
 

  

Linköping University | Department of Physics, Chemistry and Biology 
Bachelor thesis, 16 hp | Biology programme: Physics, Chemistry and Biology 

Spring term 2017 | LITH-IFM-x-EX--17/3377-SE 

 
 
 
 
 
 
 

Påverkar fluoxetin 
antipredatorbeteendet hos Asellus 
aquaticus och skiljer sig effekten mellan 
populationer? 

 
 
 

Ellen Jorshammar 
 

 
 
 
 
 
 

Examinator, Karl-Olof Bergman, IFM Biologi, Linköpings universitet 
Handledare, Anders Hargeby, IFM Biologi, Linköpings universitet 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

                                                      
 

 

 

Avdelning, institution 
Division, Department 

 

 

Department of Physics, Chemistry and Biology 

Linköping University 

 

Påverkar fluoxetin antipredatorbeteendet hos Asellus aquaticus och skiljer sig effekten mellan populationer?  
Is Asellus aquaticus antipredator behavior affected by fluoxetine and will the effect be different between populations? 

 

Författare 

Ellen Jorshammar 

Nyckelord 
Keyword 

Asellus aquaticus, Antipredator behaviour, Behavioural studies, Fluoxetine, Population, Predator 

Sammanfattning 
Abstract 

Chemical substances originating from pharmaceuticals and personal care products are increasing in aquatic 

ecosystems. One compound of concern is the substance fluoxetine, which is one of the most widely 

prescribed antidepressant in the world. Recently, fluoxetine has been shown to affect behaviour of aquatic 

organisms. The aim of this study was to investigate the effects of fluoxetine on the freshwater isopod Asellus 

aquaticus L. To measure boldness and escape reactions, three concentrations of fluoxetine, 0, 3 and 30 ng L
-

1
 were used in three behaviour assays (time to emerge from a refuge, general activity and escape behaviour 

from a predator). As study animals, I selected two populations, one from a lake with fish and one from a 

well without fish, as local predatory regime may affect prey behaviour. The exposure to fluoxetine at the 

highest concentration 30 ng L
-1

 caused A. aquaticus to leave the refuge faster in both the populations. 

Furthermore, fluoxetine affected the populations differently. Animals from the population used to fish 

changed towards a bolder behaviour, as they shortened the time still after predator attack. Disregarding 

effects of fluoxetine, the animals not used to fish were more active, made more stops and froze for a longer 

time after a simulated predator attack. Hence the results indicate that fluoxetine affected A. aquaticus 

differently depending on habitat. However, effects of fluoxetine in this study were lower than expected from 

previous studies. To better understand the effects of fluoxetine on A. aquaticus more studies with a wider 

range of fluoxetine concentrations are needed. 
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1 Sammanfattning 

Koncentration av läkemedel och hygienartiklar ökar i de akvatiska 

miljöerna. En substans som uppmärksammats på senare tid för sin effekt på 

akvatiska organismer är fluoxetin. Fluoxetin är ett vanligt antidepressivt 

läkemedel för människor. Denna studie undersökte effekten av fluoxetin på 

kräftdjuret vattengråsugga, Asellus aquaticus där djuren exponerades för 

tre koncentrationer av fluoxetin (0, 3 och 30 ng L
-1

). Tre beteendestudier 

utfördes där fem beteenden studerades (tid att lämna refug, generell 

aktivitet och antal stopp, flykt efter predationsattack och tid stilla efter 

predationsattack), detta för att mäta risktagande och flyktbenägenhet. Jag 

valde två populationer, en population från en sjö med fisk, Åsunden och en 

population från en grund källa utan fisk, Källan, detta för att se om 

skillnader i beteendet kunde förklaras med predatorregim. Resultaten 

visade att fluoxetin hade en effekt på A. aquaticus i två av beteendena och 

främst vid den högre koncentrationen. Vidare påverkade fluoxetin 

populationerna olika. Djur från Åsunden fick ett mer risktagande beteende, 

där de stod stilla kortare efter predationsattack, medan ingen effekt 

uppmättes hos populationen från Källan. Förutom effekter av fluoxetin var 

populationen från Källan mer aktiv, hade fler stopp och bibehöll en stilla 

position under en längre tid efter predationsattack. De effekter som visades 

i denna studie var dock lägre än förväntade utifrån tidigare studier på 

akvatiska organismer. Fortsatt forskning bör därför exponera Asellus 

aquaticus för fler och högre koncentrationer av fluoxetin då denna studie 

påvisade mest effekt först vid 30 ng L
-1

.  

 

 

2.  Introduktion 

Mänskliga utsläpp av läkemedel och hygienartiklar till akvatiska miljöer är 

ett aktuellt miljöproblem. Att förstå hur detta påverkar det akvatiska livet är 

avgörande för att kunna bibehålla och vårda de akvatiska ekosystemen. 

