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s 3:
Evolutionär psykologisk anpassning

Från det samtida evolutionspsykologiska perspektivet, kan människor ses som kulturella Einsteins med kroppar 
formade för en Flintstonevärld: det vill saga, organismer välanpassade till en långsam, relativt oföränderlig 
Pleistocen livsstil, ännu inte matchad till svårigheterna i en snabbt förändrandes, modern värld.  Eftersom dessa 
anpassningar tänktes vara resultat från upprepat förflutet urval under mänsklig förhistorisk evolution på den 
Pleistocena afrikanska savannen, har evolutionär psykologi fokuserat på de utmaningar som tidiga människor 
ställdes inför i denna evolutionära anpassnings miljö (Environment of Evolutionary Adaptednss EEA).

Det finns nu omfattande genetiska bevis från faderligt ärvdaY-kromosoner (NRY), moderligt ärvd mitokondral 
DNA (mtDNA), och nukleära DNA analyser för att visa, att de underliggande genetiska skillnaderna mellan 
individer är verkliga, ärftliga och adaptivt relevanta.  Dessutom, samtida förståelse av genframträdande, 
genmiljömässig interaktion, och regulatorgener (gener som orkestrerar andra geners uppträdande) antyder att t 
o m små genetiska skillnader mellan individer kan uppvisa sig själva som stora fenotypiska skillnader.

Till exempel, personlighet visar stor individuell variation både inom och mellan populationer, med genetiska 
bidrag (fastslaget genom tvilling och adoptionsstudier) svarandes för 30-60 procent av variationen (Bouchard 
1994).

S 4:
Nyfiket noterade Darwin att sexuellt särskiljande drag typiskt var mer komplexa och utarbetade hos hannar 
än hos honor bland de flesta arter han studerade.  Han teoretiserade att dessa könsskillnader (dimorfismer) 
berodde på att kvinnor var mer utväljande i sina partners och hannar mer tävlande för partners.  Vi vet nu att 
Darwin hade rätt.

Stöd för denna teori [föräldrainvesteringsteorin] kan hittas både bland arter och tvärkulturellt inom arter 
och visar att föräldrainvesteringsmönster starkt bestämmer till vilken grad många sexuella selekteringsdrag 
utvecklas hos organismer.

Sexuella selekteringsdrag är danade genom två olika processer.  För det första kan sexuella selekteringsdrag 
formas genom parningstävling inom ett kön (kallat intersexuell tävling).  Hannar, till exempel, kan tävla direkt 
för att para sig med fertila honor eller tävla för mat, territorium, boplats, eller social status som kan öka 
deras tillgång till fertila honor.  Inte i någon av situationerna ”väljer” honorna precis bland tävlande hannar, 
utan samtycker till sex med hannen som innehar maten, territoriet, eller boplatsen som de behöver för att 
reproducera sig.

För det andra, sexuella selektionsdrag kan formas genom reproduktivt parningsval, direkt favoriserandes sex 
med en individ som uppvisar särskilda drag.  Parningsval måste inte vara medvetet, rationellt eller överlagt.  
Parningsval refererar till både medvetna och omedvetna processer som kan vara antingen psykologiska, 
fysiologiska eller både och (Miller 1998).  Ytterst uppträder parningsval närhelst en organism visar en större 
sannolikhet för parande med en individ i kraft av den individens synliga drag.  Om det sexuellt favoriserade 
draget är ärftligt, så överförs draget till avkomman.  Om både draget och preferensen för draget är ärftligt kan 
en positiv feedback, kallad ”ivägsprunget sexuellt urval” utvecklas, så att i efterföljande generationer både 
preferensen för draget och draget självt blir mer uttalat (Miller 1983, Fisher 1958/1999).  Om de selekterade 
dragen konsekvent förekommer hos ett kön och preferensen för draget förekommer hos det andra könet, då 
tenderar könsskillnader i draget att utvecklas.

S 5:
Exempel på duglighetsindikatorer inkluderar påfågelns fjäder (för att influera påfågelhönor till parning), långa 



ögonstjälkar hos hannarna bland ögonstälksflugor (för att avskräcka sexuella rivaler), ett iögonenfallande 
hoppbeteende kallat ”stottande” hos gazeller (för att annonsera överflödsenergi och avskräcka rovdjur från 
jagande) och, som en del författare menar (t ex Miller 2000a), att mänsklig uppvaktning uppvisar så som dans, 
musicerande och artistiska och poetiska uttryck.

