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1 Sammanfattning 
Personlighet hos djur blir allt vanligare i forskningen. Det finns olika begrepp inom detta 
område exempelvis beteendesyndrom och djurpersonlighet och man pratar ofta om konsistens 
i beteende över tid och situationer. Med hjälp av dessa konsistenta individuella beteenden kan 
man få en indikation på individens hantering och anpassningsförmåga till nya miljöer. Därför 
är personlighetsstudier hos djur viktiga med tanke på djurens välfärd. I denna studie har 
personlighetstyper studerats på mjölkkor i en anläggning med lösdrift system. 28 kor av 
raserna Svensk låglandsboskap (SLB) och Svensk röd och vit boskap (SRB) studerades under 
tre observationssituationer (mjölkning, ostört beteende och främmande objekt). Med hjälp av 
Principal component analysis kunde man se fyra komponenter som tillsammans svarade för 
72% av variationen i datan. De två första komponenterna kunde sedan tolkas. Första 
komponent motsvarade dimensionen extraversion i femfaktorsmodellen som används vid 
personlighetsstudier hos människor. Den andra komponenten var ettans motsats, vilket 
betyder att den visar på låg aktivitet och låg sällskaplighet. Denna låga aktivitet kan tyda på 
rädsla beroende på varför korna stod mycket. T-testen visade endast en signifikant skillnad 
vad gäller åldern hos korna vilket kan tyda på att personlighetsdragen blir mer utpräglade med 
ökad ålder. Slutsatsen är att det finns individuella skillnader hos mjölkkor som vi kan se som 
personlighetsdrag.  
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2 Introduktion 
 

2.1 Personlighet 
Att människor har olika personligheter är det nog ingen som säger emot men om man pratar 
om djur så kan man få olika reaktioner. Frågar du en hundägare så får du nog svaret att deras 
hundar har personligheter (Ley et al. 2008). Ofta är personlighet förknippat till bland annat 
känslor och tankar vilket är svårt eller till och med omöjligt att studera hos djur. Detta har 
gjort att beteendeforskare brukade undvika att förklara sådana beteenden, vilket i sin tur ledde 
till att djurs personligheter inte ansågs vara ett vetenskapligt seriöst område (Svartberg 2003). 
I beteendestudier av djur kan man se individuella olikheter inom en och samma art, detta kan i 
sin tur reflektera djurets personlighets drag (Müller et al. 2005). Personlighet hos djur 
definieras ofta som konsistenta skillnader mellan individers beteende över olika tidpunkter 
och situationer (Dingemanse et al. 2009). Genom att studera ett djur under flera situationer 
och tider kan vi alltså få en uppfattning av djurets personlighet utan att det för den skull 
behöver betyda att till exempel en hund med personlighetskaraktären ”aggressiv” behöver 
vara arg så som vi människor kan känna (Svartberg 2003).  
 
Andra begrepp som dyker upp när man talar om individuella olikheter hos djur är till exempel 
beteendesyndrom vilket definieras som en serie korrelerade beteenden som reflekterar 
individuell konsistens i beteende över flera situationer (Sih et al. 2004). ”Coping” är också ett 
vanligt begrepp i dessa sammanhang. Wechsler (1995) definierar ”coping” som en 
beteenderespons som har till syfte att reducera effekten av stress-stimuli på fitness eller 
fysiologiska mätningar relaterade till fitness. Det finns två stora strategier så kallade ”coping 
styles”, proaktiv eller reaktiv ”coping” (Wechsler 1995; Koolhaas et al. 1999). Ett djur som 
använder proaktiv strategin är ofta mer aggressiv och utvecklar ofta rutiner (Svartberg 2003). 
De försöker fly från stress-stimuli eller avlägsna källan till stimulin. Exempelvis en mus som 
får elchock kan försöka gömma källan till elchocken med hjälp av bäddmaterial som finns i 
buren (Koolhaas et al. 1999).  Om djuret istället använder den reaktiva strategin så blir den 
immobil vid stress-stimuli och väntar på en förändring, den försöker sällan försvara sig eller 
fly (Wechsler 1995).  Denna coping style anses dock vara mer anpassningsbar till nya 
omständigheter och miljö-”cues” än den proaktiva stilen. Svartberg (2003) menar dock att 
användandet av dessa två ”coping style” har ifrågasatts då många individer hamnar emellan 
dessa strategier. Han menar att det är bättre att använda sig av personlighetsdimensioner även 
vid stressituationer för att det är ett bredare sätt att se på olikheterna mellan individer.  
 
