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Honeybee democracy av Thomas D. Seeley. 
Text: Inger Nennesmo 

Den 20 maj 2015 hölls på Kungl. Vetenskapsakademien en öppen föreläsning om "Collective 
intelligence in honey bees, How a swarm chooses its home", Föredragshållaren, Thomas 
Seeley, är professor i biologi vid Comelluniversitetet i Ithaca, New York, USA. I sin forskning 
har han studerat hur den samlade kunskapen hos grupper av djur, speciellt bisvärmar, används 
i beslutsfattandet. Helgen innan han höll sin presentation fanns ett reportage om detta i 
Dagens Nyheter, vilket säkert bidrog till att föreläsningssalen blev helt fullsatt. 

T. Seeleys forskning är en fortsättning 
av de studier som påbörjades av 
Karl von Frisch (1886-1982) och 
Martin Lindauer (1918-2008). von 
Frisch uppmärksammade 1944 den 
speciella dans bina utför i kupan för 
att informera om var det finns föda. 
För sina studier kom han att belönas 
med Nobelpriset 1973. Lindauer 
var student hos von Frisch och han 
vidareutvecklade forskningen om hur 
bin kommunicerar med varandra. 
Seeleys intresse för bin startade redan 
under tonåren. 197 4 kom han till 
Harvard och började där sitt arbete 
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tillsammans med Bert Hölldobler, som Fig. 1.5 Karl rnn Frisch (cldcrly gentleman , center), Martin Lindaucr (young man, lcftmost), 

h d kryt t d·t fr o U • •t t t . and othcr students as they prepare to perform an experiment with the bees, circa 1952. 
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Frankfurt. Hölldobler hade studerat under Lindauer och detta verkar ha haft stor betydelse för 
Seeley, som ville gå vidare och fördjupa det arbete, som utförts i Tyskland om hur en bisvärm 
arbetar som en enhet. I boken görs 
exempelvis enjämförelse mellan 
en bisvärm på drygt ett kilo och 
en mänsklig hjärna med samma 
vikt. Bägge måste organisera sig 
på så sätt att trots att den enskilde 
individen/nervcellen har begränsad 
information och begränsad 
intelligens kan gruppen av bin/ 
nervceller som helhet fatta bra 
beslut. 
Att välja rätt "bostad" är en fråga 
om liv eller död för en bisvärm. I 
"Honeybee democracy" beskrivs 
detaljerat hur man studerat "scout
bin", som informerar om lämpliga 

Fig. 7. 1 The author, on App lcdorc Island , watching a swa rm launch into Aight fro m thc 

vertical board that hc uses as a swarm mount . The two feeder bottles on the mount providc 

sugar syrup to keep the swarm wcll fed. 
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boplatser med sin speciella dans; hur 
samtycke uppnås för ny boplats; hur 
bisvärmen förbereds för flytt och hur 
så kallade streakers leder vägen till 
det nya hemmet. Det är endast cirka 
4 % av bina, som vet var den nya 
boningsplatsen är belägen men ändå 
kan de få hela svärmen att komma rätt. 
Ett enormt arbete ligger bakom 
resultaten. För många av studierna 
har tusentals bin märkts individuellt 
och med hjälp av video-upptagning 
med högupplösning och möjlighet att 
studera förloppet i slow-motion har 
man kunnat följa enskilda bin. Många 
av försöken har utförts på Appledore 
Island i Maine, en avskild plats där 
man kunnat ha full kontroll över 
experimenten. 

"Honeybee democracy" är en lättläst 
bok. Den är rikt illustrerad och kan 
säkert vara av intresse inte bara för 
entomologer eller professionella 
biodlare utan för alla med nyfikenhet 
på biologi. 
"Honeybee democracy" är utgiven 
2010 på Princeton University Press. 

Andra intressanta böcker inom detta 
ämne: 
Martin Lindauer: "Binas språk". 1964 
Karl von Frisch: "En biologs minnen". 
1973 

Honungsbiet har fått sitt latinska 
namn av Carl von Linne 1758, Apis 
mellifera, vilket egentligen betyder 
"honungshämtare". Linne ändrade 
namnet 1761 till Apis mellifica, 
"honungsgörare" men mellifera har 
kommit att kvarstå. 

Arbetare uppmärkta för individuell igenkänning. 

"A wonclcrful book about 
hu111anity's grcatcst friend 

among thc insects .. !' 

-Edward O. Wibon + 
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\DEMOCRACY 
THOMAS D. SEELEY 

Alla bilder och bildtexter är tagna från boken. 
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