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Artbildning – det stora mysteriet 

Paulina Widell 

Artbildning, det vill säga uppkomsten av nya arter, har länge varit en central fråga för många 

forskare. Hur uppkommer nya arter? Hur lyckas de etablera sig och konkurrera med redan 

befintliga arter? Vad är det egentligen som händer på den genetiska nivån, det vill säga vilka 

mönster ser man i arvsmassan under artbildning? Detta är några av de frågor som forskare har 

försökt att förstå och förklara under åren. Idag är artbildning ett centralt ämne inom 

evolutionsbiologin och mycket forskning sker kring detta ämne.   

Forskningen kring artbildning grundar sig i Darwins arbete. Darwin spekulerade om att den 

”kraft” som driver populationer till olika arter är naturlig selektion. Begreppet betyder att 

individer som klarar sig bättre i en specifik miljö än andra individer kommer att överleva och 

därmed sprida sina gener vidare. Idag vet man att detta är en viktig faktor som driver 

artbildningen men arbildning kan även drivas av ”sexuella val” eller att slumpen avgör vilka 

individer som parar sig och därmed bidrar med sitt genetiska material till nästa generation.  

Arter kan defineras på ett flertal sätt men vanligast är att de defineras enligt det biologiska 

artkonceptet. Konceptet innebär att parning mellan individer av olika populationer förhindras 

på grund av en eller flera reproduktiva barriärer. Dessa barriärer kan uppstå före eller efter 

parning, kan uppkomma under olika senarion och bero på olika saker. Det mönster man ser i 

arvsmassan under artbildning har inget typiskt utseende. Forskare har hittat få delar med stor 

effekt samt många delar med mindre effekt på isolering mellan populationer. Än så länge 

finns det inte tillräckligt med studier för att dra några slutsatser om antal, storlek eller effekt 

som delar av arvsmassan har på artbildningen. 

Artbildning är komplext och unikt för varje fall som sker. Det finns därför oändligt många 

kombinationer som kan uppstå i arvsmassan som kan leda till olika barriärer mellan 

populationer och dessutom kan flertalet barriärer samverka för att göra dem till olika arter. 

Artbildning är också en process som sker över tid vilket gör det svårt att se skillnad mellan 

faktorer som orsakar och faktorer som är konsekvens av artbildning.  

Vitvingar (leptidea) är en grupp av tre fjärilsarter (L.juvernica, L.sinapis och L.reali) som är 

spridda över Euroasien och reproduktivt isolerade från varandra. Kromosomantalet inom samt 

mellan fjärilsarterna varierar och en barriär som bidrar till isolering är att honorna från varje 

art väljer att para sig med artfränder. Skogsvitvingen (L.sinapis) har en stor utbredning över 

Euroasien och antalet kromosomer hos individer ökar longitudinellt över Euroasien (56 i 

Östra Kazakstan och Norra Europa till 106 i Spanien). Studier på populationer från Sverige, 

Kazakstan och Spanien visa att den svenska och kazakstanska populationen är mer genetiskt 

lika varandra än den spanska populationen. Förklaringen till detta kan vara skillnader i 

ekologi samt kromosomantal mellan vissa populationer och skulle i slutändan kunna leda till 

att vi får helt isolerade arter.  


