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Sammanfattning 
 
Hur beter sig skärpiplärkor Anthus petrosus när de försvarar reviret mot en inkräktare under 

häckning? Eskalerar de aggressivitet olika eller har de en gemensam strategi? Påverkas 

beteendet av häckningsfas? Kan använd tid säga något om motivation att försvara revir? För 

att besvara dessa frågor placerades en burhållen artfrände av endera kön i etablerade revir. I 

studien mättes ägnad tid åt olika aggressiva beteenden, vilka hade klassats och graderats 

beroende av styrkan i hoten. Resultatet visade att alla hanar eskalerar aggression på ett likartat 

sätt och ägnade i medeltal lika lång tid åt olika nivåer. Individuella skillnader förekom dock 

då några individer eskalerade lite snabbare men det tolkades inte som ökad motivation att 

försvara revir. Tiden de ägnade åt de olika nivåerna varierade inte beroende av häckningsfas.  

 
 
 
Abstract 
 
How do rock pipits Anthus petrosus behave when they defend a territory against an intruder 

during their breeding season? Do they escalate aggression differently, or do they have a 

common strategy? Does breeding phase influence the behavior? May used time tell something 

about the motivation to defend the territory? To answer these questions a caged conspecific of 

either sex were placed in established territories. In the study the time was measured of each 

different aggressive behavior, which had been classified into levels according to the intensity 

of the threat. The results showed that all males escalated aggression in the same way and 

devoted similar lengths of time to the different levels. Some individual differences occurred 

as a few individuals escalated somewhat rapidly, however, this was not interpreted as 

increased motivation to defend the territory. The time they devoted to different levels did not 

vary depending on breeding phase.          
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Inledning 
 