Vid studier av personlighetstyper hos människor används ofta the Big five även kallad 
femfaktormodellen som definierar fem olika personlighetsdimensioner Neuroticism, 
Extraversion, ”Agreeableness” (trevlighet/vänlighet), ”Opennes” (öppenhet) och 
”Conscientiousness” (samvetsgrannhet) (John et al. 1999; McCrae et al 1992). Detta innebär 
enl. John et al. (1999) inte att personlighetstyper kan reduceras till fem konkreta egenskaper 
utan dessa fem dimensioner utgör istället den bredaste möjliga faktorindelning av olika 
personlighetstyper. Varje dimension är sedan i sig ett resultat av många olika 
personlighetskaraktäristika. Gosling et al. (1999) skrev i sin review artikel att tre av de fem 
personlighetsdimensionerna hos människan återfanns hos djuren. De tre var extraversion 
(relaterat till sällskaplighet och aktivitet), neuroticism (rädsla, oro) och ”aggreeableness” 
(samarbete, aggression) (Svartberg 2003). Några av de djur som ingick i dessa studier var 
schimpanser, rhesusmakak, hundar, grisar, guppys och bläckfiskar (Gosling et al. 1999). 
Personlighetsstudier har även gjorts på hästar (Lloyd et al. 2008) och på mjölkkor där man 
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studerar beteendekonsistens (Schrader 2002). Kriteriet för att en mätning av individuella 
beteendekännetecken skall vara tillförlitliga är att de skall vara konsistenta över tid (Schrader 
2002). I studien som Müller et al. (2005) gjorde hittade man individuell konsistens på 
reaktionen hos kor som utsattes för social separation. Den studien sträckte sig över en längre 
tid (två laktationer). Det har även visat sig att kor visar på en viss grad av konsistens i 
aggressivt beteende i situationer där konkurrens förekommer (Gibbons et al 2009).  
 
I studier om djurs personlighet används ofta faktor analys exempelvis i studien om 
personlighetstyper i bläckfiskar (Mather et al. 1993) Faktor analys används för att undersöka 
om det finns några underliggande dimensioner. Faktor analysen täcker många metoder, en av 
dem är Principal components analysis (PCA) vilket är en metod där många variabler 
reduceras till ett mer hanterbart antal, exempelvis två eller tre. De variabler som samvarierar 
slås ihop och bildar nya variabler vilka kallas komponenter eller faktorer (Svartberg 2003). 
Komponenterna är bland annat statistiskt oberoende av varandra och kan i sin tur användas i 
andra statistiska test (Barnard et al. 2007). Den första komponenten svarar för den mesta 
variationen i data, den andra svarar för den näst största och så vidare. Med hjälp av 
komponenterna från PCA kan antaganden om djurens personlighetsdrag göras (Svartberg 
2003). 
  
Mätningar från studier på djurs individuella beteende konsistens kan indikera hur individen 
kan hantera eller reagera på ändringar i miljön där de hålls och är därför relevanta i djurens 
välfärd (Schrader 2002, Müller et al. 2005). 
 

2.2 Syfte och hypoteser 
Syftet med denna studie var att undersöka personlighetstyper hos mjölkkor samt hur ålder, 
sida i lösdriften med mera kunde påverka dessa.  
 
