktygstillverkningen samt de komplexa religiösa ritualerna och 
omsorg om sjuka och gamla. Konst och kultur ser vi också de första spåren av för 
drygt 100’000 år sedan. Grottmålningar, skulpturer och bensniderier blir vanligt 
först för 30’000 år sedan och skriftsystemet uppträder första gången för omkring 
5000 år sedan (Gärdenfors, 1996). 
 

”Grottmänniskan kunde varken köra bil i rusningstrafik, spela 
Gärdebylåten på fiol, förstå bruksanvisningen till stereon eller komma 
ihåg alla kontokortskoderna. Men han hade säkert fixat det om han 
hade behövt.” (Plate & Plate, 1997, s. 17). 

 
Vad som skiljer människan frånutvecklade djur har länge varit tvistat. Ulfstrand, 
professor emeritus i zooekologi vid Uppsala universitet, menar att det vore 
rentutav felaktigt att skilja på människan och apor. Ulfstrand menar att människan 
tillhör en av cirka 270 nu levande arter bland apdjuren (Söderström, 2007D). De 
Waal menar enligt samma artikelserie (Söderström, 2007B) att människan är lika 
nära släkt med den patriarkala schimpansen som med bonobon. Människan styrs i 
stor utsträckning av sin biologi, långt mer än hon vanligtvis är medveten om. 
Schimpanser har blivit noga studerade och för den som söker biologiska 
förklaringar till mänskligt beteende ger det en ganska dyster bild. Det är därför 
viktigt att skilja på grymhet och överlevnadsstrategier. Schimpanser slåss inte i 
onödan. Det man tidigare betraktat som grymhet i hannarnas vana att döda andra 
hannars avkomma är en ren överlevnadsstrategi för att säkra deras egna geners 
överlevnad och förekommer bara när flocken i sin helhet mår bra (Söderström, 
2007B). 
 
Aporna tenderar att lösa konflikter med våld vilket också är grunden för deras 
sociala status och gör att flocken styrs av den mest dominante hannen. Dessa drag 
finns också hos människan som trots sin civilisering och kultur fortfarande är en 
naturvarelse. De Waal (enligt Söderström, 2007C) hävdar att människor är en 
kombination av de två aporna schimpans och bonobo. Hos bonoboerna är det 
honorna som styr och konflikter löses huvudsakligen med sex. Han menar att 
människan inte är så olika och att hon bör spegla sitt mänskliga beteende i 
apornas. Det forskarna hittills har kallat typiskt mänskligt har varit empati, kultur 
och språk; De Waal framhåller att kultur i meningen kunskap och innovationer 
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inte är en egenskap människan har ensamrätt på. En del grupper av vilda 
schimpanser har lärt sig använda redskap och enkla verktyg, till exempel stenar 
för att öppna nötter, medan andra grupper inte har gjort det. Det visar på att det är 
någon apa som fått en snilleblixt, som sedan har spridit sig i gruppen. Inlärning är 
något mycket viktigt hos schimpanserna som uppfostras i flera år innan den är 
redo att klara sig i vilt tillstånd. (Söderström, 2007C)  
 

”Kulturen hos apor är inte tillnärmelsevis så utvecklad som hos 
människan men kultur är inte längre ett exklusivt mänskligt område. 
Människan har en unik förmåga att planera, minnas, ångra, tala och 
skriva men det är inte de avgörande faktorerna som gör oss till 
människor utan det är kulturen som påverkar oss. Så att vi människor 
skulle vara unika är rent av fel, det är kulturen som modifierar 
primaten till människa för inne hos oss bor apan och det är det 
naturliga arvet vi människor har att brottas med. Men visst har 
människan unika kognitiva förmågor.” (Söderström, 2007D).  

 
Kognitiva förmågor är språk, kognition, perception, inlärning och kommunikation 
och är belägna i den yttersta delen av hjärnan, hjärnbarken. Det är något som bara 
finns hos däggdjur och är lika tjockt hos alla arter men har olika stor yta, det vill 
säga är olika mycket veckad. Veckningen har betydelse för hur pass utvecklad ens 
förmågor är (Kowalski & Westen, 2005). Människan har mest yta av alla djur och 
råttor har en nästan slät yta. Tvåa i tävlingen mest veckad hjärnbark i förhållande 
till sin kroppsvikt är tumlaren (Calvin, 2002). 
 
Människan har idag befolkat hela jorden och är strax över 6 miljarder individer. 
Det sociala beteendet är manlig dominans och en överrepresentation av den så 
kallad kärnfamiljen, även om det finns varianter då hon är en komplex varelse. 
Människan är en överlägsen problemlösare och i motsats till alla andra djur 
anpassar hon omvärlden till sina behov, snarare än att hon anpassar sig själv. 
Människor njuter av sex och kvinnor har sex även om de inte har ägglossning. 
Hon har utvecklat en känsla av medkänsla och kärlek till sina medmänniskor men 
är fortfarande kapabel till fruktansvärda illdåd både mot naturen och mot sin egen 
art. De Waal har sammanfattat det hela rätt bra: ”En av de mest konfliktfyllda 
varelserna som någonsin har vistats på jordens yta. Förmår att sprida ofattbar 
förstörelse i sin miljö och bland sina artfränder men den bär samtidigt inom sig de 
djupaste källorna till medkänsla och kärlek som någonsin har flödat.” 
(Söderström, 2007B) 

3.2.1 Dr Jekyll och Mr Hyde 

Något som man traditionellt har betraktat som en avgörande skillnad mellan 
människa och djur men som inte längre är lika självklar är förmågan att sätta sig 
in i en annans situation. Människan har en förmåga till empati, det vill säga att 
sätta sig in i någon annans situation (Kowalski & Westen, 2005). Denna förmåga 
möjliggör både att kunna känna kärlek och medkänsla till vår nästa men också en 
förmåga till grymhet som bara kan komma ur en vetskap om vad man utsätter den 
andra människan för. Människan är det enda djur som aktivt kan välja sitt 
beteende och hon har en medvetenhet om sig själv som djuren i många avseenden 
saknar (Aronsson, 2004). Det är alltså inte empatin i sig som gör att människor 
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kan vara grymma, snarare är det en förutsättning för medvetenheten. Det är 
människans medvetenhet som skapar det vi kan beteckna som ondska.  (Lorenz, 
1986) 
 
Forskarna inom biologin har nonchalerats i frågan om hur lika människan är 
djuren. Oftast visas djurens aggressiva sidor upp istället för deras förmåga till 
medkänsla. Kanske beror det på att vi känner igen oss i deras beteende? Om det är 
någons natur som speglas av våldsamheter så är det människans. De Waal menar 
att våra mörka sidor är uppenbara. Bara under 1900-talet dödades 160 miljoner 
människor genom krig och etnisk utrensning. Att människor är kapabla till illdåd 
är ett faktum: 
 

”I en småstad i Texas 1998 blev en 49-årig svart man erbjuden skjuts 
av tre bilburna vita. Istället för att köra honom hem tog de honom till 
en avsides belägen plats och klådde upp honom. Sedan band de honom 
efter sin lastbil och lät honom släpa många kilometer längs en 
asfalterad väg tills huvudet och högra armen slets av.” (De Waal, 
2005, s. 36). 

 
Människor är kapabla att sätta sig in i andras känslor och skapa godhet och 
stordåd och kanske därför uppstår även dessa illdåd.  Det gör att de kan leva sig in 
i den andra personens situation och förstå vad som gör ont och inte och de kan 
förstå smärtan och skräcken den andra upplever. Eftersom de har kapacitet att 
tänka både framåt och bakåt i tiden förstår arten även innebörden av negativ 
förväntan som rädsla och oro (Calvin, 2002).  
 
Det finns i dag flera olika tv-program som spelar upp människornas sidor ur ett 
helt klart ”aplikt” beteende. Tv-serien Jackass är en sådan serie där människans 
förmåga till medkänsla gör serien avskyvärd för en del tittare och för andra till ren 
komik. Förmågan att kunna känna skadeglädje grundas inte i ondska, det är en 
produkt av förmågan till att känna medkänsla. Detta Dr Jekyll och Mr Hyde 
beteende är mer utbrett hos människor än andra primater. Man kan säga att ju mer 
utvecklad hjärna man har, desto större förmåga har man till att utveckla grymhet 
(De Waal, 2005).  
 
Men är empati något som enbart är förbehållet oss människor? Är det kanske så 
att människan förnekar att hon kan se den här typen av beteende även hos djur, 
eftersom hon vägrar att erkänna sig som en del av djurriket? Om det visar sig att 
välvilja, medkänsla och avsiktlig altruism inte är rent mänskliga fenomen, börjar 
våra moraliska grundstenar att vackla (Aronsson, 2004). Redan Darwin var 
medveten om detta när han observerade att ”många djur utan tvivel visar 
medkänsla med varandra i nöd eller fara” (De Waal, 2005, s. 37). Det har visat sig 
att det inte alls är ovanligt att apor eller delfiner visar medkänsla till varandra, tar 
hand om skadade kamrater, visar hänsyn till eftersläntrare eller hämta föda till 
äldre individer i flocken som inte orkar simma så fort eller klättra så högt 
(National Geographic, 2001).  
 
Människan har länge förnekat sitt bilogiska arv och sett sig som herrar över 
naturen snarare än som en del av dess rike. Vad beror denna brist på förståelse för 
vårt bilogiska arv på? Är det ren okunskap eller beror okunskapen i själva verket 
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på rädsla av att inse att vi inte är så unika som vi tidigare trodde? Är människan 
därigenom mer lika djuren än vad vi tidigare kunnat föreställa oss? 
 
Det är dags för oss som art att inse att vi kan välja att vara grymma eller 
medlidsamma - om vi ska ”ge” eller ”ta”. Vi behöver inte som Dr Jekyll dricka 
någon magisk brygd, vi har ett medvetet val som det är dags att ta ansvar för. 
Människan uppträder just nu med ett janusansikte inför världen. Det förvirrar oss 
till den grad att vi ibland tenderar att överförenkla vår självbild. Människan ser sig 
oss antingen som skapelsen krona eller som det enda verkligt ondskefulla varelsen 
på jorden. Varför inte helt enkelt acceptera att hon är bådadera och att hon har 
förmågan att välja (De Waal, 2005)? 
 
