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1 Sammanfattning 

Biodiversitet kan mätas på många sätt och nivåer. I denna studie 
utvecklas ett sätt att beskriva biodiversitet på ekosystemnivå som utgår 
från skillnader i nätverksstruktur hos näringsvävarna som beskriver 
systemen. Empiriska näringsvävar har analyserats för att avgöra om 
avstånd mellan system i ett flerdimensionellt rum där nätverkskaraktärer 
använts som axlar kan användas som mått för att få en uppfattning om 
variationen mellan system. För att testa om någon klass av system 
uppvisar mer variation än andra typer har de undersökta systemen 
klassificerats på olika sätt, efter typ av system, geografiskt läge och 
storlek på näringsväven. Vissa klasser av de undersökta systemen 
uppvisar större andel stora avstånd mellan system, vilket tyder på att det 
finns fler system i de klasserna som är mer olika varandra än i andra 
klasser. De klasser som uppvisade större variation var sjöar, 
sötvattensystem, tempererade system och system med ett större antal 
noder. 

Keywords: Biodiversity, Ecosystem, Euclidian distance, Food webs, 
Network characteristics 

2 Introduktion 

Biodiversitet kan beskrivas på många olika nivåer, från gennivå till 
ekosystemnivå. Hur stor diversitet ett system har kan mätas på flera olika 
sätt, exempelvis hur många arter som ingår, hur jämnt fördelade arterna 
är med avseende på abundans eller hur pass olika arterna är, till exempel 
fylogenetiskt eller funktionellt (Purvis & Hector 2000). Motsvarande mått 
finns även på genetisk nivå. Även om det kan bli olika resultat beroende 
på vilket mått man använder hänger hög biodiversitet oftast samman med 
dels hur många ekosystemfunktioner systemet kan utföra och dels hur väl 
systemet utför respektive ekosystemfunktion (Hooper et al. 2005, Rands 
et al. 2010). Exempel på ekosystemfunktioner som är av stor vikt och 
som studeras idag är pollinering av växter och lagring av kol (Rands et al. 
2010). Pollinering av växter är av stor vikt både för jordbruket och 
överhuvudtaget för många växters fortplantning. Lagring av kol är av stor 
vikt för studier relaterade till klimatförändringar. 

Beroende på hur sammansättningen av ett ekosystem ser ut, både vad 
gäller biotiska och abiotiska faktorer, kan det utföra olika 
ekosystemfunktioner och utföra dessa olika väl (Hooper et al. 2005). En 
biotisk faktor som påverkar ekosystemet är karaktärer hos de ingående 
arterna. En karaktär som påverkar systemet är interaktioner mellan arter 
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(Hooper et al. 2005). En möjlig tanke utifrån detta är att system med olika 
interaktioner mellan arter skulle kunna utföra olika ekosystemfunktioner. 

En näringsväv är ett sätt att ge en överskådlig bild över trofiska 
interaktioner i ett ekosystem. Beroende på hur artsammansättningen och 
deras interaktioner varierar kommer näringsväven att se ut på olika sätt. 
Näringsväven kan beskrivas som ett nätverk i matematisk mening. Ett 
nätverk består av två typer av element, noder och länkar, där länkar är 
kopplingar mellan noder. I näringsvävar representerar noder trofiska arter 
som är arter eller grupperingar av arter, och länkar representerar att den 
ena av de sammankopplade trofiska arterna äter den andra arten (Briand 
& Cohen 1984). 

För mer exakt beskrivning av hur nätverk ser ut använder man sig av en 
rad egenskaper som är generella för alla typer av nätverk. För olika typer 
av nätverk är vissa värden på vissa egenskaper olika vanliga. Exempelvis 
är det vanligt i sociala nätverk att noder med många länkar kopplade till 
sig kopplar till andra noder med många länkar (Newman 2003). I 
biologiska eller tekniska nätverk är det däremot vanligare att noder med 
många länkar kopplar till noder med få länkar (Newman 2003). 

Det finns en relativt lång historia av studier på nätverksegenskaper hos 
näringsvävar (Dunne 2006). Dessa har främst fokuserat på att hitta 
generella mönster hos näringsvävar eller likheter och skillnader med 
andra typer av nätverk (Dunne et al. 2002B, Dunne 2006). Studier har 
även fokuserat på kopplingar mellan nätverksegenskaper och stabilitet 
hos ekosystem (Gross et al, 2009). Däremot har bara ett fåtal studier 
gjorts för att hitta skillnader bland näringsvävar (Vermaat et al. 2009). 

En fortsatt tanke är att om variation i interaktion mellan arter påverkar 
ekosystemfunktioner och näringsvävar beskriver interaktioner mellan 
arter skulle variation i strukturen hos näringsvävar kunna innebära 
variation av ekosystemfunktioner. 