S 6:
I praktiken är hannar bara utväljande av kvinnliga duglighetsindikatorer när de investerar tillräcklig möda och 
resurser i barn, så som monogama fåglar och människor gör.  Kvinnligt val av duglighetsindikatorer är mycket 
mer förekommande bland arter.

Parningsmönster och sexuell dimorfism

Dessa strategier kan vara långvariga (fokuserande på parbildande och föräldramöda), kortvariga (fokuserar på 
omedelbar kopulering), eller blandade (uppvisande element av både lång- och kortvariga parningsstrategier 
som förutsättningsgaranti).  Parningsmönster refererar till de fyra vanliga typerna av parningsbildning:  
monogami, seriemonogami, polygami och polygynandri.

S 6f:
Tvärtemot populära föreställningar så är exklusiv monogami ganska ovanligt bland mänskliga populationer.  
Bara 16 procent av världens förindustriella kulturer praktiserar monogama äktenskap exklusivt (Schmitt 2005).  
Monogami är ännu mer sällsynt (kring tre procent av arterna) bland icke mänskliga däggdjur.  [Bland fåglar är 
det 90 procent].  Men trots det måste inte social monogami (leva tillsammans och uppfostra barn tillsammans) 
förutsätta genetisk monogami (producerandes avkomma som bara bär partnerns gener).  Nya DNA studier av 
faderskapet visar att många fågelhonor eftersträvar utompar-parning och producerar avkomma avlad av andra 
hannar än deras långvariga partner (Barash & Lipton 2001).

S 7:
Oavsett art så förefaller monogami för det mesta uppstå när maten är knapp och rovdjur är vanliga.  I sådana 
miljöer är omsorg från båda föräldrarna nödvändigt för att tillhandahålla tillräckligt med mat och skydd för 
uppväxande avkommor.

Evolutionära psykologer som Buss (2005) har argumenterat för att seriemonogami är det typiska 
parningsmönstret bland människor, med strikt livslång monogami påtvingad i en del kulturer genom religiösa 
normer.  Inte överraskande så varar det typiska mänskliga parbandet knappt 5 år, ungefär samma tid som 
kvinnor i traditionella kulturer behöver för att fostra ett barn genom graviditet, ammande och småbarnstid 
(Fisher 2004, Jankowiak & Pisher 1992).

Polygami – en individ av ett kön parar sig med många individer av det andra könet – förekommer i två typer:  
Polygyni och polyandri.  Polygyni förekommer när en hanne parar sig med, eller formar par med mer än en 
hona samtidigt.  Typiskt för dessa hannar är att de erbjuder lite föräldrainvestering bortom skydd mot rovdjur 
och sexuella rivalers dödande av avkomman.  I djurens rike är polygyni normen, förekommandes hos kring 90 
procent av arterna och 97 procent av däggjuren.

Polyandri är den kvinnliga versionen av polygami: en hona har många hannar att para sig med.  Detta 
parningsmönster är mycket ovanligt, förekommandes bara hos några få kända arter av fåglar, insekter och 
sjöhästar och i några få mänskliga kulturer i Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indien.  Polyandri uppstår där 
mattillgången är dålig, rovdjur mycket farliga, och där det är färre sedda honor i miljön relativt till hannar.  
Därför kräver fostrandet av barn samarbetande investering av många hannar – ofta bröder eller nära släktingar, 
i enlighet med släktselektering och inkluderande duglighetsteori (Dixson 1998).

Polygynandri, eller promiskuitet, är när inga parbildningar sker.  Polygynandri uppstår vanligen när hannar 
delar ett territorium som överlappar flera honors foderanskaffningsområde, som hos den vanliga schimpansen.  
I sådana system existerar en hierarki, och den dominante alfahannen får de flesta parningstillfällena.  Emellertid 
hittar betahannar ibland tillfällen till att kopulera och producera avkommor (Gagneux, Gonder, Goldberg & 
Morin 2001).  I polygynandriska samhällen är faderskapet förvirrat, eftersom vilken hanne som helst som parat 



sig med en hona kan vara fadern till hennes avkomma.  Följaktligen så är hannar som parat sig med en hona 
mindre sannolika att skada hennes avkomma.

