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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om stressresponsen hos öring (Salmo trutta) påverkas av 

närvaro av predator (Lota lota) och vid kallare temperatur i vattnet. Vintern är många gånger en period 

full av stress för många fiskar. Den minskade temperaturen i strömmande vatten har visat sig vara en 

anledning till strömlevande fiskars minskade fitness. Temperaturen i vatten har stor påverkan på fiskars 

inre system, den leder till förändrade fysiologiska processer, långsammare metabolism och kan även 

påverka fiskars beteende och geografiska spridning. Detta är ett resultat av att fiskar är växelvarma djur 

med en inre temperatur som påverkas av omgivningens temperatur. Utöver stressen fiskar kan uppleva 

av kallare temperaturer kan även predationsrisken utgöra en stressfaktor. I försöket skapades fyra olika 

försöksmiljöer; med eller utan predator, i akvarier där temperaturen varierade mellan 3 och 8 grader. 

Öringen levde under dessa förhållanden innan den avlivades för att kortisolet i blodplasman skulle mätas 

med ett ELISA-kit för kortisol. Resultatet visade att öringen fick förhöjda kortisolnivåer vid kallare 

temperaturer och vid närvaro av lake från Klarälven. 

 

 

 

 

Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate whether the stress response in trout (Salmo trutta) is 

affected by the presence of predator (Lota lota) and at colder temperatures in the water. Winter is many 

times a period full of stress for many fishes. The reduced temperature in flowing water has been shown 

to be a reason for reduced fitness in fish. The temperature in water has a major impact on fishes internal 

systems, it leads to altered physiological processes, slower metabolism and can also affect fish behavior 

and geographical spread. This is the result of the fact that fishes are poikilotherm animals with an 

internal temperature that is affected by the ambient temperature. Even the predation risk can be a stress 

factor. In the experiment, four different experimental environments were created, with or without 

predators, in aquariums where the temperature varied between 3 and 8 degrees. The trout lived under 

these conditions before being killed to measure cortisol in the blood plasma with an ELISA kit for 

cortisol. The result showed that the trout had elevated their cortisol levels in response to colder 

temperatures and at the presence of burbot from Klarälven. 
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Inledning 

Vinter i akvatiska system kan man förklaras genom en fallande temperatur i ytvattnet. I vissa områden 

kan den fallande temperaturen vara så låg att is bildas (Binder, 2015). För att definiera vinter i sjöar kan 

man behöva se förbi de specifika månaderna som definierar vinter och istället se till dem biologiska 

faktorerna som kan förklara vad vinter i sjöar kan innebära. En definition är att vintern är den tid som 

följer efter att fiskar som leker under hösten lagt sina ägg (ex. salamonider), och det är en period med 

nedgående temperatur och risk för isbildning. En annan definition är att vinter är den period som följer 

fram till att isen smälter och vattentemperaturen börjar öka eller fram till att de fiskar som leker under 

våren lägger sina ägg, eller vid påbörjandet av unga laxars migration. Dessa faktorer sker inte då 

temperaturen i atmosfären är under 1°C (Cunjak 1996; Cunjak et al. 199; Filipsson, 2018). Vintern kan i 

vissa fall vara positiv för fiskar, då ytan på en sjö som frusit till is leder till skydd från externa 

predatorer, det blir en barriär. Samtidigt kan en kraftig vinter också vara till stor nackdel då delar av sjön 

som fryser igen kan hindra fiskar från att nå viktiga områden som bl.a. deras skydd (Watz, 2017).  

Vintern är ofta en period full av stress för många fiskar. Den minskade temperaturen i strömmande 

vatten har visat sig vara en anledning till strömlevande fiskars minskade fitness (French et al, 2013). 

Temperaturen i vatten har stor påverkan på fiskars inre system, den leder till förändrade fysiologiska 

processer, långsammare metabolism och kan även påverka fiskars beteende och geografiska spridning. 

