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Existerar personlighet hos zebrafinkar? 
  
Syftet med den här studien var att undersöka Beteendesyndrom hos zebrafinkar. 
Beteendesyndrom är analogt med personlighet eller temperament. Det syftar på permanenta 
skillnader i beteende mellan individer och visar kopplingar mellan individernas uppträdande i 
olika situationer.  
 
Skillnader i beteenden mellan individer har länge ignorerats eller betraktats som ovanliga 
undantag. Icke-optimala individer har setts som oavslutade produkter som selektion kommer att 
verka på istället för att vara slutprodukten av naturlig selektion. Vidare när man på traditionellt 
sätt studerar beteenden hos olika djurarter brukar man fokusera på en funktionell 
beteendekategori i taget, till exempel födosök, parning eller dominans etc. Detta sätt att studera 
beteenden kan kritiseras eftersom en individs beteende i en viss situation många gånger är 
kopplat till dess beteende i en annan. Anledningen till detta, hävdar en del forskare, är att 
korrelerade beteenden delar en gemensam proximal länk. En proximal länk kan t.ex. vara ett 
hormon som påverkar mer än en typ av beteenden, en gen som påverkar flera olika egenskaper 
(pleiotropy) eller en erfarenhet som påverkar flera olika sidor av fenotypen (en organisms 
utseende och tillstånd, dvs. ett samspel mellan dess genotyp och miljö). Kompromisande mellan 
olika beteendeegenskaper gör det omöjligt för en individ att vara optimal inom alla dess 
funktionella kategorier.  
 
Ändamålet med den här studien var att undersöka eventuella samband mellan djärvhet/skygghet, 
dominans och viljan att utforska hos zebrafinkshannar. Detta gjordes i tre del-test: tre Rosa Panter 
test, för att granska fåglarnas djärvhet respektive skygghet, ett Dominans test, för att uppskatta 
potentiell rangordning mellan individerna och ett Utforskande test för att värdera fåglarnas 
benägenhet att utforska. Vidare togs ett antal tester (på vikt, tars längd, näbbfärg och testosteron 
nivå i blodet) för att uppskatta fåglarnas fysiologiska tillstånd och undersöka om det fanns någon 
korrelation mellan dessa och fåglarnas beteenden.  
 
Resultaten visade att det fanns en del korrelationer mellan de tre funktionella 
beteendekategorierna. De djärvaste individerna i ett av testen var snabbaste på att utforska. 
Samband mellan djärvhet och dominans kunde även påvisas, de tuffaste individerna var mer 
dominanta. Vidare fanns det stora individuella skillnader i fåglarnas beteende och en stark 
repeterbarhet i deras uppträdande. Det fanns även stora individuella variationer i fåglarnas 
fysiologi. 
  
Genom att titta på individers uppförande i ett större perspektiv och fokusera på länkar mellan 
olika funktionella kategorier kan Beteendesyndrom hjälpa till att förklara varför till synes icke-
optimala eller icke-adaptiva beteende fortlever genom evolutionen. Detta kan hjälpa till att 
klargöra existensen av begränsad beteendeplasticitet (förändring av beteende som svar på yttre 
påverkan) och orsaken till att individuellvariationer består i populationer. Vetskap om individers 
personligheter är viktigt för att få en bättre förståelse för individernas livshistoria och deras 
fitness. En individs personlighet verkar inte bara på individens nivå, utan även på gruppnivå 
eftersom det påverkar centrala ekologiska processer såsom nischexpansion, spridning eller den 
sociala ordningen i gruppen.  
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Abstract 

 

 

For  a  long  time  behavioural  differences  in  animals  have  been  neglected. 
Nevertheless,  individual differences  in the various taxa do exist and the study of 
Behavioural Syndrome  is  increasingly popular. Behavioural syndromes take place 
when  individuals  behave  in  the  same manner  across  functional  categories  and 
through  time  they  are  considered  synonymous  to  personality  or  temperament. 
The aim of this study  is to examine behavioural syndrome  in male Zebra Finches 
(Taenopygia guttata). The different behavioural functional categories selected for 
the  study were  boldness/shyness,  dominance  and  exploratory  behaviours.  The 
potential  correlations  between  the  birds’  behavioural  traits  and  their  physical 
states  were  also  investigated.  The  results  obtained  illustrate  the  presence  of 
behavioural  syndromes  for  some  functional  categories.  Both  dominance  and 
exploratory  behaviour  did  correlate with  boldness/shyness.  Furthermore,  there 
was  a  great  variation  in  behaviour  between  the  individuals  in  the  various 
functional tests.  In addition, when repeatedly testing boldness/shyness the birds 
behaved in a very constant manner. 

 


