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Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan ut-

göra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och 

forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. Rädslan för män-

niskor har bevisats kunna reduceras genom att regelbundet exponera kaninen för hantering. 

 

I dagsläget saknas standardiserade riktlinjer för hur försökskaninen ska invänjas vid hantering av 

människor. Studien ämnade att granska och utvärdera verkställandet av ett träningsprogram för ka-

niner som implementerats på Karolinska Institutet i Stockholm med lovande resultat, i syfte att iden-

tifiera eventuella brister med programmet och att belysa områden som kan vara av betydelse för 

vidare forskning. Det långsiktiga målet är att uppnå en standardiserad metod för socialisering och 

träning av kaniner inom medicinsk forskning. 

 

Sex kaninhanar av rasen New Zealand White observerades över 12 på varandra följande dagar. Det 

fanns ingen kontrollgrupp. Programmets utförande dokumenterades genom intervju av personal och 

observation. Kaninernas rädsla för människor utvärderades vid två separata tillfällen genom tillämp-

ning av kvantifierad beteendeanalys, flertalet human approach tester och mätning av andningsfre-

kvens. Data analyserades genom parat t-test och deskriptiv analys. 

 

Beteendeanalysen demonstrerade en statistiskt signifikant ökning av beteenden som förknippas med 

oräddhet. Under approach testet ökade antalet kontakter med människans hand medan tiden till 

första kontakt minskade. Durationen som kaninen valt att befinna sig i människans närhet hade ökat 

i slutet av studien. Ingen signifikant påverkan fanns på kaninens andningsfrekvens. 

 

Resultaten tyder på att hanteringen under träningsprogrammet leder till reducerad rädsla mot män-

niskor. Mer forskning krävs, men denna studie utgör ett lovande första steg för utvecklingen av en 

standardiserad, effektiv metod för socialisering av kaniner i medicinsk forskning. 

 

Nyckelord:  Kanin, hantering, träning, socialisering, fasthållning, rädsla, stress  

Sammanfattning 



 

 

The rabbit is used for a variety of medical research fields. The human may constitute a permanent 

source of stress for the laboratory rabbit, which may have a negative impact on animal welfare and 

research results through its effect on various physiological and chemical parameters. The fear of 

humans can be reduced by regularly exposing the rabbit to handling. 

 

Currently there are no standardized guidelines for how the laboratory rabbit should be habituated to 

human handling. The study aimed to examine and evaluate the execution of a training program for 

rabbits that has been implemented at the Karolinska Institute in Stockholm with promising results, 

with the purpose to identify potential flaws of the program and to display areas of importance for 

further research. The long-term goal is to achieve a standardized method of socialization and training 

of rabbits in medical research. 

 

Six male New Zealand White rabbits were observed over 12 consecutive days. There was no control 

group. The execution of the program was documented through interview of personnel and observa-

tion. The rabbits’ fear of humans was evaluated on two separate occasions through the application 

of quantified behavioral analysis, multiple human approach tests and measurements of respiratory 

rate. The data was analyzed by paired t-test and descriptive analysis. 

 

The behavioral analysis demonstrated a statistically significant increase of behaviors consistent with 

fearlessness. During the approach test, the number of contacts with the human hand increased while 

the time until first contact decreased. The duration spent in the human’s near vicinity had increased 

by the end of the study. No significant effect was found on the rabbit’s respiratory rate. 

 

The results indicate that the handling during the training program leads to reduced fear of humans. 

More research is required, but this study constitutes a promising first step for the development of a 

standardized, effective method of socialization of rabbits in medical research. 