I den här studien kommer jag använda skillnader i nätverksegenskaper 
hos de näringsvävar som beskriver olika ekosystem som ett mått på hur 
olika systemen är. Dessutom kommer en rad empiriska vävar 
klassificeras på olika sätt, exempelvis som tropiska eller sötvattensystem, 
för att undersöka om variationen är större inom någon klass av system.  
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3 Material & metoder 

3.1 Data 

Dataunderlaget för studien utgörs av empiriska näringsvävar från 
databasen ECOWeb (Cohen 2010), näringsvävar som adapterats från 
Food Webs and Container Habitats (Kitching 2000) samt näringsvävar 
från Havens databas (Havens 1992). Vävarna från ECOWeb som använts 
är de samhällsvävar som ingår i databasen. Detta innefattar 181 
näringsvävar från varierade habitat, dock fick tre av dessa uteslutas då 
vissa mått inte gick att beräkna på dem. Kitchings näringsvävar är 
baserade på system som är småhabitat i vätskefyllda växter. 
Näringsvävarna från Havens beskriver samhällen i 50 olika sjöar i New 
York. Sammanlagt ingår 242 näringsvävar i studien. 

För att klassificera näringsvävarna har fyra olika klassificeringar använts, 
storleksmässig klassificering, geografisk klassificering samt grov och fin 
klassificering baserad på typ av habitat. 

I den grova klassificeringen av habitattyp har näringsvävarna delats in i 
klasserna terrestriska system, system från sötvatten samt system från 
saltvatten. 

För att få ett användbart antal vävar i varje klass har bara näringsvävarna 
baserade på akvatiska system kunnat användas i den finare 
klassificeringen av habitattyp. Dessa delades in i klasserna sjö, flod, 
våtmark, marin, strand och phytotelmata. I klassen flod ingår system från 
rörligt sötvatten. Som våtmark klassades system från träsk, myrar och 
liknande habitat. I klassen strand ingår näringsvävar från system som 
periodiskt täcks av vatten, exempelvis klippor som spolas av vågor. 
Phytotelmata är system från vattenfyllda växter.  

I den geografiska klassificeringen klassades näringsvävarna som tropiska, 
subtropiska, tempererade eller polära. I klassen subtropisk ingår system 
från biom av typen subtropisk öken och chaparall. Som polära klassades 
alla system från boreala eller kallare biom.  

Den storleksmässiga klassificeringen gjordes utifrån antalet noder i 
näringsvävarna, alla näringsvävar med fler noder än medianen (19) 
klassades som stora medan övriga klassades som små. 

Enbart i den storleksmässiga klassificeringen har alla näringsvävar 
kunnat inkluderas. På grund av svårklassificerad habitattyp eller 
bristfälligt metadata har det varit nödvändigt att utesluta vissa 
näringsvävar ur vissa klassificeringar. 
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3.2 Nätverkskaraktärer 

På varje näringsväv ur underlaget har tolv nätverkskaraktärer beräknats. 
För definitionerna av karaktärer behövs lite bakomliggande koncept 
definieras närmre. Varje länk kan refereras till på två olika sätt beroende 
från vilken nods perspektiv man ser på den. Om noden är byte i 
interaktionen refereras länken till som byteslänk medan om noden är 
predator i interaktionen refereras länken till som predationslänk. 

En basart är en trofisk art som enbart har byteslänkar kopplade till sig. En 
intermediär art är en trofisk art som har både byteslänkar och 
predationslänkar kopplade till sig. En toppredator är en trofisk art som 
bara har predationslänkar kopplade till sig (undantaget kannibalistiska 
länkar). 

Tre mått som ger en allmän bild över hur systemet ser ut är länktäthet 
(link density, LD), medelvärde på trofisk nivå (mean trophic level, mTL) 
och karaktäristisk väglängd (characteristic path length, CPL ). Länktäthet 
är det genomsnittliga antalet länkar per nod i systemet, ju högre värde 
desto mer sammankopplad är väven. Medelvärde på trofisk nivå är helt 
enkelt medelvärdet av trofinivån hos de trofiska arterna i väven. 
Trofinivån för en art beräknas genom att ta medelvärdet av dess bytens 
trofinivå plus ett, basarter definieras som trofinivå ett. Karaktäristisk 
väglängd är medelvärdet av alla parvisa avstånd mellan noder i systemet. 

Karaktärer som kan ge en allmän bild över hur interaktioner i systemet är 
fördelade är andel toppredationslänkar (pTPL) och andel basbyteslänkar 
(pBL). Andel toppredationslänkar är den andel länkar i väven som är 
anslutna till en toppredator. Andel basbyteslänkar är den andel länkar i 
väven som ansluter till en basart. 

Mått för hur många predationslänkar enskilda trofiska arter har, 
generalitet, kan också användas för att ge en bild av hur interaktionerna i 
systemet ser ut. Medelvärde för toppredatorsgeneralitet (mean generality 
top predator, mGT), är medelvärdet på generaliteten hos alla 
toppredatorer i systemet. Medelvärde för intermediärgeneralitet (mean 
generality intermediate, mGI) är medelvärdet av generaliteten hos 
intermediära arter i systemet.  

