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Abstract 

Previous studies have shown that there is a strong correlation between the body mass of an 

organism, activity level and metabolism (metabolic rate, MR) where a higher body mass and 

activity level correlate with a higher MR. How is it then with an organism's personality and its 

MR; does the type of personality of the organism play a part in its MR? To test the prediction 

that a more active personality, such as boldness, would show a higher value of MR in 

comparison to a more inactive personality, such as shyness, personality, standard metabolic 

rate (SMR), maximum metabolic rate (MMR) and aerobic scope (MMR-SMR) were 

compared for the invasive fish species round goby (Neogobius melanostomus) sampled from 

Guldborgsund in the Western Baltic. In total, about 400 round goby were captured, of which 

19 individuals underwent the entire study. Personality was assessed by two different 

experiments, scototaxis and boldness, where the individuals then were divided into the 

personality groups bold and shy. SMR, MMR and aerobic scope were analyzed by 

respirometry.  

There was a significant difference in SMR between the two types of personality (bold and 

shy), which also has been found in previous studies (Toscano & Monacos, 2015). There were 

no significant differences between either MMR, aerobic scope or weight between bold and 

shy fish. In conclusion, the significant difference in SMR between bold and shy fishes, was 

probably based on the fact that individuals with a higher proportion of boldness had a higher 

energy consumption to compensate for the phenotypic benefits (such as higher and easier 

dispersibility) compared to individuals with less boldness. However, further studies on round 

goby would have to be performed to investigate whether there is a connection between 

boldness and a higher dispersibility. 

 

Sammanfattning 

Det tycks finnas ett starkt samband mellan en organisms kroppsmassa, aktivitetsnivå och 

metabolism (metabolic rate, MR) där en högre kroppsmassa och aktivitetsnivå korrelerar med 

ett högre MR. Hur är det då med en organisms personlighet och dess MR; spelar typen av 

personlighet hos organismen någon roll för dess MR? För att testa hypotesen att en mer aktiv 

personlighet, så som boldness, skulle uppvisa ett högre värde på MR i jämförelse mot en mer 

inaktiv personlighet, så som shyness, jämfördes personlighet, standard metabolic rate (SMR), 

maximal metabolic rate (MMR) och aerobic scope (MMR-SMR) hos den invasiva fiskarten 

svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) insamlade från bräckvattenflodmynningen 

Guldborgsund i västra Östersjön. Totalt fångades ca 400 smörbultar, varav 19 individer 

genomgick hela studien. Personlighet bedömdes genom två olika försök, scototaxis och 

boldness, där individerna sedan delades in i personlighetsgrupperna bold och shy. SMR, 

MMR och aerobic scope analyserades fram genom respirometri. 

Ett t-test visade att det förekom en signifikant skillnad i SMR mellan de två 

personlighetstyperna (bold och shy), vilket man även funnit i tidigare studier (Toscano & 

Monacos, 2015). Ytterligare t-test visade att det dock inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan vare sig MMR, aerobic scope eller vikten hos fiskarna av de två personligheterna. 

Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att den signifikanta skillnaden i SMR mellan bold och 



shy individer, troligtvis grundade sig i att individer med högre andel boldness hade en högre 

energiförbrukning som kompensation för fenotypiska fördelar (som exempelvis i form av 

högre och lättare spridning) i jämförelse med individer med mindre boldness-karaktär. Fler 

studier på smörbult skulle dock behöva utföras, där man undersöker om det eventuellt finns 

samband mellan boldness och en högre spridning, för att kunna säkerställa ett sådant samband 

som vidare kan hjälpa oss i arbetet att minska spridningen av svartmunnad smörbult som 

invasiv art. 
 

 

Inledning 

Det är sedan länge känt att det finns ett starkt positivt korrelativt samband mellan en 

organisms vikt och metabolism (metabolic rate, MR) (Kissebah et al., 1982). Ett flertal 

studier, där man studerat olika djurs beteenden som haft inverkan på aktivitetsnivån, tyder 

även på att aktivitetsintensiteten hos en organism har en stor betydelse för organismens MR. 

En högre grad aktivitet korrelerar med ett högre MR (Careau et al., 2008).  