Detta är ett resultat av att fiskar är växelvarma djur med en inre temperatur som påverkas av 

omgivningens temperatur. Fiskar behöver därför reglera sin kroppstemperatur för att funktionerna i 

kroppen ska fungera optimalt, vilket kan ske genom att kroppstemperaturen upprätthålls genom 

förändrat beteende (eng. behavioral termoregulation) (Breau et al, 2011). Tidigare studier har visat att 

juvenil fisk och fiskar med mindre kropp påverkas mindre av temperaturförändringar än fullvuxna och 

större fiskar. Samtidigt som mindre fiskar påverkas i mindre utsträckning av temperaturförändringar så 

har studier visat att mindre fiskar har högre vinterdödlighet än stora fiskar. Detta då de kan lagra mindre 

energi, det leder till att dem kan behöva söka föda oftare vilket gör de mer tillgängliga för predatorer 

(Binder, 2015; French et al, 2013). Eftersom låga temperaturer i vattnet sänker fiskars aktivitet och 

därmed deras simförmåga medför detta ett mer kritiskt läge för fiskar som är utsatta för predation att 

finna skydd än för fiskar med lågt predationstryck under vintern. Bristen på lämpliga skydd under 

vintern gör att en fisk med högt predationstryck är mer utsatt. Detta ökar stressen hos fisken, den 

förhöjda stressen på grund av ökat predatorhot under vintern har visat sig vara en förklaring till den höga 

vinterdödligheten. Tillgång till skydd under vintern är därför en överlevnadsfråga (Watz, 2017). Behovet 

av skydd under vintern resulterar i att man kan se öringen flytta till vinterhabitat som utgörs av vatten 

med lugnare ström där de kan simma ner bland grövre bottensubstrat som stenar och stockar 

(Fiskeriverket, 2001).  

Predation är en reglerande faktor i ekosystemet i en sjö eftersom det är en drivande faktor till selektion 

hos både predatorn och dess byte. En kapprustning sker, där bytet och predatorn är i ständig selektion för 

att hänga med i den andres utveckling. (Archard et al, 2012; Zimmer & Emlen 2015 ). Som svar på 

predation kan bytet ändra både sitt beteende och sin morfologi. Medellivslängden hos en guppyart har 

visat sig bli kortare vid närvaro av predator. Detta då en tidigare könsmognad behöver ske för ökad 

chans att uppnå god fitness. Förändrad medelstorlek och vart bytet uppehåller sig under specifika tider 

kan också vara ett svar på predation (Relyea & Ricklefs, 2013).    
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Archard et al (2012) har undersökt hur relationen mellan stress och beteende hos fiskarten 

Brachyrhaphis episcopi påverkas vid olika predationstryck. Stressresponsen mättes i form av 

kortisolmätningar och beteendet undersöktes genom iakttagelser. Resultatet visade att fiskar som levde 

under ett högt predationstryck utvecklade ett mer aktivt, nyfiket och undersökande beteende och svarade 

på stressiga situationer genom att utsöndra lägre nivåer kortisol än fiskar som vanligtvis levde i 

förhållanden med lågt predationstryck. Detta kan visa att selektion påverkar och driver stress och 

beteende åt olika riktningar beroende på predationstryck (Archard et al, 2012). I ett försök på zebrafiskar 

(Danio rerio) där hela kroppens stressnivåer undersöktes i förhållande till predatornärvaro jämförde man 

tre grupper, en negativ kontrollgrupp utan predator, en positiv kontrollgrupp med zebrafisken i direkt 

kontakt med predatorn, och en grupp i glasakvarium där de endast kunde se predatorn. Resultatet visade 

att stressnivåerna var som lägst i den negativa kontrollen och som högst i den positiva kontrollen där 

bytet och predatorn delade akvarium. Att den positiva kontrollen hade högre värden än försöket med 

zebrafiskar i ett litet glasakvarium kan bero på att zebrafisken vid kontrollen var mer utsatt och i större 

risk för predation (Barcello et al, 2007).  

Fiskars stressrespons kan variera mycket beroende på fisk och situation och ett sätt att påvisa detta är att 

mäta kortisolnivåer i blodplasman (Wu et al. 2016). Stress kan förklaras på två olika nivåer. Den första 

nivån, en primär stressrespons, är den fysiologiska responsen som kan mätas genom att mäta hormonet 

kortisol som produceras som svar på stressiga förhållanden men när fisken är fortfarande i homeostas 

