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Forskning på Naturhistoriska riksmuseet handlar 

mycket om biologisk mångfald och livets evolu-

tionära historia. Eftersom DNA allt mer används 

i denna typ av forskning liksom inom andra sam-

hällstillämpningar bildade museet förra året 

&HQWUXP�I|U�*HQHWLVN�,GHQWLÀHULQJ��&*,���&*,�
kan ta olika typer av uppdrag som innefattar ge-

QHWLVN�DUW��HOOHU�LQGLYLGLGHQWLÀHULQJ��0XVHHW�VWDU-
WDGH�PHG�'1$�EDVHUDG� DUWLGHQWLÀHULQJ� DY�ÀVN�
redan 2002 och 2006 sattes ett projekt igång för 

att bygga ett DNA-referensbibliotek över alla 

Sveriges ryggradsdjur. Projektet lade grunden 

WLOO�ZHEESRUWDOHQ�6YHQVND�'1$�Q\FNHOQ��ZZZ�
GQDQ\FNHOQ�VH��VRP�ODQVHUDGHV�I|UUD�nUHW�

'HW�YDU�I|UVW������VRP�QnJUD�IRUVNDUH�ÀFN�
JHK|U� L� KHOD� YlUOGHQ� I|U� DWW� HQ� VSHFLÀN� VWDQ-

dardiserad genregion för djur skulle kunna bli 

HWW� Q\WW� DUWLGHQWLÀHULQJVYHUNW\J�� 'HWWD� NRP�
att kallas DNA Barcoding på engelska, vilket 

 ibland försvenskas till DNA-barkodning eller 

ersätts med termen DNA-streckkodning. 

Genregionen man bestämde sig för vad gäl-

ler djurriket var den mitokondriella genen cyto-

NURP�F�R[LGDV�VXEHQKHW�,��&2,���'n�GHW�YLVDGH�
sig att genen inte fungerade lika bra på alla or-

ganismgrupper, valde man senare andra gener 

I|U� Yl[WHU� �NORURSODVWJHQHUQD� UEFO� RFK�PDW.��
RFK�VYDPSDU��GHQ�QXNOHlUD�JHQHQ�,76��

)|U�DWW�NXQQD�DUWLGHQWLÀHUD�HWW�RNlQW�SURY�EH-
höver man först sekvensera den överenskomna 

genregionen – streckkoden. Hur det går till och 

viktiga saker att tänka på i anslutning till detta 

EHVNULYV�DY�0DUNXV�(QJOXQG�Sn�V��������'1$�
sekvensen man får vid sekvenseringen är en text-

VWUlQJ�PHG�ERNVWlYHUQD�$��&��7�� RFK�*� L� ROLND�
kombinationer och upprepningar genom den cir-

ka 650 bokstäver långa textsträngen. Bokstäverna 

representerar de fyra ämnena, så kallade kvä-

YHEDVHU� �$GHQLQ��*XDQLQ��&\WRVLQ�RFK�7\PLQ���
VRP�ELQGHU�LKRS�'1$�VWUXNWXUHQ��GHQ�Vn�NDOOD-
GH�GXEEHOKHOL[HQ���7H[WVWUlQJHQ�PHG�ERNVWlYHU�
kan man kopiera och klistra in i webbportalen 

Svenska DNA-nyckeln eller den internationella 

PRWVYDULJKHWHQ�%2/'�I|U�DWW�MlPI|UD�PHG�DOOD�
kända sekvenser i referensbiblioteket. Från detta 

kan en artbestämning oftast levereras, eller en 

Ända sedan metoder för att läsa DNA-
sekvenser blev tillgängliga har DNA 
använts i frågeställningar kring arter, 
släktskap och identifiering. Eftersom 
DNA samlar på sig förändringar (mu-
tationer) med tiden så blir DNA:t för 
olika arter mer och mer olika ju längre 
tid arterna är skilda från varandra. 