Kunskap om fåglar som etablerar revir under häckning, deras försvar och motiven bakom 
grundar sig på omfattande studier. Vilka strategier som leder till häckningsframgång är flera 
och olika beroende på art men aggressivt beteende tycks vara en gemensam faktor. 
      Då resurser som föda och boplatser ofta är begränsade och avsaknad av revir även innebär 
utebliven fortplantning, utkämpas hårda strider mellan hanar när revir ska etableras. 
Revirgränserna försvaras sedan ihärdigt mot inkräktande hanar, samtidigt som de försöker 
locka honor till sina revir. Hos en del arter ökar hanens attraktion på honor om han försvarar 
ett revir med god tillgång på föda och bra boplatser, eftersom det kan indikera hög hankvalité 
(Lundberg & Alatalo 1992). Även sången kan förmedla hanens status. Om han sjunger 
varierat kan det betyda att han är lite äldre och mer erfaren (Krebs 1977; Searcy 1984). 
Sjunger han ofta kan det indikera att reviret har goda födoresurser, eftersom han inte behöver 
ägna så mycket tid på födosök (Radesäter m.fl. 1987).  
      När en hona etablerat sig i reviret och paret kommit i häckningsfas (sexuell fas) börjar 
hanen bevaka sin hona. Detta innebär att hanen försöker följa henne överallt, vilket kan pågå i 
flera veckor fram till äggen har lagts (Birkhead & MØller 1992). Skälet till beteendet har med 
dagens DNA-teknik visat sig befogat, då det inte är ovanligt med olika fäder till ungarna i 
samma kull (se t.ex. Stutchbury & Morton 1995). Varför en del honor parar sig med andra 
hanar utöver sin sociala partner har inte kunnat besvaras helt men kan bero på att de söker 
större genetisk variation (MØller 1992), att hanen bär på dåliga anlag (Andersson 1982) eller 
risken för utebliven befruktning om han är steril. Till skillnad mot hanar är honor mer 
begränsade av tid men även av sin reproduktionsförmåga och kan bara lägga ett visst antal 
ägg oberoende av antal kopuleringar. För att öka möjligheten att bli befruktad bör honan 
därför para sig med flera hanar. Är hanen inte tillräckligt bra kan spermier från bättre hanar 
öka kvalitén på ungarna och deras överlevnad till vuxen ålder, vilket gör beteendet med 
sexuellt urval lönande och höjer också honans totala fitness (Trivers 1972; Krebs & Davies 
1993). Om hanen inte är säker på att han är far till ungarna finns det risk att han inte hjälper 
till med matning, därför måste honan smyga med sina tjuvparningar. De enda sätten för hanen 
att vara säker på sitt faderskap är därför att energiskt bevaka och försvara henne mot andra 
hanar eller kopulera med henne om de har varit åtskilda en stund (Davies 1992).   
      Hanar kan däremot maximera sin reproduktiva framgång och därmed sin totala fitness 
med extrakopuleringar och polygyni (Trivers 1972; Westneat m.fl. 1990). De flyger ofta runt i 
grannreviren och söker efter parningsvilliga honor eller försöker locka ytterligare honor till 
sina revir, framförallt när första honan börjat ruva (Krebs & Davies 1993). Hos fåglar med 
monogama och/eller polygyna parningsmönster och bostannande ungar är honan angelägen 
om hanens delaktighet i ungomvårdnaden. Att vara enda hona eller förstahona innebär oftast 
mer assistans och har förklarats med hypotesen ”konkurrensen om hanens hjälp med 
ungomvården” (Veiga 1990; Davies 1992; Slagsvold 1993). Detta kan vara ett skäl till varför 
parade honor är aggressiva mot inkräktande honor och försöker jaga iväg dem (Davies 1992). 
      Under häckningen är konkurrens och försvar av resurser orsak till många strider som kan 
leda till skador och därmed kan också chansen till fortplantning vara över. Fåglars 
kommunikation med hot omfattar ofta rituella, stereotypa beteenden (signaler) som förmedlar 
hur aggressiva de är och hur stor risken är att de tänker attackera. Signalerna kan uttryckas 
med uppburrning av fjädrar, upplyfta eller nedsträckta vingar, lyft stjärt, uppsträckt hållning 
med mera (se Cramp m.fl. 1977-1994), även sång och kvitter kan förmedla olika hot (Järvi 
m.fl. 1980; Dabelsteen & Pedersen 1990). Då aggressivitet både är tids- och energikrävande 
är fåglar och andra djurarters strategi att använda olika signaler beroende av vinsten att 
försvara resursen, samtidigt måste de väga in risken att bli motattackerade om en för stark 
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signal används (Krebs & Davies 1993). Ofta eskalerar de aggressiviteten men är motivationen 
hög verkar de välja starka signaler eller attack direkt (Enquist m.fl. 1985).  
      Hos fåglar med säsongsbunden häckning ökar testosteronhalten hos bägge könen. 
Testosteronets medverkan att stimulera den sekundära tillväxten av gonader samt produktion 
av könsceller är idag känt, likaså att häckningsbeteenden till viss del initieras av hormonet 
(t.ex. Silverin 1980; Wingfield m.fl. 1990). Om testosteronet också kan vara orsak till högre 
aggressivitet under häckning eller om halten ökar med intensiteten av hotsignaler och sång är 
inte helt klarlagt. Nästan lika många olika resultat som antal studerade arter har presenterats 
(se t.ex. Saino & MØller 1995; Canoine & Gwinner 2002; Schwabl m.fl. 2005) och det kanske 
är så, det varierar mellan arter. Däremot tycks aggression vara korrelerad med vilken 
häckningsfas de befinner sig i, vilket även studier utan mätning av testosteron visat. Bägge 
könen verkar aggressivast fram till äggen lagts, hanar kanske framförallt under 
bevakningfasen (t.ex. Catchpole 1977; Moore 1984; Liker & Székely 1997). 
      I denna studie har skärpiplärkans Anthus petrosus beteende mot inkräktare under häckning 
studerats. En långtidsstudie på två populationer av arten genomfördes under 1980 och 1990-
talen på öarna Nidingen och Malö, som ligger vid Sveriges västkust, söder om Göteborg. 
Fåglarna är oftast socialt monogama men polygyni förekommer och verkar mest frekvent på 
den mindre ön Nidingen, där hanar oftare lyckas attrahera flera honor till sina revir 
(Arvidsson 1995). Varför honor väljer att häcka där i konkurrens med andra honor kan 
eventuellt bero på lägre predationstryck (Askenmo m.fl. 1990).  
      Hanarna återvänder i mars månad från vinterkvarteren till sina häckningslokaler och 
börjar omgående etablera och strida om revir. Dessa försvaras sedan med olika hotsignaler 
samt rituell parallellgång utmed revirgränserna (Arvidsson 1995). Revirområdet täcker ofta en 
bit strandremsa och sträcker sig några meter in mot öns centrum. När honorna anländer en 
vecka senare verkar de välja att etablera ett område hos en hane med bra revir, samtidigt som 
de är fientliga mot inkräktande honor (Askenmo m.fl. 1992). Skärpiplärkor är markhäckare 
och boet, som byggs av honan, placeras oftast under sten eller drivved (Askenmo m.fl. 1990). 
      Syftet med studien var att med videoinspelat material analysera hur skärpiplärkor beter sig 
mot en artfrände som placerats i etablerade revir. Då aggression studeras hos fåglar räknas i 
regel antal olika hotsignaler och attacker mot en uppstoppad fågel och/eller inspelad artsång. 
Utförs studien under häckningssäsongen kan analysen visa om antalet signaler är korrelerat 
med olika häckningsfaser men även med testosteronhalt om blodprover tagits.  
      Designen på denna studie var annorlunda mot andra studier, då det var burhållna levande 
skärpiplärkor av endera kön som användes och hur lång tid som revirägarna ägnade åt olika 
signaler. Analysen omfattar hur beteendet med olika hotsignaler uttrycks och tidsmässigt 
används samt om tidslängden kan vara ett mått på motivation att försvara revir och partner. 
Med hjälp av inspelat material undersöktes följande frågeställningar; Hur uttrycks beteendet 
med hotsignaler? Eskalerar de signaler efter ett givet tidsmönster och nås ett klimax (attack)? 
Är den ägnade tiden åt signalerna lika lång oberoende av häckningsfas? Beter sig revirhanen 
olika beroende av inkräktarens kön? Beter sig revirhonan olika beroende av inkräktarens kön?  
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Material och metoder 
 
