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Abstract 
The spread of the invasive garden lupin (Lupinus polyphyllus) in Sweden threatens the 

survival of many native plant species. It is unclear how ongoing global warming may affect 

the species' invasion success. In this Bachelors essay I have therefore studied how the growth 

and phenology of the garden lupin varies with latitude in Europe to determine if the species 

shows any fitness differences depending on the temperature. Twenty garden lupin 

populations from Trier (Germany) in the south to Umeå (Sweden) in the north were followed 

during a single growing season and data on the plant’s height and the length of the 

inflorescences were collected. Regression analysis showed that there was no relationship 

between latitude and aboveground biomass or length of inflorescence. Reproductive biomass, 

on the other hand, developed earlier in the growing season at lower latitudes than at higher 

ones. The study indicates that a warmer climate may have a positive effect on the 

reproduction and spread of the garden lupin. Local microclimatic effects appear to have a 

major impact on its relative fitness though, which means that some populations may benefit 

more than others. The species’ range may expand further north as rising temperatures and 

fewer frost days make new areas available for the species. 

 
 
Sammanfattning 
Den invasiva blomsterlupinens (Lupinus polyphyllus) spridning i Sverige är ett hot mot 

många inhemska växtarters överlevnad. Det är oklart hur den pågående globala 

uppvärmningen kan komma påverka artens invasionsframgångar. I det här kandidatarbetet 

har jag därför studerat hur blomsterlupinens tillväxt och fenologi varierar längs latitud i 

Europa i syfte med att avgöra om arten visar fitnesskillnader beroende på temperatur. Tjugo 

populationer från Trier (Tyskland) i söder till Umeå (Sverige) i norr följdes under en 

växtsäsong och data på blomsterlupinplantornas höjd samt blomställningarnas längd 

samlades in. Regressionsanalysen visade att det inte fanns något signifikant skillnad mellan 

latitud och ovanjordisk biomassa eller blomställningens längd. Däremot utvecklades den 

reproduktiva biomassan tidigare i växtsäsongen i de lägre breddgraderna i Europa jämfört 

med de högre. Studien ger en indikation om att ett varmare klimat kan ha en viss positiv 

påverkan på blomsterlupinens reproduktion och spridning. De lokala mikroklimatiska 

effekterna verkar dock ha en stor påverkan på dess relativa fitness, vilket betyder att vissa 

populationer kan gynnas mer än andra. Utbredningsområdet kan komma utökas mer norrut 

när stigande temperaturer och färre frostdagar gör nya områden tillgängliga för arten. 
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Introduktion 

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald i Europa och detta har 

uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Transportinfrastruktur anses vara en av de 

viktigaste spridningsvägarna för invasiva främmande arter idag (Tschan, 2018). 

I denna kontext har vi fått upp ögonen för blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), en flerårig 

ärtväxt (Fabaceae) vars negativa påverkan på den biologiska mångfalden flitigt har 

diskuterats i media. Arten har sin ursprungliga utbredning i västra Nordamerika (Wissman, 

Norlin & Lennartsson, 2015), där den växer vid vattendrag, på ängar, längs vägar och i andra 

störda miljöer (Fremstad, 2010). Blomsterlupinen infördes i England som trädgårdsväxt i 

början på 1800-talet och blev snabbt populär prydnadsväxt även i övriga Europa. På vissa 

håll, exempelvis i Tyskland, har den också planterats för att gödsla näringsfattig 

jordbruksmark och för att undvika erosion efter skogsavverkning eller vägkonstruktion 

(Fremstad, 2010). Idag är blomsterlupinen naturaliserad i Centraleuropa och Norden, och 

växer i liknande habitat som i sitt ursprungliga utbredningsområde på andra sidan Atlanten 

(Fremstad, 2010; Plants of the World Online, 2019). Blomsterlupinen reproducerar sig främst 

genom frön och enskilda plantor har en förväntad livslängd på cirka 20 år (Ramula, 2014). 