Karaktärer som ger en mer översiktlig bild på hur systemet i helhet ser ut 
är gradkorrelation (degree correlation, DC) och relativ modularitet 
(relative modularity, rMod). Gradkorrelation beskriver om 
sammankopplade noder har likartat antal länkar kopplade till sig. En nods 
grad avgörs av hur många länkar den ansluter till. Om gradkorrelationen 
är negativ kopplar noder med många länkar oftare till noder med få 
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länkar och om den är positiv kopplar noder med många länkar till andra 
noder med många länkar (Newman 2003). 

Modulariteten i ett nätverk relaterar till om nätverket består av delsystem 
vars noder har fler kopplingar till varandra än till andra delsystem. För att 
beräkna modulariteten används formeln (Guimerà & Amaral 2005A):  

� = ∑ ���� − 	

�
���

������   (1) 

Där M är modulariteten, NM antalet moduler, ls antalet länkar inom 
modulen, L antalet länkar i hela nätverket och ds summan av graderna 
(antalet länkar som kopplar till en nod) hos noderna i modulen. Den 
relativa modulariteten hos nätverket beräknas sedan genom att jämföra 
med medelvärdet på modulariteten hos ett antal slumpgenererade nätverk 
med samma antal noder och grader hos noderna. Detta görs för att få en 
bättre bild på om modulariteten i nätverket är större än förväntat, givet en 
viss länktäthet (Guimerà & Amaral 2004). 

För att enklare kunna analysera interaktioner i en komplex näringsväv 
kan man dela in väven i små delsystem vars effekter på respektive 
ingående nod är bättre förstådd (Stouffer et al. 2007). Tre karaktärer som 
beskriver frekvensen av olika delsystem bestående av tre noder har 
undersökts i denna studie (Figur 1).  

Motiv skenbar konkurrens (motif apparent competition, MAC), beskriver 
frekvensen av ett delsystem där en predator har två olika byten. De två 
bytesdjuren konkurrerar indirekt genom att en positiv effekt på den ena 
gynnar den gemensamma predatorn. Motiv exploateringskonkurrens 
(motif exploitative competition, MEC) beskriver frekvensen av ett 
delsystem där två predatorer har samma byte. Här konkurrerar 
predatorerna indirekt genom att minska tillgången på bytet för varandra. 
Motiv trofisk kedja (motif tri-trophic chain, MTC), beskriver frekvensen 
av ett delsystem med en enkel tre-stegs kedja av trofiska interaktioner. 
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Figur 1: Illustration av karaktärerna MAC, MEC och MTC. MAC är markerat med grönt i 
figuren (B-D-C). MEC är markerat med rött (B-A-C). MTC är markerat med blått (A-B-D och 
A-C-D). 

Dessa tolv karaktärer har valts för att få så få korrelerade karaktärer som 
möjligt. Bland de tre karaktärerna finns tre par, LD och mGI, mTL och 
pBL samt pTPL och MEC, som uppvisar relativt hög korrelation 
(Appendix 1). 

Många av dessa karaktärer relaterar till olika egenskaper hos systemet 
och till hur det reagerar på olika störningar. Störningar i ett system 
fortplantar sig sällan mer än två steg (Williams et al. 2002). Detta medför 
att om avståndet mellan arter i ett system i genomsnitt är lågt, låg 
karaktäristisk väglängd, fortplantar sig en störning lättare i systemet. 
Dock är denna karaktär inverterat korrelerarad med systemet konnektans 
och en högre konnektans medför att systemet är stabilare, 
motståndskraftigare mot sekundära utdöenden (Dunne et al. 2002A). 
Antalet länkar en art har kopplad till är också relaterat till hur många 
sekundära utdöenden som sker. Om en art dör ut sker fler sekundära 
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utdöenden om arten är kopplad kopplar till fler andra arter (Eklöf & 
Ebenman 2006). 

Beroende på hur gradkorrelationen hos ett system ser ut är ett system 
motståndskraftigt på olika sätt (Melián & Bascompte 2002). I ett system 
där noder med många länkar kopplade till sig främst kopplar till noder 
med få länkar kopplade till sig blir systemet motståndskraftigt genom att 
störningar lättare isoleras. Ett system där noder med många länkar 
kopplade till sig kopplar till varandra blir mindre känsligt för 
fragmentering om noder försvinner. 

De olika motiven relaterar på olika sätt till systemets stabilitet över tid 
(Stouffer & Bascompte 2010). En högre andel trofiska kedjor ökar 
systemets stabilitet medan högre andelar skenbar konkurrens eller 
exploateringskonkurrens minskar systemets stabilitet (Stouffer & 
Bascompte 2010). 

En arts trofiska nivå är relaterad till dess risk att dö ut, ju högre trofisk 
nivå desto större risk att dö ut (Binzer et al. 2011). Således kan ett system 
med hög genomsnittlig trofisk nivå ha fler arter med högre risk att dö ut. 

Ett system som är modulärt blir mer motståndskraftigt mot utdöenden då 
modulerna buffrar mot fortplantning av utdöenden mellan moduler 
(Stouffer & Bascompte 2011).  