Hypotesen var att mjölkkor i en normal produktionsanläggning uppvisar individuella 
skillnader i personlighet. Prediktionen var att beteenden såsom aktivitietsnivå, 
rädslereaktioner och sociala interaktioner är korrelerade mellan olika testsituationer. 
 

3 Material och metod 
 

3.1 Djuren och anläggningen 
Studien gjordes på 28st av totalt 60st mjölkkor som hölls i lösdriftssystem på Järngården som 
tillhör Vretagymnasiet. Korna som användes var av raserna Svensk röd och vit boskap (SRB) 
och Svensk låglandsboskap även kallad Svensk Holstein (SLB), 14st kor av vardera rasen 
användes i studien. Åldern på korna varierade mellan 28-94 månader (2-8år). Lösdriften var 
indelad i två avdelningar, A och B sidan där korna på A sidan hade bättre juverhälsa. Varje 
avdelning var 36,7 x 5,3 m och innehöll 33-35 matplatser, 28 liggbås, 3-4 drickstationer, 2 
saltstenar, 2 foderautomater samt en elektrisk borste ungefär i mitten av utrymmet som korna 
använde för att klia sig mot. Totalt var det ca 60 kor i lösdriften och de båda grupperna var 
relativt stabila med få in och utflyttade djur. Utfodring av ensilage skedde två gånger om 
dagen (8.00-8.30 samt 14.30-15.00) vilket gjorde att korna alltid hade ensilage på 
foderbordet. Kraftfodret fick korna i foderautomater där fodergiven portionerades ut jämt över 
dygnets timmar, detta sköttes med hjälp av en transponder i kornas halsband så varje ko fick 
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en individuell fodergiv. Korna mjölkades två gånger om dagen, mellan klockan 6.00-8.00 
samt 15.00-17.00, detta utfördes av personal och elever på skolan. Mjölkningen skedde i 
mjölkningsgrop av fiskbensmodell vilken var ansluten till lösdriften med en gång och 
uppsamlingsfålla. Det fick plats 7st kor på varje sida i mjölkgropen. Då Vreta är en 
naturbruksskola så är djuren vana att bli hanterade av många olika personer.  
 
Denna studie gjordes för att se om det fanns någon koppling mellan olika beteenden i olika 
situationer. Den bestod av tre olika tester: beteendestudie under mjölkning, under ostört 
beteende samt vid interaktion med främmande (novel) objekt. Observatörerna hade ett 
etogram samt ett protokoll som var anpassat till vardera testen, se nedan (tabell 1-3). 
 

3.2 Observationer 
Studien utfördes av två observatörer under 13 dagar. Varje observatör valde slumpmässigt ut 
ett fokaldjur från vardera sidan i lösdriften. De såg dock till att inte välja djur som var märkta 
med gula eller röda band på benen då dessa djur inte mjölkades två gånger om dagen. För att 
underlätta för observatören valdes olika raser på de olika sidorna i lösdriften. Varje fokaldjur 
följdes sedan under ett förmiddagspass (6.00-11.30) och ett eftermiddagspass (12.00-17.00). 
Dessa pass lades på olika dagar med undantag för sista dagen då båda passen gjordes under en 
och samma dag. Observationerna var uppdelade i tre olika situationer (ostört beteende, 
mjölkning och främmande objekt) där kornas beteenden studerades, se nedan. Varje ko 
observerades under två ostörda beteenden och mjölkningspass medan främmande objekt-
testet endast gjordes en gång per ko. Alla observationer förutom mjölkningen gjordes inne i 
lösdriften och allt utfördes parallellt med de dagliga rutinerna i ladugården.  
 