Blomsterlupinen finns inte med i EU:s förteckning över invasiva främmande arter och 

innefattas inte heller av någon nationell lagstiftning (Naturvårdsverket, 2019). Detta betyder 

dock inte att blomsterlupinens spridning saknar problematik. I Sverige ställer arten till 

problem då den på vissa håll hotar tränga undan den inhemska ängs- och hagmarksfloran som 

har sin sista tillflyktsort längs vägar (Auestad, Rydgren & Austad, 2011; Trafikverket, 2012). 

Blomsterlupiner är storvuxna och kan forma täta bestånd, vilket effektivt konkurrerar ut de 

flesta inhemska ängs- och hagmarksväxterna i de artrika vägkanterna (Wissman et al., 2015). 

Det har dessutom visat sig att blomsterlupiner gror lättare och överlever bättre i artrika 

miljöer (Jauni & Ramula, 2017), vilket kan göra de artrika vägkanterna extra sårbara för 

blomsterlupininvasion. Det kan därför vara nödvändigt att ta fram en nationell 

bekämpningsplan för blomsterlupin. Wissman et al. (2015) förespråkar att det införs en 

nationell svartlista över invasiva främmande arter, däribland blomsterlupinen skulle ingå. 

 
För att göra bekämpning av blomsterlupin hållbar i längden måste man ta hänsyn till de 

pågående klimatförändringarna. Fenologiska undersökningar visar att växtsäsongen har blivit 

längre på många håll på norra halvklotet (Zeng, Jia & Epstein, 2011). Uppvärmningen av 

klimatet påverkar redan växtsamhällenas utbredning och artsammansättning och dessa 

förändringar kommer med stor sannolikhet öka i framtiden (Franklin, Serra-Diaz, Syphard & 
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Regan, 2016). Beroende på art kan varmare klimat och förändrad fuktighet antingen hjälpa 

eller förhindra invasiva främmande växtarters spridning (Zhang, Zhang, Peng, Zobel & 

Kumar, 2014). Invasionsframgång är relaterad till resursanvändning och resurstillgänglighet, 

vilket gör att man kan mäta en arts invasionsframgångar genom att exempelvis titta på 

variationer i dess biomassa (Davis, Grime & Thompson, 2000). I växtekologi används 

biomassamätningar ofta till att uppskatta plantornas relativa fitness; ökad storlek har generellt 

visat sig leda till större fertilitet och därmed större potentiell reproduktion (Younginger, 

Sirová, Cruzan & Ballhorn, 2017). Tidigare studier har exempelvis visat att hos en stor 

variation av växter innebär en högre ovanjordisk biomassaproduktion en ökad storlek på 

fröbanken (Bakker et al., 2018). Detta samband är särskilt påtagligt hos många ärtväxter, och 

bör tas i åtanke vid bekämpning av invasiva främmande arter (Bakker et al., 2018). Vi saknar 

idag kunskap om hur blomsterlupinens relativa fitness kan komma påverkas av ett varmare 

klimat, och därför kan ett första steg vara att se om högre temperaturer leder till en 

biomassaökning hos arten. Generellt ökar alla fröväxters biomassaproduktion vid varmare 

temperaturer, men en del studier pekar på att ärtväxternas biomassaproduktion ovan jord 

faktiskt skulle minska vid högre temperaturer (Lin, Xia & Wan, 2010). Andra studier tyder på 

det motsatta; hos i alla fall en del av ärtväxterna ökar biomassan eller förblir oförändrad 

(Whittington & Powers, 2012; Cowles, Wragg, Wright, Powers & Tilman, 2016). I Finland 

växer blomsterlupinerna fortare i den varmare och fuktigare sydliga regionen jämfört med 

den centrala regionen, men biomassaproduktionen varierar inte signifikant beroende på 

region (Ramula, 2014). Samma studie visar också att populationstillväxten ökar linjärt ju 

större vegetativ tillväxt som plantorna har, oavsett region (Ramula, 2014). 

