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Sammanfattning 
 

Den forskning som berör djurs personlighetstyper har först under de senaste årtiondena funnit sin 

plats som ett viktigt komplement till de mer traditionella sätten att se på beteenden, och detta trots 

att den bland annat hjälper oss att förstå viktiga delar av evolutionen. I denna studie som baserade 

sig på data son hämtats ifrån Ahlgren (2015b), var målet att undersöka om närvaron av ett reellt hot, 

i detta fall prederande fisk, kan påverka fördelningen av de båda personlighetstyperna modig eller 

skygg inom en art. Som studieobjekt användes totalt 146 individer av den ovala dammsnäckan 

(Radix balthica) vilka samlades in från områden runt staden Lund i Skåne, dels från fyra dammar 

innehållande fisk, i detta fall ruda (Carassius carassius), som aktivt prederar på snäckorna, dels från 

fyra dammar där fisk saknades. I alla dammarna återfanns evertebrata predatorer. Undersökningen 

visade att den högsta andelen snäckor med en modig personlighetstyp (98,46%) fanns i dammar 

som innehöll prederande fisk, medan andelen i dammar där fisk saknades visade sig vara betydligt 

lägre (62,10%). Den slutsats man kan dra utifrån denna undersökning är att under vissa 

omständigheter, som till exempel högt predationstryck, så kommer en viss personlighetstyp att 

gynnas så till den grad att den blir helt dominerande i populationen. En viktig lärdom att ta med sig 

från denna studie är därför att ett djurs personlighetstyp ofta kan berätta lika mycket om dess 

livsbetingelser som de yttre morfologiska anpassningarna. 
 
Nyckelord: Personlighetstyp, modig-skygg, oval dammsnäcka, prederande fisk, ruda 

 

Abstract 
 

The research related to different animal personality types has only recently, during the last decades, 

become an important complement to more traditional ways of studying behaviours, despite the fact 

that it helps us to understand important steps of the evolution. The aim of this study – in which data 

obtained from an earlier study (Ahlgren 2015b) has been used, was to examine if the distribution 

between bold and shy personality types within a species differs depending on a real threat, in this 

case a predatory fish. One hundred forty-six individuals of the freshwater snail Radix balthica 

which were collected in the area surrounding the city of Lund in southern Sweden, were used in this 

study. The snails were caught in four ponds containing predatory fish, crucian carp (Carassius 

carassius), as well as four ponds that did not contain any fish. All ponds contained invertebrate 

predators. This study showed that the highest percentage (98,46%) of snails with a bold personality 

type was found in the ponds containing the predatory fish, while the ponds without fish contained a 

much lower percentage (62,10%) of snails with a bold personality type. The conclusion of the study 

is that under certain circumstances, such as a high risk of predation, specific personality types are 

favoured and can totally dominate the population. The lesson to be learned is that the personality 

type of an animal might tell us just as much about its living conditions as do morphological 

adaptations. 
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Inledning 
 
Djur uppvisar en enorm variation av beteenden i naturen, allt ifrån enkla reaktioner på små retningar till 
väldigt komplexa handlingar när det t ex gäller sökande av föda eller att fly undan ett angrepp från en 
predator. Det finns ofta ett mer eller mindre komplext samband mellan de beteenden som ett djur 
uppvisar. Om ett beteende korrelerar med ett eller flera andra beteenden på ett konsekvent sätt i olika 
sammanhang och inom en grupp individer, oftast en art eller population, så brukar man kalla detta för ett 