Användandet av läkemedel ökar globalt och internationella studier visar på 

en stor ökning av utskrivna antidepressiva läkemedel sedan 1990-talet 

(Gualano et al. 2014). En av dessa är fluoxetin som är ett av de mest 

utskriva substanserna bland antidepressiva läkemedel (Fong & Ford 2013). 

Likt många andra läkemedel bryts inte fluoxetin ner i den mänskliga 

kroppen och hamnar därför i avloppsvattnet (Hedayatirad et al. 2017). 

Dagens avloppsreningsverk är inte konstruerade för att bryta ner 

substansen (Hedayatirad et al. 2017) och den passerar därför ut i 

vattendragen (HaV 2016).
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Fluoxetin reglerar serotoninhalten hos människan, men 

serotoninsystemet är ett evolutionärt gammalt system och finns därför även 

hos många andra organismer (Schwaha & Wanninger 2015). På grund av 

detta har ett intresse för dess effekt på akvatiska organismer väckts. Flera 

tidigare studier har påvisat effekt av fluoxetin på vattenlevande 

organismers beteende (Fong & Ford 2013, Saaristo et al. 2017). Till 

exempel har ett förändrat beteende noterats hos kräftdjuret 

Echinogammarus marinus vid låga halter fluoxetin (10-100 ng L
-1

) (Guler 

& Ford 2010). E. marinus som utsattes för 100 ng fluoxetin spenderade 

fem gånger mer tid i ljuset på testarenan jämfört med kontrollgruppen. De 

skulle därmed utsättas för större predationsrisk i sin naturliga miljö, vilket 

förändrar de normala samspelen mellan organismerna (Guler & Ford 

2010). Ett förändrat samspel mellan organismer kan leda till förändringar i 

näringsväven i naturliga ekosystem (Bordin et al. 2013). 

 

I denna studie undersökte jag effekter från fluoxetin på sötvattengråsugga, 

Asellus aquaticus. Arten är ett sötvattenlevande kräftdjur som är vanligt 

förekommande i svenska sjöar, dammar och vattendrag. A. aquaticus är en 

viktig fragmenterare av grovdetritus såsom löv och påverkar därför 

närings- och kolomsättningen i hela ekosystem (Bergfur et al. 2007). Ett 

förändrat beteende skulle kunna ha en stor inverkan på denna process.  

A. aquaticus valdes till denna studie därför att arten är en bra testorganism 

då den anses vara robust mot yttre faktorer såsom variation av pH och 

koncentration löst syre (Plahuta et al. 2016). A. aquaticus är en välstuderad 

organism och anses även ha en tålighet mot föroreningar men ändå uppvisa 

tydliga tecken på effekt, vilket är bra om man undersöker akut toxisk 

påverkan (Plahuta et al. 2016). Eftersom arten är tålig mot föroreningar 

antas den kunna förekomma i recipienter till avloppsreningsverk där 

substanser såsom fluoxetin förekommer i rikligare koncentrationer.  

 

A.quaticus är ett vanligt bytesdjur för fisk och därmed starkt påverkad av 

predationstryck från fiskar (Hargeby et al. 2004). Studier har visat på att 

predation från fisk och ryggradslösa predatorer kan resultera i olika 

beteenden vad gäller flyktbenägenhet och risktagande hos olika ekotyper 

(ärftlig specialiserad variant inom en art) (Pettersson et al. 2000, Harris et 

al. 2011). Predation har en viktig roll i att forma beteendemönster och nya 

antipredatorbeteenden kan uppstå i nya miljöer (Lahti et al. 2009). 

Predation från fisk leder i många fall till att bytesdjuret blir mindre aktivt 

(Wudkevich 1997, Wilson & Godin 2010,) och stannar längre under 

refuger (Wooster & Sih 1995). Vidare finns hypoteser om att olika 
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beteenden är korrelerade hos bytesdjur och att dessa har selekterats fram på 

grund av selektionstryck från predatorer i bytesdjurens habitat (Bell 2005).

 

I denna studie undersöktes effekten av fluoxetin på vattengråsugga Asellus 

aquaticus och detta gjordes med tre olika koncentrationer (0 ng L
-1

, 3 ng L 

och 30 ng L
-1

). Koncentrationerna baserades på tidigare studiers resultat 

(Fong & Ford 2013) och halter som kan förekomma i akvatiska miljöer. 

Vidare undersöktes två populationer A. aquaticus med olika 

habitatförhållanden. Detta för att studera fler variabler som kan ha en 

inverkan på deras antipredatorbeteende. För studien har jag valt en 

population från en fiskrik sjö och en population från en grund källa utan 

fisk. För att undersöka effekten från fluoxetin studerades fem beteenden då 

individerna exponerats för fluoxetin. De fem beteenden som valdes är 

tidigare beprövade och dess respons kan kopplas till risktagande och 

flyktbenägenhet (Harris et al. 2011). Efter exponeringen av fluoxetin 

förväntades ett mer risktagande beteende hos båda populationerna, 

eftersom fluoxetin förväntades påverka serotoninupptaget hos A. aquaticus. 