Människan har nämligen något som djuren saknar. Den utvecklade hjärnan är den 
mest avancerade biologiska organismen forskarna känner till. Alla dess kognitiva 
förmågor gör det möjligt att som enda art ha ett språk med grammatik och 
meningsbyggnad. Människan kan leka med orden, har ett bra hörselminne och 
kan rimma. En människa kan med hjälp av språket förstå en annan människas 
avsikter och kan sätta sig in i den andres situation med stor precision. Hon kan 
förmedla tankar och avsikter med hjälp av skriften och kan få andra att förstå 
syftet med sina handlingar (Calvin, 2002). 
 

3.2.2 Språkets betydelse för samarbete  

Människan är alltså det enda djuret som har ett språk med både tal och skrift. Vad 
detta beror på har forskarna väldigt svårt att säga. Chomsky till exempel hävdar 
att människan har ett särskilt språkcentra som gör att hon redan vid födseln har ett 
nedärvt ”språk” med regler för hur det ska tolkas och förstås. Chomsky menar 
bl.a. att språket är för komplext för att bara bero på inlärning med negativ och 
positiv förstärkning. Han hävdar att komplexiteten med olika satsdelar och 
förståelse av fraser även om orden i sig är omkastade, är för stor för att bara 
kunna läras in, dessutom så snabbt som det de facto gör. (Kowalski & Westen, 
2005)  
 
När forskare försökte hitta orsaken till ärftliga språkstörningar hittade de en gen 
som kan relatera till människans språkutveckling. Genen, som verkar ha betydelse 
för grammatisk förmåga och språkförståelse, finns hos flera andra däggdjur men 
den nuvarande mänskliga formen verkar ha uppträtt för 200’000 år sedan när 
homo sapiens förmodas ha sett dagens ljus. Detta sammanfaller med de teorier 
(Kowalski & Westen, 2005; Anderson, 2005) som finns kring uppkomsten av det 
komplexa mänskliga språket. 
 
Lundberg (2007-07-28), emeritus professor i psykologi menar att människan 
redan när hon föds är en aktiv, social och konstruktiv varelse. Hon söker mening 
från första stund hon kommer till världen. När en bebis hör en annan bebis skrika 
börjar denne också instinktivt att skrika. En bebis är en redan då social, aktiv och 
nyfiken varelse, uppfylld av en längtan av att förstå. På 15 år utvecklar barnet ett i 
stort sett fullgott ordförråd och lär sig 30’000 ord vilket omräknat blir ett nytt ord 
var 90 sekund, både lördagar och söndagar även sommarlov. Språket börjar alltså 
mycket tidigare än man trott. Det är viktigt för barn att höra vuxna prata, inte bara 
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för att lära sig ord och meningsbyggnad utan för att få en känsla för språket och 
känna dess takt och melodi. Spädbarnet har en oerhörd vilja att förstå och lära sig 
nya saker, ständigt meningssökande och det fullkomligt suger i sig information. 
Att lära sig behärska det mänskliga talet är en konst så svår som någon där 
omkring 30 byggstenar kastas omkring och skapar otroliga möjligheter att 
uttrycka sig både i tal och i skrift (Lundberg, 2007-07-28). 
 
Människans fantastiska kommunikationsförmåga har gjort henne till den 
överlägsna art hon är och gjort det möjligt att överskrida rummets och tidens 
gränser. Hennes förmåga att föreställa sig tänkbara tillstånd banade väg för den 
kulturella evolutionen, med konst, musik och civilisation. Sitt språk och sin 
kommunikation handlar om att förmedla känslor och avsikter där förmåga att se 
andras mening har gjort att hon kan förbättra andras produkter. En stenyxa kan 
förbättras om man vet vilket syfte som hantverkaren hade från början. 
Förbättringar sker när dagens människor står på tidigare människors axlar och 
idag tillverkas 145 olika typer av yxor vid Hultafors bruk (Lundberg, 2007-07-
28).  
 
Människan har idag i stort sett samma hjärnor och kroppsform som för 100’000 år 
sen men den kulturella evolutionen har ändrat på våra levnadsvillkor en gång för 
alla. De tekniska förbättringarna sker med accelererande fart och en förutsättning 
för den utvecklingen har varit skriften, vars grund lades för cirka 5000 år sedan. 
Skriften skapade ett yttre minne för all världens kunskap och visdom. Det är idag 
en närmast avgörande färdighet att kunna läsa för att överhuvudtaget kunna 
överleva i dagens samhälle. Och språket har inte slutat att utvecklas, tvärtom. 
Dagens teknik möjliggör en vidareutveckling av språket som vi tidigare inte hade 
kunnat ana. Idag håller mänskligheten mer och mer på att få ett enda språk, ett 
världsspråk som gör det möjligt att kommunicera med vem som helst, var som 
helst. (Lundberg, 2007-07-28) 
 
Vikten av språk och kommunikation är sedan länge känd och spridd över världen 
och att olika språk finns är ofta en svårighet när nya människor möts. Detta 
belyses tydligt med berättelsen om Babels torn, som i bibeln utgör en synonym till 
övermod, att sätta sig upp mot Gud och att Gud i sin vrede straffar människorna 
genom att skapa olika tungomål för att förhindra samarbete mellan människorna 
så att dessa inte skulle kunna fortsätta bygget: 
 

”Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. 
Men när de bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinears land 
och bosatte sig där. Och de sade till varandra ”Kom, låt oss slå tegel 
och bränna det.” Och teglet begagnade de som sten och som murbruk 
begagnade de jordbeck. Och de sade: ”Kom, låt oss bygga en stad åt 
oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen och så göra oss ett 
namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden.” Då steg 
herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. 
Och herren sade: ”Se, de är ett enda folk och har alla enahanda 
tungomål och detta är deras första tilltag. Härefter skall ingenting bli 
dem omöjligt, vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ned dit 
och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres 
tungomål.” Och så spred herren dem därifrån ut över hela jorden så att 
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de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, 
eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred 
också herren ut dem över hela jorden.” (1 Mosebok 11:). 

  
Det här håller som sagt på att ändas - engelskan har genom Internet fått en 
oerhörd genomslagskraft och nya ord tillkommer allteftersom. Men att människor 
har haft och fortfarande har olika språk är dock ett faktum. Detta indikerar att 
språket har utvecklats evolutionärt och att människor på olika ställen har 
uppfunnit språket ungefär samtidigt.  
 
För att någonting ska utvecklas evolutionärt krävs det att den nya egenskapen ger 
någon fördel i det naturliga urvalet, något som gör att gener för den nya 
egenskapen blir vanligare och vanligare i populationen. Att egenskapen är bra för 
arten räcker inte, den måste vara bra specifikt för de individer som bär på den nya 
genen (Gell-Mann, 1997). 
 
Man vet fortfarande inte om språket har utvecklats evolutionärt och gradvis, med 
början hos de tidiga apmänniskorna eller om det plötsligt dök upp hos den 
moderna människan. Utvecklades språket genom olika mellanformer, blandat med 
aptjatter, eller gick vi plötsligt från läten till tal? Vad kom först, talet eller tecken? 
Idag är det mest den muntliga och skriftliga kommunikationen som är i centrum 
men i de tidiga stadierna av språkutvecklingen är det troligt att tecken och 
charader spelade en större roll. Beträffande om språket är medfött eller inlärt så 
tvistar forskarna fortfarande vilket som är det rätta – förmodligen är det bådadera. 
Upptäckten av den så kallade ”språkgenen” förmedlar en tanke om att 
språkuppfattningen är medfödd men att vilket språk som kommer att talas är en 
följd av inlärning. (Kowalski & Westen, 2005) 
 
Språk är användbart till enormt mycket och en individ som kan använda ett språk 
har idag en oerhörd fördel framför en som inte kan använda språk. Bland 
stenåldersmänniskorna gav språket fördelar bland de flockar som behärskade det. 
Det blev lättare att organisera jakt och kunskap kunde gå i arv över generationer 
vilket också gällde inom redskapstillverkning och vård av sjuka. Dessutom hjälpte 
talet till att stärka de sociala banden samtidigt som sex och samlevnad får en ny 
dimension. Musik och sång blev möjligt liksom kultur och samhörighet. Barn fick 
nya sätt att leka och historier blev vandringsägner som alla kunde lära sig av 
(Foley, 1998).  
 
Språkets utveckling är dock historiskt mer präglat av spekulationer än av faktiska 
data. Vad som däremot är säkert är att språk kräver att man dels har de mentala 
och kognitiva redskap som språket kräver och dels att man har en mental 
färdighet att både producera och ta emot språket. För att få de ljudmöjligheter 
människor har krävs ett fritt liggande stuphuvud. Det krävs en medveten kontroll 
av de organ som är inblandade till skillnad från de automatiska processer som 
ligger till grund för många djurs läten och även svårkontrollerade rörelser som 
skratt och gråt hos människor. Man behöver också kunna kontrollera sin andning 
på ett någorlunda sofistikerat sätt som gör att man kan avväga både kraft och 
längd på sitt läte (Burenhult, 2002). 
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3.3 Kommunikation i djurriket 

- Utvecklade djurarters kommunikation och strategier. 
 
Alla varelser har någon form av kommunikationssystem, från myrors doftspår till 
valars sång. Författarna har valt följande exempel från djurriket då dessa djur har 
en i förhållande till kroppsvikt stor hjärnbark. Det är i detta område alla kognitiva 
förmågor sitter, bl.a. språk, kommunikation och empati (Aronsson, 2004). Dessa 
arter är väldigt olika både till utseende, rörelse och språk men väldigt lika ifråga 
om dess utvecklade hjärnor och förmåga att kommunicera effektivt.  
 