(Barton, 2002; Watz, 2017; Wu et al, 2016). Kortisolmängden är en bra indikator av stress. Det gör att 

kortisolmätningar är det vanligaste sättet att mäta stressen hos bl.a. fiskar. Kroppens ansträngda aktivitet 

vid stressiga situationer som till exempel flykt, kräver effektivare ämnesomsättning. Kortisolet som 

utsöndras reglerar därför olika metaboliska reaktioner, så att bland annat glukos produceras. Detta gör att 

även glukos kan användas som ett mått på stress (Wu et al, 2016). Skulle förhållandet som framkallar 

stress vara långvarigt eller ske upprepade gånger kan stressen föras till en sekundär nivå, sekundär 

stressrespons. Vid denna nivå går homeostas inte längre att upprätthålla utan stressen kan då leda till 

förändrat beteende, metabolism eller tillväxt, och fiskens välmående påverkas negativt (Barton, 2002; 

Watz, 2017). Vid förändrad metabolism kan glykogenesen påverkas så att fiskens glukosproduktion 

berörs (Wu et al, 2016).  

Predation och avsaknad av skydd kan vara en utlösande faktor för stress (Barton, 2002). Watz (2017) 

undersökte stressnivån hos juvenil öring under vinterförhållanden genom att mäta 

ventilationsfrekvensen. Han undersökte stressresponsen då fisken 1) hade tillgång till skydd i botten, 2) 

hade skydd på botten och ett istäcke och 3) inte hade tillgång till skydd. Resultatet visade att fiskarna 

som inte hade tillgång till skydd och en täckande isskorpa hade högre ventilationsfrekvens, vilket 

indikerar att minskat istäcke kan öka sårbarhet och därmed stressen som i sin tur kan resultera i en högre 

övervintringsmortalitet. (Watz, 2017). Vid ständigt predationstryck kan fiskarnas stressrespons evolvera. 

Fiskar som lever under ett ständigt högt hot av predatorer utvecklar en lägre respons på stressfaktorer än 

fiskar som vanligtvis lever under lågt predationstryck. På så sätt slipper fiskar med ett högt 

predationstryck ständigt simma omkring och vara stressade (Archard et al, 2012).  

Som modellarter användes lake som predator och öring som byte. Lake är en torskartad fisk, den har en 

skäggtöm mitt på hakan och lever i vattendrag och sjöar i hela landet. Lake är en bottenlevande fisk som 

är nattaktiv under sommaren men kan vara dagaktiv under vintern mellan december och mars då den 

leker(Artdatabanken, 2015). Lake är en rovfisk och prederar bl.a. på öring. Öring tillhör familjen 

laxfiskar och man brukar skilja på öring som lever i hav, i sjöar och i bäckar. Öringen uppvisar partiell 

vandring och de som inte lever hela sitt liv i sötvatten kan ha en anadrom eller potadrom livscykel, där 
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den återvänder till det rinnande födelsevattnet för att leka. Lek sker i strömmande vatten på en botten av 

grus mellan augusti och december (Artdatabanken, 2015). 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur stressnivåerna hos öring påverkades av låg 

temperatur och predatorhot. Jag undersökte även om öringens storlek hade en signifikant påverkan på 

kortisolmängden. Min hypotes var att öring som har en predator i sin närvaro skulle ha en högre 

stressrespons än öring utan predator. En annan hypotes var att öringarna som både utsattes för predator 

och kall temperatur (3 grader) skulle uppvisa högst stressrespons. Detta då fiskars aktivitet minskar 

under kalla temperaturer. Detta gör att fiskar utsatta för predationstryck blir ett lättare tillgängligt byte 

(Watz, 2017). Att ha nedsatt aktivitet på grund av kylan och inte ha möjligheten att söka skydd skulle 

därför leda till högst nivåer av stress, detta då det är två stressfaktorer som spelar in. Minst stress skulle 

utvecklas hos öring i akvarium utan predator med en temperatur på 8 grader. En annan hypotes var att 

laken från Klarälven skulle utgöra ett större hot då den varit infångad en kortare period än laken från 

Dalälven.       
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Material och metod 
 

I försöken användes juvenil öring framavlad av Gammelkroppa lax AB. Öringen som användes hade ett 

vilt ursprung med föräldrar tillfångatagna i vattendraget Rottnan i Värmland. Öringen transporterades till 

Karlstad universitet den 22 januari 2018 från fiskodlingen. Den placerades i förvaringsakvarier för att 

acklimatiseras under minst 14 dagar innan några försök genomfördes. Laken som användes var 

viltfångade från två olika älvar. Från Klarälven tillfångatogs Laken med mjärdar i månadsskiftet februari 

– mars. Från Dalälven tillfångatogs Lake genom elfiske i mitten av september 2017. Totalt användes 

fem olika lakar och 120 öringar till försöket. Öringarna hade ett medelvärde på 8,13 gram i vikt och 

99.99mm i längd. Måtten togs med linjal och våg efter att fisken avlivats.  