 
Younginger et al. (2017) skriver att även om biomassa är ett bra och enkelt mått på relativ 

fitness hos de flesta pionjärväxterna, vilket blomsterlupinen ju är, är det alltid önskvärt att 

studera ytterligare fertilitetsmått om möjligt. Hos många växtarter kan större blomställningar 

leda till ökad pollination, och därmed förbättrad fertilitet (Ohara & Higashi, 1994). Detta 

gäller exempelvis för Lupinus texensis, en släkting till blomsterlupinen. Även om större 

blomställningar inte leder till ett ökat antal frön hos denna art, hjälper det till att förlänga 

pollineringssäsongen. Blomningstiden förlängs, och i de fall som det finns brist av 

pollinerare, kan plantornas chanser till lyckad pollination öka (Schaal, 1980). I Finland har 

man faktiskt sett att längre blomställningar leder till en större fröproduktion hos 

blomsterlupin, även om denna korrelation är olika stark beroende på population och region 

(Satu Ramula, personlig kommunikation, 9 december 2019). I södra Finland är 
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fröproduktionen större (Ramula, 2014), men detta verkar hänga mer samman med att 

blomsterlupinplantornas fruktbaljor där mognar i större utsträckning jämfört med centrala 

Finland (Satu Ramula, personlig kommunikation, 9 december 2019). Så även om 

blomställningarnas längd ensam inte kan avgöra plantans framtida fröproduktion, kan det 

ändå ge en indikation om fertilitet. Det kan därför vara intressant att titta på hur 

blomställningarnas storlek hos blomsterlupinen påverkas av temperaturen, i kombination med 

biomassavariation. Dessutom är blomsterlupinbekämpning effektivast när plantorna klipps 

ner vid blomning. En för sen klippning kan leda till att frökapslarna mognar på redan 

nerklippta plantor (Brobäck, 2015). Blomningsfenologi är alltså en viktig aspekt att ta hänsyn 

till när man planerar åtgärder för att förhindra artens ytterligare spridning. 

 
I den här C-uppsatsen vill jag studera hur blomsterlupinens relativa fitness och fenologi 

påverkas av temperaturen. En större ovanjordisk biomassa och längre blomställningar i de 

sydliga breddgraderna idag skulle kunna tyda på en förbättrad relativ fitness i norr vid 

varmare temperaturer. Den fenologiska informationen, det vill säga när högsta biomassan och 

maximala blomställningslängden nås längs olika latituder, kan i sin tur hjälpa till att planera 

bästa tidpunkt för eventuell bekämpning i framtiden. Generellt kan man räkna med att 

temperaturen sjunker 0.55 °C per breddgrad från ekvatorn mot polen på norra halvklotet 

(Lee, 1969), och därför använder jag latitud som proxy för temperaturen. Växternas höjd är 

starkt korrelerad med biomassan ovan jord (Salas Fernandez, Becraft, Yin & Lübberstedt, 

2009) så blomsterlupinplantornas höjd fungerar som proxy för biomassan. Jag ställer följande 

frågor: 

 
1. Är blomsterlupinens biomassaproduktion ovan jord högre och blomställningarna längre i 

de lägre breddgraderna i Europa jämfört med de högre? 

 

2. Når blomsterlupinerna sin topp i mängden ovanjordisk biomassa tidigare i växtsäsongen i 

de lägre breddgraderna i Europa jämfört med de högre? 

 

3. Når blomsterlupinens blomställningar sin maximala längd tidigare i växtsäsongen i de 

lägre breddgraderna i Europa jämfört med de högre? 
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Material och metod 
Under våren 2019 drogs det igång ett medborgarforskningsprojekt vars syfte var att samla in 

data på biomassa och blomning hos olika blomsterlupinpopulationer i Europa. 

Datainsamlingen skedde i populationer längs vägkanter i Tyskland, Polen, Danmark, Sverige 

och Norge, och gjordes av volontärer i respektive land. Volontärerna valde var sin 

blomsterlupinpopulation på en solig, öppen och inte en alltför lutad plats längs en bilväg. 