Åtskilliga experiment har gjorts genom åren där man har försökt lära 
människoapor och delfiner att använda språk i mera strikt mening. De flesta 
djuren har lärt sig lite grann men forskarna är inte ense om hur detta ska tolkas. 
Är det bara fråga om härmning och betingning, eller förstår djuren vad de säger? 
(Vetenskapens Värld, 2007-10-29). Mänskligt språk har nämligen två nivåer; dels 
att forma ljud till ord med överenskommen betydelse, dels att foga samman orden 
till meningar. På båda nivåerna är kombinationsmöjligheterna oändliga vilket 
skapar förutsättningar för ett otroligt rikt och varierat språk. Detta ger människan 
det mest komplexa språk forskarna känner till, både på strukturell nivå som visats 
men också på semantisk nivå vilket innebär att med ett enda långt yttrande kan 
förmedla ett långt och komplext budskap (Anderson, 2005). Det närmaste språket 
gällande strukturell och semantisk komplexitet är valarnas språk som forskare tror 
kan bilda ”meningar” med hjälp av kombinationer av ljud. Man tror att ett och 
samma läte kan betyda flera saker beroende på situationen. Dock är deras språk 
väldigt mycket enklare än vårt men detta är fortfarande ett relativt nytt ämne där 
forskarna anser att djupet av budskapet är oklart. (National Geographic, 2001) 
Liknande språk finns hos primaterna men deras läten är mera lika ”ord” på så vis 
att de är mer betydelsebärande, som ”örn”, ”mat” och så vidare. Dessa ord 
kombineras dock aldrig till meningar. Lätet för ”örn” kan bara användas som en 
varningssignal (Lundberg, 2007-07-28).  
 
Forskare har bland annat undersökt de gröna markattorna i Mocambique, där de 
har upptäckt början till ett språk. Det visade sig att aporna hade 37 olika ”ord” 
som kunde betyda allt från varningsrop till ”här finns det mat!”. Aporna hade flera 
olika läten som varnar för olika rovdjur, så att de flyr på rätt sätt i förhållande till 
vilket hot flocken utsätts för – upp i träden om de hör "Varning för leopard!" och 
ner från träden om de hör "Varning för örn!". Men aporna har varken grammatik 
eller meningsbyggnad. De har inget vidare hörselminne och inga byggstenar som 
människor har, inget alfabet. De kan inte leka med orden och de kan inte rimma. 
Deras 37 läten binder aporna till här och nu och de har inget minne från det 
förgångna i den meningen att de kan berätta om ”den där gången då vi jagade bort 
de där babianerna” (Lundberg, 2007-07-28). 

Utvecklad kommunikation finns på flera ställen i djurriket bland annat hos 
flasknosdelfinen. Delfinerna samarbetar i grupper om tre och skapar tillsammans 
en tryckvåg för att tvinga upp fiskar mot land. Lokaliseringen av fisk sker genom 
ekolod och kommunikation mellan parterna för att synkronisera rörelserna, i syfte 
att skapa en bra våg, sker genom både visuell och auditiv kommunikation. 
Delfinernas samansatta språk är välkänt och består av både hög och lågfrekventa 
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ljud, klickljud, tandklapper, stön och visslingar. Forskare har länge försökt att 
förstå språket och man vet att det är sammansatt och komplext. (National 
Geographic, 2001). Dock vet man ännu inte exakt vad de olika ljuden betyder. 
Det verkar som om individerna kan identifiera varandra genom olika 
ljudkombinationer. Det är svårt att observera delfiner och valar då dessa kan 
kommunicera över stora avstånd, knölvalar kan till exempel kommunicera på ett 
avstånd av tre mil (Amundin, 2001). 

Man har också observerat att delfiner har ett utvecklat socialt liv präglat med både 
sex och våld. I Shark Bay utanför västra Australien har man observerat två hannar 
som hållit en hona fången för att kunna para sig med henne. De turades om att 
patrullera och hämta mat, för att få honan att gå med på att para sig. Andra 
delfiner hölls också på avstånd av de bägge hannarna. Dylika formationer med 
hannar har observerats på flera håll. I samma bukt lever en sammanslutning på 
inte mindre än 14 delfinhannar som tillsammans skyddade varandra och skaffade 
honor åt gruppen. Var och en av individerna i gruppen är inte särskilt stora eller 
starka men hjälper varandra med jakt och fortplantning. Dessa 14 hannar kan i 
kraft av sin mängd tvinga bort alla övriga hannar och fysiskt tvinga honan till sex 
(National Geographic, 2001).  

Ett annat djur som har mycket sex, dock mera otvunget, är den relativt 
nyupptäckta dvärgschimpansen bonoboen. Schimpansen har varit känd för 
vetenskapens i flera hundra år medan bonoboen var en underart av schimpans, 
”dvärgschimpans”, fram till 1940-talet.  Bonoboen är lite av djurvärldens hippies 
och de är långt ifrån Margaret Thatchers ideal ”kärnfamiljen”. Bonoboerna är 
sexuellt frigjorda och harmoniska djur och många former av konflikter och 
irritationer löser de med sex – oavsett kön. Aggressivitet förekommer ytterst 
sällan och när det väl gör det får det oftast sin lösning i en sexuell ritual mellan 
duellanterna. En uppretad bonobo lugnar sig genast om man rör vid dess 
könsorgan (De Waal, 2005). 
 
Bonoboerna delar hela 99,4 procent av sina gener med den moderna människan. 
Apan är så pass lik människan att arterna kan smitta varandra med sjukdomar, till 
exempel ebola. En del har argumenterat för att denna art ska tillerkännas 
mänskliga rättigheter (Snaprud, 1999). Den mest kända bonobon heter Kanzi och 
kan med lätthet förstå engelska genom att kommunicera med bilder och 
kroppsspråk.  För en lekman kan det vara svårt att skilja på en schimpans och en 
bonobo. Bonobon är aningen mindre än schimpansen men den avgörande 
skillnaden är inte utseendet utan beteendet. Bilden av schimpanser som lugna 
växtätande primater ändrades av Jane Goodall som studerade schimpanser under 
44 år och såg att de både dödade små apor och även varandra. Primater är en utav 
de få djuren som dödar av andra orsaker än hunger. Att de har ett komplext socialt 
nätverk med familjer och gängbildningar visar också på de sociala likheterna med 
människan (Preston-Mafham & Preston-Mafham, 1992). 
 
Rivalitet inom och mellan grupperna är vanligt och det förekommer bakhåll och 
regelrätta överfall, främst gentemot konkurrerande flockar. Men rivalitet inom 
grupperna förekommer aldrig om det kan skada gruppens som helhet (De Waal, 
2005). Även bland gorillor lever i komplext samansatta grupper där inte bara 
blodsband knyter samman gruppen. Aporna har en tydlig maktfördelning i 
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flocken och den leds av en kraftfull alfahanne, även kallad ”silverrygg” på grund 
av hans ofta grånande hår kring skuldror och ner åt ryggen. Gorillans vrål är 
välkänt och ingår i hannarnas ofta förekommande styrkedemonstrationer då de 
också slår sig för bröstet för att markera status. Gorillan har en väl utvecklad 
mimik och använder ofta ansiktsuttryck för att visa så pass skilda känslor som 
aggressivitet, glädje och frustration. Aggressivitet följs ofta upp med att båda 
tandraderna visas i ett skräckinjagande grin och upprepade slag i marken (Fossey, 
1984). 
 
En annan art med ett väl utvecklat socialt liv är späckhuggare där en flock normalt 
består av mellan 5-25 djur men de uppträder tillfälligt i grupper om upp till 150 
individer. Gruppen leds av en alfahanne som skyddar och vakar över flocken. En 
hanne blir runt 40 år och en hona upp mot 80 år. Speciellt mellan mor och unge 
bildas starka sociala band. Den unga späckhuggaren är mycket läraktig och drillas 
utav hela flocken. Djuren är mycket intelligenta och lämpar sig liksom sin 
släkting flasknosdelfinen mycket bra som uppvisningsdjur. Inlärningen är en 
viktig del i ungens överlevnad. Späckhuggaren lär sig genom hela livet och de 
äldre har en form av ”mentorskap” inom flocken, där de unga lär sig av de äldre. 
Den jagar ofta i flock och med stor målmedvetenhet. Den lokaliserar sitt byte med 
skarpa klickljud precis som flasknosdelfinen och kommunicerar inom flocken 
med sång och högfrekventa ljud (National Geographic, 2001). 
 
De olika populationerna av späckhuggare har ofta specialiserat sig på en viss typ 
av födokälla vilket har gjort att späckhuggare bildar separata populationer i 
närliggande områden med olika rörelsemönster och födovanor. Man har 
observerat tre sådana tydliga skillnader bland späckhuggare; kustnära (residents), 
till havs (pelagiska) och vandrande (transients). De kustnära livnär sig 
huvudsakligen på fisk och är den enda typen av späckhuggare som forskare vågar 
dyka tillsammans med. Dessa återkommer årligen till samma plats och lämpar sig 
väl för safari, till exempel vid Norges kust. De havslevande späckhuggarna håller 
sig längre ut till havs och rör sig över större områden dock ändå alltid inom sitt 
”revir” till skillnad från de vandrande späckhuggarna som rör sig över mycket 
stora områden och har en helt annan jaktvana än de övriga mer bofasta grupperna. 
De vandrande är den enda grupp som jagar säl på det sätt som ofta visas på tv 
(vilket gjort att valen ofta fruktas i onödan) (National Geographic, 2001).  
 
Tekniken att jaga säl är inte medfödd utan ett exempel på ett inlärt beteende. 
Jakten är en svår och farlig konst som lärs in med späckhuggarnas ”mentorskap” i 
vilken ungen inte tillåts vara delaktig i förrän efter cirka 5 år. Valen ”strandar” 
och fångar sitt byte när det är på land, en teknik som kan ta många år att fullända. 
Den unga späckhuggaren drillas upp innan den får vara med i den riktiga jakten 
och även då under överinseende av de vuxna individerna. Jakten innebär att först 
lokalisera sitt byte, antingen visuellt eller genom sonar. Späckhuggare har setts 
spana över vattnet efter sälar på isflak och bryter ibland aktivt isen för att tvinga 
ner sälar i vattnet. Ytterligare exempel på mentorskap är att gamla 
späckhuggarhannar har observerats vänta och släppa före de yngre, svagare 
individerna för att äta (National Geographic, 2001). 
 
Ett liknande inlärningsmönster har man observerat hos olika primater. 
Schimpansen till exempel lär sig av varandra på ungefär samma sätt, där de äldre 
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och erfarna lär upp unga djur, särskilt gällande användande av redskap. 
Primaterna kommunicerar i första hand med kroppsspråk och mimik för att göra 
sig förstådd inför den andre och visar ofta genom exempel (Foley, 1998).  
 