Vidare förväntades populationerna reagera olika på exponeringen, då 

fiskdoft användes för att simulera en predator. Individer från Åsunden 

förväntas vara skyggare och mindre riskbenägna än individer från Källan 

som tidigare inte exponerats för fisk som predator. 

 

3. Material och metoder 

3.1 Försöksdjur, insamling och förberedelse 

Försöksdjuret som användes var vattengråsugga, Asellus aquaticus. Djuren 

samlades in från två lokaler i södra Sverige, båda belägna i Kinda kommun 

i södra Östergötland: sjön Åsunden (58°10´N, 15°69´Ö) och en källa i 

naturreservatet Trollegater (58°15´N, 15,57°´Ö). Åsunden är en sjö som är 

53 km
2
 och 62 meter djup (VISS 2014). Sjön är bedömd att ha en måttlig 

ekologisk status (Viss 2014) och riklig närvaro av abborre, Perca fluviatilis 

(SLU 2017). Källan i Trollegater är belägen i ett naturreservat med 

dominerande barrskog och saknar närvaro av fisk. På båda lokalerna 

samlades A. aquaticus in genom håvning (2 mm maskstorlek) vid två 

tillfällen, 28/3 2017 och kompletterande vid 2/4 2017. Håvningen skedde 

på cirka 1/2 till en 1 meters djup i Åsunden och i Källan på 5-15 

centimeters djup.  

 

A. aquaticus förvarades efter hämtningstillfälle i separata kärl i ett kylrum i 

15 grader ° Celsius i cirka en vecka. I kylrummet fanns en 

mörker/ljusregim med 10 timmars ljus och 14 timmars mörker. Under 

minst 48 timmar före påbörjade beteendestudier acklimatiserades djuren i 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&pagename=%C3%85sunden,_%C3%96sterg%C3%B6tland&params=58.00242_N_15.80317_E_region:SE_type:waterbody&title=%C3%85sunden%2C+%C3%96sterg%C3%B6tland
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rumstemperatur. A.aquaticus förvarades populationsvis i kärl (10 x 25x 46 

[höjd x bredd x längd]) med vatten från sjön Tåkern. Till kärlet tillsatts lätt 

förmultnade löv 

av alm som substrat och föda. Almlöven hade varit torkade sedan 2014 

samt koloniserade av mikroorganismer och blöttes ner före påbörjad studie. 

Syre tillfördes via en luftpump. Ungefär var sjunde dag byttes vattnet ut 

och nya löv tillsattes till kärlen vid behov. 

 

Vatten för försöksuppställning och förvaring samlades in från sjön Tåkern 

(58 °21´N, 14 °50´Ö), som är belägen i västra Östergötland med riklig 

närvaro av abborre (Svedlindh & Holmstrand 2014). Sjön är eutrof och har 

en yta på 44 km
2 
(VISS 2016). Sjön Tåkern valdes för att få en neutral 

försöksuppställning som ingen av populationerna var van vid. Sjön har 

även en hög buffertförmåga vilket medför att risken för förändrat pH i 

kärlen minskar. Vatten samlades in den 6/4 2017 och silades genom 0,1 

mm maskstorlek för att undvika störningar från djurplankton och andra 

evertebrater. Kompletterande inhämtningar av vattnen skedde den 19/4 

2017. Vattnet förvarades i minst 96 timmar i laborationsmiljö före försöken 

påbörjades för att doftämnen från predatorer skulle hinna brytas ner 

(Peacor 2006, Wisenden 2009). 

 

Fluoxetin i, kristalliserad form (Fluoxetinhydroklorid, Fischer Scientific) 

löstes i destillerat vatten och späddes till 3 µg L
-1

. Detta skedde vid två 

tillfällen 27/3 2017 och 5/4 2017. Fluoxetin har en halveringstid på 100 

dagar i vatten (Kwon & Armbrust 2005) och därmed fanns ingen risk för 

minskad effekt från bionedbrytning då studien gjordes under cirka 30 

dagar. Inför varje beteendeserie späddes stamlösningen ut med vatten från 

Tåkern och fiskdoft till tre koncentrationer (0 ng L
-1

, 3 ng L
-1

 och 30 ng L
-1

 

fluoxetin). Vatten med fiskdoft samlades in från ett akvarium innehållande 

500 liter vatten med åtta medelstora abborrar (10-16 cm). Plastflaskor (25 

ml) fylldes med vatten från akvariet och frystes in och tinades sedan 

samma morgon som studien (Pettersson et al. 2000). Bytet känner av 

doften av en predator i cirka 3-6 timmar (Wisenden et al. 2009) och varje 

studieomgång tog cirka 3- 3 1/2 timme att utföra, därmed kan jag dra 

slutsatsen att vattengråsuggorna kände av doften från fisk.  