Karaktärerna mGT och mGI har visats ha relation till systemets stabilitet, 
med generalistiska toppredatorer och specialiserade intermediära arter 
kopplade till stabilare system (Gross et al. 2009). 

3.3 Euklidiska avstånd i rummet 

För att få en uppfattning om den variation som finns inom varje klass 
användes de karaktärer som beräknats som koordinater i ett 
mångdimensionellt rum. Varje system blir på så sätt en punkt i rummet.  

Karaktärernas värdes storleksordning varierar väldigt från karaktär till 
karaktär. Därför normerades karaktärerna genom att varje karaktär 
delades med medelvärdet för respektive karaktär beräknat på samtliga 
näringsvävar. På detta sätt undviks att karaktärer vars värden är på en 
större skala ger större bidrag till avståndet mellan vävar. 

Efter att karaktärernas värde normerats beräknades det euklidiska 
avståndet mellan par av system. Ju längre avstånd mellan två system 
desto större skillnad i karaktärer mellan dem. 

���� = �∑ (�� − ��)�����  (2) 
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Där EDab är avståndet mellan två vävar i det topologiska rummet, a och b, 
n är antalet dimensioner på rummet, ai och bi är normerade koordinater 
för respektive system i dimension i. I den här studien är antalet 
dimensioner tolv och koordinaterna i varje dimension avgörs av den 
nätverkskaraktär som dimensionen motsvarar. 

Även avståndet mellan klasser beräknades, delvis genom att beräkna 
avståndet mellan varje möjligt par av system med ett system i respektive 
klass. Dessutom beräknades avståndet mellan de punkter som bestäms av 
medelvärdet för varje nätverkskaraktär i respektive klass (Figur 2). 
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Figur 2: Illustration i två dimensioner av olika typer av avstånd som använts. Kvadrater är 
koordinater för system från en klass, cirklar koordinater för system från en annan klass. A och 
B är medelvärdespunkter för respektive klass. EDm är avstånd mellan medelvärdespunkter. 
EDa och EDb är parvisa avstånd inom respektive klass och EDab är ett parvist avstånd 
mellan klasserna. 

 

3.4 Programvara 

För att beräkna nätverkskaraktärer och avstånd mellan vävar har R, 
version 3.0.0 och RStudio, version 0.97.449 använts (R Core team, 2013). 
R är en matematisk programvara i vilken man skapar skript för att 
analysera data.  

För beräkning av modulariteten hos nätverken samt modulariteten hos 
motsvarande slumpgenererade nätverk har programvara från Guimerà och 
Amaral använts (Guimerà & Amaral, 2005A, Guimerà & Amaral, 
2005B). Programmet innefattar också en algoritm för att hitta en optimal 
indelning av systemet i moduler. 
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4 Resultat 

4.1 Nätverkskaraktärer 
I kategoriseringen baserad på vävstorlek finns några skillnader i 
medelvärde på nätverksegenskaper mellan klasserna. De mest påtagliga 
skillnaderna i karaktärerna ses i LD, MAC, MTC, rMod, mGT och mGI 
(Tabell 1). 

Tabell 1: Medelvärden för länktäthet, LD, karaktäristisk väglängd, CPL, 
gradkorrelation, DC, motiv skenbar konkurrens, MAC, motiv 
exploateringskonkurrens, MEC, motiv trofisk kedja, MTC, medelvärde på 
trofisk nivå, mTL, relativ moduläritet, rMod, andel toppredationslänkar, pTPL, 
andel basbyteslänkar, pBL, medelvärde på generalitet hos toppredatorer, 
mGT och medelvärde på generalitet hos intermediära arter, mGI, i 
klassificeringen stora/små vävar samt för samtliga vävar. Standardavvikelser 
inom parentes. 

 LD CPL DC MAC MEC MTC mTL rMod pTPL pBL mGT mGI 

Alla 

n=242 

2.28 

(1.26) 

2.18 

(0.45) 

-0.24 

(0.25) 

0.34 

(0.16) 

0.33 

(0.19) 

0.24 

(0.13) 

2.17 

(0.42) 

0.08 

(0.30) 

0.42 

(0.26) 

0.43 

(0.20) 

3.85 

(3.15) 

3.01 

(2.75) 

Stora 

n=113 

2.94 

(1.48) 

2.36 

(0.48) 

-0.25 

(0.22) 

0.40 

(0.18) 

0.35 

(0.21) 

0.19 

(0.10) 

2.10 

(0.47) 

0.22 

(0.31) 

0.38 

(0.29) 

0.44 

(0.20) 

4.57 

(4.08) 

4.35 

(3.45) 

Små 

n=129 

1.71 

(0.62) 

2.03 

(0.36) 

-0.22 

(0.28) 

0.28 

(0.12) 

0.32 

(0.18) 

0.29 

(0.13) 

2.24 

(0.38) 

-0.03 

(0.23) 

0.46 

(0.23) 

0.42 

(0.21) 

3.22 

(1.81) 

1.84 

(0.95) 
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Kategoriseringen baserad på habitattyp på grov nivå finns några 
karaktärer som skiljer sig åt mellan klasserna. Medelvärde på mGI är åter 
ett av de som skiljer sig mest mellan klasserna (Tabell 2). I många 
karaktärer är terrestriska och saltvattenbaserade system snarlika, 
undantag är MEC, MTC och pTPL.  

