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FORSKNING

Till skillnad från många andra 
djur är vi människor (oftast) ext
remt petiga med vem vi flyttar ihop 
och får barn med.

På pappret ser det enkelt ut. Du 
träffar någon, blir kär och lever 
lycklig i alla dina dagar.

Verkligheten ser annorlunda ut. 
Inte sällan föregås det hela av en 
lika omständlig som pinsam pro
cess som brukar innehålla allt från 
nervöst flirtande och misslyckade 
dejter till förnedrande ”Tack, men 
nej tack...”

Ur ett evolutionärt perspektiv är 
fenomenet märkligt, eftersom det 
kan betraktas som ett slöseri med 
både tid och energi.

Faktum är att forskarna inte helt 
förstått poängen med denna krä
senhet. För i naturen – och enligt 
den allsmäktiga evolutionen under 

vilkens lagar vi alla lyder – hand
lar det först och främst om att fort
planta sig och föra så bra gener som 
möjligt vidare till nästa generation. 
Punkt slut.

Så ser det ut, åtminstone enligt 
forskningen som hittills fokuserat 
på generna och deras betydelse vid 
val av partner.

Nästan ingen forskning har 
gjorts på betydelsen av beteendet. 
Vikten av att kunna välja och hitta 
någon vi trivs med.

– Vi ville undersöka om det, rent 
evolutionärt, även är viktigt att 
hitta en partner med rätt beteende. 
Att vara beteendekompatibla, sna
rare än genetiskt kompatibla, säger 
Ilka Ihle, forskare vid Max Planck
institutet för ornitologi i Tyskland.

Hon och hennes kollegor valde 
att studera zebrafinkar.

– De påminner lite om oss männ
iskor. De håller sig oftast till en 
partner och de delar på bördan 
både vad gäller boet och ungarna.

MEN FRAMFÖR ALLT, säger hon, 
finns det – till skillnad från många 
andra fåglar – ingen given mall 
elle r konsensus bland honorna för 
vilken hanne som är mest attraktiv, 
som långa eller färggranna stjärt
fjädrar.

I stället tycks honorna välja sina 
partners efter individuella prefe
renser.

Forskarna utgick från 160 fåglar 
och lät honorna, i grupper om 20, 
välja fritt bland lika många hannar. 
När fåglarna väl hade parat ihop sig 
fick hälften av paren leva lyckliga 
i alla sina dagar med allt vad det 
innebar av bo och ungar.

För paren i den andra hälften blev 
det däremot skilsmässa och ett nytt 
tvångsäktenskap. Honorna fick 
välja en hanne som även han hade 
tvingats bort från ”sin” hona.

Paren, nöjda eller missnöjda, 
lämnades sedan ifred även om de 
övervakades noga.

Till forskarnas förvåning över
levde 37 procent fler ungar bland 
de par där fåglarna hade fått välja 
sin partner i lugn och ro.

– Antalet döda embryon, däre
mot, var desamma i båda grupper
na. Tillsammans med andra resul
tat drar vi slutsatsen att skillnaden  
i överlevnad främst beror på bete
endekompatibilitet och inte gene
tisk kompatibilitet, säger Ilka Ihle.

Av studien, som publiceras i Plos 
Biology, framgår att hannarna i de 
par som hade ”tvingats” ihop till
bringade betydligt mindre tid vid 
boet, framför allt under de kritiska 
första 48 timmarna.

DESSUTOM VAR HONORNA i dessa 
par mindre villiga att para sig, 
samtidigt som graden av otrohet, 
både bland hannar och honor, var 
avsevärt högre.

– Att jämföra med tvångsäkten
skap kanske är lite väl drastiskt. 
Även om man väljer en partner till 
sitt barn vill man väl att de ska bli 
lyckliga, varför man nog ändå för
söker matcha. Men studien säger 
något om vikten av att vara bete
endekompatibla och betydelsen 
av att följa sina preferenser för att 
bli motiverad inför föräldraskapet, 
säger Ilka Ihle.
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ZEBRAFINKAR. Till skillnad från många andra fågelarter väljer zebrafinkar partners utifrån beteendet, snarare än utseendet. Exakt vad hos hannarna det är som honorna går igång på vet man inte.
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Fakta: Vanlig burfågel
*	Zebrafinkar, som har sin naturliga 
hemvist i Australien, är en vanlig 
burfågel. Fåglarna känns lätt igen på 
sina zebrarandiga stjärtfjädrar och 
hannarnas röda kindfläck.
*	Till skillnad från de flesta andra 
fågelarter tycks honan i första hand 
inte välja partner som ser starka  
eller extra hälsosamma ut. Exakt 
vad som får igång honorna vet inte 
forskarna, men de tycks föredra 
hannar som har liknande ”intressen” 
som de själva, exempelvis en  
nyfikenhet på omvärlden.
*	Den aktuella studien visar att  
förmågan att få välja sin partner  
utifrån beteendet är viktigt för  
zebrafinkar, även ur ett evolutionärt 
perspektiv. Ungar till fåglar som 
inte får göra det överlever i mindre 
omfattning, jämfört med fåglar som 
får det.

VETENSKAP: LIKNANDE BETEENDE VIKTIGARE ÄN LIKNANDE GENETIK

För zebrafinkar är beteendet viktigare än utseendet.  
Det säger något om varför vi människor håller på som vi  
gör – och varför tvångsäktenskap är en dålig idé.