 

Key words: Rabbit, handling, training, socialization, restraint, fear, stress 
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Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används inom en rad olika områden av medicinsk 

forskning, exempelvis för framställning av polyklonala antikroppar, sjukdomsstu-

dier, reproduktionsforskning och toxicitetstester (Lidfors et al. 2007). Kaninen är 

ett bytesdjur (Humphreys & Ruxton 2018) och för dem kan människan utgöra en 

permanent källa till stress (Pongrácz & Altbäcker 1999), vilket i sin tur kan påverka 

läkemedelssvar och djurets fysiologiska, neurokemiska och psykiska tillstånd (Stu-

art & Robinson 2015). Implementering av rutiner för hantering av djuren inom 

forskning kan användas som en metod för att reducera stress, förbättra djurvälfärd 

(Csatádi et al. 2005), öka medgörlighet och minska skaderisk (Swennes et al. 2011). 

Examensarbetet inriktas på att studera utförandet av ett aldrig tidigare dokumente-

rat socialiserings- och träningsprogram för kaniner som nyttjas i medicinsk forsk-

ning på Karolinska Institutet. Programmet har av personalen upplevts göra kaniner 

lättare att hantera och mindre stressade vid hantering. Syftet är att dokumentera 

utförandet, undersöka effekten på kaninernas andningsfrekvens och beteende, samt 

att redogöra för vetenskapliga belägg kring socialisering och träning av kaniner. En 

viktig del i arbetet är också att identifiera eventuella brister med programmet och 

att belysa områden som kan vara av betydelse för vidare forskning. 

Studien utgör inledningen av ett mer omfattande forskningsarbete där målet är att 

validera en standardiserad, effektiv metod för socialisering och träning av kaniner 

inom medicinsk forskning. Ett program av denna art skulle kunna bidra till mini-

merad stress och därmed bli av stor vikt för djurskydd samt även ha betydelse ur en 

vetenskaplig synvinkel då stress kan inverka på diverse forskningsparametrar. 

1. Inledning 
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2.1. Hur påverkas kaninen av rädsla och stress? 

2.1.1. Beteende 

Kaninen är ett nattaktivt bytesdjur (Lidfors et al. 2007). Ifall en hotfull situation 

presenterar sig så kan stressen manifesteras i form av morfologiska, fysiologiska, 

kemiska och beteendemässiga anpassningar (Humphreys & Ruxton 2018). Djuret 

kan välja att uppsöka skydd, genomföra flyktförsök, uppvisa aggression eller anta 

ett tillstånd av immobilitet för att undvika upptäckt (McBride 2017). Genom att 

kaninen utför stampningar med bakbenen kan andra kaniner varnas om en farlig 

situation och ta till flykt under jorden. Ifall kaninen fångas av ett rovdjur kan den 

vokalisera i form av ett nödrop (Lidfors et al. 2007). 

Reaktionen till följd av stress kan påverkas av miljörelaterade faktorer (Verga et al. 

2007) som exempelvis typ av inhysningssystem (Trocino et al. 2014), foder, till-

gång till gnagmaterial (Prebble et al. 2015), social berikning (Chu et al. 2004; 

Trocino et al. 2014), temperatur, ljud och ljus (McBride 2017). Det rekommenderas 

att kaniner hålls i en temperatur på 18ºC (15-22ºC) och ljusstyrka om 200 lux (Lid-

fors et al. 2007). Brist på social berikning kan leda till kronisk stress som i sin tur 

resulterar i ett mer begränsat beteendeuttryck (Noller et al. 2013). Långvarig eller 

upprepad stress kan leda till stereotypier såsom vävning, hårplockning och gna-

gande på galler (Gunn & Morton 1995) eller golv. Andra abnorma beteenden är att 

rycka i objekt och gräva på fasta ytor (Chu et al. 2004). Frekvensen av uppvisade 

stereotypier hos kaniner varierar över dygnet och är som högst under natten (Gunn 

& Morton 1995). 

En tonisk immobilitetsreaktion kan uppstå efter manuell fasthållning som en för-

svarsmekanism mot rovdjur och är förknippad med kraftig rädsla (Ewell et al. 