Tabell 2: Medelvärden för LD, CPL, DC, MAC, MEC, MTC, mTL, rMod, pTPL, 
pBL, mGT och mGI i klassificeringen habitattyp på grov nivå. 
Standardavvikelser inom parentes. 

 LD CPL DC MAC MEC MTC mTL rMod pTPL pBL mGT mGI 

Söt 

n=126 

2.64 

(1.53) 

2.17 

(0.35) 

-0.26 

(0.23) 

0.41 

(0.17) 

0.30 

(0.17) 

0.22 

(0.12) 

1.99 

(0.38) 

0.14 

(0.33) 

0.37 

(0.28) 

0.50 

(0.20) 

4.41 

(3.90) 

4.00 

(3.27) 

Salt 

n=48 

1.96 

(0.82) 

2.12 

(0.45) 

-0.17 

(0.30) 

0.28 

(0.12) 

0.28 

(0.14) 

0.32 

(0.09) 

2.42 

(0.41) 

0.02 

(0.24) 

0.39 

(0.18) 

0.34 

(0.14) 

3.64 

(2.04) 

2.10 

(1.00) 

Terrest 

n=54 

1.83 

(0.67) 

2.30 

(0.63) 

-0.23 

(0.27) 

0.24 

(0.12) 

0.48 

(0.22) 

0.21 

(0.14) 

2.37 

(0.37) 

0.04 

(0.24) 

0.59 

(0.22) 

0.37 

(0.22) 

2.92 

(1.81) 

1.77 

(1.80) 
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I den finare kategoriseringen på habitattyp är det återigen mGI som är det 
mest påtagliga utstickande värdet. Men även LD, rMod och MAC är 
större hos sjöar än hos andra system (Tabell 3). Phytotelmata, våtmarker 
och stränder uppvisar låga värden på mGI och LD. Phytotelmata och 
våtmarker uppvisar också låg mGT. 

Tabell 3: Medelvärden för LD, CPL, DC, MAC, MEC, MTC, mTL, rMod, pTPL, 
pBL, mGT och mGI i klassificeringen habitattyp på fin nivå. 
Standardavvikelser inom parentes. 

 LD CPL DC MAC MEC MTC mTL rMod pTPL pBL mGT mGI 

Sjö 

n=73 

3.20 

(1.66) 

2.17 

(0.24) 

-0.26 

(0.23) 

0.49 

(0.16) 

0.23 

(0.13) 

0.21 

(0.11) 

1.89 

(0.38) 

0.29 

(0.35) 

0.26 

(0.25) 

0.50 

(0.19) 

5.31 

(4.71) 

5.44 

(3.43) 

Marin 

n=23 

2.31 

(0.99) 

1.94 

(0.44) 

-0.18 

(0.25) 

0.23 

(0.09) 

0.23 

(0.13) 

0.36 

(0.07) 

2.65 

(0.41) 

0.05 

(0.24) 

0.28 

(0.19) 

0.28 

(0.12) 

3.92 

(2.30) 

2.64 

(1.23) 

Phyto 

n=26 

1.46 

(0.47) 

2.25 

(0.41) 

-0.25 

(0.31) 

0.31 

(0.13) 

0.45 

(0.18) 

0.18 

(0.10) 

1.98 

(0.24) 

-0.03 

(0.12) 

0.63 

(0.22) 

0.59 

(0.24) 

2.42 

(1.05) 

1.35 

(0.78) 

Flod 

n=17 

2.67 

(0.96) 

1.96 

(0.41) 

-0.26 

(0.16) 

0.33 

(0.12) 

0.36 

(0.18) 

0.21 

(0.10) 

2.14 

(0.24) 

-0.09 

(0.15) 

0.45 

(0.20) 

0.46 

(0.16) 

4.69 

(1.93) 

3.11 

(2.25) 

Strand 

n=21 

1.83 

(0.46) 

2.23 

(0.43) 

-0.13 

(0.33) 

0.35 

(0.12) 

0.31 

(0.14) 

0.27 

(0.09) 

2.26 

(0.31) 

-0.04 

(0.25) 

0.46 

(0.14) 

0.36 

(0.14) 

3.82 

(1.81) 

1.74 

(0.48) 

Våtmark 

n=14 

1.39 

(0.36) 

2.38 

(0.47) 

-0.25 

(0.25) 

0.24 

(0.10) 

0.31 

(0.14) 

0.38 

(0.14) 

2.32 

(0.41) 

0.01 

(0.19) 

0.42 

(0.16) 

0.44 

(0.15) 

2.21 

(0.86) 

1.76 

(0.55) 
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Klasserna tropiska, subtropiska och polära system uppvisar många 
likheter medan tempererade system skiljer sig från de övriga främst med 
avseende på mGI, mGT och LD (Tabell 4). 

