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“ I fear not the man 
who has practised 
ten thousand kicks 
- I fear the man who 
has practised ONE kick 
ten thousand times”

Vad skulle Bruce kunna lära mjukvarutestarna hos Adobe?



Några forskare gjorde ett experiment som gick ut på att man 
släppte in tjugo apor i ett rum där man byggt en trappa och 
hängt en klase bananer högst upp. I mitten av trappan monte-
rades en sensor som löstes ut om någon passerade den, och då 
sprutades alla de andra aporna ner av en stark kall vattenstråle.

Detta resulterade i att aporna ganska snart började hindra var-
andra från att försöka få tag på bananerna, för ingen ville ju bli 
blöt för att någon annan skulle på fest!

Efter ett tag gick därför ingen apa uppför trappan längre, för då 
fick man stryk.

Då tog forskarna ut en apa ur rummet och satte in en ny apa. 
Den nya apan konstaterade snabbt att i det här rummet fanns en 
trappa, en klase underbara bananer och nitton idioter som var 
kvar på golvet.

Halvvägs uppför trappan fick dock apan stryk av de andra aporna 
och lärde sig snabbt att det inte var nån idé att försöka få tag på 
bananerna.

Berättelsen om   de tjugo aporna
Ur “YCDBRALAI - You Can’t Do Business Running Around Like An Idiot” av Klas Hallberg

Allt återgick till sitt lugna och stabila läge tills forskarna bytte ut 
ännu en apa och samma visa upprepades.

Så småningom visste därför de kvarvarande aporna att det kom-
mer att komma nya apor som ska tuktas och de stod därför be-
redda direkt när en ny apa släpptes in. Detta ledde till att fors-
karna till slut kunde montera bort sensorn – det var aldrig nån 
apa som överhuvudtaget försökte ta sig uppför trappan. 

Bland de tjugo aporna rådde helt enkelt ett slags anda av att ”så 
gör vi inte här inne”.

Det hela slutade med att man hade bytt ut alla tjugo aporna och 
monterat bort sensorn. Alltså: det fanns ett rum med tjugo apor 
varav ingen någonsin hade upplevt att bli bestraffad med vat-
tenstrålen för sin initiativkraft. Detta samtidigt som sensorn var 
bortplockad och vilken som helst av aporna när som helst hade 
kunnat gå uppför trappan och hämta bananer åt både sig och 
sina kamrater.

Berättelsen om   de tjugo aporna

http://www.klashallberg.se/Default.aspx?mid=Products&ctl=ProductDetails&prodid=0b720658-29fa-4fc0-ba1d-3d051cdb26fa&navid=79


Tack alla sköna mjukvarutestare!

För att jag fick komma och prata en hel eftermiddag. Jag hoppas att dom
allra flesta av er fick både nytta och nöje av min föreläsning.

Jag tar gärna emot feedback för att kunna bli ännu bättre. Lämna här!  
Om du vill få information från mig ungefär 4 gånger om året kan du anmäla 
dig till mitt nyhetsbrev, det gör du enklast på min hemsida. Direktlänk här! 
Förutom information om nya böcker och föreläsningar får du också 
tillgång till mina videokrönikor, boktips och annat smått och gott.

May the force be with you!

Klas
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