1981). Djuret antar då en orörlig kroppshållning och minimerar mottagligheten för 

externa stimuli (Humphreys & Ruxton 2018). I motsats till en flyktrespons, så sjun-

ker hjärtfrekvensen istället för höjs under en immobilitetsreaktion (Giannico 2014). 

Vissa djurägare misstar denna stilla kroppsställning för lugn snarare än rädsla 

(Bradbury & Dickens 2016). Vilda kaniner har visat sig kvarbli i tillståndet under 

en signifikant längre tid än domesticerade (Whishaw et al. 1978), vilket kan antas 

bero på att de vilda djuren är mer rädda för människor än de domesticerade (Ewell 

et al. 1981). 

2. Litteraturöversikt 
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2.1.2. Fysiologiska och kemiska parametrar 

Vid beteendestudier bör alltid kvantifierbara stressrelaterade effekter tas i beakt-

ning (Pekow 2005) såsom ökad hjärt- och andningsfrekvens (Pekow 2005; Baias et 

al. 2012), stress-inducerad hypertermi (Olivier et al. 2003), ökad urinkortisol och 

ökat fekalt kortikosteron (Baias et al. 2012), samt påverkade sekundära stressmar-

körer som totalprotein, glukos och laktat (Fazio et al. 2015). Frisättning av stress-

hormoner kan också påverka läkemedelssvar och neurokemiska processer i djuret 

(Stuart & Robinson 2015).  

2.2. Utvärdering av rädsla och stress hos kaniner 

För att utvärdera kaniners beteendemönster har det i olika studier använts filmin-

spelningar över perioder om 24 timmar (Trocino et al. 2014), och 72 timmar (Ver-

wer et al. 2009a) och beteenden noterats enligt bestämda etogram (Verwer et al. 

2009a; Trocino et al. 2014). Open-field test och novel object test är två metoder 

som traditionellt används vid utvärdering av djurs rädsla (Olivas & Villagrá 2012). 

Det finns även approach test och tonic immobility test för att granska kaniners 

rädsla gentemot människor (Verwer et al. 2009a). 

Vissa karakteristika hos en individ kan förbli relativt konstanta över tid och oför-

ändrade i en beteendestudie. Detta beskrivs i en studie kunna bero på skillnader i 

personlighet. Genom beteendetester genomförda på 61 kaniner av olika kön, raser 

och åldrar kunde tre olika personlighetsdimensioner identifieras; ”mod”, ”utfors-

kande” och ”ångest” (Andersson et al. 2014). Andra faktorer som kan ha inverkan 

på individnivå är kön (Papaioannou et al. 2002) och selektering i aveln (Price 1984). 

2.2.1. Open field test 

Open field test är den vanligaste metoden för att utvärdera rädsla hos kaniner. En 

kanin placeras ensam på en främmande yta (”open field”) och uppvisade beteenden 

antecknas. Nivån av rädsla bedöms vara lägre ifall kaninen snabbare utforskar hela 

ytan, rör sig mer på den eller genomför avslappnade beteenden som putsning. Det 

finns dock evidens för att testet skulle kunna vara en ospecifik indikator för rädsla. 

Ökad rörelse över den främmande ytan kan drivas av explorativ motivation och 

uppvisade flyktbeteenden kan bero på att kaninen är socialt motiverad och söker 

efter artfränder (Buijs & Tuyttens 2015). 

 

2.2.2. Novel object test 

Novel object test går ut på att ett främmande objekt presenteras för kaninen. Ifall 

djuret i hög grad utforskar objektet kan nivån av rädsla bedömas vara låg, medan 
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ringa interaktion med objektet kännetecknar högre grad av rädsla (Olivas & Vil-

lagrá 2012). Därefter går det att registrera duration och frekvens för uppvisade be-

teenden i samband med objektets närvaro under en specificerad tidsperiod (Verwer 

et al. 2009a) och tiden det tar att närma sig objektet (Buijs & Tuyttens 2015). I en 

studie mättes enbart tid till att närma sig objektet och då sågs inga signifikanta 

tecken på stress trots att försökskaninerna påvisat stress i andra tester.  Eftersom 

forskningskaniner sällan utsätts för nya objekt i sin miljö föreslogs diskrepansen 

bero på att explorativ motivation kan överstiga potentiell neofobi (Krall et al. 2019). 