Tabell 4: Medelvärden för LD, CPL, DC, MAC, MEC, MTC, mTL, rMod, pTPL, 
pBL, mGT och mGI i klassificeringen på geografiskt läge. Standardavvikelser 
inom parentes. 

 LD CPL DC MAC MEC MTC mTL rMod pTPL pBL mGT mGI 

Tropisk 

n=51 

1.80 

(0.76) 

2.21 

(0.45) 

-0.25 

(0.25) 

0.28 

(0.12) 

0.39 

(0.19) 

0.23 

(0.13) 

2.18 

(0.33) 

0.02 

(0.22) 

0.52 

(0.25) 

0.48 

(0.21) 

3.00 

(1.68) 

1.79 

(1.08) 

Subtrop 

n=24 

2.10 

(0.58) 

2.21 

(0.35) 

-0.19 

(0.27) 

0.28 

(0.13) 

0.43 

(0.21) 

0.21 

(0.11) 

2.43 

(0.32) 

0.01 

(0.25) 

0.53 

(0.22) 

0.31 

(0.14) 

3.35 

(1.34) 

1.95 

(1.07) 

Temper 

n=136 

2.61 

(1.51) 

2.17 

(0.46) 

-0.26 

(0.25) 

0.40 

(0.18) 

0.30 

(0.19) 

0.23 

(0.12) 

2.06 

(0.44) 

0.13 

(0.34) 

0.37 

(0.27) 

0.47 

(0.21) 

4.45 

(3.87) 

3.91 

(3.31) 

Polär 

n=25 

1.74 

(0.44) 

2.31 

(0.45) 

-0.18 

(0.20) 

0.23 

(0.09) 

0.32 

(0.14) 

0.34 

(0.12) 

2.49 

(0.35) 

0.04 

(0.20) 

0.45 

(0.21) 

0.31 

(0.11) 

2.69 

(1.07) 

1.83 

(0.62) 
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4.2 Avstånd 

I klassificeringen baserad på storlek kan en större spridning av storleken 
på avstånd ses i klassen stora vävar, även om små vävar har ett fåtal 
större extrema avstånd (Figur 3). De stora vävarna har även större 
medelvärde och median för parvist avstånd. 

 

Figur 3: Parvisa avstånd mellan system inom klasser och inom samtliga ingående system i 
klassificeringen baserad på storlek. Antal ingående vävar i varje klass och medelvärde på 
parvisa avstånd inom varje klass utsatt.Median markerad med grov linje, medelvärde med 
fylld diamant. Första och tredje kvartil begänsar boxarna. Övre och undre gränser definieras 
av minsta respektive största datapunkt inom en och en halv gånger avståndet mellan första 
och tredje kvartil från första respektive tredje kvartil. 
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Avstånd mellan de två klasserna som ett avstånd mellan de två punkter 
som utgörs av klassernas medelvärdespunkter är av samma 
storleksordning som medianerna för avstånd inom klasserna (Figur 4). De 
parvisa avstånden mellan klasserna är fördelade på ett likartat sätt som 
avstånden inom klassen stora system, med några större extremvärden. 

 

Figur 4: Parvisa avstånd mellan system i olika klasser i klassificeringen baserad på storlek 
uppe till höger med median utsatt. Boxplot enligt samma metod som i figur 3. Avstånd mellan 
klassernas mittpunkter nere till vänster. 
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Avstånden mellan system i klassen sötvatten visar större variation och 
större medelvärde samt median än de andra klasserna i klassificeringen 
på habitattyp på grov nivå (Figur 5). Däremot är det svårt att skilja mellan 
terrestriska system och system från saltvatten. 

 

Figur 5: Parvisa avstånd mellan system inom klasser och inom samtliga ingående system i 
klassificeringen baserad på habitattyp på grov nivå. Antal ingående vävar i varje klass och 
medelvärde på parvisa avstånd inom varje klass utsatt. Samma metod som tidigare för 
boxplottarna. 
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Parvisa avstånd mellan sötvatten och de andra två klasserna är större än 
avstånden mellan terrestra system och system från saltvatten (Figur 6). 
Även avståndet mellan klassernas mittpunkter ser ut så att avståndet 
mellan sötvattensystem och någon av de andra klasserna är större än 
avståndet mellan terrestra system och saltvattensystem. 

 

Figur 6: Parvisa avstånd mellan system i olika klasser i klassificeringen baserad på habitattyp 
på grov nivå med median utsatt uppe till höger, boxplottar enligt samma metod som tidigare. 
Avstånd mellan klassernas mittpunkter nere till vänster. 
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Även inom klassificeringen av habitattyp på finare nivå är det en klass 
som sticker ut från övriga med högre median, medelvärde och spridning, i 
detta fall klassen sjöar (Figur 7). Värt att anmärka på är att till skillnad 
från andra klassificeringar har vi här tre klasser vars median ligger väldigt 
nära deras medelvärde, phytotelmata, floder och våtmarker. 