 

3.3 Beteendestudier 

För att undersöka om fluoxetin har en effekt på A. aquaticus testades de 

fem beteendena i tre försök i fixerad ordning, (1) benägenhet att lämna 

refug, (2 & 3) generell aktivitet och antal stopp i en främmande miljö och 

(4 & 5) flyktbenägenhet och tid stilla under predationsattack (Harris et al. 
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2011). Mellan varje försök byttes vattnet i försöksuppställningen ut och 

materialet sköljdes i kranvatten, för att individerna inte skulle påverkas av 

kvardröjande doft eller kemikalier från tidigare djur. Inför varje 

försöksomgång slumpades turordningen för individerna efter population, 

kön och fluoxetin för att minska effekter från yttre faktorer. Det fanns 12 

kombinationer av de tre faktorerna (kön x population x fluoxetin [2 x 2 x 

3]) (behandlingar) som undersöktes per dag. Totalt undersöktes 192 

individer, 96 individer från respektive population. För att lättare separera 

kön valdes honor som hade ägg och hanar med tydligt hanliga karaktärer 

(långa bakben, större storlek och smalare framända). Innan en individ 

undersöktes mättes längd dorsalt (Harris et al. 2011) och individen 

acklimatiserades i vatten med respektive koncentration fluoxetin och 

fiskdoft i 30 minuter (Fong & Ford 2013) inför första försöket. Mellan 

varje beteendeförsök vilade individen i en plastbägare med tillsats av 

abborrlukt och eventuellt fluoxetin i en timme för att minska effekter av 

stressfaktorer på studierna (Harris et al. 2011). Efter försöksomgången 

frystes individerna in i -20 grader Celsius för att möjlighet till 

könsbestämning skulle finnas vid behov. 

 

3.3.1 Benägenhet att lämna refug (LR) 

Individen placerades i en rund experimentarena av vit plast (19,5 x 3,5 cm 

[diameter x höjd]) med vatten från Tåkern innehållande fluoxetin och 

fiskdoft av samma koncentration som under acklimatiseringen. I mitten av 

arenan fanns ett skydd, en ogenomskinlig plastplatta (9x9x0,25 cm [längd x 

bredd x höjd], ståendes på fyra skruvar cirka 5 cm meter över botten. 

Plastplattan innehöll ett svart plaströr (6 x 2,5 cm [höjd x diameter]) som 

täcktes av en ogenomskinlig plastmugg för att skapa ett gömställe, under 

plattan var ljuset begränsat och en skuggig yta skapades för djuret. Djuret 

placerades i plaströret och efter en minuts acklimatisering med plaströret 

intill botten utfördes beteendestudie (LR). Röret lyftes upp över 

vattennivån (med muggen kvar) och tiden för individen att lämna refugen 

noterades. En maximal tid på 5 minuter tillämpades, enligt Harris et al. 

(2011). Därefter flyttades individen till sin plastbägare med tillsats av 

abborrlukt och eventuellt fluoxetin för att vila en timme.  

3.3.2 Generell aktivitet och antal stopp (TR & AS) 

Efter en timmes vila flyttades individen till en likadan experimentarena 

(utan gömställe) med vatten från Tåkern, fiskdoft och fluoxetin. Efter en 

minuts acklimatisering i den nya arenan utfördes beteendestudie (TR & 

AS). Total tid individen var i rörelse (TR) mättes med ett tidtagarur och 

antal stopp där individen höll en stilla position (AS) noterades, studierna 
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skedde samtidigt och under maximalt 2 minuter (Bell 2005, Harris et al. 

2011). Därefter flyttades individen till sin plastbägare för att vila en timme. 

 

3.3.3 Flyktbenägenhet under simulerad predatorattack (TF& TS) 

Efter en timmes vila förflyttades individen till en tredje likadan 

experimentarena (utan gömställe). Där den sista beteendestudien utfördes 

(TF & TS). Individen petades på med en spatel i 15 sekunder för att 

simulera en predationsattack. Därefter mättes rörelse efter attack (TF), och 

hur länge den stod still efter rörelsen, i maximalt 5 minuter (TS) (Harries et 

al. 2011).  

 

3.4 Statistisk analys 

För att undersöka om faktorerna fluoxetin, kön och population påverkade 

de fem studerade beteendena utfördes en General Linear Model (GLM), för 

varje beteende enskilt. Tid för att lämna refugen (LR), antal stopp (AS), 

total rörelse (TR), rörelse efter attack (RA) och tid stilla efter attack (TS) 

var beroende faktorer. Kön, population och koncentration sattes som 

fixerade faktorer. Interaktion mellan population*kön, population*fluoxetin 

och kön*fluoxetin valdes till. Jag valde sedan att enbart behålla 

interaktionen population*fluoxetin eftersom de var den enda interaktionen 

som hade en signifikant effekt. Jag valde att bortse från längd som 

kovariabel då variabel endast hade signifikant påverkan i ett av 

experimenten, (LF) och inverkan av längd på övriga resultat bedömdes 

vara försumbar. För varje GLM bedömdes residualernas homogenitet och 

normalfördelning i en residual plot och data för beteendena LF, RA och TS 

log-transformerades för att uppfylla kriterierna för GLM. Ett Tukey-test 

utfördes för att utreda skillnader mellan koncentrationer av fluoxetin.  