I en annan studie sågs ingen stress-inducerad hypertermi hos de prövade kaninerna 

i samband med testet, vilket föreslogs kunna peka på att presentation av ett främ-

mande objekt ej fungerar som en stressfull händelse för kaniner (Olivas & Villagrá 

2012). 

2.2.3. Approach test 

Approach test, även kallat ”human approach test”, innefattar att kaninens beteende 

utvärderas efter att en människa närmat sig buren. Detta test nyttjas i flertalet studier 

som ämnar att utreda effekten av hantering på kaniners rädsla för människor (Pon-

grácz & Altbäcker 1999; Bilkó & Altbäcker 2000; Pongrácz et al. 2001; Pongrácz 

& Altbäcker 2003; Csatádi et al. 2005, 2007; Dúcs et al. 2009; Verwer et al. 2009a). 

Ett beskrivet utförande går ut på att kaninen först placeras i en separat bur och ges 

fem minuter att acklimatisera sig. Därefter ställer sig människan inom armslängds 

avstånd och placerar en hand på burväggen. Under 5 minuters tid mäts därefter tiden 

till första kontakt och antal kontakter. Kontakt definieras som att kaninens nos rör 

handen (Pongrácz & Altbäcker 1999, 2003; Bilkó & Altbäcker 2000; Pongrácz et 

al. 2001; Csatádi et al. 2005, 2007; Dúcs et al. 2009).  

Det existerar en likartad metod kallad ”human intruder test” där dörren till kaninens 

bur öppnas, armen sträcks in till armbågen och kaninernas omedelbara reaktion no-

teras enligt ett etogram (Krall et al. 2019). En annan dokumenterad metod beskriver 

hur kaniner testas genom att en hand sträcks in till gruppfållan, och antal gånger då 

kaninen kommer inom 5 cm från handen registreras (Verwer et al. 2009a). Även 

ohanterade djur som bedömts vara rädda för människor kan beröra handen, men 

oftast sker det enbart en gång innan de avlägsnar sig (Csatádi et al. 2005). I en 

studie tog ohanterade kaniner snabbare första kontakt än hanterade, vilket bedöm-

des kunna bero på att de ohanterade såg människan som något mer nytt och spän-

nande (Csatádi et al. 2007). 

2.2.4. Tonic immobility test 

Testet har använts för att utvärdera kaniners rädsla gentemot människor (Verwer et 

al. 2009a; Zucca et al. 2012; Trocino et al. 2014). Tonisk immobilitet framkallas 

genom att kaninen placeras i ryggläge i någons famn eller en orörlig V-formad 
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vagga. Antal försök för att uppnå tonisk immobilitet och duration för immobilitets-

reaktionen noteras (Ewell et al. 1981; Verwer et al. 2009a; Zucca et al. 2012; 

Trocino et al. 2014). En studie noterade även tiden det tog innan kaninerna försattes 

i immobilitet (Verwer et al. 2009a). Flera studier har begränsat antalet försök till 

tre stycken (Zucca et al. 2012; Trocino et al. 2014) och durationen till maximalt 

180 sekunder eller fem minuter (Verwer et al. 2009a). 

Föregås testet av en situation som framkallar obehag så ökar sannolikheten att im-

mobilitet uppnås och durationen ökar (Gallup 1974). Både hantering och upprep-

ning av testet kan bidra till minskad respons (Nash & Gallup 1976). Responsen kan 

också modifieras av selektiv avel (Gallup 1974). I en studie genomfördes testet 1-

2 dygn efter andra tester, med angiven motivering att testet bedömdes ha stor på-

verkan på djuret (Verwer et al. 2009a). I en annan studie utsattes varje kanin enbart 

en gång för ett test (Trocino et al. 2014). 