1DWLRQHOOW�UHVXUVFHQWUXP�I|U�ELRORJL�RFK�ELRWHNQLN���%L�ODJDQ�QU���PDUV��������)nU�IULWW�NRSLHUDV�L�LFNH�NRPPHUVLHOOW�V\IWH�RP�NlOODQ�DQJHV����ZZZ�ELRUHVXUV�XX�VH

'1$�VWUHFNNRGQLQJ�²�Vn�JnU�GHW�WLOO

7H[W��-RKDQQHV�%HUJVWHQ
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DUWOLVWD�RP�GHW�YDU�ÁHUD�SURYHU��I|UXWVDWW�DWW�RU-
JDQLVPJUXSSHQ�I|U�GLQ�RNlQGD�VHNYHQV�ÀQQV�YlO�
representerad i referensdatabasen.

0DQ�NDQ�RFNVn�In�VYDUHW�DWW�QnJRQ�QlUD�PDW-
FKLQJ�LQWH�NXQGH�KLWWDV�YDUI|U�QnJRQ�DUWLGHQWLÀH-
ring inte heller gick att göra. Det beror oftast på 

att arten som det okända provet kommer ifrån 

ännu inte har lagts in i referensbiblioteket. För 

att en webbportal som svenska DNA-nyckeln 

ska fungera väl krävs det en databas med ett väl-

fyllt referensbibliotek av kända DNA-sekvenser 

som okända sekvenser kan jämföras med. Det 

krävs att referensbiblioteket innehåller sekven-

ser av hög kvalitet, helst av alla arter i en or-

ganismgrupp som en okänd sekvens kan tänkas 

komma ifrån, och att de är kopplade till beva-

UDGH�UHIHUHQVH[HPSODU��VH�QlVWD�VLGD���
Vad gäller svenska DNA-nyckeln så har den-

na webbportal just lanserats och referensbiblio-

WHNHW�lU�L�XSSE\JJQDGVIDV��-XVW�QX�ÀQQV�JDQVND�
bra täckning av svenska ryggradsdjur, framfö-

UDOOW�InJODU��GlJJGMXU�RFK�ÀVNDU��)|U�PnQJD�DQGUD�
djurgrupper, till exempel insekter så kommer 

man i svenska DNA-nyckeln ofta få svaret att 

inga liknande sekvenser kunde hittas och där-

I|U�NXQGH�LQJHQ�DUWEHVWlPQLQJ�J|UDV��0DQ�NRP-

mer då att rekommenderas att klicka på en länk 

WLOO�GHQ�LQWHUQDWLRQHOOD�VLGDQ�%2/'�VRP�KDU�HQ�
större representation men som inte automatiskt 

NDQ�ÀOWUHUD�IUDP�WLOO�H[HPSHO�NlQGD�VYHQVND�DU-
ter. Ibland kan det också vara så att närstående 

arter inte går att skilja från varandra med streck-

NRGHQ� YDUYLG� ÁHUD� DUWQDPQ� NDQ� NRPPD� XSS�
som svar på den okända sekvensen. Detta hän-

GHU�LQWH�OLND�RIWD�PHG�HQ�JHRJUDÀVNW�EHJUlQVDG�
databas som Svenska DNA Nyckeln, men kan 

hända om man istället använder den “långsam-

PDUHµ�ULERVRPDOD�JHQHQ���V��VRP�RFNVn�ÀQQV�L�
ZHEESRUWDOHQ���)|U�DWW�DUWHU�VND�Jn�DWW�VNLOMD�nW�
med en gen som förändras långsamt, krävs att 

de varit skilda åt en längre tid än för en snabbare 

evolverande gen.

([HPSHO�Sn�SURYHU�DWW�LGHQWLÀHUD�L�HQ�ELR-

logilab kan vara en fjäder från skolgården, spill-

QLQJ� IUnQ� QlUPDVWH� VNRJV�lQJVPDUN� �KHOVW� DY�
växtätare eftersom rovdjursspillning kan ge en 

oläslig sekvens med en blandning av både rov-

djuret och dess byte om man använder stan-

GDUGSURWRNROO��HOOHU�HQ�ÀVNÀOp�IUnQ�QnJRQ�PDW-
butik eller restaurang. Det kan också gärna vara 

insekter som håvas in eller samlas in med någon 

slags fälla, men det innebär att djuren avlivas. 