Sammanlagt var det 20 blomsterlupinpopulationer som ingick i projektet (Tabell 1). 

Populationerna låg mellan 49°88’ – 63°49’ nordliga breddgrader, och avståndet mellan de 

mest nordliga och de mest sydliga populationerna var 2036 km. Minsta avståndet mellan 

populationerna var 46 km. 

 
Innan studiens början hade alla volontärer fått skriftliga instruktioner om hur datainsamlingen 

skulle ske; detta för att säkerställa att datainsamlingen skulle göras på samma sätt på alla 

platser. Datainsamlingen pågick dock olika länge för de olika populationerna, då både 

startdatumet och antalet mätveckor påverkades av hur volontärerna hade möjlighet att besöka 

sina fältlokaler. Dessutom var man också tvungen att anpassa mätperioden efter 

växtsäsongen, som börjar tidigare längre söderut än vad den gör i norr (Rötzer & 

Chmielewski, 2001). De första mätningarna ägde rum under vecka 18 och de sista 

mätningarna gjordes under vecka 31 (Tabell 1). I början av växtsäsongen märktes 10 plantor i 

varje population ut, och sedan besöktes lokalerna cirka en gång i veckan. Plantornas 

grenverkshöjd (utan blomställning) och totala höjd (inklusive blomställning) noterades. En 

del av plantorna dog under studiens gång av olika anledningar. Antal kvarvarande replikat vid 

studiens slut varierade från 7–10 (Tabell 1). Utöver höjdmätningarna fotograferades varje 

plantas huvudblomställning upprepade gånger från och med när dessa först blivit synliga. 

Längden på blomställningarna räknades fram genom att analysera fotografierna i programmet 

ImageJ (Schneider, Rasband & Eliceiri, 2012). Längddatan på blomställningarna som har 

använts i den här studien kommer från 7 populationer (Tabell 1) då resten av fältlokalerna 

inte hade hunnit skicka in fotografierna innan analysernas början. 

 
Plantornas höjd med och utan blomställning samt blomställningarnas längd fördes över till 

Microsoft Excel for Mac (Version 15.32) för sammanställning. För varje mätningsdag per 

population beräknades medelvärdet på de 10 plantornas grenverkshöjd (utan blomställning), 

totala höjd (inklusive blomställning) och huvudblomställningens längd. Sedan noterades det 

vilken mätningsdag (julianska dagar) som populationerna hade nått sin maximala biomassa; 
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det vill säga när plantorna i genomsnitt nått sin maximala grenverkshöjd respektive totala 

höjd och maximal längd av huvudblomställningen. Efter detta gjordes det sex linjära 

regressionsanalyser i IBM SSPS Statistics (Version 26). Tre av analyserna mätte sambandet 

mellan latitud och ovanjordisk biomassa samt latitud och blomställningens längd, medan de 

resterande tre analyserna mätte sambandet mellan latitud och datum med högst ovanjordisk 

biomassa samt latitud och datum med längst blomställning. 

 
Tabell 1. Populationerna från söder till norr, land, platsens koordinater, veckorna då datainsamlingen 

gjordes, antal besök på platsen samt antal replikat kvar i slutet av studien. De gråmarkerade fältlokalerna 

bidrog med fotografier på huvudblomställningens längd. 