Desto färre studier finns att tillgå gällande djurs personligheter och deras MR. Dock visar de 

studier som utförts att mer aktiva personlighetstyper, så som djärvhet (bold, boldness) 

(Sneddon, 2003), korrelerar med ett högre värde på MR till skillnad från mindre aktiva 

personlighetsdrag, så som skygghet (shy, shyness), där MR generellt är lägre vilket framgår i 

bland annat i Toscano & Monacos (2015) studie där man undersökt sambandet mellan olika 

personligheter hos krabbor (Brachyura) och deras metabolism. Liknande resultat återfinns i 

Binder et al. (2016) studie av blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) där man fann att 

bold individer av arten hade en maximal metabolism (maximum metabolic rate, MMR) som 

var 15 % större än hos shy individer. I en annan studie utförd av Holtmann et al. (2016) 

genomfördes meta-analyser där man studerade beteende och metabolism och fann att båda 

dessa två variabler påverkade varandra i stor utsträckning, men också att hormonnivåerna hos 

organismerna spelade en avgörande roll. 

 

Få eller inga studier som undersöker sambandet mellan personlighet och MR tycks ha utförts 

på den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), som 

kännetecknas av en kraftigt byggd kropp, kort huvud, något tillplatta nos och den 

karaktärstypiska svarta fläcken på ryggfenan som kan ses hos honorna (SLU Artdatabanken, 

2017). Arten, som har sitt ursprung i Kaspiska och Svarta havet, hotar idag ekosystemet i och 

kring Östersjön dit den spridit sig (Fiskeverket, 2008). Den svartmunnade smörbulten anses 

vara en invasiv art, som enligt Brown & Sax (2004) är en organism som blir etablerad i en ny 

miljö där den sprider sig i området och senare orsakar ekologiska och/eller ekonomiska 

problem, då smörbulten har flera karaktärsdrag som antas gynna invasiva fiskarter. Dels har 

den svartmunnade smörbulten snabb reproduktionsförmåga där hanen dessutom vaktar boet 

som ökar överlevnadschansen för rom och yngel, och dels är fiskarten mycket tålig för 

skiftande miljöförhållanden, däribland temperatur- och salthaltsförändringar (Charlebois et 

al., 1997; Pinchuk et al., 2003; Almqvist, 2008).  



Att undersöka eventuella skillnader i metabolism mellan olika personligheter hos 

svartmunnad smörbult gör att vi kan komma arten närmare och få en större förståelse för hur 

den fungerar, vilket är intressant ur ett hotbildsperspektiv, samtidigt som en ökad kunskap 

kring eventuella samband mellan metabolism och olika personligheter kan uppnås. Av denna 

anledning fann jag det intressant att undersöka metabolismen mellan olika personligheter hos 

svartmunnad smörbult genom att undersöka redan insamlad data för basal metabolism 

(standard metabolic rate, SMR) som är den minsta metaboliska hastigheten som behövs för att 

upprätthålla livet vid en viss temperatur, maximal metabolism (maximal metabolic rate, 

MMR) som definieras som maximal aerob metabolism hos en organism, samt aerobic scope 

(skillnaden mellan MMR och SMR) (Norin, 2015) och jämföra dessa mellan de två 

personlighetstyperna bold och shy. Syftet med föreliggande arbete var därmed att identifiera 

om eventuella skillnader förekommer i metabolismen mellan bold och shy individer av 

svartmunnad smörbult. Detta med frågeställningen ”Finns det något samband mellan 

metabolism och personlighetstyp hos svartmunnad smörbult?” som grund.  

Utifrån tidigare studier på metabolism och personlighet, formulerades följande hypotes för 

detta projekt; 

– En mer aktiv personlighet, så som boldness, kommer att uppvisa ett högre värde på MR i 

jämförelse med en mer inaktiv personlighet, så som shyness, där MR är lägre. Jämförelsen av 

MR görs via personlighetstypernas SMR, MMR och aerobic scope. 

 

Material och Metoder 

I följande studie har insamlad data på svartmunnad smörbult från 2017 analyserats och 

utvärderats. Insamlad data erhölls från Anders Nilsson, där fisken insamlats från 

brackvattenflodmynningen Guldborgsund i västra Östersjön (54Ê42'N, 11Ê51'E) i april 2017. 