Observationerna genomfördes på ön Nidingen (57°18´N, 11°54´E) Sverige, under 
sammanlagt tre dagar i april/maj åren 1990-91. Med videokamera filmades hur revirhävdande 
skärpiplärkor uppträdde mot en burhållen artfrände som hade placerats i centrum av reviren. 
      Totalt gjordes 17 observationer, 13 med hane och 4 med hona i buren (25x20x30 cm) och 
inspelningarna pågick olika lång tid, från 6 till 36 minuter. Revirparen, som sedan tidigare var 
märkta med nummerring och färgade plastringar, identifierades och dokumenterades. Nu, år 
2007, kopierades filmerna över till DVD-skivor för vidare analys i dator.   
      Indelning av beteenden utgick från när buren placerades i reviret fram till när den 
uppmärksammades och hur de olika beteendena sedan skiljde sig åt beroende av hur starka 
hotsignalerna var (Cramp 1988). Signalerna klassificerades och graderades från nivå 0 (buren 
upptäcks) till nivå 4 (aggressivaste hotet). Studien med hane i bur delades in efter dessa 
kriterier 
Nivå 0: utplacerad – upptäckt. Revirhanen signalkvittrar/flyger förbi/flyger runt/flyger  
             fram och sätter sig i området runt bur   
Nivå 1: kvittrar/flyger förbi/tyst. Här placerades hanar som kvittrat eller flugit förbi i nivå 0 
Nivå 2: flyger omkring runt bur/går/sitter > 0.5 meter från bur 
Nivå 3: flyger omkring runt bur och skenattackerar/går runt nära bur/hotsignaler (poser) 
Nivå 4: attackerar bur 
Hanars beteende mot burhållen hane klassades enligt nivåerna ovan. 
Honors beteende mot burhållen hane klassades som nyfikenhet.  
Hanars beteende mot burhållen hona klassades som nyfikenhet eller frieri. 
Honors beteende mot burhållen hona klassades enligt nivåerna ovan.  
      Sammanställd data från aktuell tidsperiod granskades för att bestämma häckningsfas, 
bland annat noterades uppgifter om revir, ålder, antal honor och äggkläckningsdatum (data 
erhölls av R. Neergaard). Samtliga hanar hade etablerade revir och alla utom en hane hade en 
eller två honor. Häckningsfaserna delades in i 1) bevakning av hona, 2) försvar av revir och 3) 
hane vars hona ruvar. I vilken häckningsfas de befann sig i fastställdes med bakåtdatering från 
dokumenterat kläckningsdatum. Utifrån det bestämdes hanen, som saknade hona, till 
revirbevakningsfas, fem hanar till bevakningsfas och sju till ruvningsfas.  
      Den tid som ägnades åt de olika nivåerna noterades efter videokamerans klocka och 
tidtagning startades när burfågeln hade lugnat sig. Tidslängden av nivå 4 bestämdes till max 
1.30 minuter, dels pågick observationerna olika lång tid, dels var det inte adekvat hur länge 
den sista nivån pågick i denna studie.  
      De fåglar som uteblev under observationerna nollades i alla nivåer, de som hoppade över 
olika nivåer nollades i dessa. Under tre pågående observationer tog filmen slut, de räknades 
inte med i återstående nivåer. För analys av datamaterialet användes envägsANOVA. 
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Resultat 
 
