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De modiga och de försiktiga – vad styr beslutet att flytta? 

Personlighet ses som en självklar del av varje människa och oftare än vad vi tror styr det våra 
beslut, viktiga som vardagliga. Vad som styr djurs beslut är vi ännu inte säkra på. Det närmsta 
svaret som finns till hands är kanske inte alltid personlighet.  Men då forskningen om 
personlighet hos djur har ökat på senare år har vi också fått nya insikter i hur mycket av 
djurens beslut som bestäms av personlighet, och med det fler frågor; styr det till exempel 
beslutet att migrera? 

I min studie undersökte jag om personlighet kan ha 
någon inverkan på beslutet att migrera för mörtar 
(Rutilus rutilus), ett beslut som kan vara 
livsavgörande. I Krankesjön som ligger i södra 
Sverige migrerar hälften av alla mörtar från sjön 
upp i åar under vintertid för att undvika att bli byte 
för andra fiskar. Eftersom åarna innehåller lite mat 
i jämförelse med sjön så måste mörtarna ha haft 
möjlighet att äta upp sig innan de migrerar och 
detta kan de bara göra under sommaren när mat 
finns i överflöd. 

Här kommer det intressanta. Kan det vara så att det är personlighet som styr vilka som migrerar och 
vilka som stannar? En person som satsar stort kan vinna mycket brukar man säga, och det kan vara så 
även för mörtarna. Men som alla vet så innebär det också risker att satsa stort – att ge sig iväg från 
tryggheten i ett stim för att hitta mer föda kan också medföra att man lättare blir uppäten. Därför 
kanske de som är modiga tjänar mer på att migrera upp i åarna, eftersom de tar större risker än 
försiktigare mörtar. 

Mörtar har personlighet 
Jag testade om mörtar i sjön hade personlighet och om det fanns några personlighetsskillnader mellan 
de som migrerar och de som stannar genom att utföra en serie experiment – tendensen att stimma, tid 
det tog att lämna ett skydd och aktivitet. Det jag fann var att det finns personlighet hos mörtar; både 
aktivitet och mod att lämna ett tryggt skydd var personlighetsdrag. Jag fann dock inga skillnader i 
personlighet mellan de som migrerar och de som stannar kvar.  
 
Efter att ha undersökt data från en äldre studie gav detta spekulationerna att det kanske finns två olika 
tillfällen för mörten att migrera – en på hösten och en på tidig vår. I min studie undersöktes mört från 
en potentiell vårmigration men det kan vara så att det faktiskt finns skillnader i personlighet om man 
tittar på mört från höstmigrationen istället. Samma experiment genomförs därför i skrivande stund på 
mört från höstmigrationen, och samma frågor som innan kvarstår – är det de modiga som flyttar och 
de försiktiga som stannar kvar? 
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Do personality traits influence seasonal partial migration in the 

cyprinid fish Roach (Rutilus rutilus)? 

 
 
Abstract 
Partial migration is one of the most common forms of migration and is performed by many 

animal species. In the shallow lake Krankesjön, some fish species perform seasonal partial 

migration up connected streams but what initiates migratory behaviour in only part of a 

population is not yet understood. In this study I examined the role of personality in the 

decision to migrate, by comparing resident individuals and migrant individuals of the cyprinid 

fish roach (Rutilus rutilus). By examining behaviours in shoaling, refuge emergence, activity 

and additionally testing correlation with Fulton’s condition factor I found that refuge 

emergence and activity were personality traits in roach. The refuge emergence measures and 

activity measures showed consistency over time, and several behaviours were correlated with 

each other, indicating the existence of a behavioural syndrome. I found no difference in 

behaviour between residents and migrants, potentially because of there being two distinct 

migrations occurring. Fulton’s condition factor was correlated with refuge emergence 

measures which make it plausible that condition factor may influence boldness. 
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