Schimpansen är den apa som är mest benägen att använda verktyg vilket man tror 
främst beror på den miljö den vistas i i det vilda vars varierande natur inbjuder till 
olika former av redskap såsom pinnar att nå ner i myrstackar med eller stenar att 
knäcka nötter med. Med undantag för människan är schimpansen det djur som i 
störst utsträckning använder sig av redskap. Den besitter en väl avvägd finmotorik 
i sina fingrar men också en oerhörd styrka. Tumgreppet är väl utvecklat och 
erbjuder schimpansen stor variationsrikedom vad gäller att använda saker i sin 
närhet för att uppnå ett visst syfte. Till skillnad från andra djur hittar en schimpans 
med lätthet flera användningsområden för en och samma sak något vi människor 
ibland använder som en övning i kreativitet (Børrensen, 1999). 
 
Schimpansen har lätt att lära sig nya beteende beroende på situationen och det har 
gjorts försök där en apa lärde sig ett sätt att få ut nötter ur en låda genom att föra 
in en pinne och skjuta på en spak som öppnade en lucka medan en annan 
schimpans lärde sig att man kunde använda pinnen för att lyfta luckan från 
utsidan. Dessa båda individer placerades sedan i varsin flock där samtliga 
medlemmar lärde sig det nya beteende som den upplärda individen förde med sig 
(Vetenskapens Värld, 2007-10-29). 
 
Att hjälpa varandra inom flocken är ett vanligt fenomen inom de flesta arter men 
den mörka delfinen utanför Argentinas kust uppvisar ett imponerande samarbete. 
Flocken delas upp i grupper om två eller tre och simmar iväg för att spana. En ur 
varje grupp kommer sedan tillbaka till utgångspunkten, där den möts av de andra 
gruppernas delegater. När de sedan identifierat ett stim med fisk verkar de 
meddela varandra genom sina sändebud. Hela flocken samlas sedan till den plats 
där fiskstimmet blivit lokaliserad. Forskare har dessutom observerat ett samarbete 
mellan flockar. En flock mörka delfiner hade lyckats fånga in ett enormt stim med 
ansjovis som var alldeles för stort för att den enskilda flocken skulle kunna göra 
något annat än att vakta stimmet. Då dessa insåg att stimmet var för stort för 
flocken, kallade de helt enkelt på hjälp med akustiska ljud och hopp över ytan. 
Andra delfiner runtom reagerade på ”nödropet”, kom till platsen och hjälpte till. 
Arbetet att både vakta och att äta synkroniserades med hjälp av deras hög och 
lågfrekventa ljud, visslingar och blåsbubblor. Alla verkade förstå vad de andra 
gjorde och var de var någonstans. De turades sedan om att vakta och att äta ur 
stimmet (National Geographic, 2001). 
 
Delfinerna verkade förstå både ropet på hjälp och att de själva kunde få mat. Det 
här är ett tecken på att delfinen kan känna en viss form av empati, vilket även har 
observerat hos schimpanser och bonoboer. En bonobohona har till exempel setts 
ta hand om en skadad fågel, tagit hand om den till den kunde flyga och sedan 
släppt iväg den igen när denna var frisk. Man har också observerat en 
schimpanshanne som tog hand om en föräldralös schimpansunge. Den normala 
instinkten hos en schimpanshanne när han möter en okänd unge är att döda den då 
den inte är hans egen. Istället gav den mat och skydd åt ungen och räddade dess 
liv (Snaprud, 1999). 
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Man kan observera att hos dessa sociala djur är ett givande viktigare än ett 
tagande. Alla samarbetar åt samma mål där individuella beteenden är accepterade 
så länge den bidrar till fördel för gruppen. Klickanden och visslingar kan betyda 
alltifrån här finns det mat eller se upp här är det fara. De lever i komplexa sociala 
system där unga som gamla, honor som hanar är beroende av varandra där 
kommunikationen är avgörande för deras fortsatta existens. Samarbete i grupper, 
så kallad allianser, är lika vanligt som otvunget och inte bara för att upprätthålla 
de sociala banden utan även för att konkurrera ut sina motståndare. Följden av 
dessa komplexa social system är att kommunikationen effektiviseras och språkets 
betydelse får en avgörande roll för de som lär sig bemästra den (National 
Geographic, 2001). 

3.4 En jämförelse mellan djurens kommunikation och 
människans managementkultur - Biomanagement  

3.4.1 Lärande  

För att en organisation och/eller grupp ska klara sig i en konkurrensutsatt miljö, är 
det nödvändigt att de har ett innovativt klimat inom gruppen. Ett innovativt klimat 
är enligt Heickerö (2005) och Laframboise et al. (2002) ett klimat som har 
förutsättningar för delaktighet och att man värdesätter kompetens och utbildning. 
Detta ser vi tydligt hos späckhuggarna där varje medlem i flocken gör sin del och 
hjälper till att uppfostra ungarna. Äldre individer i flocken skyddas och tas om 
hand av resten av flocken. Det i sig gör att kunskap lever vidare generation efter 
generation och gör späckhuggaren till ett ständigt lärande rovdjur. Detta holistiska 
synsätt bäddar för det gemensam lärande där samarbete är avgörande. Lenneér-
Axelsson & Thylefors (2005) kallar detta holistiska synsätt för ”lärande företag”. 
Man vill peka på att det finns olika sätt att organisera och leda verksamheter 
genom det gemensamma lärandet där var och en ser sin roll i helheten. Var och en 
kan inte bara ha ansvar för sin lilla pusselbit, utan även ta sitt ansvar för helheten 
och därmed vara delaktig i sådant som inte bara rör en själv. (Laframboise et al) 
 
Mellander (2001) menar att delaktighet är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett 
lärande företag. Han menar också att människor är meningssökande av naturen 
och att hon lär sig bäst om hon från början är medveten om helheten. Att betrakta 
verksamheten som ett system och inte som en linjär kedja av händelser ger 
möjlighet att betrakta människor som människor och att ge korrekt feedback 
vilket leder till ökad förståelse och utveckling hos företaget. Han hävdar också att 
ett gemensamt lärande både hos ledare och medarbetare är en viktig beståndsdel 
förändring och utveckling. Bonoboernas levnadssätt speglas av ett gemensamt 
lärande där gruppens trivsel är viktigare än den enskilda primatens (De Waal, 
2005). Att ge är en självklarhet. Dessa primater är lika människor men lever 
betydligt mer i nuet.  De kan inte se framtiden och häller inte bakåt i tiden lika väl 
som människan. Detta fenomen gör att deras handlande speglas av ett mindre 
egoistiskt beteende (Lundberg, 2007-07-28). 
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3.4.2 Organisk organisation – helhet och ett holistiskt synsätt 

När delfinerna skulle fånga det gigantiska stimmet av ansjovis har de stora 
likheter med det Heickerö (2005) kallar för ”organisk organisation”. Dessa 
kännetecknas av en decentraliserad och nätverksbaserad organisation. Arbetet i 
sådana grupper kännetecknas av tillfälliga team för att lösa ett projekt. Ett projekt 
definieras av Lindstedt och Burenius (1998) som ”en i tiden begränsad 
arbetsinsats utförd av en temporär organisation för att uppnå ett fastställt mål.” 
(s. 33). Ett projekt är alltså något som har en början och ett slut inom en 
begränsad tidsram. Projektet som arbetsform är enligt författarna ett tillstånd av 
konstant förändring. Förändringar inom arbetsgruppen kan innebära nya rutiner, 
ny information, nya medarbetare eller nya lokaler och situationer. ”Temporär 
organisation” innebär att en grupp bildas enkom för att klara av en uppgift och att 
denna grupp kommer att lösas upp när dess uppgift är fullgjord.  
 
Konkreta mål och ansvarsfördelning leder till att organisationen får en önskvärd 
riktning. Hos delfinerna innebär detta att de ska fånga in och äta det stora stimmet 
av fisk och alla delfiner jobbar tillsammans för att åstadkomma detta. Här är god 
kommunikation och fritt flöde av information mellan ledning och medarbetare de 
viktigaste byggstenarna. Delfinerna kommunicerar bra med varandra och flödet 
av ljud i vattnet är stort och öppet för alla. Alla ”medarbetare” vet således vad 
som händer vilket gör att organisationen i delfinflocken blir oerhört koordinerad. 
Egna initiativ är ett måste för att det ska fungera eftersom varje situation bäst 
bedöms av den delfin som ser det. Det är alltså godkänt med ett individuellt 
beteende så länge det gynnar flocken i stort. ”Man brukar säga att helheten är 
större, vackrare och mäktigare än summan av delarna” (Ahrenfelt 2005 s. 34). För 
en organisation innebär detta att ledarskapet handlar mer om att skapa och leda 
integrerande processer, till exempel ett koordinerat agerande hos samtliga 
medarbetare i riktning mot mål. (Ahrenfelt 2005).  
 

”Hjärtat kan inte fungera avskuret från kroppen och kroppen kan inte 
fungera utan hjärtat. Försäljningsavdelningen kan inte fungera utan 
produktionsavdelningen, då den inte skulle ha något att sälja och vice 
versa.”(Ahrenfelt. s. 34).  

3.4.3 Decentraliserad organisation  

Varje dag ges medarbetarna större ansvar utan att organisationen hänger med i 
utvecklingen. Ett litet företag kan med hjälp av nätet agera på den globala arenan. 
Och därigenom få samma möjlighet till påverkan som ett multinationellt företag. 
Exemplet med de nätverkande delfinerna är ett praktexempel på hur man lever i 
komplexa nätverk så kallad decentraliserade organisationer. Här är målet att skapa 
värde åt varandra. Detta är vad Heickerö (2005) skulle kalla för små kreativa 
nätverksdrivna verksamheter. Dessa nätverk ger medarbetarna stort ansvar men 
värdet man får tillbaks är större än om man fått ta del av resultatet själv. Det är de 
små kreativa decentraliserade arbetsgrupperna blir vinnare i den tredje industriella 
revolutionen.  
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3.4.4 Förändring och utveckling 

Fungerar kommunikationen och samarbetet inom gruppen ökar benägenheten att 
den även fungerar utåt mot andra grupper och företag. Ett av de stora skälen till 
att man samarbetar mellan företag är att man delar kunskap och erfarenheter, så 
kallad ”shared learning”. Man höjer automatiskt värdet inte bara för sig själv utan 
även för andra. Det har blivit allt vanligare att företag går ihop i allianser om 
produkter och samarbetet leder till plus i kassan istället för minus för båda (Tidd, 
2005). 
 