Revirhanar- och honors reaktion och ägnad tid åt de olika nivåerna med hane i bur 
Under de 13 observationerna med hane i bur uppmärksammades den av alla utom en 
revirhane som därför nollades i alla nivåer. Alla revirhanar eskalerade aggressivitet och analys 
med envägsANOVA visade signifikans för skillnad mellan de olika nivåerna, mätt utifrån 
använd tid (figur 1) (F4,54=2.63; P=0.044). 
      Tiden fram till upptäckt varierade från 3 sek till 4.15 min (medel 1.15 min), vilket kan 
säga en del om hanarnas övervakning av reviret. 
    Nivå 1, som var den svagaste nivån, innebar att hanarna efter upptäckten signalerade 
kvittrande/flög förbi/tysta. De flesta ägnade i medeltal längst tid åt denna (3.20 min) utom en 
som kom fram direkt till buren (efter 11 s) och därför placerades i nivå 2.  
      Nivå 2 ägnades i medeltal inte så lång tid (1.05 min) och innebar att de gick, satt eller flög 
runt >0.5 meter från buren. I normala fall skulle revirhanen försökt jaga iväg inkräktaren om 
denne reagerat normalt.  
      Nivå 3 innebar att de gick runt nära buren, använde olika hotsignaler eller flygande 
skenattacker. Den ägnades minst tid i medeltal (0.23 min) och visade en ordentligt uppretad 
hane som eskalerat till varningssignalen före attack.  
      Nivå 4 var den starkaste av nivåerna och innebar att hanen försökte komma åt burhanen 
genom att attackera buren (maxtid 1.30 min, se metod). Detta var den sista nivån i 
graderingen och pågick i medeltal längst tid (1.21 min), bortsett från nivå 1 och hade inneburit 
slagsmål i normala fall. Under tre observationer tog filmen slut efter nivå 1, 2 samt 3, de 
räknades inte med i resterande nivåer. 
      De fyra revirhonor som kom fram till buren uppträdde nyfiket men blev oftast bortjagade 
av sina hanar. 
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Figur 1. Medelvärde i sekunder av använd tid som revirhanarna ägnade åt de fem olika nivåerna (omräknat till 
min och sek se text). Felstaplar visar standardfel.   
 
 
 
 
 
 
 

5



    

Revirhanarnas ägnade tid åt nivåerna 0 till 3 beroende av häckningsfas 
Under de 13 observationerna med hane i bur, befanns fem hanar i bevakningsfas (1), sju i 
ruvningsfas (3) (varav en uteblev) och endast en i revirbevakning (2), varpå enbart 
häckningsfaserna 1 och 3 jämfördes.   
      Hanar i fas 1 ägnade i medeltal längre tid åt nivå 0, 1 och 2 än de i fas 3 men skillnaden 
var inte stor mellan hanarna i nivå 0 (1.26 min mot 1.12) och inte signifikant (figur 2).  
      Nivå 1, då de uppehöll sig runt om och var den svagaste av nivåerna, ägnade fas 1-hanar 
nästan dubbelt så lång tid åt (4.36 min), än de i fas 3 (2.31 min) men skillnaden var inte 
signifikant (figur 2).  
      När de bestämde sig för att konfrontera burhanen ägnade de lång tid åt nivå 2 jämfört med 
fas 3-hanar (2.04 min mot 0.27) men var trots det inte signifikant (figur 2).  
      I nivå 3 befann sig fas 3-hanarna i medeltal längre tid, dock ingen större skillnad (0.17 
min mot 0.25) och därför inte heller någon signifikans (figur 2).  
      Under två observationer tog filmen slut efter nivå 1, fas 3-hanar samt nivå 2, fas 1-hanar, 
de räknades inte med i resterande nivåer. 
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Figur 2. Medelvärde i sekunder av använd tid som revirhanarna i häckningsfas 1 respektive 3 ägnade åt de fyra 
olika nivåerna (omräknat till min och sek se text). Felstaplar visar standardfel.  
 