Försöksdjuren hölls först i 200 liters akvarium med motsvarande temperatur (3 eller 8 grader) som det 

förhållande de senare skulle placeras i vid försöket. Här simmade öringen fram tills försöksdagen men 

minst 14 dagar. Försöksakvarierna som de senare skulle placeras i var 120 liters akvarium med en 

reglerad temperatur på antingen 3 eller 8 grader. Akvarierna förseddes med insynsskydd och en täckande 

glasskiva för att undvika en stressrespons hos fiskarna som berodde på faktorer i omgivningen så som 

mänsklig aktivitet. Två akvarier, en av vardera temperaturen förseddes med en lake/akvarium och de två 

andra förblev predatorfria. Alla akvarier förseddes med plastbackar som öringen simmade i under 

försökets gång. Plastbackarna var genomskinliga och försedda med hål så att öringen både kunde se och 

känna predatorns doft genom det inströmmande vattnet. Detta utan att vara i direkt fysisk kontakt med 

predatorn. Öringen fick leva i de utsatta förhållandena i 24 timmar innan de avlivades för en 

kortisolmätning. En gång i veckan ändrades förhållandena i respektive akvarium så att en och samma 

behandling inte skulle ske i samma akvarium under hela försöksperioden.  

Mängden kortisol i den insamlade blodplasman analyserades sedan genom BIOMATIKs ELISA – kit för 

kortisol i enlighet med instruktionsmanualen som följde av företaget. ELISA står för enzym-linked 

immunosorbent assay och är en metod som används för att detektera närvaro av ämnen i en organisms 

kropp. Det är en vetenskaplig metod som baseras på immunologi (Biomedicinskanalytiker 2014; ELISA 

encyclopedia, u.å; Madigan, 2014 ). Metoden som användes i försöket var en s.k. kompetativ ELISA, en 

flexibel metod som funkar för komplexa tester och har hög specificitet. Kompetativ ELISA handlar i 

stora drag om att ELISA-brunnarna har en antikropp (eller antigen) som är specifik för det ämne som 

ska testas, i detta fall kortisol. Vätskan t.ex. blodplasman som ska undersökas tillsätts tillsammans med 

ett så kallat reagent A, som liknar ämnet i vårt prov som ska undersökas. Då ämnena är lika kommer de 

tävla om att binda in till antikropparna i brunnens botten. Denna blandning inkuberas under en tid för att 

allt ska hinna binda. Sedan sköljs brunnarna och en sekundär antikropp som ska binda till reagent A 

tillsätts. Denna har ett enzym som ger färgutslag vid kombination med ett slutsubstrat. Färgförändringen 

kan sedan mätas i en spektrofotometer. Då färgutslaget är ett mått på mängden reagent A som bundit in 

så blir mängden kortisol vi söker omvänt proportionell mot färgutslaget. En svag färgsignal innebär 

alltså att brunnen bundit till mer av det vi söker, i vårt fall kortisol (ELISA encyclopedia, u.å; 

BIOMATIK, ISO9001:2008).    

Inför ELISAn skedde insamling av blodplasma. Denna skedde genom att öringen håvades upp och 

placerades i en hink med en överdos (120g/l) av bedövningsmedlet MS-222. Syftet med en överdos var 

att bedöva fisken så starkt att den dog. Förflyttningen behövdes ske relativt snabbt. Detta för att fisken 

inte skulle hinna utveckla en stressrespons i form av kortisolbildning i samband med att den håvades upp 

och förflyttades. När öringen låg i bedövningsmedlet iakttogs gällocket. När det slutade röra på sig helt 
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väntades ytterligare 10 sekunder innan den togs upp och doppades i en hink med vatten för att avlägsna 

bedövningsmedlet. Anledningen till att vi väntade i 10 sekunder, var dels en försäkring om att fisken var 

helt bedövad och dels en indikator för att säkerställa att alla fiskar var bedövade lika mycket. Detta då 

tiden för bedövningsmedlet att göra en fullständig effekt kan variera beroende på bl.a. fiskens storlek. 