 

Figur 7: Parvisa avstånd mellan system inom klasser och inom samtliga ingående system i 
klassificeringen baserad på habitattyp på fin nivå. Antal ingående vävar i varje klass och 
medelvärde på parvisa avstånd inom varje klass utsatt. Boxplot enligt samma metod som 
tidigare. 
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De parvisa avstånden mellan sjösystem och andra klasser av system visar 
större spridning och medianer än parvisa avstånd mellan andra klasser i 
klassificeringen av habitattyp på fin nivå (Figur 8). Även avståndet 
mellan medelvärdespunkterna är större mellan sjöar och andra klasser av 
system. 

 

Figur 8: Parvisa avstånd mellan system i olika klasser i klassificeringen baserad på habitattyp 
på fin nivå med median uppe till höger. Boxplottar enligt samma metod som tidigare. Avstånd 
mellan klassernas mittpunkter nere till vänster. 
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I klassificeringen utifrån geografiskt läge uppvisar klassen tempererade 
system en större variation samt större medelvärde och median (Figur 9). 
De andra tre klasserna är däremot snarlika varandra. 

 

Figur 9: Parvisa avstånd mellan system inom klasser och inom samtliga ingående system i 
klassificeringen baserad på geografiskt läge. Antal ingående vävar i varje klass och 
medelvärde på avstånd utsatt. Boxplot enligt samma metod som tidigare. 
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Tempererade system visar också på större spridning av parvisa avstånd 
med system i andra klasser än mellan de andra klasserna (Figur 10). 
Dessutom är avstånden mellan medelvärdespunkterna för tempererade 
system och andra klasser något större än mellan de andra klasserna. 

 

Figur 10: Parvisa avstånd mellan system i olika klasser i klassificeringen baserad på 
geografiskt läge med median utsatt uppe till höger. Boxplot enligt samma metod som tidigare. 
Avstånd mellan klassernas mittpunkter nere till vänster. 

Sammantaget kan man säga att skillnaderna syns tydligast i den finare 
uppdelningen på habitattyp där sjösystemen sticker ut från de andra 
klasserna. Detta dels genom att ha större spridning av avstånd inom 
klassen och dels genom att ha större avstånd till de andra klasserna, såväl 
parvis som mellan medelvärdespunkter. Även i de andra uppdelningarna 
kan tendenser ses med en klass som skiljer sig från de övriga (stora 
system, sötvattensystem och tempererade system). Dessa skillnader ligger 
främst i en större spridning av avstånd inom klassen och till mindre del i 
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avstånd mellan de och de andra klasserna, även om mindre skillnader 
fortfarande finns där.  

5 Diskussion 

Att avstånden mellan klassernas medelvärdespunkter i de flesta fall är 
mindre än de flesta avstånden inom klasserna innebär att det finns ett 
stort överlapp mellan de flesta klasser i rummet. Det är således svårt att 
säga huruvida det finns några generella mönster över skillnader i 
nätverkskaraktärer eller läge i rummet mellan olika typer av ekosystem.  

Hos de undersökta systemen kan tendenser till större variation i de 
parvisa avstånden inom klassen ses hos vissa klasser. Detta skulle kunna 
tolkas som att det finns en större variation av hur system ser ut i dessa 
klasser och därmed en högre diversitet bland sådana system. 

Variation i hur interaktioner mellan arter ser ut påverkar 
ekosystemfunktioner (Hooper et al, 2005). Detta sammantaget med den 
större variationen inom vissa klasser skulle kunna indikera att bland de 
undersökta systemen finns en större potential för bredd av 
ekosystemfunktioner hos de klasser med störst variation. Klasserna 
tempererade system, sötvattensystem, sjösystem och stora system skulle 
således kunna ha en större bredd av ekosystemfunktioner. 

Att klasserna tempererade system, sötvattensystem, sjösystem och stora 
system uppvisar större variation kan ha flera orsaker. Dels skulle den 
större uppvisade variationen kunna bero på att sådana system är mer 
varierade, men en bidragande faktor är troligtvis att fyrtiosju av de femtio 
ingående systemen från Havens databas tillhör dessa kategorier (Havens, 
1992). Dessa system är generellt högre upplösta än andra ingående 
system. Nätverkskaraktärer är olika känsliga för aggregering av arter till 
trofiska arter och skillnaden i aggregeringsgrad kan ligga bakom en del 
av skillnaderna (Gauzens et al, 2013, Martinez, 1993). Vissa system är 
dock lika väl upplösta som systemen från Havens databas, främst 
systemen ur klassen phytotelmata, så det är mycket möjligt att skillnader 
mellan dessa klasser beror på faktiska ekologiska skillnader. Men för 
andra klasser är det svårare att säga dels hur pass aggregerade de är och 
på vilket sätt de är aggregerade. Och då såväl grad av som metod för 
aggregering har effekt på hur nätverkskaraktärer påverkas skulle 
skillnader främst kunna bero på detta (Gauzens et al, 2013). 