En studie visade att andelen sensitiva kaniner var lägre bland de som hölls i grupp 

i hage, jämfört med de hållna i par i bur, oavsett ytstorlek och antal kaniner i hagen. 

I samma studie demonstrerades också immobilitetens duration vara signifikant 

lägre för kaniner testade vid 72 dygns ålder än kaniner testade vid 55 dygns ålder. 

Kaninerna hade ej tidigare utsatts för testet (Trocino et al. 2014). 

2.3. Hantering av kaniner 

Kaniner är bytesdjur och kommer därmed att undvika hantering av människor 

(Mullan & Main 2007). Sannolikt utgör människan en permanent källa till stress 

för försökskaniner, vilket potentiellt påverkar hormonella, neurala och beteende-

mässiga svar i studier (Pongrácz & Altbäcker 1999). Det är av hög vikt att utveckla 

metoder för att reducera rädslan gentemot människor (Verga et al. 2007), vilket 

kräver någon form av habituering av kaninen till behandling av människor (Mullan 

& Main 2007). Hanteringsprogram kan användas som en metod för att reducera 

stress och förbättra kaniners välfärd (Csatádi et al. 2005). Habituering, positiv be-

tingning eller imitativt lärande kan åstadkomma förvärvad tamhet. Processen kan 

påskyndas ifall den genomförs under en känslig period för socialisering tidigt i li-

vet. Det går också att selektera för tamhet och foglighet, som i sin tur faciliterar 

hanteringen av djur (Price 1984). 

Utöver effekter på kaniners rädsla för människor så finns evidens för att hantering 

har effekt på fysiologiska parametrar, som exempelvis minskad variation i kropps-

temperatur under blodprovtagning (Verwer et al. 2009b). I en studie var mortali-

teten lägre och vikten högre hos hanterade kaniner jämfört med kontroller. Kani-

nerna hanterades från 6 till 30 veckors ålder. Effekten av hantering ökade med tiden 

och var därför tydligare hos äldre djur (Jezierski & Konecka 1996). I en studie sågs 

ingen signifikant skillnad i vikt hos hanterade kaniner vid 4 veckors ålder (Csatádi 
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et al. 2005), medan det i en annan var signifikant skillnad först vid 16 veckors ålder 

(Verwer et al. 2009b). 

Inhysningssystem har visat sig påverka kaniners reaktion på människor och nya 

miljöer. En studie visade att kaniner vid grupphållning i hage var modigare gente-

mot människor jämfört med de som inhystes genom parhållning i bur. Detta visades 

genom tonic immobility test. Däremot rådde det motsatta när kaninernas rädsla i ny 

miljö testades via open field test. Samma studie visade att kaniner vid grupphållning 

i box visade ett bredare spektrum när det kom till beteende (Trocino et al. 2014). 

2.3.1. Metoder för lyft och fasthållning 

Det är viktigt att fixera en kanin ordentligt vid förflyttning eller ingrepp för att fö-

rebygga skador. Kaninen har kraftigt byggda bakben och en väl tilltagen spark kan 

leda till rivskador på personal eller frakturer i kaninens rygg (Donovan & Brown 

2006). Enligt en brittisk enkätstudie är förflyttning den vanligaste anledningen till 

att kaniner hanteras av djurvårdspersonal, laboratoriepersonal och djurägare (säll-

skapskaniner). 38,9 % av respondenterna hade arbetat med kaniner, men enbart    

3,1 % hade arbetat inom forskningssektorn. Studien ämnade att undersöka kanin-

hållares inställning till fem vanliga metoder för att bära och hantera kaniner. Meto-

derna demonstrerades med fotografier (Oxley et al. 2019), som kan illustreras med 

liknande exempel nedan (figur 1–5). 
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Figur 1. Med kaninens huvud under arm. 