Kommunikationen är avgörande för att kunna tänka ”runt” naturen eller rättare 
sagt att den själviska naturen hos genen gynnas av att inte vara själviskt. Man kan 
kalla det samarbetets paradox. Den jämförelse en del forskare inom 
organisationsteorier gör mellan mänskliga organisationer och virus och bakterier 
(Heickerö, 2005, Ahrenfelt, 2001) håller inte i det resonemanget. Det är skillnad 
på hur ett virus beter sig och en människa eftersom en människa är förmögen att 
tänka självständigt och fatta egna beslut. Kan man göra individen medveten om 
att besluten den gör i arbetsrelaterade situationer innebär en större vinst om 
gruppen som helhet gynnas skapar vi en arbetskultur som är mer inriktad på att ge 
istället för att ta. Med den filosofin kan vi tillsammans skapa ett inte bara 
effektivare utan också mer hållbart och tryggare samhälle.   
 
Detta innebär att företag för att kunna utvecklas effektivt behöver ta initiativ till 
att hantera förändringar och göra upp strategier där medarbetarna görs 
uppmärksamma på helheten. Istället för att bli styrd av omständigheterna kommer 
då medarbetaren uppleva att han är med och påverkar händelseutvecklingen 
(Laframboise et al, 2002). 
 

3.4.5 Chefskap/ledarskap  

En arbetsgrupp har alltid någon form utav ledare. Ledaren ska motivera och 
stimulera arbetstagarna att göra ett gott jobb. Huvuduppgiften för ledaren är alltså 
att skapa förutsättningar för motivation och stimulans. Det är en sak att tänka att 
de ska bli motiverade, en annan att verkligen få dem till det. Detta åstadkoms 
genom delaktighet och att medarbetarna ser och upplever nyttan för sig själva. 
Nicholson enligt Furnham (2005) menar att mänskliga grupper fungerar bättre 
under dessa omständigheter och att små, informella grupper inspirerade av 
gemensamma mål som man varit med att besluta om och dessutom ser verkan av 
sina handlingar har större benägenhet att lyckas med sin prestation i långa loppet. 
Rädsla för att tappa ansiktet och att misslyckas är av stor betydelse gällande 
prestation och samarbeta i grupper där den individuella tron på sig själv och sin 
förmåga, self-efficacy, är avgörande (Gist, 1987).  
 
Chefen kan alltså genom att skapa delaktighet få medarbetarna att få den 
förståelse för helheten som är så viktig för en väl fungerande och lärande 
organisation (Mellander, 2001). Chefens uppgift skulle man då krasst kunna 
sammanfatta med att omge sig med bra människor och sedan hålla sig ur vägen 
för dessa (Ahrenfelt, 2001). 
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Både primater och tandvalar är skickliga på att komplettera varandra inom 
gruppen. Att kunna komplettera varandra är viktigt inte minst för att bygga 
gruppen stark utan även för att kunna locka till sig honor och säkra sin avkomma. 
Detta komplexa samarbete liknar Ahrenfelts (2001) resonemang om att ingen 
vinner på att en chef försöker vara en ”mental James Bond”. Detta är något djuren 
förstått långt före oss. Ahrenfelt menar att den chef som förstår sina 
begränsningar kommer att inse fördelarna med en effektiv ledningsgrupp och 
snabbt komplettera sig med en sådan. Alfahannar i djurvärlden regerar sällan 
själva. De har oftast fler inom gruppen som stöttar och hjälper till (Fichtelius & 
Wilsson, 1999, De Waal, 2005, Dolphins). Som Ingvar Kamprad sade:  
 

”På det hela taget är jag ganska full av fel: Jag är ordblind, har svårt att 
lära mig språk och inte är jag särskilt receptiv heller. Jag skulle klara 
mig dåligt i en intelligenstest… Jag är stark nog att inse mina egna 
begränsningar. Det betyder att jag sätter bra folk på områden där jag är 
svag.” (Ahrenfelt, 2001, s. 108). 

3.4.6 Ordergivning 

Ordergivningen har en farlig fallgrop: man tror att det som sägs också görs. 
Schimpanser slåss för att visa vem som bestämmer och för att kontinuerligt mäta 
sig med varandra. Dessa barbariska fasoner att mäta sig har stora fördelar 
gentemot gruppen som helhet. Gruppen behöver en ledare och dessa uppgörelser 
minskar spänningar i gruppen. Att skapa och underhålla helheter gör man genom 
att hålla den inre strukturen intakt. Man får inte blanda ihop uppgörelser med att 
man som medarbetare ska kuva sig för sin ledare. Nej, snarare tvärtom - lydnad 
löser inte organisatoriska problem. Verkligheten är avsevärt mer komplicerad än 
vad de gamla auktoritära organisationernas ledare trodde (Ahrenfelt, 2005). 
 
Skulle dessa uppgörelser gå emot gruppen som helhet skulle schimpanserna låta 
bli.  Ett gemensamt mål, som alla förstår, är en förutsättning för att kunna ”offra” 
sig själv antingen genom en insats eller genom att avstå. Gamla 
späckhuggarhannar till exempel har setts vänta och släppa före de yngre, svagare 
individerna för att äta då det är viktigare att dessa får tillräckligt med föda. De 
gamla verkar förstå att de yngre har svårare att klarar sig och vet med sig att de 
som är äldre kan vänta på nästa mål mat. Och för att återgå till aporna säger De 
Waal enligt Snaprud (2007) att deras umgänge bygger på tjänster och gentjänster 
då aporna har en grundläggande känsla för rättvisa.  

3.4.7 Feedback – ärlighet och missförstånd.  

Ärlighet är komplicerat och svårt (Lennéer-Axelsson & Thylefors 2005, Ahrenfelt 
2001, Hallberg 2005). Människor ger inte alltid direkt feedback som djuren gör 
och därför kan det lätt uppstå vad de kallar för en lojalitetskonflikt. Detta är 
framförallt vanligt i små och tajta arbetsgrupper. För att upprätthålla en lojalitet 
inom gruppen är feedback viktigt menar Lenneér-Axelsson och Thylefors. Bra 
tillfällen att ge feedback är på är möten och utvecklingssamtal. Man skapar ett 
”kollektivt ansvar” – ”så här går det för mig hur går det för dig?”. För att skapa en 
känsla av gemensamt ansvar är delaktighet en grundsten då det enligt Theron och 
Westhuizen (1996) är osannolikt att individer kommer att uppvisa 
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förändringsmotstånd när de själva har varit med i fattandet av beslut och därför 
också är ansvariga för det. Det sker en förskjutning från fokus på relationer 
mellan individer till förmån för omsorgen av gruppen – individen lyckas om 
gruppen som helhet lyckas. Kollektivansvar är något schimpanserna och 
bonoboerna använder sig utav. Djuren har en förmåga att ge direkt återkoppling 
och respons på sina känslor vilket gör att de inte drar ut på saker och gör 
irritationer värre än vad de är, det sker ständigt en dialog inom gruppen.  

3.4.8 Kommunikation genom dialog  

I havet finns det en naturlig dialog, en öppenhet som inte finns naturligt i företag. 
I havet hör alla vad som sägs vilket sätter krav på ärlighet och effektiv 
kommunikation. Ahrenfelt (2001) menar att information är en envägsprocess 
medan kommunikation är en flervägsprocess. Hos markattorna används nästan 
endast monolog när de kommunicerar på grund av att de ständigt är utsatta för 
rovdjur och är i snabbt beroende av att sprida sitt budskap, ”se upp en tiger!” 
(Lundberg, 2007-07-28). Späckhuggaren däremot har inga naturliga fiender och 
där är dialogen, det vill säga ett givande och tagande av information, det 
vanligaste sättet att kommunicera (Horsman, 2005). Enligt Ahrenfelt ska 
informationsmaterialet kommuniceras och inte informeras. På så sätt undviker 
man monolog och får istället en givande dialog. En individ har sina styrkor och 
svagheter och kan kompletteras av sin grupp. Det är därför viktigt att ständiga 
dialoger förs för att kunna hjälpa varandra och dra nytta av de andras styrkor.  

4 Empiri 
Den insamlade empirin har författarna fått genom intervjuer och en 
kommunikationsövning med Sundbyholms travbana (Sörmlands travsällskap). I 
intervjuerna deltog samtliga med chefsbefattning med andra ord fem stycken. 
Under kommunikationsövningen deltog tre med chefsbefattning och två utan 
chefsbefattning.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Företaget Sundbyholms travbana arbetar i högsta grad med kommunikation, både 
inom organisationen och externt mot sina kunder. Företaget har under detta arbete 
fungerat som partnerföretag där intervjuer och en kommunikationsövning har 
genomförts. Under en förmiddag intervjuades de fem cheferna på Sundbyholm en 
halvtimme vardera för att få en överblick av organisationen och dess verksamhet.  
 
De anställda cheferna på Sundbyholms travbana har arbetat tillsammans under en 
lång period, den som varit där kortast tid har varit där i 10 år. De har en väl 
fungerande organisation och genererar en bra intäkt. Företaget mår bra och 
redovisar årligen en god vinst och de har säkra marginaler. Det hålls en del möten, 
cirka en gång i månaden mån av tid och förfarandet är att var och en redovisar sin 
del; ekonomi, marknad, sport, banan och platschef. Vid dessa möten får 
personalen också reda på vad som är på gång utav platschefen. Platschefen är 
mycket mån om personalen och om att dessa ska fungera som ett team. Innan han 
började sin tjänst hade travbanan haft stor personalomsättning och det hade varit 
mycket turbulens kring både bana, personal och ekonomi. Ledningen beslöt att 
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det här inte höll i längden och sökte därför en ersättare som skulle ha fokus på 
teamet; de sökte en coach och teamledare snarare än en chef som skulle peka med 
hela handen. Detta skedde under 80-talet och travbanan är nu den bana i Sverige 
som anses ha den bäst fungerande organisationen och de har fått flera erbjudanden 
om att hålla stora lopp eftersom det fungerar så smärtfritt att vara där. Det är långa 
dagar på travbanan med tidiga morgnar och sena kvällar. Varje position har lite 
olika tider, till exempel är det mer resor för marknadschefen och platschefen, 
medan banchefen har ett löpande schema med jour för att hålla banan i topptrim 
alla dagar om året. De umgås inte särskilt mycket utanför arbetet, dock åker de en 
eller två gånger om året på olika happenings som anordnas i företagets regi och då 
ofta med temat ”trav”.  
 