Tiden från att en öring håvades upp och avlivats understeg en minut. Fisken renades från 

bedövningsmedlet med vatten och hela stjärtspolen klipptes av mellan fettfenan och stjärtfenan. Ett 

blodflöde uppstod och hematokritrör (Hirschmann Laborgerätes) på 75µl, fylldes med blod. 

Hematokritrören placerades i en centrifug (Hettich D-7200), och centrifugerades i 3 minuter. Rören 

bröts därefter av där blodplasman separerats frånblodkropparna. Plasman fördes sedan ner ieppendorfrör 

för att frysas ned i -20 °C fram tills de skulle användas vid kortisolmätningen.  

 

Statistisk analys 

Resultaten av försöket sammanställdes först i en excel (Office 365, 2016) där de ordandes efter dag på 

försöket, vikt, längd, temperatur och predatornärvaro. Vidare fördes datan in i statistikprogrammet SPSS 

för vidare analys med en tvåvägs ANOVA. Den infogade datan markerades med ’’scale’’, ’’nominal’’ 

eller ’’ordinal’’. Sedan skapades en univariat generell linjär modell där det logaritmerade kortisolvärdet 

var den beroende variabeln. Lake närvaro och temperatur sattes som ’’fixed factors’’, akvarieeffekt som 

’’random factors’’ och längd och vikt som ’’covariates’’. Akvarieffekten undersöktes för att säkerställa 

att värdena inte berodde på ett specifikt akvarium.  

Vidare undersöktes hur lakens ursprung påverkade kortisolhalterna genom att laken delades upp 

beroende på dess ursprung. Den univariata analysen gjordes om och istället för att använda lakens 

närvaro som en fixed factor användes lakens ursprung som en ’’fixed factor’.  

Två grafer skapades sedan som sammanställde skillnaden mellan kortisolvärdet vid dem olika 

temperaturerna vid närvaro av lake. Och vid närvaro av lake från Dalälven och från Klarälven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Resultat 
 

Det fanns ingen effekt på kortisolhalterna av öringens storlek eller akvarium (2-vägs ACOVA P = 0,423 

för storlek och 2-vägs ANOVA  P = 0,074 för akvarium). Inte heller fanns det en effekt av närvaro av 

lake (2-vägs ANOVA P = 0,200) (Figur 1).  

Temperaturen hade en effekt på öringens kortisolhalter (2-vägs ANOVA F1,109(1) = 4,109, P = 0,045 ) så 

att kortisolhalterna var högre vid 3oC än vid 8oC. Temperaturens effekt kan ses i både figur 1 och 2. 

Lakens ursprung hade även den en effekt på öringens kortisolhalter (2-vägs ANOVA F2,109(2) = 1,274, P 

= 0,025) så att de var högre i närvaro av lake från Klarälven än lake från Dalälven (Figur 2). 

Kortisolhalterna påverkades dock inte av en interaktion mellan temperatur och lakensursprung (2-vägs 

ANOVA P = 0,860). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Uppmätta kortisolnivåer (mean + SE 1) hos öring i frånvaro och närvaro av lake, samt vid 3 respektive 8 grader 
i vattnet 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion  
 

Resultatet visade att temperaturen hade en tydlig effekt på stressrespons hos öringen. Jag kunde även se 

en förhöjd kortisolhalt vid närvaro av lake från Klarälven. Öringen kan, likt andra fiskar, få förhöjda 

kortisolnivåer i blodplasman vid stress, vilket är en fysiologisk respons på situationer som kan leda till 

obehag eller risker som predation (Wu et al, 2016). Stress är problematiskt då det vid en sekundär 

stressrespons kan leda till försämrat välmående i form av rubbad homeostas, förändrat beteende, tillväxt 

och långsammare metabolism (Barton, 2002). Det är därför viktigt att undersöka bakomliggande orsaker 

till stress. Studien är även relevant med tanke på att den pågående antropogena miljöförändringen 

förändrar temperaturen i fiskarnas naturliga habitat vilket kan påverka deras fitness och livshistoria. Den 

globala uppvärmningen kan ha stor påverkan på fiskars överlevnad och beteende. Detta då strömlevande 

fisk kan få sämre botten att lägga sina ägg på i samband med förhöjda vattennivåer och skydd som 

istäcken kan gå förlorade. Den globala uppvärmningen har även en negativ påverkan på fiskar som är 

anpassade att leva i vinterförhållanden då metabolismen påverkas av den omgivande temperaturen 