 

För att undersöka om det fanns parvis korrelation mellan beteendena 

användes Pearsons korrelationstest. Korrelationer inom population och 

fluoxetin undersöktes separat (Tabell 5). För att undersöka om den 

genomsnittliga samvariationen (konnektivitet) skiljde sig mellan 

populationer och fluoxetin utfördes tre anova-tester med konnektivitet som 

beroende faktor mot fluoxetin i båda populationerna enskilt, samt även en 

jämförelse mellan populationerna. På grund av försöksdesignen 

uppbyggnad förväntades en parvis korrelation mellan de studier som utförts 

ihop (TR & AS, TF & TS) och detta togs i beaktning vid utvärderingen av 

resultaten. 

Alla statistiska analyser utfördes i Minitab (Version 17.1.0 för Windows). 

Medelvärde och standardavvikelse beräknades i Microsoft Excel 2016 

(Version (16.0.7830.1021))
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2. Resultat 

4.1 Benägenhet att lämna refugen (LR) 

Tid att lämna refugen minskade när individer exponerades för 30 ng L
-1

   

fluoxetin (Tabell 1, Figur 1), där båda populationen nästan halverade tiden 

under refug från 0ng L
-1

 till 30 ng L
-1

 (Åsunden medelvärde (s): 0 ng L
-

1
=21, 30 ng L

-1
=11, Källan medelvärde (s): 0 ng L

-1
=33, 30 ng L

-1
 =16). 

Det fanns en signifikant interaktion mellan population och koncentration 

(Tabell 1), beroende på att halten 3 ng L
-1

 fluoxetin gav olika effekt hos 

populationerna jämfört med kontrollgrupperna. Tiden individerna 

spenderade under refug ökade hos populationen från Åsunden, medan tiden 

minskade hos populationen från Källan (Figur 1). Kön eller populationen 

hade ingen effekt (Tabell 1). 

 

    (a)                                                          (b) 

                                                    
 
Figur 1. Tid för att lämna refugen (LR) för faktorerna population, kön och 
fluoxetin. (a) populationen från Åsunden och (b) populationen från Källan. 
(Medelvärden ± SD).  
 
Tabell 1. Resultat av GLM för effekter på beteendet tid att lämna refug (TR) av 
faktorerna fluoxetin, kön och population. P-värden med fet stil indikerar 
signifikant effekt.  

Parametrar df SS MS F P   

Fluoxetin 2 2,8070 1,40351 3,84 0,023   
Kön 1 0,7930 0,79303 2,17 0,142   
Population 1 0,0226 0,02264 0,06 0,804   
Fluoxetin*Population 2 3,6244 1,81221 4,96 0,008   
Error 185 67,5631 0,36521     
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4.2 Generell aktivitet och antal stopp (TR & AS) 

Generell rörelse skiljde sig signifikant mellan populationerna där 

populationen från Källan rörde sig mer (Tabell 2, Figur 2a,b). Kön och 

fluoxetin hade ingen effekt (Tabell 2).

Antal gånger som individen stannade och blev stående i en stilla position 

skiljde sig signifikant mellan population och kön, där populationen från 

Åsunden och honor stannade fler gånger (Tabell 3, Figur 2 c,d). Fluoxetin 

hade ingen effekt (Tabell 3). 

 

 (a)                                                          (b)      

         
(c)                                                           (d) 

          

        
 
Figur 2. Generell rörelse under 2 minuter (TR) och antal stopp (AS) för 
faktorerna population, kön och fluoxetin. (a) generell rörelse under 2 minuter för 
population Åsunden (b) generell rörelse under 2 minuter för population Källan, 
(c) antal stopp under 2 minuter för population Åsunden och (d) antal stopp 
under 2 minuter för population Källan (Medelvärden ± SD). 

 
 
Tabell 2. Resultat av GLM för effekter på beteendet generell rörelse (TR) av 
faktorerna fluoxetin, population och kön. P-värdet med fet stil indikerar 
signifikant effekt. 