Population	 Land	 Koordinater	 Veckor	 Antal	besök	 Antal	
replikat	

TRIE	 Tyskland	 49°48'56.0''N	6°34'27.0''E	 18-27	 10	 10	
JAWO	 Polen	 50°14'14.8"N	19°13'38.6"E	 19-25	 7	 9	
GIES	 Tyskland	 50°27'20.1"N	8°35'18.3"E	 20-27	 8	 10	
RHON	 Tyskland	 50°27'47.2"N	10°02'55.8"E	 21-30	 7	 9	
SUDE	 Polen	 50°34'21.6"N	16°27'00.9"E	 18-23	 6	 10	
MARB	 Tyskland	 50°48'21.3"N	8°48'30.8"E	 20-28	 9	 10	
ERZG	 Tyskland	 50°56'11.3"N13°42'39.0"E	 18-25	 8	 10	
WROC	 Polen	 51°02'58.8"N	17°15'03.2"E	 19-27	 9	 9	
SWHA	 Tyskland	 51°39'58.5"N	10°36'25.9"E	 21-29	 6	 10	
HAMB	 Tyskland	 53°32'54.3"N	9°52'10.3"E	 19-27	 9	 8	
KIEL	 Tyskland	 54°20'55.9"N	10°06'17.9"E	 19-29	 12	 10	
ODEN	 Danmark	 55°22'11.6"N	10°25'22.7"E	 18-25	 6	 10	
LINK	 Sverige	 58°10'31.9"N	15°42'50.5"E	 20-28	 9	 8	
OREB	 Sverige	 59°15'53.4"N	15°20'22.9"E	 20-25	 6	 7	
KRIS	 Sverige	 59°20'15.9''N	14°11'33.3''E	 19-26	 7	 7	
KARL	 Sverige	 59°24'10.8"N	13°37'23.8"E	 18-27	 10	 10	
RATT	 Sverige	 60°52'46.5"N	15°07'43.2"E	 22-31	 6	 10	
RESE	 Sverige	 63°20'51.3"N	17°00'15.7"E	 22-26	 5	 10	
TRON	 Norge	 63°24'49.1"N	10°24'28.4"E	 23-27	 5	 9	
UMEA	 Sverige	 63°49'46.6"N	20°19'53.9"E	 21-27	 7	 9	

 
 
Resultat 
Frågeställning 1: Biomassa och blomställningens längd 

Är blomsterlupinens biomassaproduktion ovan jord högre och blomställningarna längre i de 

lägre breddgraderna i Europa jämfört med de högre? För att besvara den här frågan 

betraktades tre variabler; grenverkets maximala höjd utan blomställning, plantornas totala 

höjd med blomställning samt huvudblomställningens längd. Grenverkets maximala höjd 
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varierade mellan 50,5 cm och 86,4 cm, med ett genomsnitt på 64,7 cm över alla populationer. 

Plantornas totala höjd var minst 72,9 cm och högst 141,2 cm, med ett genomsnitt på 107,1 

cm. Huvudblomställningens längd var 44,7 cm i genomsnitt, med de kortaste 

blomställningarna på 40,3 cm och längsta på 49,3 cm. De linjära regressionsanalyserna 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan någon av dessa variabler och 

latitud. Linjär regression av grenverkets maximala höjd och latitud visade följande statistik: 

F1,18 = 0,029, P = 0,868, R2 = 0,002, medan linjär regression av hela plantans maximala höjd 

och latitud resulterade i F1,18 = 0,683, P = 0,419, R2 = 0,036. Linjär regression av 

huvudblomställningens maximala längd och latitud hade i sin tur värdena F1,18 = 0,226, P = 

0,655, R2 = 0,043. Analyserna visar att blomsterlupinens biomassaproduktion ovan jord eller 

blomställningens längd inte varierar signifikant längs de nordliga breddgraderna i Europa. 

 
Frågeställningar 2 och 3: Fenologi 

Når blomsterlupinerna sin topp i mängden ovanjordisk biomassa tidigare i växtsäsongen i de 

lägre breddgraderna i Europa jämfört med de högre? Når blomsterlupinens blomställningar 

sin maximala längd tidigare i växtsäsongen i de lägre breddgraderna i Europa jämfört med de 

högre? För att besvara dessa frågor studerades det vilket datum som de tre olika variablerna; 

grenverkets maximala höjd utan blomställning, plantornas totala höjd med blomställning 

samt huvudblomställningens längd nådde sina maximala värden i populationerna. Plantornas 

grenverk i alla populationer nådde sin maximala höjd i genomsnitt den 13 juni (juliansk dag 

164). De tidigaste plantornas grenverk hade vuxit till sin maximala höjd redan den 19 maj 