 
Figur 2. Mot bröst med en hand över rygg. 

 
 Figur 3. Under kaninens bröstkorg. 

  
Figur 4. Med kaninen på rygg. 

  
Figur 5. I nackskinnet. 

Den mest använda metoden var stöd med kaninens huvud under arm (86,2 %, fig 

1), åtföljt av metoderna illustrerade i fig 2, 3 och 4 (53,7–63,6 %). Den minst an-

vända metoden var grepp över nackskinnet (15,3 %, fig 5) med den vanligaste an-

givna motiveringen att den ansågs olämplig för arten. Studien beskriver att mer 

forskning krävs för att fastställa huruvida grepp om nackskinnet hämmar djurväl-

färden eller ej (Oxley et al. 2019).  
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Konventionell fasthållning av råttor via grepp om nackskinnet inför intraperitoneal 

injektion har demonstrerats kunna signifikant öka stresshormoner i jämförelse med 

en modifierad metod med minimal fixering. Modifieringen hade samtidigt ingen 

signifikant inverkan på läkemedlets biotillgänglighet (Stuart & Robinson 2015).  

Litteraturen beskriver att försökskaniner lämpligen förflyttas över korta distanser 

genom ett fast grepp om nackskinnet med en hand, stöttning av bakpartiet med den 

andra och slutgiltig fixering av huvudet under samma arm. Över längre distanser 

rekommenderas transport via plastbehållare. Immobilitetsreaktion genom att vända 

kaninen på rygg föreslås som en metod för att hålla försökskaninen fixerad under 

hantering. Det finns också anordningar för immobilisering innefattande exempelvis 

bur, plexiglaslåda eller handduk. (Donovan & Brown 2006; Pekow 2012). 

2.3.2. Hantering av kaniner före avvänjning 

Hantering av kaniner innan avvänjning har bevisats reducera rädsla gentemot män-

niskor i en rad olika studier (Anderson et al. 1972; Kersten et al. 1989; Jezierski & 

Konecka 1996; Pongrácz & Altbäcker 1999, 2003; Pongrácz et al. 2001; Csatádi et 

al. 2005, 2007; Pritt et al. 2008; Dúcs et al. 2009; Verwer et al. 2009a; b; Zucca et 

al. 2012). Första veckan är en känslig period i kaninens liv då effekten av hantering 

förstärks (Bilkó & Altbäcker 2000) ifall den utförs inom en period av 15 minuter 

före och 30 minuter efter di (Pongrácz & Altbäcker 1999). Detta beror sannolikt på 

dess anknytning till känslan av upphetsning som kaninungarna känner i samband 

med di (Pongrácz & Altbäcker 2003). 

Den ökade effekten av hantering under kaninens första levnadsvecka bedöms ej 

bero på sexuell prägling (Bilkó & Altbäcker 2000) eftersom det i vuxen ålder gått 

att se förstärkt sexuellt beteende hos honor som hanterats innan avvänjning (Ander-

son et al. 1972). Istället finns evidens att utvecklingen av kaninungens luktsinne är 

av högre signifikans, eftersom det har gått att se effekt trots att handen enbart hållits 

i ungarnas närhet under 1-2 minuter utan att beröra dem (Dúcs et al. 2009; Zucca 

et al. 2012).  

Ett vanligt tillvägagångssätt är att kaninungarna kollektivt avlägsnas ur boet med 

bara händer, kort efter digivning, från och med första eller andra levnadsdagen, 

vägs och åter placeras i boet. Det har rapporterats ta maximalt cirka 3 till 5 minuter 

per kull. Processen upprepas dagligen upp till 8:e levnadsdagen (Pongrácz & Alt-

bäcker 1999, 2003; Bilkó & Altbäcker 2000; Pongrácz et al. 2001; Csatádi et al. 