S 7f:
Promiskuitet (som involverar minst mängd av parningsval) gör att bägge könen blir ganska oornamenterade.

S 8:
Sexuell dimorfism mellan arterna hjälper också till att identifiera vilka parningsmönster som har varit artens 
norm över utvecklingstiden (Baker & Bellis).  Till exempel så är schimpanshannars testikelvikt så stor som tre 
procent av deras totala kroppsvikt, jämfört med 0,8 procent hos människan och 0,2 procent hos gorillahannar.  
Det promiskuösa parningsmönstret hos schimpanser antyder att hannar med små testiklar utselekterades 
eftersom de inte kunde ”spola ut” sperman från stortestiklade medtävlare.  Bland polygyna gorillor kontrollerar 
en hanne ett harem av honor med liten eller ingen tävling från andra hannar, så det är lite utselektering av stora 
testiklar och ejakulationer.  Mänskliga hannar är dimorfa jämfört med schimpanser och gorillor, både vad 
gäller testiklar och ejakulationer; detta stödjer antagandet att över utvecklingstiden så har människor varit 
åtminstone milt polygyna (Baker & Bellis 1995).  Denna ståndpunkt supporteras ytterligare av genetiska data 
angående variation i Y kromosomer (gener som överförs från fäder till söner), visandes att endast 19 linjer 
har dominerat i befolkandet av världen.  En linje inom haplogrupp C står för åtta procent av den manliga 
befolkningen i Asien, antydandes att en manlig linje, förmodligen Djingis Kahns, dominerat parandet inom 
denna region för flera hundra år sedan (Zerial, Xue, Bertolle & andra 2003).

S 9:
Vi föreslår också att en del parningspreferenser inte signalerar sanna anpassningsfördelar.  Snarare 
fokuserar några preferenser på icke-anpassnings fördelar som helt enkelt kan vara biprodukter från andra 
selekteringsmekanismer.

Ett evolutionärt närmande till hona-hanne parningsstrategier förväntar att på någon nivå så skiljer sig könen åt 
avseende typerna av nyttan som önskas i en partner.

Emellertid är många uppenbara parningsvalsskillnader mellan könen skillnader i grad, snarare än art, och 
kan vara mer eller mindre giltiga, beroende på om en långvarig eller kortvarit parningsstrategi används.  
Långvariga parningsstrategier förväntas fokusera på signaler kring föräldramöjlighet, kortvariga ska fokusera 
på fertilitetsnytta för en eventuellt producerad avkomma.

Jämförd med andra arter så är de mänskliga hannarna ovanliga i den mängd investering de ger till både partner 
och avkomma.  Men trots det, mängd och kvalitet på hannens investering varierar och kan till stora delar 
avgöras av hans säkerhet på faderskapet, d v s, hur övertygad är han om att avkomman som producerats av 
honan verkligen är hans (Hrdy 1999).

Kvinnor måste förlita sig på flera antydningar för att sluta sig till en mans potential för anförtroende och 
investering.  Ett set ledtrådar signalerar en mans tillgång till materiella resurser.  I uppskattandet av dessa 
ledtrådar frågar kvinnan sig själv:  ”Har han resurserna för att investera i mig och min avkomma”?  Ett annat 
set av ledtrådar antyder en mans villighet att investera.  I stort sett frågar kvinnan:  ”Under förutsättning att 
han har resurserna, vad är sannolikheten för att han kommer att använda dem för att förse mig och mina barn”?

S 10:
Teoretiskt sett kommer vilken som helst värderad resurs som en kvinna kan erhålla från en man att öka hennes 
inberäknade lämplighet.

I flera afrikanska länder där uteslutande män kontrollerar materiella resurser, är den främsta vägen som en 
kvinna kan få tillgång till land och boskap genom äktenskap (Hakansson 1994).  Emellertid  kan kvinnor i mer 
egalitära samhällen, där välstånd är mer jämlikt fördelat och/eller kvinnor bidrar märkbart till familjens resurser 
(Warner, Lee & Lee 1986), erhålla en fördel genom att välja partners baserat på karaktäristika som indikerar 
genetiska eller fertila fördelar.  Tvärkulturella studier har visat att kvinnor från mer egalitära samhällen, som 
Finland och Sverige, lägger mindre vikt vid finansiella resurser hos sina manliga partners (kvinnor har sina 



egna resurser) än vad kvinnor från mer könsrollsrigida samhällen, så som Japan och Indien, gör (Buss 1989).