(juliansk dag 139) och de senaste hade nått dit till den 1 juli (juliansk dag 182). Plantornas 

totala höjd växte färdigt mellan den 3 juni (juliansk dag 154) och den 1 juli (juliansk dag 

182), alltså nådde alla populationers plantor sina maximala totala höjder till den 18 juni 

(juliansk dag 169) i genomsnitt. Huvudblomställningarnas maximala längder nåddes den 14 

juni (juliansk dag 165) i genomsnitt, medan de tidigaste var färdigvuxna redan den 6 juni 

(juliansk dag 157) och de senaste den 21 juni (juliansk dag 172). De linjära 

regressionsanalyserna av latitud och det datum, då de maximala värdena nåddes, visade inget 

signifikant samband i ett fall och ett signifikant samband i två av fallen. Linjär regression av 

latitud och datum med grenverkets maximala höjd var inte signifikant (F1,18 = 2,624, P = 

0,123, R2 = 0,127). Däremot var den linjära regressionen av latitud och datum med plantans 

maximala totala höjd signifikant: F1,18 = 18,441, P < 0,001, R2 = 0,506 (Fig. 1a). Linjär 

regression av latitud och datum med huvudblomställningens maximala längd var också 

signifikant: F1,18 = 23,813, P = 0,005, R2 = 0,827 (Fig. 1b). Analyserna visar att 
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blomsterlupinens biomassaproduktion ovan jord sker tidigare i växtsäsongen i de lägre 

breddgraderna i Europa jämfört med de högre, men bara när plantornas reproduktiva delar, 

det vill säga blomställningarna, inkluderas i analysen. Datum då den gröna biomassan når sin 

topp visar ingen signifikant variation längs de nordliga breddgraderna i Europa. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diskussion 
Syftet med studien var att kartlägga hur blomsterlupinens invasion kan komma påverkas av 

varmare klimat sett utifrån artens relativa fitness och fenologi. Studien visade att varken 

blomsterlupinens biomassaproduktion ovan jord eller blomställningens längd varierar 

signifikant längs de nordliga breddgraderna i Europa. Artens relativa fitness påverkas alltså 

inte av varmare temperaturer. Vad gäller fenologin, påverkas inte blomsterlupinens 

vegetativa tillväxt av latitud medan den reproduktiva tillväxten sker tidigare i syd jämfört 

med norr; det vill säga att varmare temperaturer tidigarelägger blomningen hos arten. Studien 

Fig. 1a 

Fig. 1b 

Figur 1 Samband mellan latitud (° n.br.) och a) juliansk dag 

med plantans max. totala höjd (med blomställning) och b) 

juliansk dag med huvudblomställningens max. längd. 

Heldragen linje betyder att sambandet var signifikant. 
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ger en indikation om att ett varmare klimat kan till viss del öka blomsterlupinens 

reproduktion och spridning. Man måste dock vara försiktig med att dra några definitiva 

slutsatser då studien haft en begränsad vidd. 
 
Datainsamlingen gjordes i form av ett medborgasforskningsprojekt vilket möjliggjorde att 

man på kort tid kunde samla in en stor mängd data från ett stort geografiskt område, även om 

studien var helt ofinansierad. Medborgarforskning kan även ha andra positiva fördelar; det 

kan exempelvis engagera allmänheten i det aktuella ämnet och generellt förbättra förståelse 

för forskning (Cronje, Rohlinger, Crall & Newman, 2011; Bonney et al., 2009). Detta kan 

vara särskilt viktigt när forskningen gäller invasiva främmande arter, då det är ett socialt 

komplext och känslomässigt ämne (Head, 2017). På det stora hela anser jag att 

datainsamlingen för den här studien blev mycket lyckad, volontärernas tid och engagemang 

var helt avgörande för att studien skulle bli verklighet. Det är dock möjligt att en del av 

mätningarna avslutades lite för tidigt. Populationerna KRIS, OREB, SUDE, UMEA, och 