3.2.1 Ostört beteende 
Denna observation utfördes mellan klockan 8.15-10.40 eller 12.30-15.00 där kornas dagliga 
aktivitet och sociala interaktioner registrerades utan inverkan på de dagliga rutinerna (Tabell 
1). För de dagliga aktiviteterna användes 1 minuts intervall sampling och för de sociala 
interaktionerna användes kontinuerlig sampling (Martin et al. 1993). Observatörerna började 
studera fokaldjuren på A sidan i 10 minuter sedan stoppades tiden och de bytte till B sidan 
och en ny observations period på 10 minuter påbörjades. Observationerna fortlöpte på detta 
sätt tills varje fokaldjur hade studerats i totalt 60 minuter vardera per observationspass.  
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Tabell 1: Etogram för observationer under ostört beteende 

 

3.2.2 Mjölkning 
När det var dags för mjölkning hämtades korna gruppvis från lösdriften och det var alltid A 
sidans kor som fick börja mjölka. Gruppen slussades via en gång till en uppsamlingsfålla som 
fanns i anslutning till mjölkgropen och man stängde en grind bakom sista kon. Sedan togs 7st 
kor in på varje sida i mjölkgropen, så totalt kunde 14 kor mjölkas samtidigt. När en rad var 
färdig slussades dessa kor tillbaka till sin sida av lösdriften via samma gång som de gick i till 
mjölkgropen. När de sista 7 korna från A sidan stod i mjölkgropen öppnades grindarna och B 
sidans kor slussades till uppsamlingsfållan via samma gång som A korna gick genom. En rad 
med kor mjölkades på ungefär 15 minuter vilket gör att den sista kon i ena sidans grupp kan 
vara från lösdriften i 45-60 minuter. Observatörerna stod antingen uppe på en utkiksplattform 
snett ovanför mjölkgropen eller nere i gropen beroende på vilken sida fokaldjuret valde att stå 
på när den mjölkades. Då de under vissa mjölkningspass var mycket folk i gropen kunde det 
vara trångt och svårt att se fokaldjuret så observatörerna var tvungna att anpassa sig dels för 
att inte vara i vägen för personalen som mjölkade och dels för att se ordentligt. Varje ko 
observerades vid en morgon och en kvällsmjölkning där tramp och sparkbeteenden 
registrerades med hjälp av kontinuerlig sampling (Tabell 2). Tiden startades när första kon i 
raden där fokaldjuret stod, började mjölkas och höll på tills raden släpptes ut ur mjölkgropen.   
 
Tabell 2: Etogram för observation vid mjölkning 
Funktionell term Beskrivande term 
Trampa Individen trampar med benen på stället, framåt/bakåt 

eller i sidled 
Sparka Individen sparkar mot mjölkningsorganet eller den 

som mjölkar 
 

Funktionell term Beskrivande term 
Aktivitet  
Äta grovfoder Ta grovfoder i munnen, tugga och svälja 
Äta kraftfoder Ta kraftfoder i munnen, tugga och svälja 
Dricka Manipulera vatten med hjälp av munnen 
Ligga Ligger ner antingen på sidan eller med benen under sig 
Stå Stå på alla fyra ben 
Rörelse Förflytta sig med hjälp av benen 
Groming Kliar sig mot objekt eller slickar sig själv 
  
Socialt  
Slicka på  Med hjälp av tungan röra vid annan individ 
Slickad av Slickad av en annan individ 
Nosa på Nosa på annan individ 
Nosad av Nosad av annan individ 
Putta på  Med hjälp av huvudet buffa på annan individ 
Puttad av Buffad/Puttad av annan individ 
Slåss med huvud Två individer slåss med huvudena 
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3.2.3 Främmande objekt-test 
Främmande objekt-testet utfördes mellan 10.40-12.35 och varade i 20 minuter. Objektet 
bestod av ett paraply som hängdes upp och ner i ett snöre 1,5 meter ovan marken inne i 
lösdriften. När objektet hängts upp gick observatörerna direkt ut ur lösdriften via närmaste 
lediga liggbås och därefter startades tidtagningen. Tillvänjningstiden blev därför max 2 
minuter. Två olika paraplyn användes under observationspassen, det ena var blåsilvrigt 
mellanstort medan de andra var ett stort gult paraply. Varje paraply användes i två dagar 
innan det byttes ut mot det andra och på observationsdag nummer 8 så smyckades paraplyna 
med hjälp av olikfärgade remsor av eltejp. Remsorna (5st) sattes fast i ändarna av 
metalarmarna på undersidan av paraplyet så att remsorna kunde hänga ut över kanten när 
paraplyet var utfällt. Inför sista observationsdagen togs remsorna bort på grund av slitage. För 
att kunna säga om korna interagerade med objektet användes en zon runt den. Zonen var 4,6 x 
5,3 meter med objektet i mitten. Objektet hängdes upp i närheten av de två kor som 
studerades för dagen utan att de var i zonen vid observationens början. När kon gick in med 
båda frambenen innanför zonen lästes tiden av, tid fram tills första sniffet mättes också. Under 
de 20 minuterna registrerades alla interaktioner mellan fokaldjuret och objektet med hjälp av 
kontinuerlig sampling samt 1 minuts intervall sampling (Tabell 3). 
 