 

beteendesyndrom (Sih et al., 2004a,b; Bell, 2007). Om man studerar varje individ för sig så kommer dess 
beteende att skilja sig ifrån andra individer i samma population, den uppvisar en egen beteendeprofil som 
kan variera över tid och beroende på sammanhang. Man brukar benämna detta för beteendetyp eller helt 
enkelt för djurets personlighetstyp (Dingemanse et al., 2010). 
      Ett exempel på ett sådant beteende som varierar beroende på personlighetstyp är hur modigt eller 
skyggt individen uppträder (Wilson et al., 1994). Eftersom sambandet mellan de två ytterligheterna är 
kontinuerligt så kallas detta för modig-skygg kontinuumet (Sih et al., 2004b; Wilson et al., 1994). Hos många 
djurarter så har de individer som uppvisar en modig och mer risktagande personlighet en högre tillväxttakt 
bl a beroende på effektivare furagering men också högre dödlighet på grund av större exponering för 
predatorer (Stamps, 2007). Förhållandet blir förstås det omvända ju mer fokus förskjuts mot de individer 
som har en skygg personlighetstyp. Att olika personlighetstyper innebär olika för- och nackdelar är exempel 
på de kompromisser som individer gör under sin livstid (Lewis, 2001; Clobert et al., 2000). 
      Den ovala dammsnäckan (Radix balthica) är en sötvattenslungsnäcka som uppvisar individer som kan 
vara allt ifrån mycket modiga till sådana som har en väldigt skygg personlighetstyp. Man har i försök visat 
att de individer som har en modig personlighetstyp faktiskt tillväxer långsammare och dessutom har en 
lägre fekunditet samtidigt som de oftare kommer att utsätta sig för risken att bli upptäckt av predatorer 
(Brönmark et al., 2012). Det kan vid ett första påseende tyckas att snäckan utgör ett undantag från regeln 
att ett större risktagande skulle kunna ge någon fördel för individen. Det är dock inte frågan om någon 
missanpassning, utan en uppvisning i fenotypisk plasticitet vilket tillåter att en individ kan utvecklas I olika 
riktning både vad gäller inre och yttre morfologi beroende på livsmiljö. Man har konstaterat att snäckor 
med en modig personlighetstyp lägger mera av sin energi på att skaffa sig ett effektivare predationsskydd i 
form av ett kraftigare skal med en mer rundad form (Ahlgren et al., 2015). Dessutom så kommer 
pigmenteringen hos snäckan att öka (Ahlgren et al., 2013). Det är även känt att dessa morfologiska 
anpassningar uppstår först när snäckan känner av de kemiska signaler som prederande fisk avsätter i 
vattnet (Lakowitz et al., 2008).  
      Snäckorna utvecklar ett kostsamt predatorskydd tillsammans med en modig personlighetstyp trots att 
de snäckor som har en skyggare personlighetstyp både tillväxer bättre och har större potentiell reproduktiv 
framgång. Detta beror på att snäckorna antar en fenotyp som kommer att innebära högre 
överlevnadschanser då prederande fisk är närvarande trots att den i miljöer där predatorer saknas är 
ineffektiv (Gotthard & Nylin, 1995). Att göra denna kompromiss är med stor sannolikhet snäckornas enda 
möjlighet att överleva och föröka sig med framgång i en miljö där de riskerar att utsättas för predation av 
fisk. Man vet att detta är en av de faktorer som gynnar uppkomsten av fenotypisk plasticitet inom en art 
(Gotthard & Nylin, 1995). Man anser även att det faktum att det sker en sådan markant uppdelning i olika 
fenotyper beroende på om en predator finns närvarande eller inte, kan ha en viss inverkan på 
artbildningsprocessen (Dall et al., 2004). 
      Det har genom åren gjorts ett antal undersökningar om hur snäckornas yttre morfologi t ex skalets form 
och styrka samt även pigmentering påverkas då dom känner av de kemiska signaler som prederande fisk 
avsätter i vattnet (Ahlgren et al., 2013; Lakowitz et al., 2008). Det är klarlagt att den modiga 
personlighetstyp som ovala dammsnäckor uppvisar hänger starkt samman med det morfologiska försvar, 
ett kraftigare och mer rundat skal som snäckan utvecklar i miljöer där prederande fisk finns närvarande 
(Ahlgren et al., 2015a). De yttre morfologiska förändringarna kommer dock att till viss del påverkas av 
andra miljöfaktorer, så som vattnets pH-värde, temperatur, parasitism och tillgång på föda etc (Krist, 2000; 
Melatunan, 2013). Det har dessutom visat sig att närvaro av ytterligare predatorer förutom fisk, t ex kräftor 
kommer att påverka hur snäckornas skalmorfologi utvecklas (Lakowitz et al., 2008). En undersökning av hur 
snäckans personlighetstyp varierar vid närvaro eller frånvaro av prederande fisk skulle med bakgrund av 
detta kunna vara av intresse. Snäckans personlighetstyp bör I större grad motsvara snäckans verkliga 
reaktion då prederande fisk är närvarande eftersom personlighetstypen är mer rigid och inte I samma 
utsträckning låter sig påverkas av andra miljömässiga faktorer. 
      Målet med denna undersökning var att försöka ta reda på om det är någon skillnad i personlighetstyper  
hos den ovala dammsnäckan då prederande fisk finns närvarande eller inte. Eftersom det finns ett  
samband mellan snäckans morfologi och dess personlighetstyp så förutspås det att den modiga 
personlighetstypen dominerar i dammar med prederande fisk. 