Det framkom tydligt att deltagarna hade olika åsikter om de möten som hölls. Det 
varierade hur ofta man hade möten med alla fem cheferna. Det som orsakade 
variationen på hur ofta man hade möten var tidsbrist. Alla var överens om att 
mötena var tidskrävande och att man lätt sköt på dem om man ansåg att tid 
saknades. Möten var inget som låg längst upp i prioriteringen dels på grund av att 
man sågs väldigt ofta och diskuterade saker som uppstod. Man hjälptes även åt till 
och från då det inom vissa områden fanns mycket att göra. Många delade 
uppfattningen om att mötena var ineffektiva och att en del av det som tas upp inte 
är avgörande eller nödvändigt för att effektivisera eller på något sätt rör den 
enskilde individens arbete. Några av deltagarna antydde att man hade möten för 
ofta och en majoritet ansåg att de möten som hölls var tidskrävande.     
 

4.2 Resultat av en övning i biomanagement – “Vinn så 
mycket ni kan”.  

Övningen genomfördes för att belysa vikten av kommunikation och samarbete 
(givande) istället för egennytta (tagande). Övningen går till så att deltagarna får 
veta att de ska välja antingen X eller Y och att det gäller vissa regler för 
fördelningen av poäng (se bilaga 1). Reglerna fungerar som en gungbräda med 
plus och minus där deltagarnas val och fördelningen är avgörande för resultatet. 
Väljer alla lika kommer gruppen som helhet att antingen höja eller sänka sig och 
allt däremellan innebär en jämvikt i systemet. Övningen gynnar alltså ett totalt 
samarbete men premierar ett själviskt beteende under förutsättning att någon 
agerar osjälviskt. Om alla agerar själviskt kommer alla att förlora. Deltagarna får 
bara en generell regel: ”Vinn så mycket ni kan.” Det spelas 10 omgångar.  
 
Fem medarbetare på företaget deltog i kommunikationsövningen ”Vinn så mycket 
ni kan”, varav tre med chefsbefattning och två utan chefsbefattning.  Deltagarna 
fick skriftlig information enligt bilaga 1 och en kort muntlig genomgång.  
 
De första två omgångarna var deltagarna smått förvirrade eftersom inget klart 
syfte hade presenterats. Den tredje omgången fick deltagarna prata med varandra 
vilket de inte fick de två första gångerna. De började prata sinsemellan men visste 
inte riktigt varför de skulle kommunicera. Det slutade med att samtliga valde ”X” 
och förlorade en poäng vilket fick de att inse att allt inte stod rätt till. Alla 
försökte ”vinna” åt sig själva. Till nästa omgång fick de inte prata med varandra, 
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vilket gjorde att de fortsatte att försöka lura varandra. Nästa omgång, nummer 
fem, skulle resultatet multipliceras med tre. Alla deltagarna försökte lura varandra 
men lurade sig själva och fick tre minuspoäng var eftersom alla valde X. Då tog 
det snurr och inför nästa omgång valde alla deltagarna Y och fick en poäng 
vardera. Nästa omgång fick de inte prata med varandra och vände direkt tillbaka 
till X igen. I omgång nummer åtta skulle resultatet multipliceras med 5. En av 
deltagarna låg efter de andra då han hade valt ”Y” innan när ingen annan gjort det 
och valde då X för att den gången ”ta igen” sin förlust. Det här satte fart på alla 
deltagarna och det märktes att gruppen splittrades ännu mer. Personen som valde 
X under den omgången blev sedan misstrodd i fortsättningen. Nästa omgång, 
omgång nio, var deltagarna mer förvirrade än någonsin. Två valde Y eftersom de 
insåg att det är det man tjänar på medan två fortfarande försökte vinna åt sig 
själva. Sista omgången skulle resultatet multipliceras med 10 och deltagarna fick 
prata. Då osämja spridit sig i gruppen slutade det med att alla valde alternativ X 
och gruppen slutade med ett resultat på -54 av möjliga +100.   
 
Efter genomförd övning pratades övningen igenom. Deltagarna tyckte det hade 
varit roligt att vara med. En diskussion kring hur man skulle ha gjort uppstod och 
deltagarna kom rätt snart fram till att de borde ha valt Y. De fick sedan chansen 
att skriva ner sina tankar kring frågor som förberetts innan (bilaga 2). Efteråt 
analyserades resultatet igen. Författarna styrde medvetet diskussionen åt 
kommunikationssätt och gjorde klart skillnaden mellan djur och människa. 
Deltagarna lyssnade intresserat och verkade förstå och ta åt sig att de som 
människor kan välja att ge istället för att försöka ta, det vill säga att individen 
tjänar på att gruppen vinner. De höll med om det svåra i att lita på andra och de 
kände igen sig i att man lade ”ödet i någon annans händer”. Al Gores afrikanska 
ordspråk nämndes ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå 
tillsammans.”. Deltagarna pratade sedan självständigt vidare om hur man kan 
applicera detta på det vardagliga arbetet och av vikten att prata igenom beslut för 
att nå ett gemensamt resultat. Det gäller att vinna tillsammans i längden, inte att 
försöka ”sko sig själv”. Tack vare vårt utvecklade språk och vår förmåga att prata 
om förfluten tid och framtida skeenden kan vi sätta oss över det ”egoistiska” i vår 
natur. Det gäller att förstå att man tjänar mest själv på att hjälpa andra – ”Att ge är 
att få.”  

5 Diskussion 

5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att författaren har bra tillförlitlighet i studien. Detta har 
författarna försökt att göra genom omfattande teoretiska studier och genom att 
använda sig av både kvalitativ intervju och en övning. De teoretiska studierna 
innehåller få vetenskapliga rapporter eftersom ämnet i sig, det vill säga 
kopplingen mellan biologi och management, i stort sett är ny. Intervjuerna 
genomfördes kvalitativt med ljudupptagning och analyserades både av författarna 
individuellt och tillsammans. Studien har enbart gjorts på ett företag men 
författarna anser det vara en god representant för företag i Sverige. 
Kommunikationen i princip skiljer sig inte alltför mycket mellan olika företag 
även om förhållanden och situationer kan te sig annorlunda.  
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5.1 Validitet 

Validitet innebär att författaren har träffat väl med sin undersökning. Författarna 
anser att rapporten har haft en god validitet då trotts att man har haft en 
nyskapande, innovativ ansatts. Rapporten innehåller fem stycken kvalitativa 
intervjuer utförda på samma sätt med samma frågor utförda under samma dag. 
Övningen har utförts en gång på företaget vilket kan anses lite för att den ska ha 
en hög validitet. Teorin kan anses ha hög validitet då den är hämtad från flera 
områden.  

5.3 Analys  

Syftet med uppsatsen har varit att utveckla den traditionella managementkulturen 
genom studier av utvecklade djurarters samarbete och kommunikation. I 
uppsatsen har författarna belyst vikten av systemförståelse för att skapa ett 
mervärde för både individen och organisationen. Detta har gjorts genom dels 
teoretiska studier och exempel från djurvärlden och dels genom en genomförd 
övning på ett företag. Den första frågeställningen kan besvaras med ett bestämt ja 
– den traditionella synen på organisationer är otillräcklig i förhållande till vår 
komplexa, biologiska varelse. Det har visat sig att den är otillräcklig på så sett att 
den gynnar individen utan att gynna gruppen och skapar därmed ett negativt 
gruppklimat. Det här kan visar sig bland annat som en effekt av övningen ”Vinn 
så mycket ni kan” - resultatet blev avsevärt negativt trots att medlemmarna 
försökte att vinna så mycket det kunde. Problemet var att detagarna såg det som 
att de skulle vinna så mycket de kunde individuellt och inte som en grupp. 
Paradoxen här blir att individen förlorar poäng trots att den försöker vinna. Det 
gäller att ha en systemförståelse som innebär att individen ser sig själv som en del 
i gruppen, liksom pusselbitar i ett pussel eller som en del i ett nätverk. Individen 
skapar därmed ett värde för sig själv genom att skapa ett värde för andra.  
 

Tecken på detta beteende observeras hos djuren, särskilt hos delfinerna som hjälpte 
varandra med det stora stimmet. De inser att stimmet är för stort och börjar därför 
samarbeta inte bara inom gruppen utan också med andra grupper. De avsätter vissa 
som vaktar och vissa som äter – man turas om. Det här tyder på den typ av 
systemförståelse som författarna efterlyser hos organisationer vilket hittills inte har 
premierats utav den traditionella managementkulturen. I Japan har vi sett tendenser 
på den här typen av samarbete, bland annat med lean production och Kaizen.  
 
Förändringstakten i samhället bara ökar och vi som art behöver därför komma på 
nya sätt att anpassa oss. Detta behöver också ske ur ett hållbart och långsiktigt 
perspektiv vilket författarna till uppsatsen tror att naturen har att erbjuda – för att 
köra säkert framåt behöver man ha uppsikt bakåt.  
 

Författarna ville undersöka om det gick att kommunicera mer effektivt på ett mer 
naturligt sätt vilket de med teoretiska studier, intervjuer och övning är helt 
övertygade om att man kan. Författarna tror att det finns en oanad potential i 
människans biologiska arv om man väljer att se dess komplexa varelse inte som en 
belastning för hjärnan utan snarare som en resurs. De egenskaper som hittills har 
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setts som utmärkande ”mänskliga” kan man hitta lite varstans i djurriket, låt gå att 
de inte är samlade på ett enda ställe som hos människan. 
 