Kvinnors preferens för män med resurser är inte bara grundat på den direkta fördel hon erhåller, utan också 
delvis på den fördel som ges till hennes barn.  Till exempel hade söner till män med de flesta kamelerna hos 
Gabbra i Kenya mer kvinnliga partners relativt till medtävlare av samma kön, och dessa privilegierade söner 
erhöll deras första fruar tidigare i livet, antydande att Gabbrakvinnor väljer sina partners delvis grundat på 
mannens materiella resurser:  d v s utifrån antal ägda kameler (Mace 1996).  Ett liknande mönster av kvinnors 
preferens för män med materiella resurser har påvisats i många samhällen (Buss 2003b).

Hawkes har noterat att bättre jägare har fler parningspartners och avkommor.  Heath & Hadley (1998) har 
vidgat denna notering genom att inbegripa mannens hela välstånd.  De rapporterade att rika män kommer att 
investera deras rikedom i parningsansatser genom att kanalisera resurser till andra potentiella partners.  Fattiga 
män, med magra resurser, tenderar att investera de resurser de har i föräldraansträngningar (Marlowe 1999).

S 11:
[På kallare breddgrader är mattillförsel viktigare än på varmare].

Ekologiska förutsättningar färgar inte bara mäns förmåga att rikta resurser utan färgar också kvinnors 
preferenser.  Därför eftersöker kvinnor i kallare klimat mer resurser från partners än vad kvinnor i varmare 
klimat gör.

Åtskilliga studier har funnit att kvinnor föredrar män som är längre än dem själva och är fysiskt starka (Buss 
& Schmitt 1993).  Pierce (1996) fann att kvinnor föredrog att para sig med män som är längre än dem själva, 
mer än män föredrog att para sig med kvinnor som är kortare än dem själva.

Faktum är att åtskillig forskning har indikerat att kvinnor föredrar män med hög social status jämfört med 
befolkningen i stort.

S 12:
Vi kan hävda med varierande grad av säkerhet att många fysiska karaktäristika som män och kvinnor finner 
attraktiva tjänar som antydningar om ”goda gener” och/eller hög fertilitet hos det andra könet.

En mängd studier bland många arter har dokumenterat att en variation av miljömässiga stressfaktorer 
interagerande med genetiska processer färgar det fenotypiska uppvisandet av symmetri.  Både miljömässiga 
stressfaktorer (t ex förorening, parasiter, undernäring och raka trauman) och genetiska stressfaktorer (t ex 
inavel och mutationer) har visats öka fluktuerande asymmetri, vilket är associerat med högre instanser av 
hälsorisker hos män och kvinnor (Scutt, Manning, Whitehouse, Leinster & Massey 1997) och överhuvudtaget 
lägre duglighet (Thornhill & Gangestad 1999).

Denna studie [Thornhill & Gangestad 1999] och många andra (t ex Mealey & medförfattare 1999, Grammer & 
Thornhill 1994, Schieb, Gangestad & Thornhill 1999) har demonstrerat att medan folk, inklusive barn, finner 
symmetriska ansikten mest attraktiva så är denna effekt starkast bland vuxna kvinnors graderande av mäns 
ansikten.

S 13:
Personality and Mental Traits

Könsskillnader i personlighet är förekommande bland människor och icke mänskliga djur (Budaey 1999).

Könsskillnader i personlighet har hypotetiskt tänkts framträtt utifrån olika föräldrainvestering hos varje kön.  
Föräldrainvesteringsteorin (Trivers 1972) förutsäger att hannar kommer ägna mer energi för parningsförsök 
och honor kommer ägna mer resurser till föräldrainvestering.  Därför är det inte förvånande att hannar rankas 
högre i personlighetsdomäner inbegripna under närmandeuppförandesystemet, så som social dominans, 
sensationssökande, extroversion och risktagande.  Dessa karaktäristika tillhandahöll förmodligen överlevnads- 
och reproduceringsfördelar för hannar i vårt evolutionära förflutna.  Emellertid så når honorna högre i fostrande/



kärlek, vilket förmodligen också erbjöd reproduktiva fördelar för honor och deras avkomma (Budaey 1999, 
MacDonald 1998, Buss 1997).