 

 
 

Material och metoder.  

 
Det djur som användes i experimentet var oval dammsnäcka. Snäckorna samlades in från åtta naturliga 
dammar i landskapet runt Lund. Ur varje damm så infångades 21-48 stycken snäckor som fördes till ett 
laboratorium där de blev försedda med en individuell märkning. Snäckorna förvarades åtskilda var grupp 
för sig i olika akvarium under tiden som försöket pågick och matades då med sallad och spirulina ad libitum. 
Av de åtta dammar som ingick i försöket så innehöll fyra stycken ruda (Carassius carassius) vilka gärna 
prederar på snäckor. I dom fyra övriga så saknades fisk helt men det förekom ryggradslösa predatorer. 
Syftet med att hämta snäckor från olika dammar av vilka en del innehöll fisk som prederar på snäckorna 
och andra som saknade sådana var att ta reda på om närvaron av prederande fisk hade någon inverkan på 
snäckornas personlighetstyp.   
      Det som först undersöktes var om snäckorna hade en modig eller en skygg personlighetstyp. Man gjorde 
detta genom att testa den tid som det tog för varje snäcka att komma ut ur sitt skal efter att den dragit sig 
tillbaka in i detta. Själva mätningen gick till så att man placerade varje snäcka var för sig i en petriskål fylld 
med vanligt kranvatten, därefter knackade man med en pincett på snäckskalet så att djuret fann för gott att 
söka skydd genom att krypa in i sitt skal. Tiden som det tog innan snäckan vågat sig fram igen uppmättes. 
Som kriterium var bestämt att bägge antennerna åter skulle vara synliga för att det skulle anses att snäckan 
kommit fram helt. För att man skulle kunna säkerställa att den tid som snäckorna tog på sig för att komma 
fram verkligen återspeglade dess personlighet så upprepades samma procedur efter en vecka så att man 
kunde bedöma om beteendet var konsekvent  vid bägge försöken. För att räknas som modig så skulle 
snäckan komma fram ur sitt skal på högst tio sekunder eller mindre (≤ 10 s.), medan dom individer som 
använde femton sekunder eller mer (≥ 15 s.) för att krypa fram igen ansågs vara skygga. Ovanstående fakta 
om material och metoder plus alla mätdata som kommer att behandlas i den här uppsatsen kommer från 
Ahlgren (2015b). 
     Det antal snäckor som ingår i dom data som ligger till grund för den här undersökningen är 208 st. Av 
dessa så har 146 st motsvararande 70,2% av dom testade snäckorna uppvisat en konsekvent 
personlighetstyp och används därför i undersökningen, dom övriga 62 snäckorna eller 29,8% där 17 stycken 
som motsvarar 8,2% kom från dammar med fisk och 45 stycken motsvarande 21,6% kom från dammar där 
fisk saknades, hade en inkonsekvent respons och kunde därför inte få sin beteendetyp bestämd. 
Fördelningen var att 123 st. snäckor visade sig ha en modig personlighetstyp (Medelvärde för tiden att åter 
komma fram ur skalet: 4,47 s.  ± 2,71 SD ) medan 23 st. snäckor hade en skygg personlighetstyp ( 48,41 s.  ± 
37,42  SD ). För att göra de beräkningar som redovisas i resultatdelen har använts Microsoft Excel och SPSS. 
 