2005, 2007; Verwer et al. 2009a). Effekten av hantering har bevisats kunna kvarstå 

upp till 6-8 månaders ålder (Pongrácz & Altbäcker 1999). Metoden är lika effektiv 

på vilda som domesticerade kaniner (Bilkó & Altbäcker 2000). Det finns även me-

toder beskrivna som ej involverar beröring (Dúcs et al. 2009; Zucca et al. 2012) 

eller som innefattar kontaktperioder så korta som 5 sekunder per unge (Csatádi et 
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al. 2005). En annan studie nyttjade en metod som innefattade 10 minuters daglig 

gruppvis hantering från 10 dygns till 10 veckors ålder. Den genomfördes i en per-

sons knä medan den pratade vänligt med djuren. Därefter skedde hanteringen   

veckovis till och med 30 veckors ålder (Jezierski & Konecka 1996). Samtliga stu-

dier, oavsett hanteringsmetod, har lett till minskad rädsla för människor. 

En studie där kaninungarna hade hanterats två gånger dagligen visade varierande 

och oväntade resultat på open field test vid 98 dygns ålder. Bland annat hade ka-

ninungar som hanterades mellan dag 11-20 bedömts som modigare än de som han-

terats dygn 1-10. Det föreslogs kunna bero på kaninungarnas utveckling eller att 

moderdjurens bakgrund hade haft inverkan på avkommorna, då flera hade varit med 

i en tidigare hanteringsstudie (Kersten et al. 1989). Kaniners förmåga att anta en 

betingad reflex kan bero på genetiskt arv eller uppväxt (Kehoe et al. 1995). 

2.3.3. Hantering av kaniner efter avvänjning 

I dagsläget finns inget bevisat effektivt hanteringsprotokoll för att reducera vuxna 

kaniners rädsla gentemot människor. Implementering av ett sådant program skulle 

kunna vara viktig för djurvälfärden (Podberscek et al. 1991), öka medgörlighet och 

minska skaderisk. Hantering av vuxna kaniner kan tänkas kräva ökad frekvens 

och/eller duration jämfört med hantering av neonatala, men kan potentiellt uppnå 

likartad framgång (Swennes et al. 2011). 

I studien av Podberscek et al. (1991) uppvisade 14 kaniner, bestående av honor och 

kastrerade hanar i 6–30 månaders ålder, en signifikant reduktion av rädsla mot män-

niskor efter hantering tre gånger dagligen över fem dygn inom en veckas tid. För 

att få en permanent reduktion kan längre perioder av mänsklig hantering krävas. 

Protokollet gick ut på att en bekant person först stod 0,5 meters bort från buren eller 

fållan, därefter öppnade dörren till den och slutligen fångade kaninen. I varje steg 

observerades och registrerades kaninens beteende. 

En annan studie av Swennes et al. (2011) bestod av 21 stycken fyra månader gamla 

New Zealand White honor, varav 11 stycken hanterades måndag till fredag under 

tre veckor i följd. Kaninen avlägsnades från buren via grepp över nackskinnet och 

stöd om bakpartiet och fördes till ett annat rum där den placerades på en halkfri 

vagn. Under två minuters tid så smektes kaninen mellan ögonen och palperades lätt 

från mun, nos och ansikte, till framben, rygg, bröstkorg och bakben. Efter att ha 

klappats mellan ögonen ännu en gång så förflyttades kaninen via grepp om nack-

skinnet till en plastlåda. Kaninen pressades mot sidan av lådan och via tryck med 

fingrar över öronartär så simulerades blodprovstagning. Slutligen förflyttades kani-

nen åter till buren. Sessionen avslutades med att en bit äpple, morot eller sallad 

placerades i buren. Hela hanteringsprotokollet tog cirka 4 minuter. Samtliga hante-