RESE visade de högsta värdena för biomassa under den sista mätningsveckan, vilket innebär 

att det är osäkert huruvida ytterligare tillväxt hade kunnat ske efter att mätningarna 

avslutades. Detta kan ha snedvridit analyserna något. Sammanställning av rådata tog också 

längre tid än förväntat då volontärerna kunde skicka in sina mätningar i många olika format, 

eller skickade in dem senare än förväntat. Endast 7 av 20 fältlokaler hann skicka in bilderna 

på blomställningens längd, vilket kan ha påverkat analysresultatet. Det hade varit särskilt 

intressant att få med de två mest nordliga populationerna, TRON och UMEA, för att få hela 

bredden på latitudintervallen med. I nästkommande studier rekommenderar jag därför att man 

fortsätter mätningarna längre in i sommaren och att man har gott om tid för sammanställning 

innan analysernas början. 

 
Utgångspunkten för den här studien var att skillnader i latitud skulle återspegla skillnader i 

temperatur. Det kan dock vara något förenklat antagande då även exempelvis altitud och 

avstånd från havet har en påverkan på det regionala klimatet (UK Environmental Change 

Network, u.å). Även vägkanternas mikroklimat kan ha spelat en avgörande roll för 

temperaturen i de olika fältlokalerna. Vägens bredd och beläggning, hur vegetationen längs 

vägen sköts samt hur vegetationens täckningsgrad ser ut i omgivningen påverkar 

vägkanternas mikroklimat (Langen, Andrews, Brady, Karraker & Smith, 2015). Vägbanan 

lagrar värme under dagen, vilket leder till att både vägen och vägkanten har högre 

temperaturer under natten jämfört med övrig omgivning (Langen et al., 2015). Det är oklart 
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hur vägkantens mikroklimatiska effekter har påverkat den här studien; den regionala 

temperaturvariationen kan exempelvis ha jämnats ut av att temperaturen vid vägkanter 

kanske inte sjunker lika drastiskt mot norr än vad den skulle göra i andra typer av habitat. Det 

är också möjligt att populationerna i syd växer lite mer skuggade eller mer exponerat från 

norr, medan de nordliga populationerna kanske trivs i lite varmare lägen. Med dessa brister i 

åtanke är latitud ändå en enkel variabel att mäta till skillnad från temperatur. Då jag hade 

begränsat med tid och resurser för genomförande, ansåg jag det vara lämpligt att använda 

latitud som proxy för temperatur, särskilt då studiens geografiska bredd varit så pass 

storskalig (>2000 km).  

 
Variationer i temperatur kan påverka växternas biomassaproduktion (Cao, Xiao, Zhang & 

Hu, 2018). Tidigare studier visar att ökad biomassa och längre blomställningar kan förbättra 

växternas fertilitet (Younginger et al., 2017; Ohara & Higashi, 1994; Schaal, 1980). I den här 

studien visar blomsterlupinen varken en ökning eller en minskning i ovanjordisk biomassa 

längs de olika latituderna. Blomställningarnas längd visade inte heller några signifikanta 

skillnader längs latitud. Detta är i linje med en finsk studie där biomassaproduktionen inte 

varierade signifikant mellan södra och centrala Finland (Ramula, 2014), samt observationer 

om att blomställningens längd inte verkar skilja sig markant mellan södra och centrala 

Finland (Satu Ramula, personlig kommunikation, 9 december 2019). En del av den lokala 

variationen förklaras med att populationerna växer i olika miljöförhållanden (Ramula, 2014), 

och jag tror att mikrohabitatvariation kan förklara varför blomsterlupinens relativa fitness inte 

verkar vara så temperaturberoende i den här studien heller. Även andra aspekter, så som 

individernas ålder, kan ha påverkat resultatet. Vetter et al. (2019) skriver exempelvis att 

längre torkperioder kan minska blomsterlupinens fröplantors höjdväxt kraftigt, medans de 

vuxna plantornas höjdväxt inte påverkas av torka. Studien visar också att blomställningarna 