S 14:
Buss (1989) har tillhandahållit tvärkulturella bevis för att bägge könen värderar drag som intelligens, vänlighet 
och generositet hos långvariga partners, antydandes att ömsesidigt partnerval också är verksamt.

Kvinnor som selekterar män på grund av kreativitet kanske inte tjänar på det som föräldrainvestering, eftersom 
kreativa avsättningar konsumerar tid och energi.  Emellertid är det sannolikt att kvinnor som selekterar kreativa 
partners ökar sin omfattande duglighet genom producerandet av kreativa söner och döttrar som delar sin mors 
preferens för kreativa yttringar.

Flera bevistrådar antyder att individer som är roliga och underhållande också är sannolika att vara intelligenta, 
energiska, tilltalande och ungdomliga (Miller 2000b).

S 17:
Denna kostnadsskillnad [i avkomman] är grunden för ”Den sexuella strategiteorin” (Buss & Schmitt 1993), 
som stipulerar att mot bakgrund av den givna skillnaden i reproduktionskostnad så placerar män mer kapital i 
sexuella partners kvantitet än kvalitet, jämfört med kvinnor som vanligtvis fokuserar på partners kvalitet.  Till 
skillnad mot de flesta djur, så bidrar mänskliga hannar vanligtvis med en signifikant andel föräldrainvestering 
i deras avkomma.  Följaktligen tenderar män att engagera sig i långvariga relationer med sexuellt attraktiva 
och receptiva kvinnliga partners, kanske ibland kryddande dessa paranden med några kortvariga partners vid 
sidan om.

S 17f:
Män hos Achestammen i nordöstra Paraguay använder uppskattningsvis 6,7 timmar om dagen för 
försörjningsaktiviteter (Hill & Hurtado 1989) och delar omkring 84 % av deras jaktbyte utanför sin direkta 
familj (Hawkes 1991), medan Achekvinnor tillbringar uppskattningsvis 8 timmar om dagen för barnomsorg 
och 4 timmar om dagen för foderanskaffning, delandes endast 58 procent av samlat gods utanför familjen.

 S 18:
Jämfört med kvinnor klassar män kvinnors ansiktsattraktion som snabbt och skarpt minskande med åldern 
(Henss 1991).

S 19:
Andra studier har funnit en manlig preferens för vanliga gentemot ovanliga alleler (Thornhill & co 2003)…  
väljandes en partner med en vanlig MHC [Major Histocompatibility Complex] allel kan öka sannolikheten 
för att paret delar samma allel, indirekt ökandes en mans duglighet genom att minska chanserna för att hans 
partner spontant ska abortera fostret.

Tvärkulturellt tenderar män att föredra långvariga partnerskap med kvinnor som är fysiskt friska och som 
tycker om hem och barn (Shackelford, Goetz & Buss 2005).  Buss (1989) har visat att män i många kulturer 
också föredrar kvinnor som är snälla och lojala.  Dessa resultat kan vara relaterade till mäns föredragande av 
säkert faderskap.

…kvinnor kommer vanligtvis högre på skalan för fostran och kärlek… men därtill har kvinnor genomsnittligt 
högre nivåer av neurotiskhet än män.  Folk som graderas högt neurotiskt tenderar att uppvisa större känslomässigt 
ansvar…  Därmed, kan män kanske dra fördel av neurotisism hos en partner genom lägre risk för kopulering 
utanför parbildningen (EPC Extra-pair copulation).

S 20::
En annan universell manlig referens för partner är ungdom (Buss 1989).  Buss har funnit att män genomsnittligt 
föredrar kvinnor som är 2,5 år yngre än dem själva, sträckande sig mellan två och sju år, beroende på kulturen.  
Dessa resultat stöds av nya US Census data som visar att den största delen heterosexuella gifta och samboende 
par inkluderar män som är 2-5 år äldre än sina partners (36,8 % respektive 28,6 %, Fields & Casper 2001).  



Notabelt är att föredragna åldersskillnader ökar när män blir äldre, med män föredragandes kvinnor som är allt 
yngre jämfört med deras egen ålder (Kenrick & Keefe 1992).  Andra studier har rapporterat att kvinnor i åldern 
för sin fertilitetstopp, i stort sett mellan 19-25, vanligtvis rankas som mest attraktiva av män.