Tabell 3: Etogram för observationer vid interaktion med objekt 
Funktionell term Beskrivande term 
Putta objekt Undersöka objekt genom att buffa/putta med hjälp av 

huvudet eller nosen 
Sniffa  Sniffa/nosa på objektet 
Slicka Med hjälp av tungan slicka på objektet 
Rygga Backa bort från objektet 
I zon Kon är innanför zonen med båda frambenen. 
Tid till zon Antal sekunder tills kon går in i zonen 
 

3.3 Statistik 
Analysen av data började med att de sociala interaktionerna buntades ihop i 3 variabler: 
aggression, slickande och nosande samt räknade ut trampande per minut och sparkande per 
minut. Med hjälp av excel beräknades sedan medelvärden och standardavvikelser för 17st 
variabler för att se vilka som skulle tas med till vidare statistiska analyser.  
12 av 17 variabler valdes ut genom att se vilka som hade stor spridning runt medelvärdet, inte 
var för lika varandra eller hade ett medelvärde under 3,0 vid de ostörda 
beteendeobservationerna. Principal component analysis (PCA) gjordes på dessa 12 variabler 
för att minska ner antalet och hitta underliggande faktorer (Barnard et al. 2007). Sedan 
gjordes oberoende t-test där faktorscore 1 och 2 från PCA användes och testade variablerna 
raser, observatör och ålder. För PCA och t-test användes SPSS version 17.  
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4 Resultat 
 

4.1 Data till PCA 
Uträkningen av medelvärden och standardavvikelser visade att det var många variabler med 
stor spridning runt medelvärdet (tabell 4). Under de ostörda beteendeobservationerna hade 
beteendet ligga högst medelvärde (52.65) och standardavvikelse (20,7). Andra variabler som 
hade höga medelvärden var aggression (17,75), stå (17,29) och ätande av grovfoder (16,43). 
Dessa hade standardavvikelserna 12,4 , 12,2 och 10,0. Under mjölkningsobservationerna hade 
trampa/min högst medelvärde 1,41 och standardavvikelse 0,8. Vid främmande objekt-
observationerna var det två variabler med höga medelvärden, dessa var i zon (17,32) och tid 
till sniff (15,52). Vad gällde standardavvikelser under dessa observationer hade i zon högst 
(27,7) följt av interaktion med objekt (12,6). Se tabell 4. 
 
Tabell 4: Medelvärden och standardavvikelser för de ursprungliga 17 variablerna.  
%= procent av observationstiden som beteendet utfördes. (f)= Frekvens av observationerna 
d.v.s. antalet gånger beteendet utförts under observationstiden. 
 Medelvärde Standardavvikelse 
Ostört   
Grov % 16,43 10,0 
Kraft % 4,64 4,3 
Dricka % 1,55 2,2 
Ligga % 52,65 20,7 
Stå % 17,29 12,2 
Rörelse % 3,45 2,5 
Groming % 1,22 0,9 
Övrigt % 2,77 3,1 
Aggression (f) 17,75 12,4 
Slickande (f) 3,32 3,6 
Nosande (f) 12,61 10,3 
Mjölkning   
Trampa/min (f) 1,41 0,8 
Sparka/min (f) 0,26 0,4 
Objekt   
Interaktion med objekt (f) 5,57 12,6 
I zon % 17,32 27,7 
Tid till zon i sek. (f) 13,74 8,2 
Tid till sniff i sek. (f)  15,52 7,7 
 
