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Mekanismen bakom fikonsanktioner 
 

Lovisa Dück 
 

 

Mutualism är inom biologi ett förhållande mellan två arter som gynnar båda parter. Ett 

exempel på ett sådant mutualistiskt förhållande är samspelet mellan fikonträd och 

fikonsteklar. Båda parterna är helt beroende av varandra för sin överlevnad; fikonträden är 

beroende av pollination av steklarna och fikonsteklarna är beroende av fikonen för att kunna 

lägga sina ägg. Bland fikonsteklarna finns dock en liten andel individer som inte bär pollen 

och därmed inte uppfyller sin uppgift som pollinatör. Dessa individer drar nytta av 

interaktionen, utan att ge något tillbaka (d.v.s. utan att samla pollen och pollinera 

blommorna). Forskning har dock visat att vissa fikonträd kan abortera fikon (d.v.s. släppa 

fikon så att de faller till marken och avkomman dör) eller på annat sätt minska antalet 

fikonsteklar som utvecklas i fikon där s.k. ”fuskande” individer har lagt sina ägg. Denna 

mekanism kallas för värdsanktion, och hjälper till att hindra fuskande individer från att öka i 

antal och sprida sig i populationen. Om dessa individer skulle sprida sig i populationen kan 

det i längden leda till att samspelet mellan fikon och steklar bryts ner. 

 

Men hur kan växten känna av att den inte blivit pollinerad, och hur går det till när den 

aborterar sina fikon? Man vet mycket lite om de bakomliggande fysiologiska mekanismerna. 

Studier har visat att sanktionerna mellan olika fikonträdsarter varierar; vissa aborterar nästan 

alla icke-pollinerade fikon medan andra bara aborterar en bråkdel av dem. Vissa fuskande 

fikonsteklar straffas således hårdare än andra. Vi vet inte så mycket om vad det är som 

orsakar dessa skillnader. Syftet med denna studie var att bättre förstå de fysiologiska 

mekanismer som ligger bakom fikonsanktionerna och varför de varierar mellan arter. Vi 

studerade tre olika arter av fikonträd och fann stora skillnader mellan dem. I framtida studier 

bör man inkludera ännu fler arter som man vet skiljer sig åt, för att ytterligare bringa klarhet 

kring de bakomliggande mekanismerna och få en bättre förståelse för hur mutualistiska 

interaktioner upprätthålls.  

 