(Filipsson, 2018). En ökad temperatur ökar även risken för att istäcket minskar eller uteblir. Istäcken är 

nödvändiga under kalla vintrar då de skyddar mot externa predatorer och då de upprätthåller en relativt 

stabil vattentemperatur genom att förhindra värmeförlust till luften från vattnet (Watz et al, 2016).  

Figur 2 Uppmätta kortisolnivåer (mean +/- SE 1) hos tre olika grupper av öring. Utan lake, vid närvaro av lake från 
Dalälven och vid närvaro av lake från Klarälven. Samt vid 3 respektive 8 grader i vattnet.  
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Öringens stressrespons ökade vid lägre temperaturer. Öringen som likt andra fiskar är växelvarm får 

förändrade fysiologiska processer och långsammare metabolism vid kallare temperaturer. För att 

upprätthålla en optimal temperatur kan öringen behöva ändra beteende eller söka skydd (Breau et al, 

2011). Då öringen i försöket levde under begränsade förhållanden, i plastbackar saknades tillgång till 

skydd och större utrymme för att utveckla ett beteende som reglerar kroppstemperaturen så som 

förflyttning till vinterhabitat, vilket kan ha orsakat förhöjda stressnivåer. Detta då tillgången till skydd är 

avgörande för överlevnaden under vintern (Watz, 2017). Öring kan simma till säkrare vinterhabitat med 

lugnare ström och grövre bottensubstrat som de kan simma in i under vintern (Fiskeriverket, 2001). 

Frånvaron av någon form av vinterhabitat och skydd, kan ha lett till ökad stress då det bland annat 

försvårar för öringen att gömma sig undan laken. Det ökade predatorhotet kan även skådas på en 

ekologisknivå. Ekologiskt kan kallare temperaturer leda till förhöjda stressnivåer då kallare temperaturer 

sänker kroppsaktiviteten och därmed sim-hastigheten. En reducerad hastighet vid simning leder till ett 

mer riskfyllt födosök, där predatorn har större chans att fånga det sårbara bytet. (Binder, 2015; French et 

al, 2013). En högre stressrespons i samband med ett mer riskfyllt födosök kan även uppstå då bristen av 

skydd i det kalla vattnet kan leda till högre metabolism vilket tömmer fisken energilager snabbare (Watz, 

2017). I ekologiska system skulle detta alltså innebära att fisken behöver söka föda oftare och blir därför 

mer tillgänglig för predatorer.       

Stressresponsen som utvecklas hos öring kan skilja sig beroende på om fisken som används är odlad 

eller vild. Detta då de lever under olika förhållanden och utvecklar olika egenskaper. En vild fisk är till 

exempel van vid de predatorförhållanden som råder i dess naturliga tillvaro. De är även vana vid en 

temperaturändring som är säsongsbunden. Medan en odlad fisk inte nödvändigtvis har någon erfarenhet 

av predatorhot och lever i den rådande experimentella temperaturen. De uppmätta kortisolhalterna kan 

därför hänga ihop med den domesticering som skett av den odlade öringen. Forskning har visat att fiskar 

som levt under en predatorfri miljö utsöndrar högre halter kortisol än fiskar som vanligtvis lever i 

förhållanden med högt predationstryck (Archard et al, 2012).  

Vidare visade resultatet att den kalla temperaturen i kombination med predatoreffekten inte hade en 

signifikant skillnad på stressresponsen. Detta kan ha berott på att den låga temperaturen inte enbart 

påverkar bytet utan även predatorn. Tidigare studier har visat att predatorer i lägre temperaturer fångar 

en mindre andel byten. Detta kan förklaras genom att den lägre temperaturen sänker aktiviteten hos 

predatorn så att dennes simhastighet reduceras och tiden det tar för att öppna och stänga munnen ökar 

(Watz et al, 2014). Reaktionsavståndet reducerades också vilket kan bero på att den kalla temperaturen 

leder till trögare reaktionshastighet och på sämre förmåga att upptäcka bytet. Detta då det visat sig att 

laxfiskar får reducerad syn under dagen som följd av kalla temperaturer (Watz et al, 2014). Predatorns 

minskade aktivitet i det kallare vattnet kan ha lett till att öringen inte upplevde denna som ett större hot 

och utvecklade därför inte en högre stressrespons som svar på dess närvaro.    