 
 
Revirhanar- och honors reaktion på hona i bur    
Under de fyra observationerna med burhållen hona, uppmärksammades den av tre revirhanar 
som inte uppträdde aggressivt. Två hanar, vars honor ruvade, attraherade henne med 
uppvisningsposer medan den tredje, som var i bevakningsfas, kom fram till buren men 
försvann sedan. En hona i ruvningsfas kom fram till buren och eskalerade enligt graderingen. 
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Diskussion 
 
För att förklara djurs kamp och försvar av resurser har flera teorier framlagts om vilka urval 
som kan ha selekterat fram Evolutionära Stabila Strategier (ESS). Om en individ på grund av 
sitt beteende får större häckningsframgång än andra i populationen, är det en ESS och bör 
vara en strategi som kommer att gynnas ur evolutionär synvinkel. De individer i populationen 
som följer den alternativa strategin med sämre häckningsframgång kommer heller inte att 
bidra med sina arvsanlag till kommande generationer. Även en blandad ESS har selekterats 
fram och anpassats beroende på motståndarens beteende i till exempel konkurrens om resurser 
(översikt av Maynard Smith 1982). För många fågelarter är reviret en förutsättning för 
häckning och enda möjlighet att föra sina gener vidare till nästa generation. Om aggressivitet 
är en lönande strategi för lyckad fortplantning premieras det beteendet. 
      Det går att spelteoretiskt analysera vilka strategier som leder till störst framgång när 
kostnad och vinst beräknas och därmed förstå olika beteenden (Parker 1974). Förvånansvärt 
ofta väljer djurarter men även insekter det mest effektiva och optimala beteendet. Detta gäller 
både i val och försvar av föda men även i kamp om revir och partner och går under begreppet 
”Recource Holding Potential” (RHP) (Krebs & Davies 1993).  
      Ska en resurs vinnas eller försvaras skall vinsten överstiga kostnaden. Då resurser oftast 
inte räcker åt alla gäller det att tydligt signalera sin motivation att vinna och behålla resursen. 
Men är det bättre att hellre bete sig försiktigt till en början ifall det räcker för att övertyga 
konkurrenten? Eller ska en starkare signal användas direkt? Enquist med flera (1985) 
studerade stormfåglars (Fulmarus glacialis) konkurrens om födoresurser. Efter många 
observationer kom de fram till att ju starkare signal, desto större risk att konkurrenten 
motattackerar. Därför avgör förväntad kostnad i form av strid, vilken signal som används och 
vinsten påverkar frekvensen av utförd signal. Analysen i denna studie skulle bland annat 
åskådliggöra hur beteendet med olika hotsignaler uttrycks och tidsmässigt används samt om 
tidslängden kan vara ett mått på motivation att försvara resursen. 
      Det var få av skärpiplärkorna som hoppade över några nivåer och hanarna eskalerade 
signalerna på ett liknande sätt samt efter ett likartat tidsmönster. Det kan tyda på att eskalerad 
aggressivitet är det mest strategiska och lönande beteendet. Varför inte börja lite försiktigt för 
att undvika att motståndaren attackerar, han kanske ger upp direkt, annars är det bara att bli 
ännu tydligare.  
      Kan ägnad tid åt nivåerna säga något om motivation? Det fanns några hanar som 
eskalerade lite snabbare, är de mer motiverade att försvara sina resurser? Det kan dock vara 
här som intensiteten av aggressivitet kan visa skillnad. Är de mer aggressiva kanske de 
eskalerar snabbare men det innebär inte att de är mer motiverade. Alla hanar var villiga att 
ägna tid åt att försvara revir men även att slåss, vilket måste tyda på motivation. Om 
testosteron kan vara orsak till ökad intensitet av aggressivitet hos hanar visade inte studien 
som Saino & MØller (1995) gjorde på ladusvalor (Hirundo rustica). De jämförde sambandet 
mellan testosteronhalt och bevakning under olika häckningsfaser, sång samt aggressivt 
beteende. Testosteronhalten var korrelerad med bevakning och olika häckningsfaser, både på 
individ- och populationsnivå och var högst före äggläggning. Medelvärdet av populationens 
sångfrekvens och testosteronhalt visade samband men inte på individnivå. Medelvärdet på 
ökad intensitet av aggressivitet visade inget samband med testosteronhalt vare sig på individ- 
eller populationsnivå. 
      Att skärpiplärkorna visar olika intensitet av aggressivitet finner jag inte märkligt. De är 