Parametrar df  SS MS F P   

Fluoxetin 2  1268 634,1 0,90 0,409   
Kön 1  567 567,2 0,80 0,371   
Population 1  8060 8060,1 11,41 0,001   
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Fluoxetin*Population 2  2107 1053,4 1,49 0,228   
Error 185  130640 706,2     

 

 

 
Tabell 3. Resultat av GLM för effekter på beteendet antal stopp (AS) för 
faktorerna fluoxetin, population och kön. P-värdet med fet stil indikerar 
signifikant effekt. 
Parametrar df SS MS F P  

Fluoxetin 2 16,53 8,263 0,50 0,608  
Kön 1 89,56 89,562 5,41 0,021  
Population 1 249,49 249,49 15,07 0,000  
Fluoxetin*Population 2 35,63 17,816 1,08 0,343  
Error 185 3063,62 16,560    

 

4.3 Flyktbenägenhet under simulerad predationsattack (TF & TS) 

Population, fluoxetin och kön hade ingen effekt på hur länge individerna 

flydde efter predationsattack (F1,191=0,01, P=0,917, F2,191=0,61, P=0,547, 

F1,191=0,81, P=0,368).  

 

Tiden som individerna stod stilla efter flykt skiljde sig signifikant mellan 

kön och population och det fanns en signifikant interaktion mellan 

population och fluoxetin (Tabell 4). Populationen från Källan stod stilla 

längre än population från Åsunden och honor stod stilla längre än hanar. 

Tiden som djur från Åsunden stod stilla minskade med ökande 

koncentration fluoxetin (0ng L
-1

= 29 (s), 3 ng L
-1

=16 (s), 30 ng L
-1

=10(s)), 

där individer exponerade för 30 ng L
-1

 minskade tiden stilla efter 

predationsattack med 2/3. Omvänt eller ingen förändring sker hos Källan 

(Figur 3c,d) 
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(c)                                                           (d) 

 
 

 
Figur 3. Tid flykt efter predationsattack (TF) och tid stilla efter predation attack 
(TS) för faktorerna fluoxetin, population och kön. (a) flyktbeteende för 
population Åsunden, (b) flyktbeteende för population källan, (c) tid stilla efter 
predationsattack för population Åsunden och (d) tid stilla efter predationsattack 
för population källan (Medelvärden ± SD). 

 
Tabell 4. Resultat av GLM för effekter på beteendet tid stilla efter 
predationsattack (TS) för faktorerna fluoxetin, population och kön. P-värdet med 

fet stil indikerar signifikant effekt. 
Parametrar df SS MS F P   
Fluoxetin 2 1,1321 0,5661 1,99 0,140   
Kön 1 1,1987 1,1987 4,20 0,042   
Population 1 1,2727 1,2727 4,46 0,036   
Fluoxetin*Population 2 2,8317 1,4159 4,96 0,008   
Error 185 16,2449 0,087810     

 

4.4 Beteendekorrelation och påverkan av fluoxetin 

Generellt fanns det ungefär lika starka korrelationer mellan 

beteendestudierna för population och ingen större skillnad mellan 

koncentration fluoxetin (Tabell 5). Det fanns en signifikant positiv 

korrelation mellan beteendena (AS) och (TR) för alla koncentrationer hos 

populationen från Åsunden men enbart i 30 ng L
-1

 hos populationen från 

Källan (Tabell 5). Det fanns en signifikant korrelation mellan test LR och 

TR för populationen från Källans i 0 ng L
-1

 och 3 ng L
-1

 och hos 

populationen från Åsundens i 3 ng L
-1

.  Populationen från Källan hade även 

en negativ korrelation i 3 ng L
-1

 mellan TF och RA. 

Det fanns en tendens till ökande konnektivitet mellan beteenden med ökad 

halt av fluoxetin (Tabell 5, Tabell 6), men skillnaden mellan halterna var 

inte signifikant hos någon av populationerna (Åsunden F2,95=2,13, P=0,139 

Källan F2,95=0,15, P=0,872). Det fanns inte heller någon större skillnad 
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mellan konnektiviteten hos populationerna ( F1,191=0,72, P=0,400), vilket 

innebär att det inte fanns någon större skillnad i sambandskorrelation för 

beteendestudierna mellan populationerna och de olika halterna av fluoxetin. 

 
Tabell 5. Pearson korrelation (r), mellan beteendestudierna för population och 
fluoxetin (0 ng L-1, 3 ng L-1  och 30 ng L-1). Förkortningar för beteendestudierna, 
LR, tid att lämna refug, AS, antal stopp under 2 minuter, TR, total rörelse under 
2 minuter, TS, tid stilla efter predationsattack, RA, tid, rörelse efter 
predationsattack. Värden för Åsunden populationen är under diagonalen, 
värden för Källan populationen är över diagonalen. Signifikans korrelationen 
fetmarkerade och markerade med (*P <0,05, **P<0,01 ***<0,001). Grön färg 
visar korrelation mellan (TR & LR), röd (AS &TR) och lila ( RA & TS).n=32.  
 