 
 

Resultat 
 
Snäckornas personlighetstyper var konsekventa för snäckor med en modig personlighetstyp från dammar 
med prederande fisk (Spearman´s rank correlatin; n = 65, ρ = 0,135, p ˂ 0,001), snäckor med en modig 
personlighetstyp från dammar där prederande fisk saknades (n = 58, ρ = 0,160,  p ˂ 0,001), samt snäckor 
med skygg personlighetstyp från dammar där prederande fisk saknades (n = 23,  ρ = 0,221,  p ˂ 0,001). Den 
ensamma snäckan som uppvisade en skygg personlighetstyp trots att den levde i en damm där prederande 
fisk fanns närvarande behövde 19,01 sekunder på sig för att komma fram ur skalet första gången och 22,46 
den andra gången vilket motsvararen ökning av tiden det tog att åter komma fram ur skalet på ca. 18%. När 
medelvärdet för tiden att komma fram ur skalet beräknas för de bägge testtillfällena så blir detta för 
snäckor med modig personlighetstyp från dammar med prederande fisk närvarande (test 1: 3,73 s., test 2: 
3,55 s.) vilket motsvarar en sänkning av tiden med ca. 5%, för snäckor med modig personlighetstyp från 
dammar där prederande fisk saknas (test 1: 5,09 s., test 2: 5,74 s.) vilket motsvarar en höjning av tiden med 
ca. 13%, och för snäckor med skygg personlighetstyp från dammar där prederande fisk saknas (test 1: 51,11 
s., test 2: 45,85 s.) vilket motsvarar en sänkning av tiden med ca. 11%. 



 

 

Ett Kruskal-Wallis test visade att det fanns en signifikant skillnad på tiden att komma ut ur skalet då 

man jämmförde snäckor från dammar innehållande prederande fisk med snäckor från dammar där 

prederande fisk saknades H1=5,333, p=0,021 (Figur 1.) 

 

                                        
                Figur 1. Tid för snäckor att komma ut ru sina skal efter att dom blivit skrämda, för snäckor med 
                               ursprung i  dammar utan eller med prederande fisk. 
                             
 
 

Av de snäckor som hämtats upp ur dammar med prederande fisk så hade 65 st. (98,46%) en modig 
personlighetstyp och endast en individ (1,54%) uppvisade en skygg personlighetstyp. Snäckorna som kom 
ifrån dammar där prederande fisk saknades var fördelade så att 58 st. (62,1%) hade en modig 
personlighetstyp och 22 st. (37,9%) hade en skygg personlighetstyp (Figur 2.). Ett chi – square test bekräftar 
att det fanns en significant skilnad vad gäller fördelningen av modiga och skygga snäckor I dammar med 
eller utan prederande fisk; X2 = 15,7,  df = 1,  p ˂ 0,05   
                                      

                                         
                                 
      Figur 2. Den procentuella fördelningen av de olika personlighetstyperna som den Ovala dammsnäckan 
                      uppvisade beroende på om prederande fisk fanns närvarande eller inte 
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Diskussion 
 