Av de 12 variablerna som valdes ut var de sju från ostört beteende observationer, två från 
mjölkningen och tre variabler från främmande objekt. Se typ exempel i figur 1 (a-d).  
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Figur 1a: Ätande av grovfoder i % av tiden under ostört beteendeobservationer 
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Figur 1b: Frekvens av aggression under ostört beteendeobservationer 
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Figur 1c: Frekvens av tramp/min under mjölkningsobservationerna 
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Figur 1d: Vistelse i zon, % av tiden under främmande objekt-observationen 
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4.2 Principal component analysis (PCA) 
PCA resulterade i fyra komponenter som tillsammans förklarade 72% av variationen i datan. 
Den första komponenten stod för hela 32% av denna variation medan den andra komponenten 
stod för 18% och så vidare. Den första komponenten hade höga positiva värden för äta 
grovfoder, äta kraftfoder, aggression, nosande, interaktion med objektet samt i zon, den hade 
även höga negativa värden för ligga och tid till zon. Komponent två hade höga positiva 
värden för stå samt tid till zon och hade höga negativa värden för interaktion med objekt och i 
zon (tabell 5). 
 
Tabell 5: Principal component analysis- Komponent Matris 
Siffrorna med fetstil visar de höga positiva och negativa värdena  
för de första två komponenterna 
* Total varians som förklaras av respektive komponent 

Komponent matris 

 Komponent 

 1 2 3 4 

Grov % 0,577 -0,209 -0,458 0,138 

Kraft % 0,680 0,312 0,287 0,152 

Ligga % -0,808 -0,287 0,456 -0,187 

Stå % 0,430 0,527 -0,446 0,250 

Aggression 0,766 0,297 0,161 -0,159 

Slickande 0,356 0,464 0,411 -0,385 

Nosande 0,726 0,184 0,004 -0,389 

Trampa/min 0,463 -0,039 0,652 0,174 

Sparka/min -0,070 0,236 0,415 0,705 

Interaktion med objektet 0,551 -0,552 -0,046 0,140 

I zon % 0,518 -0,724 0,067 -0,050 

Tid till zon (s) -0,500 0,724 -0,149 -0,035 

Total varians* 32,6% 18,7% 12,6% 8,4% 

 

4.3 Oberoende t-test 
I denna studie hittades ingen signifikant skillnad mellan raserna varken för faktorscore ett 
(p>0,05) eller faktorscore två (p>0,05). Det samma gällde t-testen för sida i lösdriften och 
observatör. För det sista t-testet som gjordes vad gällde åldern på korna hittades ingen 
signifikant skillnad men man såg en tendens på faktorscore ett (p=0,06) (figur 2). 
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Figur 2: Unga (U) och gamla (G) kors medelvärden för faktorscore 1 och 2 samt ”Standard 
error mean”. 
 

5 Diskussion 
 
Denna studie undersökte om det fanns några personlighetstyper hos mjölkkor. Resultaten 
visade på individuella skillnader i beteende och med hjälp av PCA hittades två komponenter 
som förklarar hela 50% av variationen i datan. T-testen visade inga signifikanta skillnader 
mellan raser, observatörer eller sida i lösdrift. I det sista t-testet som gjordes på 
åldersskillnader hos korna kunde en trend ses, skillnaden var dock inte signifikant (p=0,06).  
  