En anledning till de skillnader som ses i materialet mellan tempererade 
och exempelvis tropiska system skulle möjligtvis kunna vara att olika 
tempererade system kan ha stor skillnad i såväl nederbörd som 
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temperatur, medan tropiska har en förhållandevis mindre variation i 
temperatur. Skillnaderna mellan phytotelamata och sjöar kan komma av 
en rad olika orsaker. De olika typerna av system skiljer sig åt såväl vad 
gäller skala som beständighet och antal ingående arter. Det är tänkbart att 
skillnad i skala skulle kunna ge skillnader i och med att det helt enkelt 
finns utrymme för fler arter i ett fysiskt större system. Skillnader i 
beständighet skulle kunna ge skillnader i interaktioner då ett mer 
beständigt system hunnit stabiliserats. 

På artnivå kan biodiversitet fungera som försäkring för 
ekosystemfunktioner. Om det finns fler arter i systemet är det troligare att 
det fortfarande finns arter som kan utföra funktionen vid utdöenden 
(Yachi & Loreau 1999). För att tydliggöra att resurser rör sig mellan olika 
ekosystem kan man koppla samman olika ekosystem i ett landskap till ett 
metaekosystem (Loreau et al. 2003). Man skulle kunna tänka sig att 
generalisera försäkringshypotesen till metaekosystemnivån. Där kan det 
tänkas att ett landskap med fler varierade ekosystem troligare kan 
fortsätta utföra ekosystemfunktioner även vid störande av vissa av de 
ingående systemen. 

En art kan beroende på sina egenskaper fungera som en nyckelart, den 
spelar större än proportionerlig roll för systemet (Mouguet at el. 2013). 
På ett liknande sätt kan ett ekosystem i ett metaekosystem fungera som 
ett nyckelsystem genom att exempelvis förse andra system med resurser 
(Mouguet at el. 2013). Ett annat sätt ett ekosystem skulle kunna tänkas ha 
en stor roll i ett metaekosystem är om det är motståndskraftigt mot 
störning kan det fungera som bas får återkolonisering av omkringliggande 
områden efter en störning. Ekosystem skulle kunna vara olika känsligt för 
olika störningar beroende på sina egenskaper. Detta skulle medföra att ett 
metaekosystem med stor variation mellan de ingående ekosystemen har 
bättre möjlighet att hämta sig från olika typer av störningar. 

En faktor som kan ha haft effekt på den iakttagna variationen i materialet 
är att antalet ingående system i varje klass varierat så pass mycket. 
Effekten detta har blir i det här fallet förstärkt av att det är parvisa 
avstånd som undersöks, och antalet parvisa avstånd växer geometriskt 
med antalet ingående system. Detta kan ha påverkat resultatet på olika 
sätt, ett större antal system i en klass kan ha medfört att en större 
variation kommit med. En annan möjlighet är att ett mindre urval gett en 
felaktig representation av variationen inom klassen, fått den att verka 
endera mindre eller större. 

Korrelationer mellan olika karaktärer kan ha påverkat resultatet, även om 
en ansträngning gjordes för att hitta så pass oberoende karaktärer som 
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möjligt. Bland de tolv ingående karaktärerna fanns bara tre par som hade 
relativt hög korrelation, men det är inte omöjligt att fler karaktärer haft 
korrelation med en icke använd karaktär som exempelvis antalet noder. 
Att karaktärer är korrelerade kan innebära att det är en faktor snarare än 
två. Detta skulle i den här studien kunna medföra att den faktor som de 
korrelerade karaktärerna beror på får en för stor representation i 
avstånden, att systemen verkar mer olika än de egentligen är. 

För framtida studier är det således av stor vikt att man sållar bland 
system, så att man får system med samma upplösning, gärna så hög som 
möjligt. Det vore också bra om system väljs så att varje klass av system 
är lika representerat. Att man även i fortsatta studier ser till att utgå från 
så pass oberoende variabler är också något att ha i åtanke. Med hänsyn 
taget till dessa faktorer är det förhoppningsvis möjligt att få tydligare 
resultat. En möjlig sak att undersöka skulle också kunna vara att se om de 
olika typerna av kategorier har någon form av beroende. Om habitattyp 
och geografiskt läge exempelvis interagerar med varandra så att 
skillnader främst kommer från den ena typen eller från interaktioner 
mellan båda typerna. 

6 Tack 

Bo Ebenman, David Gilljam och Alva Curtsdotter för givande 
diskussioner, uppslag till sätt att närma mig problemet och tips på 
lämpliga artiklar.  

Alva Curtsdotter och David Gilljam för hjälp med kod för dataanalys och 
allmänt hanterande av mer (ofta) eller mindre (sällan) dumma frågor. 
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8 Appendix 

 

Appendix 1: Korrelationsmatris mellan de tolv använda nätverkskaraktärerna. Scatterplots för varje 
par i övre triangeln, r2 i nedre triangeln för varje par. 