trots allt olika individer och med tanke på alla olika resultat som tagits fram i andra studier 
verkar det rimligt. Det är troligen inte bara skillnad på artnivå utan även på individnivå. När 
skärpiplärkorna anländer till öarna i mars är hanarna oerhört aggressiva mot varandra. De 
eskalerar som regel inte alls utan attackerar direkt (B. Arvidsson, pers. komm.), vilket säkert 
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beror på att chansen till häckning avgörs då. Kanske är testosteronhalten också extra hög i 
början av säsongen och bidrar till beteendet med ökad aggressivitet. En studie som Schwabl 
med flera (2005) gjorde på svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata), visade att 
testosteronhalten var mycket högre vid ankomst till häckningsplatserna i Tyskland, än under 
vintervistelsen i Israel. Efter ankomst minskade den efterhand till en stabil nivå, hos några 
ökade den dock igen under bobygge och första äggläggningen. För övrigt var buskskvättorna 
aggressiva mot den uppstoppade fågeln under nästan hela häckningssäsongen men 
intensiteten reglerades inte av testosteronhalt. 
      I den andra analysen där häckningsfaserna jämfördes var det ingen signifikant skillnad 
mellan ägnad tid. De hanar vars honor ruvade förväntades ha lägre motivation att försvara 
reviret men även vara mindre aggressiva då äggläggningen hade lyckats. I andra studier har 
resultaten oftare visat korrelation mellan högre grad av aggression och fasen före 
äggläggning, ibland även med högre testosteronhalt. Då Catchpole (1977) gjorde studier på 
sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) användes inspelad sång, både från den egna arten 
och från interspecifika arter som rörsångare (Acrocephalus scirpaceus). Undersökningen 
visade att sävsångarna ägnade längre tid vid bandspelaren och var mer aggressiva före 
parning, mest mot den egna artsången. Efter parning minskade både använd tid och 
aggression men även sång dramatiskt. Varför var det då ingen skillnad mellan 
häckningsfaserna hos skärpiplärkorna? En tolkning kan vara att fas 3-hanar försökte attrahera 
ytterligare häckningspartners under den tid som första honan ruvade, vilket kan vara skäl till 
fortsatt hög motivation att försvara reviret.   
      Det var tre hanar och en hona som uppmärksammade den burhållna honan, vilket uteslöt 
en djupare analys. Revirhanarnas uppträdande var dock annorlunda mot när en hane var i 
buren. En hane, som var i bevakningsfas, gick fram och tittade nyfiket på honan men försvann 
sedan. De andra två, vars honor ruvade, började fria med uppvisningsposer. Revirhonan, som 
var i ruvningsfas, kom fram och använde alla nivåer mot burhonan, vilket med all tydlighet 
visade att hon inte tänkte tolerera någon konkurrens. Under de 13 observationerna 
uppmärksammades burhanen endast av fyra honor, vilket även här uteslöt analys. De 
uppträdde för övrigt bara nyfiket och blev oftast bortjagade av sina hanar. 
      I den här studien var alla hanar motiverade att slåss och betala kostnaden att försvara sitt 
revir och sin hona. En teori som förklarar detta ges av Krebs (1982) undersökningar. Han 
testade tre olika hypoteser om revirförsvar hos talgoxar (Parus major) och resultaten visade 
att revirhanen oftast vann striderna. Detta antogs bero på att då revirhanen har lärt känna och 
vet värdet på sitt revir, har han mer att vinna än inkräktaren och slåss därför hårdare för att 
behålla reviret. 
      Skärpiplärkornas beteende att eskalera aggressivitet på ett likartat sätt har troligen 
selekterats fram genom naturligt urval och blivit en ESS. De individer som dessutom utför 
beteendet till minimal kostnad, i enlighet med RHP, kommer förmodligen att premieras 
ytterligare.  
 
 
 
Tack 
 
Den här analysen skulle ha gjorts redan för tio år sedan och dessutom inte av mig. Därför är 
jag tacksam mot Björn Arvidsson som av olika anledningar lät materialet bli liggande och 
istället gav mig förtroendet att slutföra den. Tack även för synpunkter, övrig hjälp och 
betraktelser från forskargärningen på öarna. Jag vill också rikta ett tack till Raimo Neergaard 
för erhållet datamaterial från aktuell tidsperiod och annan nyttig information. 
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