Den här undersökningens syfte var att ta reda på om närvaron av prederande fisk påverkar 
personlighetstypen hos oval damsnäcka. Frågan har sin bakgrund i att man i andra undersökningar kunnat 
visa att snäckorna ändrar sin morfologi vad gäller skalets form då prederande fisk finns närvarande 
(Lakowitz et al., 2008). Denna yttre förändring hänger i sin tur starkt samman med att snäckorna uppvisar 
en modig personlighetstyp (Ahlgren et al., 2015a). Det borde då vara ett rimligt antagande att denna 
personlighetstyp kommer att dominera bland de snäckor som lever i sådana miljöer att de kommer att 
utsättas för predation av fisk. Redan för blotta ögat så visar de data som samlats in att så är fallet. Av de 
snäckor med ett konsekvent beteende som kom ifrån en damm där prederande fisk fanns så uppvisade 
endast en individ en skygg personlighetstyp, medan alla övriga snäckorna (65 st.) hade en modig 
personlighetstyp. 
      I de dammar som saknade prederande fisk så visade sig nästan två femtedelar av snäckorna ha en skygg 
personlighetstyp. En sak som bör noteras i sammanhanget är att drygt tre femtedelar av de snäckor som 
kom från dammar där prederande fisk saknades visade upp en modig personlighetstyp. Det verkar alltså 
inte vara så att bara för att prederande fisk saknas så kommer snäckor med en skygg personlighetstyp att 
vara den dominerande varianten. Hur detta kommer sig borde vara en intressant frågeställning inför 
framtida undersökningar. En tänkbar förklaring skulle förstås kunna vara att snäckorna också utvecklar en 
modig personlighetstyp som respons på vissa evertebrata predatorers närvaro, sådana fanns ju i alla 
dammarna. 
       Det har länge varit känt att djur som är utsatta för predation ofta kan detektera dom kemiska signaler 
som predatorer avsätter i sin omgivning (Kats & Dill, 1998), t ex så kan snäckorna upptäcka och påverkas av 
de kemiska signaler som kräftor avsätter i vattnet. Även om det sker varierande yttre morfologiska 
förändringar på grund av detta, skalet anpassas t ex på ett något annorlunda sätt om både kräftor och 
prederande fisk är närvarande (Lakowitz et al., 2008), så utesluter ju inte detta möjligheten att blotta 
närvaron av någon slags predator kan sätta igång transformationen av både personlighetstyp och 
morfologi.  
      Det faktum att snäckorna har utvecklat möjligheten att göra olika kompromisser i sin livsföring visar 
vilket hot predatorer, i det här fallet ruda, utgör för deras överlevnadsmöjligheter. En modig 
personlighetstyp som ju kombineras med ett kostsamt predationsförsvar (Ahlgren et al., 2015a) och sämre 
fekunditet samt lägre tillväxttakt jämfört med dom snäckor som har en skygg personlighetstyp (Brönmark 
et al., 2012) är tydligen en acceptabel kompromiss att göra för att överhuvudtaget kunna överleva och 
föröka sig då prederande fisk är närvarande. Detta illustrerar också på ett tydligt sätt tesen att en sådan 
fenotyp som är förlorare i nästan varje annan miljö ändå kommer att utvecklas och finnas kvar, därför att 
det är det enda sättet att kunna existera under ett högt predationstryck (Gotthard & Nylin, 1995). Det 
anses också vara så att när ett djur tvingas utveckla varianter med stora fenotypiska skillnader så kommer 
detta vara en av de faktorer som slutligen leder till artbildning (Dall et al., 2004) och kanske är det med 
detta i åtanke som man skulle kunna förklara varför det utvecklas så pass många snäckor med modig 
personlighetstyp trots att det egentliga hotet, det vill säga prederande fisk, inte finns närvarande. 
      När man jämför de genomsnittliga tiderna som snäckorna behövde för att komma ut ur sitt skal vid de 
bägge testtillfällena som ju skedde med en veckas mellanrum, så är det tydligt att dom förändrats väldigt 
lite. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att tillvaron i laboratoriemiljön inte påverkat försöksdjuren i 
någon nämnvärd omfattning. Störst var förändringen i tid för de snäckor som hade en modig 
personlighetstyp som hämtats ur dammar utan prederande fisk samt den enda snäckan som hade en skygg 
personlighet och som kom ifrån en damm innehållande prederande fisk. En annan observation som hänger 
samman med den genomsnittliga tiden som snäckorna som har en modig personlighetstyp behövde för att 
återvända tillbaka ut ifrån sin tillflykt in i skalet, är att de snäckor och kommer ifrån dammar som innehåller 
prederande fisk tycks vara ”modigare” än dom som kommer ifrån dammar där fisk saknas då de uppvisar 
en konsekvent snabbare tid för att åter komma ut ur skalet. 
      Av dom 208 ursprungliga snäckorna så blev en ganska stor andel, 62 st. (29,8% ) bortsorterade ur 