Totalt fångades ca 400 fiskar av arten svartmunnad smörbult med hjälp av ryssjor. Könet hos 

fiskarna bestämdes på plats genom undersökning av den urogenitala papillen. Endast hanar 

insamlades för att utesluta eventuella könsförmedlade effekter. Fisken transporterades till 

DTU Aqua, Kongens Lungby, Danmark, där fiskarna hölls i fem 1500 l tankar med 10 ± 1° C, 

recirkulerat och luftat vatten (25 PSU salt) tills dess att experimenten startade. Alla tankar var 

miljöberikade med finkornigt grus, konstgjort sjögräs och PVC-rör på botten. Ljuset i 

tankarna följde den naturliga cykeln genom hela studien. Observation av fiskarna utfördes två 

gånger per dag samt att fiskarna matades med tinade frysta räkor var tredje dag (tills de var 

mätta). Efter en vecka i tankarna, märktes enskilda fiskar med passiva integrerade 

transponders (PIT-taggar, 12 × 2 mm, 0,1 g, Oregon RFID) i kroppshålan genom att använda 

engångsinjektionssprutor. Fisk som eventuellt visade tecken på lidande eller nöd avlivades 

genom ett skarp slag mot huvudet följt av avskärning av huvudet.  

Personlighetsanalyser startade 10 dagar efter märkning och bestod av två försök, scototaxis 

och boldness. Scototaxis, som är preferensen av ljus eller mörk bakgrund, som ofta används 

vid utvärdering av beteendeeffekter av läkemedel på fisk, utfördes genom att placera fisken 



centralt i ett 63 L akvarium där halva akvariet hade vit bakgrund (30 x 30 cm) och andra 

halvan svart bakgrund (30 x 30 cm) som var fyllt med 27 L vatten. Därefter videospelades 

fisken in ovanifrån under 70 minuters tid. Ungefär 25 fiskar genomgick scototaxis-försöket på 

dag ett där de fick vila över natten och genomgå boldnesstestet dag två. Fiskarna placerades 

en och en i akvariet. Denna procedur fortsatte tills de två experimenten hade utförts på 182 

fiskar. Fisken hölls på ett utfodringsschema så att de matades dagen innan scototaxis 

startades. I boldnesstestet användes samma slags akvarium med samma mängd vatten. 

Fiskarna placerades enskilt och centralt i akvariet under 5 minuters tid för att acklimatisera 

sig. Därefter släpptes en bult fäst på en fiskelina ner i akvariet, 0-2 kroppslängder ifrån fisken 

för att stimulera en fågelattack. Efter en sekund drogs bulten tillbaka och hela proceduren 

pågick under 30 minuters tid med upprepade försök. Direkt efter varje försök flyttades fisken 

tillbaka till ursprungsplatsen som den placerats på från början. Fiskens förmåga att återgå till 

det normala beteendet efter en stressig situation, såsom rovdjurssamfund, visar graden av 

boldness hos fisken. Desto kortare tid det gick från rovdjursattacken (bulten släpptes ner) tills 

dess att fisken frös och återigen började röra på sig, desto mer boldness var fisken. Därmed 

kunde fisken, efter personlighetsanalysen, klassificeras i personlighetsgrupperna bold och shy. 

Totalt 19 fiskar (n=9 bold och n=10 shy) genomgick respirometri där individerna fastades i tre 

dagar innan de placerades i respirometern. Två respirometrar med volymer av 1126 och 1157 

ml hölls i en 80 liter tank, med genomströmning i 10 ± 0,1° C luftat vatten, placerat på en 

ostörd plats. Respirometrarna avskiljdes från varandra för att minimera visuell störning. 

Syreförbrukningshastigheten (MO2) uppmättes med en intermittent flödes-

respirometriuppsättning medan syrets partialtryck (pO2) mättes varje sekund med fiberoptiska 

sensorer kopplade till en Witrox 4-oxymeter. Med hjälp av mjukvaran AutoResp ™ (Loligo 

Systems, Tjele, Danmark) bestämdes 
𝑑𝑝𝑂2

𝑑𝑡
 (kPaO2 h-1) genom linjär regression, och ṀO2 

(mg O2 kg-1 h-1) beräknades enligt ekvationen: �́�𝑂2 =
𝛼∙𝑉𝑟𝑒𝑠𝑝∙𝛽

𝐵𝑀
 , där α är dpO2/dt, Vresp är 

den totala volymen av respirometern minus fiskens volym (L), β är syrelöslighet vid den 

angivna temperaturen och salthalten, och BM är fiskens kroppsmassa (kg). Djurvolymen 

antogs lika med dess massa. 