Djurprover är att föredra då referensbibliotek 

för växter än så länge är ganska dåliga.

Annons
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([HPSHO�Sn�UHIHUHQVH[HPSODU�VRP�ÀQQV�EHYD-
rade på Naturhistoriska riksmuseet är blåkråka 

WLOO�YlQVWHU��&DW��LG��150������������RFK�PRU-
NXOOD�WLOO�K|JHU��&DW��LG��150������������VRP�
de illustrerade streckkoderna nedan har sek-

En DNA-sekvens kan visualiseras på ett mer över-

skådligt sätt om man låter linjer i fyra olika färger 

UHSUHVHQWHUD�RUGQLQJHQ�DY�NYlYHEDVHUQD�$��&��7�
och G i genen. Då åskådliggörs också analogin 

med vanliga streckkoder för till exempel produk-

ter och varför det kallas ”DNA-streckkodning”. 

En liten del av DNA-streckkodsekvensen från en morkulla, som totalt omfattar cirka 650 bokstäver.

&7$$7&77&**7*&$7*$*&7**&$7**7&**$$&&*&&&7&$*&&7*&77$77&*7*&$*$$&7$**&&$$

&&$**$$&&&7&77***$*$7*$&&$$$7&7$&$$7*7$$7&*77$&7*&7&$7*&$77&*7$$7$$7777&77

&$7$*77$7$&&$$7&$7*$7&**$**$777**$$$77*$&7$*7&&&$&7&$7$$7&**&*&&&&&*$&$7���

En liten del av DNA-streckkodsekvensen från en blåkråka, som totalt omfattar cirka 650 bokstäver.

&7$$77777****&&7*$*&***&$7**77**$$&&*&&&7&$*&&7*&7&$77&*&*&$*$$&7&**7&

$$&&$**$$&&&7$&7$**$*$&*$&&$*$7&7$&$$&*7$$7&*7&$&7*&&&$7*&&77&*7$$7$$7&7

7&777$7$*7&$7$&&$$7&$7$$7&*****&777**$$$&7*$&7$*7&&&&&77$7$$7&**&*&&&&$���

Bilderna nedan visar DNA-streckkoden för blå-

kråka överst och morkulla nederst med samma 

sekvenser som ovan fast för hela den 650bp 

OnQJD�VHNYHQVHQ��6HU�GX�VNLOOQDG"��7LSV�WLWWD�WLOO�
H[HPSHO�DOOGHOHV�L�E|UMDQ�DY�VWUHFNNRGHQ�

7H[W�RFK�ELOGHU�lU�GHOYLV�KlPWDGH�IUnQ�6YHQVND�
'1$� Q\FNHOQ� Sn� ZZZ�GQDQ\FNHOQ�VH� �WH[WHU�
VNULYQD�DY�-RKDQQHV�%HUJVWHQ���'lU�JnU�GHW�DWW�
läsa mer om bakgrund och tillämpningar.

venserats ifrån. I detta fall var det en morkulla 

IUnQ�)LE\VM|Q�XWDQI|U�8SSVDOD�RFK�HQ�IHOÁXJHQ�
EOnNUnND� IUnQ� 5DPVEHUJ� QRUU� RP� /LQGHVEHUJ��
Bilderna går att hitta på den museigemensam-

ma samlingsdatabasen www.naturarv.se.

9DUI|U�KHWHU�GHW�'1$�VWUHFNNRGQLQJ"

Färgkoden till bilden ovan är:

7\PLQ��7�� �JU|Q

*XDQLQ��*�� �VYDUW

$GHQLQ��$�� �U|G

&\WRVLQ��&�� �EOn