 

undersökningen på grund av att de uppvisade en inkonsekvent personlighetstyp. Den typ av personlighet 
som undersökningen fokuserade på var ju hur modigt eller skyggt en viss individ uppträdde. Alla 
individuella varianter av denna personlighetstyp kommer att återfinnas någonstans emellan den modigaste 
individen och den skyggaste, det så kallade modig-skygg kontinuumet ( Sih et al., 2004b; Wilson et al., 
1994) ). Vissa individer kommer då att ha en personlighetstyp som gör att deras tid för att komma ut ur 
skalet ligger nära eller mitt emellan de maximala och minsta tider som sattes som kriterium för att tillhöra 
den ena eller andra gruppen (modig eller skygg). Med en viss sannolikhet kommer dessa individer att vid de 
två testtillfällena befinna sig på olika sidor av tidsbarriären och därför upplevas som inkonsekventa i sitt 
beteende trots att de bara uppvisar en naturlig tidsdifferens vad gäller tiden att komma fram ur sitt skal, vi 
har ju sett med hjälp av korrelationstestet mellan de två testtillfällena att inte heller de snäckor som ligger 
inom tidsramarna tycks vara särskilt konsekventa då det gäller hur lång tid som dom behöver för att ta sig 
fram ur sitt skal efter att dom sökt skydd i detta på grund av upplevd fara (i detta fall knackningarna på 
skalet med pincetten). En del av bortfallet av snäckor kan alltså sägas uppstå på grund av att man trots allt 
måste bestämma vissa tidskriterier för att kunna utföra undersökningen. Det ska dock även sägas att det 
hos vissa individer förekommer väldigt stora tidsdifferenser mellan de två olika testtillfällena och att de 
därför kan sägas ha en inkonsekvent personlighetstyp i ordets rätta bemärkelse. 
      Då man tittar på resultatet av undersökningen så tycks hypotesen bekräftas, att snäckor med en modig 
personlighetstyp kommer att vara den dominanta fenotypen då prederande fisk finns närvarande. Att alla 
de snäckor, utom en enda, som infångats i dammar där prederande fisk finns närvarande uppvisar en 
modig personlighetstyp får väl ändå sägas vara en övertygande bevisning i frågan. Det är tydligt att de 
livsbetingelser som snäckorna lever under ger tydliga avtryck inte bara i deras yttre morfologiska 
anpassningarna utan också går att avläsa i den personlighetstyp dom uppvisar. En sådan insikt kan förstås 
förklara det tilltagande intresset för att forska på djurs olika personlighetstyper och visa på de möjligheter 
som detta har fört med sig att studera livsmiljöns påverkan ur ytterligare en synvinkel. När det gäller de 
något motsägelsefulla resultaten angående fördelningen av personlighetstyper i dammar där prederande 
fisk saknas så kommer inte denna undersökning att ge någon förklaring på detta, men kanske kan 
fenomenet inspirera till fortsatt forskning på området. 
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