Eftersom kvinnor har ett trängre reproduktionsfönster jämfört med män, så har män som över den evolutionära 
historien befruktat unga kvinnor haft den största reproduceringsframgången.

S 23:
Tvärkulturellt kombinerade uppskattningar av åtminstone en akt av äktenskaplig otrohet är 20-50 % för 
kvinnor och 30-60 % för män (Buss & Shackleford 1997a).  Oavsett vilken uppskattning man accepterar som 
representativ, faktum är att kvinnor engagerar sig i kopulationer utanför förhållandet, även om de vanligtvis 
rapporterar tillgivenhet för deras partners utanför parrelationen (Glass & Wright 1985).

S 24:
Några av de mest förbryllande resultaten kring kvinnors val av partner de senaste tre decennierna tycks stödja 
hypoteser relaterade till resurserhållande och genetiska fördelar.  Till exempel så har det länge uppmärksammats 
att barn till skilda föräldrar ofta uppvisar ett antal psykologiska effekter associerade med frånvaro av fader (t 
ex Santrock 1977, Santrock 1975).  Vanligtvis betraktas dessa effekter som ”negativa” eller socialt avvikande.  
Emellertid, från ett evolutionärt perspektiv så kan dessa effekter betraktas som konsekvenser av en korttida 
parningsstrategi, som kan vara adaptiv utifrån de färre resurser och mindre föräldrainvestering som regelbundet 
ackompanjerar frånvaro av fader (t ex Belsky, Steinberg & Draper 1991, Chisholm 1988).  Till exempel så har 
Belsky, Steinberg & Draper i deras teori om socialisering förutsatt att en mängd drag i familjmiljön under de 
första sju åren i livet, inklusive frånvarande fader, placerar döttrar på en utvcklingsbana mot tidig pubertet och 
sexuellt beteende; i stort sett tjänar den familjära mikromiljön som ett lackmustest på makromiljön.  Därför, 
erfarenheten att bli fostrad av en ensam mor leder en flicka till att ta upp den optimala parningsstrategin 
för de ekologiska villkor som ofta ackompanjerar frånvaro av fader.  Dessa villkor inkluderar den relativa 
otillgängligheten på passande män för långvariga relationer, mindre sannolikhet för investering av manliga 
partners som en flicka kan möta i vuxenlivet, färre resurser i allmänhet, och större oförutsägbarhet i miljön.   
Familjära stressfaktorer och särskilt frånvaro av fader är kopplade med en mängd olika fysiologiska och 
psykologiska utfall för kvinnor, inklusive tidigare menarche, tidigare inträdande i sexuell aktivitet, yngre ålder 
vid första födelsen, och högre fall av affektiva störningar (Ellis 2004).

S 25:
En mängd studier har verkligen visat att män genomsnittligt föredrar fler sexuella partners, går med på sex 
snabbare, sänker sina ”krav” (d v s preferenser i relation till korttida parbildning, Buss & Schmitt 1993) och är 
mer sannolika att besöka prostituerade (Kinsey, Pomeroy & Martin 1948) än kvinnor är.

Som med flickor från hem med frånvarande fader, kommer pojkar uppfostrade i sådan miljö också uppvisa 
tendenser av korttida parning i en tidigare ålder.  Draper & Belsky (1990) har noterat, att pojkar med frånvarande 
fader uppvisar mer maskulint beteende än deras åldersjämlikar med närvarande fader, inkluderande mer 
aggressiva tendenser, mer risktagande och mer tävlingsbeteende.  Dessa beteenden är alla indikatorer på större 
parningssträvanden och ackompanjerar vanligtvis mindre föräldrainvesteringstendenser i vuxen ålder.  Det kan 
vara så att dessa pojkar engagerar sig i sådant beteende p g a en delad genetisk länk (d v s att de är i ett hem 
med frånvarande fader därför att deras far var en korttidsstrategstyp av kille).  Emellertid, deras uppförande 
kan också vara ett gensvar på miljön.

S 26
Mot bakgrund av spektret av bedragande så tenderar män att fokusera på ledtrådar som antyder en partners 
otrohet, medan kvinnor fokuserar på signaler som antyder deras partners emotionella involverande med någon 
annan, vilket kan signalera resursdelande.
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