 LR AS TR TS RA 

Koncentration 0 ng L-1   fluoxetin  
LR - -0,256 -0,400* 0,316 -0,112 
AS 0,062 - 0,256 -0,122 -0,001 
TR 0,048 0,480** - -0,209 0,037 
TS 0,245 -0,172 -0,248 - -0,124 
RA -0,146 -0,254 0,216 -0,131 - 
Koncentration 3 ng L-1   fluoxetin ( 
LR - -0,245 0,547*** -0,174 -0,062 
AS -0,160 - 0,158 -0,100 0,187 
TR 0,358* 0,495** - -0,281 -0,079 
TS -0,001 -0,067 -0,053 - -0,369* 
RA 0,250 -0,237 -0,152 0,243 - 

Koncentration 30 ng L-1   fluoxetin  
LR - -0,313 -0,180 0,354 -0,229 
AS 0,307 - 0,673*** -0,280 -0,239 
TR 0,026 0,661*** - -0,261 -0,330 
TS -0,050 -0,336 -0,079 - 0,153 
RA 0,021 -0,058 -0,124 -0,014 - 

 
Tabell 6. Konnektivitet i beteendestudierna för populationerna och 
koncentrationerna (Medelvärde ± SD). 
 

 

Population Fluoxetin Konnektivitet (Medelvärde± SD) 

Åsunden 0 0,20 (±0,18) 

Källan 0 0,18 (±0,12) 
Åsunden 3 0,20 (±0,15) 
Källan 3 0,22 (±0,15) 
Åsunden 30 0,17 (±0,21) 

Källan 30 0,30 (±0,15) 
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3. Diskussion 

Resultaten visade att fluoxetin hade en effekt på beteendet hos A. 

aquaticus. Tid att lämna refugen minskade vid exponering av 30 ng L
-1

  för 

båda populationerna. Vidare fanns det en interaktion mellan population och 

fluoxetin i två av fem studier, där fluoxetin alltså påverkade populationerna 

på olika sätt. Det fanns också tydliga skillnader mellan de två 

populationernas beteende i tre av fem studier, där populationen från Källan 

var mer aktiva, gjorde flera stopp och stod längre tid stilla efter 

predationsattack.  

 

Effekten från fluoxetin bidrog till att individer lämnade refugen snabbare, 

där båda populationerna nästan halverade sin tid under refugen när de 

exponerades för 30 ng L
-1

. Om djuren lämnar refugen snabbare utsätts dem 

därmed för större predationsrisk i sitt naturliga habitat då de vistas på en 

öppen yta (Sih 1992). Individer vana med fisk som predator borde uppsöka 

och stanna under refug som antipredatorbeteende mot fisk (Wooster & Sih 

1995), detta för att fiskar upptäcker rörelse och därmed ökar risken för 

predation (Wooster & Sih 1995). I två av studierna fanns en interaktion 

mellan fluoxetin och population som bidrog till olika beteenderespons 

mellan populationerna. Att det blev en skillnad mellan populationerna är 

troligtvis en effekt av vilken predator-typ som finns närvarande i deras 

naturliga miljö. Individer från Åsunden som exponerats för högre halt 

fluoxetin minskade tiden de stod stilla med nästan 65 procent jämfört med 

kontrollgruppen. Effekten av fluoxetin på populationen från Åsunden i 

denna studie visade ett resultat där individer utsattes för större risk, vilket 

går emot ett naturligt beteende hos individer från ett fiskrikt habitat. 

Individer från ett fisktrikt habitat borde stå stilla längre för att minska risk 

för upptäckt (Stoks et al. 2003) av en predator som jagar mycket på rörelse 

(Wooster & Sih 1995).  

 

Trots denna påvisade effekt av 30 ng L
-1 

fluoxetin var effekten lägre än 

förväntad utifrån tidigare studier på kräftdjur (Fong & Ford 2013). I denna 

studie påvisades effekt av fluoxetin endast i två av fem beteendestudier, där 

resterande tre studier (generell aktivitet, antal stopp och flykt efter 

predationsattack) visade större spridning inom koncentrationerna (0 ng L
-1

,
 

3 ng L
-1

, 30 ng L
-1

) än vad skillnaden var mellan dem. En möjlig förklaring 

kan vara att Asellus aquaticus har högre tolerans för fluoxetin än andra 

kräftdjur. Asellus aquaticus är en vanlig art och förekommer i de flesta 

limniska miljöer, arten är tolerant mot föroreningar och yttre faktorer och 

studier har visat att arten kan anpassa sig till föroreningar (Maltby 1998). 
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Detta skulle möjligtvis kunna förklara den svaga effekten från fluoxetin i 

tre av beteende som studerades i denna studie. 

 

Däremot hittades flera skillnader mellan populationerna. Skillnad mellan 

population har ofta en förklaring i selektionstryck från predatorer. Generell 

aktivitet kopplas ofta ihop med risktagande, då individer genom att minska 

aktivitet i närvaro från predator kan minska risken för att bli upptäckt 

(Wudkevich 1997, Wilson & Godin 2010). Individer brukar generellt 

minska aktivitet i närvaro av en vertebrat predator (såsom fisk) och öka 

aktivitet i närvaro av en evertebrat predator (Wooster & Sih 1995). En 

tidigare studie på ett kräftdjur visade på tydliga sådana skillnader på 

antipredatorbeteende hos Gammarus pulex från habitat med fisk jämfört 

med individer från fiskfria habitat (Åbjörnsson et al. 2004). 