Tidigare har människan försökt att häva sig över djuren som en upphöjd gudomlig 
varelse. Den som på allvar först jämförde människan med djuren var Charles 
Darwin vars tankar författarna har funnit mycket intressanta. Det man tidigare sett 
som typiskt mänskligt - språk och en utvecklad, veckad hjärna med stor hjärnbark 
med förmåga till högre kognitiva förmågor - återfinns inte bara hos aporna, utan 
har även utvecklats på en annan gren av djurriket - tandvalarna. Man behöver alltså 
varken vara landdjur eller ha ben och armar för att vara intelligent vilket skapar en 
del funderingar över vad intelligens egentligen är. Var går gränsen för mänskliga 
rättigheter? Vad är ”djuriskt” och vad är ”mänskligt”? Tidigare har man trott att de 
onda sidorna var det ”djuriska” hos människan men uppsatsen har med flera källor 
bekräftat att även djuren har ”goda” eller ”mänskliga” beteenden. (Lorenz, 1986) 
 
Människor är både ”onda” och ”goda” men till skillnad från djuren så har hon en 
förmåga till självinsikt och att välja vad hon vill lyfta fram. Ett användbart 
instrument för att göra människor och organisationer uppmärksamma på det här är 
övningen ”Vinn så mycket ni kan”. Det är fullt möjligt med den informationen 
som ges från början att komma fram till att det lönar sig att hjälpas åt. De 
människor övningen genomfördes på hade arbetet tillsammans i minst tio år 
tillsammans och vana att arbeta i grupp men ändå får gruppen ett negativt resultat 
vilket visar att behovet av samarbete inte minskas över tid och att det finns ett 
behov på marknaden för samarbete som går ut på att skapa ett värde för gruppen 
och därmed för individen. Övningen var i sin uppbyggnad påfallande enkel och 
kan lätt göras till både mer omfattande och djupgående. Det går till exempel att 
göra om valet mellan X och Y till ett mer regelrätt ”spel” där deltagarna kan ha en 
insats från början och spelet i sig har ett värde som bara kan vinnas gemensamt. 
Man skulle också kunna vidareutveckla övningen till att en grupp jämförs med en 
annan grupp och eskalera övningen till att även omfatta andra grupper, just som 
delfinerna gjorde. Syftet blir då att skapa ett mervärde för varandra och därmed 
för sig själv istället för att sänka både sig själv och sin ”motståndare”. Detta liknar 
mycket vad Ahrenfelt säger när han visar på att en del större företag har gått ihop 
i allianser och helt enkelt bytt namn på sina ”motståndare” eller ”konkurrenter” 
till ”partners”.  
 
Samarbete av den här typen är möjligt tack vare vårt utvecklade språk. Med 
möjlighet att prata om både tidigare skeenden och möjliga framtida scenarion är 
människan den art med störst inlärningspotential. Språket bildar en plattform för 
avancerad kommunikation med både djup och komplexitet. Ur ord kan man skapa 
meningar och sätta ihop meningar till längre meningsfulla enheter. Man kan med 
hjälp av språket skapa ett mervärde i kommunikationen i form av social samvaro. 
Där djuren använder sig av mer fysiska attribut som när aporna plockar löss ur 
varandras pälsar använder vi oss av språket som socialt smörjmedel (De Waal, 
2005). Människan har en mycket stark muntlig tradition och hon gillar att skvallra 
och umgås, nätverka och berätta historier (Nicholson enligt Furnham,2005). 
 
Människan har möjlighet att både lära av det förgångna och att tänka oss framtida 
skeenden, något som är avgörande för att fastställa orsak och verkan. Det som en 
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del forskare (Heickerö 2005) menar med en ”organisk” organisation är inte 
möjligt om vi inte utnyttjar vårt språk och ”tänker runt” naturen.  
 
Människor är inga bakterier eller virus utan tänkande varelser som fattar 
medvetna och egoistiska beslut. Kan man göra individen medveten om att 
besluten den gör i arbetsrelaterade situationer innebär en större vinst om gruppen 
som helhet gynnas skapar vi en arbetskultur som är mer inriktad på att ge istället 
för att ta. Med den filosofin kan vi tillsammans skapa ett inte bara effektivare utan 
också mer hållbart och tryggare samhälle.  
 
Människans sätt att samarbeta påverkas i hög grad av den utvecklade hjärnan. Där 
primater eller delfiner tvingas att reagera i stunden då de bara är medvetna om 
nuet sker en mängd komplexa samband i människans hjärna när hon jämför 
möjliga utfall och hämtar erfarenhet ur minnen. Detta gör i sin tur att det skapas 
två världar: en som gruppen har gemensamt och en inom individen där mycket 
blir dolt för omvärlden. Social status, irritation och sex som genast kommer upp i 
en flock apor ligger dolt under ytan hos människor. Hon är medvetna om sig 
själva och därmed bryr vi oss om vad andra tycker på ett sätt som apor och 
delfiner inte gör.  
 
Människan reflekterar över sitt beteende vilket skulle kunna göra henne fri att lära 
och uttrycka sig ohämmat men paradoxen är att det är just detta som i praktiken 
mångt och mycket begränsar oss. Människans rädsla för att tappa ansiktet och att 
misslyckas är av stor betydelse gällande hennes prestation och samarbete i 
grupper där den individuella tron på sig själv och sin förmåga, self-efficacy, är 
avgörande (Gist, 1987). 
 
Detta gör att människor presterar och kommunicerar bäst i en liten och välbekant 
grupp, samtidigt som det begränsar dem i deras utveckling då de låser varandra i 
sina roller. Delfiner och primater fungerar inte så. Där utmanas konstant ledaren 
för att bekräfta sin ställning liksom de andra i flocken ger till gruppen sina 
styrkor. Då de har en inlärning som liknar människans händer det att andra 
individer blir starkare inom vissa områden, som hos späckhuggaren och dess 
unika säljakt. Det här är alltså något att ta till sig som människa: att inte låsa sig 
vid en roll bara för att man en gång fått den tilldelad. Vi kan ändra uppfattning 
både om andra och om oss själva. 
 
Djuren har en stor fördel gentemot människor trots att människor kan sätta ihop 
skräddarsydda team vilket är den dialoginriktade kommunikationen. Djuren ger 
omedelbar feedback på ett beteende vilket resulterar i ett ömsesidigt sändande och 
mottagande. Trots det utvecklade språket och skräddarsydda team så kan 
människan inte prestera 100 procent om hon kommunicerar med hjälp av 
information istället för kommunikation. För man en ständig dialog med varandra 
krävs inte lika mycket information eftersom man får omedelbar feedback om hur 
det förhåller sig. Det kan tyckas att djur i många fall endast informerar sina 
budskap men så är inte fallet. Djuren har oftast bara en enkelriktad information till 
de övriga i gruppen då faror dyker upp. Dessa budskap är väldigt korta och enkla 
för att inga missförstånd ska ske i form av en feltolkning av någon medlem i 
gruppen. En feltolkning vid olika hot skulle få förödande konsekvenser. Trots att 
företag inte har så konkreta hot som örnar och leoparder så finns det ändå tydliga 
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hotbilder såsom uppköp och konkurrens. Det är därför märkligt att företag och 
arbetsteam inte kommunicerar mer än vad de gör. Svårigheten med att frångå 
monolog information - ge order och så vidare - är att den för stunden är effektiv 
och tidsbesparande. Det här är dock ytterligare ett sätt människan lurar sig själv 
på eftersom det i längden inte är särskilt effektivt arbetssätt som skapar irritation, 
otrivsel och konflikter och allmän osämja beroende på enkla missförstånd och 
saker som ligger dolt under ytan. Bekymret ligger i att man vill ”sko sig själv”. 
Detta skapar ett egoistiskt dilemma som innebär att man behöver inse att man för 
att lyckas väl som individ är det av vikt att gruppen som helhet når framgång; 
”om alla ger så får alla något tillbaka”.  
 
I undersökningen uppmärksammades problemet med tidskrävande möten. De 
deltagare som intervjuades menade att man kunde ha effektivare möten eller på 
något sätt strukturera om mötena. Att effektivisera behöver inte vara en svårighet 
och framförallt inte när det gäller effektiv kommunikation. I teorin kan 
effektivisering av kommunikation vara självklar men i praktiken blir det en helt 
annan sak. Att kommunicera är en självklarhet och likaså är det att ha möten på 
företag.  Företaget som deltagit i undersökningen har ett litet arbetsteam vilket i 
deras fall har lett till ett öppet och samarbetsvänligt klimat. Här behövs inga små 
enskilda möten i någon större utsträckning. Däremot bör de möten som hålls ha en 
effektivare riktning. Detta problem är vanligt i näringslivet då möten är en daglig 
rutin och att arbetet vad det gäller mötena lätt drabbas av tidspress. Att ha en 
riktning på det man gör leder till ökad effektivitet då man vet vad som ska göras 
och var målet är. Vet man riktningen och vad förväntningarna på en ligger när 
man går i mål kan man lättare välja om man vill ge eller att ta. Med riktade möten 
så vet alla vad som gäller redan innan mötets början och man hinner ta ställning 
till saker i lugn och ro. Det blir då möjligt med en givande dialog, istället för att 
trycka ut så mycket information som möjligt. Det samma gäller i slutet av mötena 
då man propagerar löst för vad som komma skall till nästa möte vilket leder till att 
man kommer att reflektera över den ”lösa dagordningen” under arbetsveckorna 
och därmed jobba målinriktat.    
 
Efter avslutat arbete ser författarna att kommunikationen är avgörande för att 
kunna tänka ”runt” naturen eller rättare sagt att den själviska naturen hos genen 
gynnas av att inte vara själviskt. De har också sett att tanken om den ”organiska” 
organisation har en del brister eftersom människan har förmågan att tänka 
självständigt och fatta egna beslut. Kan man göra individen medveten om att 
besluten den gör i arbetsrelaterade situationer direkt påverkar hans medarbetare, 
och därmed honom själv på sikt, kan företag skapa en arbetskultur som är mer 
inriktad på ett givande än ett tagande. Den filosofin gör det möjligt att 
tillsammans skapa ett inte bara effektivare utan också mer hållbart och tryggare 
samhälle.  Detta innebär att företag för att kunna utvecklas effektivt behöver ta 
initiativ till att hantera förändringar och göra upp strategier där medarbetarna görs 
uppmärksamma på helheten. Istället för att bli styrd av omständigheterna kommer 
då medarbetaren uppleva att han är med och påverkar händelseutvecklingen. 
Delaktighet har visat sig ha en nyckelroll i en väl fungerande organisation i 
allmänhet och hos individen i synnerhet då det är en förutsättning för äkta 
motivation och kreativitet.   
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Samhället håller på att förändras i grunden vilket rymmer många möjligheter för 
den som vet hur det ska hanteras. Förändring, utveckling och innovation är inte en 
motsats till hållbarhet utan tvärtom en förutsättning för att människor och företag 
ska fortsätta vara effektiva och konkurrenskraftiga. Kan människor ta tillvara på 
sin enorma potential och kommunicera fram sitt budskap har man nått långt både 
individuellt och som grupp. Men människan utvecklas långsamt - hon är i stort 
sett samma biologiska varelser som för 30'000 år sedan: ”man kan ta apan ur 
djungeln men inte djungeln ur apan” (De Waal, 2005). 

