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Varaktiga adoptioner och långvarig omvårdnad av andra honors ungar är beteenden som förekommer 

hos många primater, även hos schimpanser. Att ta hand om en schimpansunge kräver en stor 

investering av både tid och energi, och är därmed mycket kostsamt. Följaktligen uppstår frågor om 
funktionen och evolutionen bakom detta beteende: varför skulle en individ investera i en annans 

avkomma med tanke på de höga kostnaderna? Vilka är de kort- och långsiktiga fördelarna? Är 

beteendet adaptivt?  

En vanlig förklaring till adoption och omvårdnadshjälp av ungar är att adoptivmamman eller hjälparen 

själv erhåller viktiga omvårdnadserfarenheter som gynnar henne senare när hon själv får ungar. En 

annan förklaring är baserad på släktskapsselektion, och innebär att adoptivföräldern indirekt gynnas 
om hon/han är släkt med ungen, eftersom de delar gener. En tredje möjlig förklaring är att individen 

som adopterar vinner sociala fördelar av adoptionen som till exempel höjd rang eller ökat intresse och 

skydd av gruppen. 

Under hösten 2009 utförde jag en beteendestudie vid Furuviks djurpark, där jag följde introduktionen 

och adoptionen av den drygt 1-åriga schimpansungen Selma. Hon föddes på Kolmårdens djurpark i 

juni 2008. Hennes mamma uppvisade dock inga omhändertagande beteenden och stötte bort henne. 
Detta innebar att hon istället fick bli omhändertagen av en djurvårdare tills dess att hon var gammal 

nog att flytta in i schimpansgruppen i Furuvik; en grupp som bestod av fyra honor och en hane.  

 
Syftet med arbetet var att följa och dokumentera integrationsprocessen, både i relation till den blivande 

adoptivmamman och till gruppen som helhet. Vem av gruppmedlemmarna skulle komma att adoptera 

Selma, och sett från ett evolutionsbiologiskt perspektiv; varför? 

Jag samlade in beteendedata under en nio-veckorsperiod. Under de fem första veckorna befann sig 

Selma och djurvårdaren i ett angränsande rum till schimpanserna. På detta sätt kunde Selma springa in 

till dem när hon ville. Under vecka fem avbröts Selmas kontakt med djurvårdarna, varpå hon då blev 
en permanent del av schimpansgruppen. Data på de fem gruppmedlemmarnas frekvens och varaktighet 

av omvårdnadsbeteende insamlades. Dessutom analyserades anknytningen mellan Selma och hennes 

blivande adoptivmamma genom att titta på Selmas ”tryggbasbeteende”. Detta är en term som används 
för att beskriva ett litet barns, eller i det här fallet en schimpansunges, utforskningsmönster av 

omgivningen, där den primära vårdnadshavaren fungerar som ”trygg bas”, som barnet använder som 

utgångspunkt för sitt utforskande och som det sedan återvänder till när det är otryggt. 
 

En vuxen hona vid namn Linda adopterade Selma, men det var de två yngre honorna Manda och 

Magda som visade mest omhändertagande beteende mot Selma till en början. Men efter det att Selma 

flyttade in hos schimpanserna på riktigt ändrades detta snabbt. Enligt min åsikt spelade förvärvandet 
av sociala fördelar en viktig roll i detta adoptionsfall. Mina resultat visar att Selmas tryggbasbeteende 

var likartat vare sig det var en människa eller en schimpans som fungerade som trygg bas. Dessutom 

visar studien att en individ som till en början uppvisar mest omhändertagande beteende inte 
nödvändigtvis blir den som slutligen adopterar.  

 

Dessa upptäckter kan bidra till en ökad förståelse av introduktionsprocedurer och anknytning hos 
schimpanser. Framtida forskning bör innefatta studier av vilka effekter en förlust av en 

anknytningsfigur kan medföra och vilka faktorer som främst bidrar till framgångsrika introduktioner 

och adoptioner av icke-mänskliga primater.  
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