Resultaten i min studie var liknande, där populationen från Åsunden, med 

fisk, var mindre aktiv än populationen från Källan som saknar fisk. Även 

tiden efter predationsattack som kontrollgrupperna från båda 

populationerna stod stilla överensstämmer med tidigare studier, där 

populationen från Åsunden stod stilla lite längre än populationen från 

Källan. Individer står stilla längre efter predationsattack om de är vana med 

fisk som predator jämfört med andra predatorer (Stock et al. 2013),  

 

Pearsons korrelationstest visade att utöver de förväntade sambanden mellan 

studier som utförts parvis (AS &TR, RA & TS) fanns en korrelation mellan 

generell aktivitet och tid att lämna refug. Detta gällde framförallt för 

populationen från Källan, där kontrollgruppen uppvisade en negativ 

korrelation vilket innebär att individer med kortare tid i refugen hade högre 

aktivitet och vice versa. Däremot för individer exponerade för 3 ng L
-1

 var 

korrelationen starkt positiv i båda populationerna, där populationen från 

Åsunden även hade en svagt positiv korrelation i 0 ng L
-1

 och 30 ng L
-1

.  

En positiv korrelation innebär att individer som stannade längre i refugen 

även hade mer aktivitet och vice versa. I detta fall verkar det som att 

fluoxetin hade en inverkan på korrelationen mellan beteendena (LR & AS) 

hos populationen från Källan, som hade en negativ korrelation i 

kontrollgruppen men sedan en positiv korrelation vid 3 ng L
-1

. Dock visade 

30 ng L
-1

 en svagt negativ korrelation för populationen från Källan, 

liknande den i kontrollgruppen vilket kan betyda att resultaten bara är 

slumpmässiga eller att exponering för 30 ng L
-1

 fluoxetin får en annan 

effekt än exponering för den lägre koncentration 3 ng L
-1

. En tendens till 

ökad konnektivitet kunde avläsas vid högre halt fluoxetin men ingen större 

skillnad mellan varken population eller fluoxetin kunde avläsas från 

resultaten.   
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Sammanfattningsvis visar studien att fluoxetin hade viss effekt på två av A. 

aquaticus beteenden och främst vid den högre koncentrationen 30 ng L
-1

. 

Populationsskillnader visades dock ha större påverkan på beteendet, där 

stor skillnad uppvisades i tre beteenden mellan populationerna. Resultaten 

visade även att fluoxetin påverkade populationerna olika och att fluoxetin 

därför inte bara har en artspecifik effekt på Asellus aquaticus utan även en 

effekt på populationsnivå. Med tanke på resultat från tidigare studier på 

fluoxetins påverkan på vattenorganismer (Fong & Ford 2013, Guler & Ford 

2010, Hedayatirad et al. 2017) hade jag förväntat mig en större effekt från 

fluoxetin på A.aquaticus. Halter fluoxetin återfinns i många vattendrag 

globalt, i Kanada har man funnit halter på 46 ng L
-1

 (Silva et al. 2016), och 

i utgående vatten från Linköpings avloppsreningsverk har man funnit halter 

på 20 ng L
-1

 och även i Roxens ytvatten halter på 20 ng L
-1

 fluoxetin 

(Helmfrid & Eriksson 2010). Huruvida de små effekter som uppmättes i 

denna studie skulle påverka A. aquaticus i sin naturliga miljö är oklart, men 

om individerna får ett mer risktagande beteende finns större risk för 

upptäckt av predator. Eftersom att det idag finns höga koncentrationer av 

fluxotine globalt i vattendragen, högre än 30 ng L
-1

 (Silva et al. 2016) kan 

större effekter än påträffat i denna studie inte uteslutas. Fler studier med 

högre och fler koncentrationer fluoxetin och studier på olika populationer 

behövs för att avgöra påverkan på A. aquaticus. 

 

5.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Asellus aquaticus har en viktig roll i det litorala samhället genom att beta 

på perifyton och motverka kraftig tillväxt som i sin tur kan slå ut 

undervattensvegetation (James et al. 2000). Arten är viktig för närings- och 

kolomsättningen i limniska system (Bergfur et al. 2007). Om individerna 

skulle få ett ändrat beteendemönster kan detta påverka deras roll i 

ekosystemet och dess samlevnad med andra arter. Därför finns viktiga 

ekosystemtjänster kopplade till ekologiska studier på Asellus aquaticus.  

Enligt Statens jordbruksverks författningssamling (2015:38), 2 kap 5 § 

finns inga krav för etisk prövning av djurförsök på evertebrater som 

undersöktes i denna studie. Men eftersom jag har hanterat cirka 200 

individer av vattengråsuggor i laborationsmiljö kan stress uppstå och därför 

har de hanterats varsamt. 
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