Alla respirometriförsök började runt kl. 9.00. För att uppnå maximal metabolisk hastighet 

(MMR), genomgick fiskarna individuellt ett uttömmande jakt- och luftexponeringsprotokoll (i 

totalt 3 min 30 s). Mer specifikt placerades fiskarna i en cirkulär tank (40 cm diameter, 

vattendjup 15 cm) med luftat vatten med samma temperatur och salthalt som respirometern. 

Här jagades fisken kontinuerligt i 1 minut där den sedan fångades med håv och 

luftexponerades. Denna procedur upprepas tre gånger varefter fisken placerades i 

respirometern. Den första mätningen ṀO2 togs med en väntetid på 60 s och en mätperiod på 

150 sekunder. För alla fiskar var detta ṀO2-värde efter jaktprotokollet alltid det högsta som 

rapporterades under försöket och därmed taget som MMR. Efter mätning av MMR förblev 

fiskarna kvar i respirometrarna över natten för att möjliggöra ṀO2-mätning av individen i ett 

vilande, icke-digesterande tillstånd (standard metabolic rate, SMR). För SMR användes 10 

min-loopar med en spoltid på 240 s, en väntetid på 60 s och en mätperiod på 300 s. Ett 

experimentförsök varade i ca 24 timmar och SMR uppskattades som genomsnittet av de 10 % 



lägsta MO2 mätningarna under denna period. Den genomsnittliga bakgrunds MO2 (BR, 

mikrobiell aktivitet i kamrarna) bestämdes därefter i kammaren utan fisk och värdet 

subtraherades från fiskens respirometrivärden.   

Datan för MMR, SMR, aerobic scope och våtvikt, där all metabolismmätning var korrigerad 

för BR, genomgick därefter olika analyser och statistiska beräkningar där Excel (Microsoft 

Corp. 2010) tillämpades. Kolmogorov-Smirnov test utfördes (p>0,200) som visade att datan 

inte var skild från normalfördelning och därmed användes parametriska t-test för de statistiska 

beräkningarna.  

 

Resultat 

Totalt genomgick 19 individer av svartmunnad smörbult olika tester på labb, varav 9 individer 

med personlighetstyp bold och 10 individer med personlighetstyp shy. Vid analys visade ett t-

test att det fanns en signifikant skillnad mellan de två personlighetstyperna och deras standard 

metabolic rate (SMR, t(17)=2,725, p = 0,014, Fig. 1). Individer av typen bold hade en högre 

SMR (medelvärde 41±6,443) i jämförelse mot shy (medelvärde 33±6,086). Samma test 

utfördes på data över maximal metabolic rate (MMR) och aerobic scope. Testet visade att inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan de två personlighetstyperna, bold (medelvärde 

300±41,324) och shy (medelvärde 294±46,466), och deras MMR (t(17)=0,258, p = 0,800, 

Fig. 2). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i aerobic scope mellan de två 

personlighetstyperna, bold (medelvärde 259±38,111) och shy (medelvärde 261±44,006), 

(t(17)=0,142, p = 0,889, Fig. 3). 

 

 
Figur 1: Medelvärde för standard metabolic rate (mg O2 kg

-1
 h

-1
) med standardavvikelse för  

Personlighetstyperna bold och shy hos svartmunnad smörbult. 
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Figur 2: Medelvärde för maximal metabolic rate (mg O2 kg

-1
 h

-1
) med standardavvikelse för  

Personlighetstyperna bold och shy hos svartmunnad smörbult.  

 

 
Figur 3: Medelvärde för aerobic scope (mg O2 kg

-1
 h

-1
) med standardavvikelse för personlighetstyperna 

bold och shy hos svartmunnad smörbult.  
 