blir kortare om de utsätts för frost eller för varierande nederbörd, det vill säga när plantorna 

måste sansas med stundvis mycket vatten och stundvis torka. Kraftig frost kan dessutom döda 

så gott som alla fröplantor i en population (Vetter et al., 2019). Då mikroklimatiska effekter 

och populationernas demografi verkar ha en stor påverkan på blomsterlupinens relativa 

fitness, kommer inte ett varmare klimat automatiskt gynna blomsterlupinens framtida 

invasioner här i norr. Vissa populationer kan dock gynnas mer än andra, och 

utbredningsområdet kan komma utökas mer norrut när stigande temperatur och minskat antal 

frostdagar gör nya områden tillgängliga för arten.  
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Fenologiska skillnader i exempelvis tillväxt och reproduktion är viktiga aspekter i en arts 

livshistoria, som kan avgöra artens förmåga att fånga resurser och omvandla dessa resurser 

till avkommor (Godoy & Levine, 2014). Den här studien visar att blomsterlupinens blomning 

tidigareläggs vid varmare temperaturer, medan den gröna biomassan inte påverkas. Hos vissa 

invasiva växtarter har tidigare blomning kopplats till att större antal frukter hinner mogna 

innan växtsäsongens slut (Cao et al., 2018). I Finland har man observerat att blomsterlupinens 

fruktbaljor mognar i större utsträckning i den södra jämfört med den centrala regionen (Satu 

Ramula, personlig kommunikation, 9 december 2019), och en studie (Ramula, 2014) visar att 

fröproduktionen är större i södra jämfört med centrala Finland. Kan denna ökade 

fröproduktion bero på att blomningen sker tidigare i de sydliga jämfört med de nordliga 

latituderna i Europa, som den här studien visar? Om så är fallet, kan varmare temperaturer 

alltså ha en direkt påverkan på artens spridning genom att tidigarelagd blomning leder till ett 

större antal mogna frön. Man måste dock vara försiktig med att inte dra förhastade slutsatser. 

Den här studien sträckte sig över en enda växtsäsong, och en tidigare fenologistudie har visat 

att den årliga variationen i ärtväxternas blomning kan vara större än variationerna i olika 

temperaturer (Whittington & Powers, 2012). Sådan variation har även påvisats hos andra 

växter (Liancourt et al., 2012). Variationer i mikroklimat kan också orsaka lika stora 

fenologiska skillnader som de som finns över en stor latitudgradient (Jackson, 1966). För att 

säkerställa att ett varmare klimat faktiskt kan gynna blomsterlupinens reproduktion behövs 

det mer omfattande studier som följer artens fenologi över en längre tidperiod. 

 
Invasionsbiologi är komplext och trots många studier inom ämnet har det visat sig vara svårt 

att identifiera vad som gör vissa arter mer framgångsrika på att invadera än andra (Alpert, 

Bone & Holzapfel, 2000), eller vissa habitat mer sårbara än andra (Guo, Fei, Dukes, Oswalt, 

Iannone III & Potter, 2015). Växtsamhällets artsammänsättning, dess totala biomassa och 

vilket successionsstadium som det befinner sig i samt den invasiva artens egna säregenskaper 

påverkar alla hur växtinvasioner utvecklas (Guo et al., 2015). Det kan därför vara 

vilseledande att fokusera på bara några enstaka egenskaper hos den invasiva arten för att 

försöka avgöra dess framtida invasioner, som har gjorts i den här studien, utan att ta hänsyn 

till det större sammanhanget där invasionen manifesterar sig. I blomsterlupinens fall betyder 

detta att artens tidigare blomning vid varmare temperaturer eller oförändrad biomassa och 

blomställningens längd kanske inte säger så mycket utan invasionskontexten. Om målet är att 

skydda de artrika vägkanterna från blomsterlupininvasion, räcker det inte med att studera 
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blomsterlupinen utan man behöver också studera vilket inflytande som varmare klimat kan ha 

på ängs- och hagmarksflorans biomassa, reproduktion och fenologi. 
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