5.1 Observationerna 
Av de 17 ursprungsvariablerna kunde man inte använda alla för de var så lika varandra eller 
så förekom de i så liten utsträckning. Exempelvis kunde endast sparkar och trampningar 
registreras under mjölkningsobservationerna. Detta berodde på att korna stod så tätt att det var 
svårt att se något annat än benen och magen på dem. De ostörda beteendestudierna fungerade 
som de skulle men främmande objekt blev inte så bra. Det var svårt att säga om datan är 
tillförlitlig under dessa främmande objekt observationer då det inte var säkert att fokaldjuret 
såg objektet. Främmande objekt brukar ofta göras när korna är separerade från varandra 
(Boissy et al. 1995), alltså i en test arena. I denna studie gick detta inte att ordna så 
observationerna utfördes i lösdriften. Objekten som användes var två olika paraplyn och dessa 
användes varannan observation. Trots detta verkade det som att korna tappade intresset för 
objektet efter någon dag.  För att göra dem mer intressanta smyckades paraplyna ut med eltejp 
efter några dagar men intresset för dessa minskade också och tillslut fick remsorna tas bort på 
grund av slitage. En anledning till ointresset kan vara att dessa kor är vana med mycket folk 
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och tester då de är inkvarterade på en lantbruksskola. Hade studien utförts på ett vanligt 
lantbruk hade man kanske fått en annan respons och resultat. Studien utfördes på raserna 
Svensk röd och vit boskap och Svensk låglandsboskap men det fanns även kor av rasen 
Svensk Jersey-boskap (SJB). Jersey korna var mer framåt och nyfikna på det främmande 
objektet, de var även väldigt tuffa i andra situationer trots att de var mindre än de andra två 
raserna. Hade kunnat ge en annan utgång på resultatet om dessa hade tagits med i studien. 
 

5.2 Principal component analysis 
PCA resulterade i 4 komponenter som tillsammans förklarade 72% av variationen i datan. Då 
det var svårt att tolka tredje och fjärde komponenten inriktades uppmärksamheten på de två 
första. Komponent 1 stod för hela 32% av variationen i datan, vilket är ett högt värde. Den 
visade höga positiva värden för ätande av grov och kraftfoder, aggression, nosande, 
interaktion med objekt samt i zon samt höga negativa värden för ligga och tid till zon. Detta 
kan tolkas som att komponenten reflekterar aktivitet, framåtanda med mera och vi kan dra 
paralleller till dimensionen extraversion i femfaktorsmodellen, motsvarande den som Gosling 
et al. (1999) skrev om i sin review artikel. Den andra komponenten är lite svårare att tolka. 
Den stod för 18% av variationen i datat och tillsammans med komponent ett kom de upp i 
50% av variationen. Komponent 2 hade höga positiv värden för stå samt tid till zon och höga 
negativa värden för interaktion med objekt och i zon. Detta kan tolkas som att det är liten 
aktivitet över lag och även att de står för låg sällskaplighet, alltså motsatsen till den första 
komponenten. Det kan också vara så att denna står för rädsla beroende på varför korna stod 
mycket och varför de inte ville interagera med det främmande objektet.  
 

5.3 Oberoende t-testen 
Det var bara ett av t-testen som visade en antydan till signifikant skillnad vilket var den med 
ålder (p=0,066). De andra (observatör, sida i lösdrift och ras) skiljde sig alltså inte åt. Vad 
gäller observatör var det bra att vi inte fann någon signifikant skillnad då detta skulle ha betytt 
att observatörerna hade påverkat datat som samlats in. Resultatet vad gäller åldern tyder på att 
det finns en tydlig tendens vad gäller personlighetsdrag. Det verkar som att 
personlighetsdragen blir mer utpräglade vid högre ålder.  
 

5.4 Slutsats 
Denna studie visade på att det finns personlighetstyper hos mjölkkor och att vår hypotes 
stämde. Man kunde dock inte se någon skillnad mellan de två raserna utan endast olikheter 
mellan individer. Ålder kan också påverka personligheten genom att förstärka 
personlighetsdragen med åren.   
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