 

Vidare jämfördes vikterna (g) mellan individer av typen bold och shy. Ett t-test visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad gällande våtvikt mellan bold (medelvärde 41±7,748) och 

shy (medelvärde 44±6,143), (t(17)=1,004, p = 0,331, Fig. 4). 
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Figur 4: Medelvärde för vikt (g) med standardavvikelse för personlighetstyperna bold och shy hos  

svartmunnad smörbult. 
 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande undersökning var att ta reda på om eventuella skillnader förekommer 

i metabolismen mellan personlighetstyperna bold och shy hos svartmunnad smörbult. Den 

förutspådda hypotesen var att bold individer har en högre metabolism i jämförelse med shy 

individer som har en lägre metabolism, i och med att man i tidigare studier funnit att 

organismer med personligheten bold korrelerar med ett högre värde på MR tillskillnad från 

organismer av typen shy där korrelationen visar ett lägre värde på MR (Toscano & Monacos 

2015; Holtmann et al., 2016). I detta projekts resultat framgick det att det förekommer en 

signifikant skillnad gällande metabolism mellan bold och shy individer. Det t-test som 

utfördes för SMR (korrelerat för basal respiration) mellan de två grupperna visade att det 

fanns en signifikant skillnad där individer av typen bold hade en högre SMR i jämförelse mot 

shy, vilket stämmer överens med vad man kommit fram till i tidigare beskrivna studier. 

Vidare analys visade dock att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan grupperna 

och deras MMR, aerobic scope eller våtvikt. Binder et al. (2016) har i sin artikel förklarat att 

man funnit en viss skillnad i metabolism och personlighet hos blågälad solabborre där bold 

individer visade sig ha 15 % högre MMR i jämförelse mot shy individer, men att man 

däremot inte fann någon signifikant skillnad mellan grupperna och deras vilometabolism, 

vilket skiljer sig från föreliggande studie. 

Vidare kan diskuteras huruvida signifikanstestningarna stämmer eller inte. Att inte samma 

resultat uppnåtts som i Binder et al. (2016) studie, där det förekom en skillnad gällande 

MMR, skulle kunna grunda sig i dels av att det är en annan art det rör sig om och dels för att 

stickproven var relativt små (bold n = 9, shy n = 10) som gör att signifikanttestningarna blir 

mer tvivelaktiga. Detsamma gäller för våtvikt och aerobic scope, det vill säga att stickprovens 
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storlek kan ha orsakat att ingen signifikant skillnad uppnåddes. Med en större 

stickprovsstorlek kanske resultatet hade blivit annorlunda. 

Vad innebär det i praktiken att SMR är högre hos gruppen bold än hos gruppen shy? Norin 

(2015) förklarar att SMR är den minsta metaboliska hastigheten som behövs för att 

upprätthålla livet vid en viss temperatur, vilket vidare innebär att bold individer har en högre 

nivå på deras minsta metaboliska hastighet och därmed gör av med mer energi än shy 

individer vid en viss temperatur. Varför? Brown & Sax (2004) menar att svartmunnad 

smörbult innehar flera karaktärsdrag som antas gynna invasiva fiskarter. Kanske har individer 

med högre andel boldness en högre energiförbrukning som kompensation för fenotypiska 

fördelar som exempelvis i form av högre och lättare spridning i jämförelse med individer med 

mindre boldness-karaktär, det vill säga av typen shy. Detta skulle då stödja det Sneddon 

(2003) fann i sin studie där bold fiskar, av arten regnbåge (Oncorhynchus mykiss), spenderade 

mer tid i öppna ytor och var mer aktiva än shy fiskar. I denna undersökning hade shy 

individer något högre medelvikt (44g) än bold individer (41g) men det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Som tidigare nämnt kan resultatet ha blivit annorlunda 

med ett större stickprov och därmed eventuellt varit ytterligare ett stöd för hypotesen och det 

resultat som framkom. Även Careau et als. (2008) studie, där man fann att en högre grad 

aktivitet korrelerar med ett högre MR, är ett ytterligare stöd för detta. 

Fortsättningsvis kan frågan ställas vad vi kan dra för nytta av kunskapen om att SMR är högre 

hos bold än shy individer? Om en koppling finns mellan graden av boldness hos en individ 

och individens förmåga att agera som invasiv art, kan vi med stor sannolikhet utnyttja 

kunskapen. Om ett sådant samband förekommer skulle det kunna innebära att arter med stor 

förekomst av bold individer, som exempelvis en invasiv art, kanske har en större 

spridningsförmåga. Detta skulle i sin tur vara mindre fördelaktigt för ekosystemet och de 

habitat där de invasiva arterna lever i och succesivt tar över. Fler studier på smörbult skulle 

dock behöva utföras, där man undersöker om det eventuellt finns samband mellan boldness 

och en högre spridning, för att kunna säkerställa ett sådant samband som vidare kan hjälpa oss 

i arbetet för att minska spridningen av svartmunnad smörbult som invasiv art. 
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