5.4 Rekommendationer  

Människan har all anledning i världen att ta steget vidare från den traditionella 
managementkulturen. Människan saknar liksom späckhuggaren naturliga fiender, 
men hon är istället en fiende för sig själv. I den hårda verklighet som är företagens 
vardag gäller det att äta eller att ätas. Det blir viktigare att överleva för sig själv än 
att söka verkligt effektiva vägar för utveckling. Kan människan lära sig att dra 
nytta av alla de färdigheter naturen har försett henne med kan hon förändras och 
utvecklas både snabbare och mer hälsosamt än hon hittills har gjort. Den 
traditionella hjälten som presenterats av Schumpeter och Smith med den 
oövervinnerliga guldgrävar-entreprenören kommer utan tvekan att bli uppäten av 
många små aktörer som förstått samarbetets princip: Ensam är inte stark – vill du 
gå långt, gå gemensamt.  
 
Det tydligaste exemplet från djurvärlden är delfinernas komplexa samarbete på 
jakt efter föda. De samarbetar både inom och mellan grupper vilket är ett tecken 
på systemförståelse. Varför går de inte ihop till en jätteflock från början? 
Förmodligen för att gruppens sammansättning i så fall skulle bli för komplex – det 
skulle gå åt mer energi till att lösa konflikter än vad de skulle vinna på att 
kontinuerligt samarbeta med andra delfiner/aktörer. En så stor flock/företag skulle 
dessutom behöva hitta gigantiska stim av föda/affärstillfällen kontinuerligt vilket i 
naturen/marknaden inte kan erbjuda. Företag bör därför inte gå ihop i jättelika 
koncerner – de bör istället lära sig att samarbeta när tillfälle ges. Man vet att 
samarbete i en mindre grupp flyter mer smärtfritt och samtidigt att man kan skapa 
värde åt sig själv genom att skapa värde för andra. Företag som samarbetar på en 
marknad på det här sättet tappar sina naturliga fiender liksom späckhuggarna i sitt 
habitat. De kan då istället medvetet och aktivt satsa på ständiga små förbättringar 
men också mot det radikalt nya vilket djuren inte kan. Det finns ett utrymme för 
misstag – det är inte fel att göra fel, det är fel att inte göra något alls. Ett sådant 
här synsätt på produktion och marknad är inte konserverande, tvärtom. Ett system 
som är skapat för att ge stöd och premierar samarbete kommer aldrig att bli 
hämmat av sin struktur som den traditionella kulturen har varit.  
 
Framtidens vinnare är inte den oövervinnlige entreprenören eller den som är 
starkare än alla andra vid en enskild kraftmätning – framtidens vinnare är den som 
kan skapa värde för andra. Genom att skapa värde för andra blir den betydelsefull 
och därför eftertraktad i nätverket – en del i helheten. En sådan aktör kan då lugnt 
räkna med stöd av andra när det blåser kallt. Det här är dock ett medvetet val som 
människan kan göra, det som behövs är ärlighet och öppenhet mellan företagen 
vilket bäddar för ett gemensamt, kollektivt ansvar. Den här typen av 
systemförståelse skapar delaktighet vilket är grunden för motivation, kreativitet 
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och utveckling inte bara hos individen utan även mellan företag. Människan ska 
alltså inte bli djur på nytt men vi kan lära oss deras grundläggande faktorer för 
framgång: ärlighet och öppenhet i kommunikationen. 
 
Framgångsstrategier enligt biomanagement: 
 
• För att medvetet, kontinuerligt och aktivt utvecklas och inte fastna i sin 

struktur kan företaget skapa en gemensam tävling, t.ex. ”Förslag på 
förbättringar.” Efter en viss summa förslag får personalen en bonus av något 
slag. Tävlingen börjar om varje månad med ett aktuellt tema till exempel ”hur 
når vi fler kunder”? För att få bästa verkan följs resultatet upp varje månad 
och redovisas på ett månadsmöte. Det hela ingår i företagets mål för året som 
alla är insatta i. Når man det förväntade resultatet får de en ytterligare 
belöning. Man skapar då ett värde för sig själv genom att bidra till andra. 

• Investera i en whiteboard – en ”ocean” som alla har tillgång till. Där kan man 
skriva saker som har gått bra, dåligt, tankar, funderingar, uttrycka sig. Andra 
ska kunna svara på meddelanden, få en dialog. Bra tillfälle för chefen att få 
reda på lite saker, liksom det blir ett kommunikationsverktyg för 
medarbetarna. Tavlan kan också användas för att sprida information. Man kan 
be om hjälp på ett lite skämtsamt sätt utan att det blir allvar (”Vad jobbigt det 
är med den här grejen”) eller kan vara ett forum för humor med en rolig bild 
eller historia. Det blir vad man gör det till. För att få bästa verkan följs 
dialogen på tavlan upp varje månad och redovisas på ”månadsmötet”. 

• Ordna möten med andra företagare där man gör sökningar för sitt eget företag. 
Andra företag svarar sedan på den sökningen nästa möte. På dessa träffar 
byter man referenser (enligt sökningarna) samt bidrar med vitsord om andra 
företagare. Man ska också ta med sig besökare som man tror att gruppen kan 
ha nytta av. Följden blir att man skapar ett gemensamt värde bland andra 
företag vilket i slutändan resulterar i ett mervärde för sig själv. Inom gruppen 
blir den som bidrar med mest värde (flest givna referenser och flest besökare) 
utsedd till ”månadens nätverkare” – det blir alltså eftersträvansvärt att bidra 
till värde för andra vilket också bidrar till att gruppen ständigt presterar och 
undviker ”konservering”.   

• När företaget har ett jobb fråga kunden ”Vad gör mig bra? Vad gjorde att du 
valde mig?” och fortsätta att utveckla sina styrkor eller kanske få reda på 
vilken del av nätverket man tillhör. Företag vinner inte kunder på att hitta sina 
konkurrenters svagheter, de vinner kunder på att hitta och utveckla just sina 
styrkor: ”Vad är det jag ger?” 

• Få ner på papper vilka principer som ska styra i företaget, det vill säga få ner 
den ”tysta kunskapen”. Överenskommelser, normer och regler och så vidare. 
Det blir då lätt för nya i teamet att anpassa sig och det blir klart för alla vad 
som gäller. Den här strategin ökar ärligheten inom företaget som får en 
starkare känsla av samhörighet liknande djurens flockar. Människan tendens 
att dölja saker för andra blir också mindre.  

• Se till att det man säger att man levererar är det som kunden upplever att den 
får – ärlighet i kommunikationen och nyfikenhet på den feedback man får 
minimerar glappet mellan kund och leverantör. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 
 

”Vinn så mycket ni kan!” 
 
 
Exempel:  
Klas väljer X i första omgången. (ringar in X). 
Fördelningen blir 3 X, 1 Y (alla fyller i). Detta 
genererar 1 poäng för Klas (skriver ”1”). Totalt har 
Klas 1 poäng. 
 
I andra omgången väljer Klas Y (ringar in Y). 
Fördelningen blir 1 X, 3 Y (alla fyller i). Detta 
genererar 1 minuspoäng för Klas (skriver ”-1”). 
Totalt har Klas nu 0 poäng. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avskrift från övningsmaterial i kursen ”Idé- och konceptutveckling KIN171” HT2007 

4 X: Alla förlorar 1p. 

3 X: Vinner 1p var 
1 Y: Förlorar 3p 

2 X: Vinner 2p var 
2 Y: Förlorar 2p var 

1 X: Vinner 3p 
3 Y: Förlorar 1p var 

4 Y: Alla vinner 1p 

Omgång Ditt val Fördelning Poäng Totalt 

1       X      Y ___X   ___Y   

2       X      Y ___X   ___Y   

3       X      Y ___X   ___Y   

4       X      Y ___X   ___Y   

5       X      Y ___X   ___Y   

6       X      Y ___X   ___Y   

7       X      Y ___X   ___Y   

8       X      Y ___X   ___Y   

9       X      Y ___X   ___Y   

10       X      Y ___X   ___Y   
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Bilaga 2 

 
Diskussionsunderlag efter övning “Vinn så mycket ni kan!”. 
 
 
Betyder “ni” I frågeställningen ni som enskilda individer, eller ni som grupp? Hur 
påverkar det här perspektivet ditt beteende? 
 
 
 
 
 
 
 
Vad är effekterna av tävlingsmomentet i övningen? Vad är effekterna av 
samarbete? 
 
 
 
 
 
 
 
Högsta möjliga poäng är 100. Hur mycket fick ni? 
 
 
 
 
 
 
 
Hur relaterar den här övningen till dina tidigare erfarenheter av dina 
arbetskamrater? 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kan ni använda vad ni lärt era av övningen I framtiden? 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
Namn 
Ålder 
Position 
År på företaget 
  
Hur kommunicerar ni? 
 
Vilka kommunikationskanaler använder ni? 
 
Möten 

- hur ofta?  
- När?  
- Vad gör ni?  
- Hur går det till? 

 
Hur ofta träffas ni under arbetsdagarna?  
 
Hur jobbar ni? (grupp, ensam?) 
 
Vad vet du om de andras arbete? 
 
Umgås ni på fritiden? 
 
Har du några förslag på förbättringar av kommunikationen? 
 
Hur tycker du att kommunikationen fungerar? Varför då? Resonera. 
 
 

 