Vidare visade resultatet att den enda predatoreffekten som påverkade öringens stressrespons var 

närvaron av lake från Klarälven. Resultatet kan jämföras med tidigare försök utformade på liknande sätt, 

där resultaten visat att byten i närvaro av predator uppvisat högre stressnivåer (Barcellos et al, 2007). För 

att en stressrespons ska utvecklas som svar på lake närvaron så måste predatorn upptäckas. 

Predationsrisken kan detekteras genom att visuellt ha sett laken och/eller genom kemiska signaler, där 

bland annat lakens doft kan upptäckas. När en predator upptäcks behöver bytet söka skydd eller fly för 

att inte riskera att bli uppäten (Barcello et al, 2007). Utöver att öringen i vanliga predator-bytesamspel 

utvecklar förhöjda kortisolnivåer vid upptäckt av predator för att underlätta sin flykt (Barcello et al, 

2007), så kan öringen i försöket utvecklat förhöjda kortisolnivåer som svar på dess begränsade möjlighet 
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att ta sig ur det fält där predatorn var synlig. Detta då öringen i försöket var fast i plastbackar utan 

tillgång till skydd och ingenstans att fly.  

Dock visade även resultatet att öringen inte reagerade på laken från Dalälven. I metod kan man se att 

laken från Klarälven befunnit sig i fångenskap kortare tid än lake från Dalälven. Detta kan ha lett till att 

laken från Dalälven inte mått så bra då försöket utfördes eller att den hunnit domesticeras. Ett sämre 

välmående kan innebära mindre aktivitet. Predatorns inaktivitet gör att upptäckten av den inte blir lika 

enkel, en predator som inte upptäcks kan inte sätt igång en stressrespons (Barcellos et al, 2007). 

Domesticeringen kan innebära att laken får ett förändrat beteende som utgör ett mindre hot i jämförelse 

till hur den skulle bete sig i sitt naturliga habitat. Vid oklart vatten där synen kan störas kan chansen att 

upptäcka en predator vara mindre, vilket skulle kunna resultera i att stressresponsen inte påverkas 

(Barcellos et al, 2007). I detta försök kan detta dock uteslutas då klart vatten använts.  

Av denna studie där öringens stressrespons i form av kortisolnivåer uppmättes i fyra olika förhållanden 

med kallt respektive varmt vatten och i närvaro och frånvaro av predator så kunde slutsatsen att öringens 

stressrespons i form av förhöjda kortisolhalter ökar i samband med lägre temperaturer och i närvaro av 

lake från Klarälven. Då metoden inte tog hänsyn till att predatorerna tillfångatogs och bevarades på olika 

sätt kan detta ha varit en faktor som påverkat resultatet. Metoden tog inte heller hänsyn till lakens olika 

fenotyper och hur lakens aktivitet påverkade öringens stressrespons kunde endast spekuleras kring. För 

framåtsyftande forskning kan metoden byggas på för att i större utsträckning ta hänsyn till predatorn, 

dess aktivitet och dess ursprung. Frågeställningar att jobba vidare med kan vara; hur det kom sig att 

öringens stressrespons baserades på lakens ursprung? Vilka faktorer hos en predator är nödvändiga för 

utvecklandet av en stressrespons hos bytet. Och om dessa faktorer är befintliga, som i detta försök, där 

laken var synlig och utsöndrade kemikalier, hur kommer det då sig att bytet ändå inte uppvisar stress? 

Trots bristerna i metoden så kan resultaten ses som tillförlitliga dels på grund av liknande metoder 

prövats tidigare och gett lyckade resultat och dels då kompetativ ELISA ger hög specificitet. Under 

försökets gång motarbetades effekten av felkällor som bland annat mänsklig aktivitet och alla 

försöksdjur utsattes för lika förutsättningar både innan och efter att ha avlivats.          
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