rade kaniner visade reducerad rädsla mot människor i slutet av studien. 
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Öhrman (2017) studerade 12 stycken fyra månader gamla New Zealand White ho-

nor, varav 6 stycken hanterades. En testperson satt i boxen under 30 minuter och 

erbjöd två skålar med torkad respektive färsk frukt. Allteftersom försöket fortskred 

så placerades skålarna närmre testpersonen, tills kaninerna kunde äta ut dennes 

hand. När kaninerna kom närmare så påbörjades försök att klappa kaninerna och att 

lyfta dem genom grepp i nackskinnet och under bakdelen. Kaninernas hanterbarhet 

graderades under dygn 8, 10, 12 och resultaten pekade på att de hanterade kaninerna 

blivit mer bekväma med människor. Efter hanteringen så klickertränades kaninerna 

med framgång. 

Belöning och klassisk betingning har visat sig vara verksamt i en annan studie ut-

förd på 12 stycken New Zealand White honor i 6–10 månaders ålder. Kaninerna 

belönades av en testperson och aldrig den andra. Till följd var kaninerna signifikant 

mer samarbetsvilliga med den som belönade. En slutsats kunde dras att kaniner, likt 

andra djur, kan skilja människor åt och särbehandla dem baserat på sina erfaren-

heter. Detta sker via klassisk betingning, vilket också kan hända omedvetet i forsk-

ningsmiljön (Davis & Gibson 2000). 
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3.1. Kaninerna 

I studien användes 6 kaninhanar av rasen New Zealand White. De ankom till Ka-

rolinska Institutet från Lidköpings kaninfarm (2020-10-22) vid cirka 4 månaders 

ålder och vägde då 2,2–3,1 kg. Det var ej känt hur kaninerna hade hanterats eller 

hållits innan de ankom till Karolinska Institutet. 

Under studien förvarades de enskilt i konventionella gallerburar (Scanbur EC2) 

som uppfyller Jordbruksverkets utrymmeskrav (golvyta 4300 cm2) inomhus. Bu-

rarna var försedda med sitthylla, halm och vattenflaska med nippel. Kaninerna ut-

fodrades med pellets (Rabbfor, Lantmännen) en gång dagligen med en mängd an-

passad för deras åldersgrupp och ras. Lucernhack erbjöds en gång dagligen. Det 

sågs till att bitpinnar alltid fanns tillgängliga i buren. Temperaturen noterades vid 

ett tillfälle vara 21° C. Kaninerna hade ej tillgång till dagsljus. 

Samtliga kaniner ingick i träningsprogrammet i förberedelse för hantering och oral 

substansgiva i annan forskning (etiskt tillstånd dnr 5.8.18-15533/2018). Kontroll-

grupp saknas och studien blev därför huvudsakligen deskriptiv.  

3.2. Träningsprogrammet 

På Karolinska Institutet har ett socialiseringsprogram utförts under flera års tid i 

syfte att vänja kaniner vid hantering av människor innan de används i försök. Pro-

grammet går ut på systematisk kontakt med människor som gradvis utökas över 

någon veckas tid. Detta kan innefatta exempelvis beröring och lyft. Till följd av 

programmet så har personalen upplevt kaninerna som lättare att hantera och mindre 

stressade vid hantering. 

3.3. Studiedesign 

Efter ankomst (dag 1) vägdes kaninerna och gavs därefter fyra dygns acklimatise-

ringstid innan hanteringen påbörjades (dag 5 t.o.m. dag 12). Studien genomfördes 

dagtid, mellan kl. 10:00-14:00, under dygn 5, 6, 8 och 12. 

3.3.1. Dokumentation av träningsprogrammet 

Socialisering, lyft och peroral administrering dokumenterades i film och foto med 

hjälp av en Nikon D90 systemkamera och en Samsung Galaxy telefon. En intervju 

hölls dag 5 med ansvarig personal på anläggningen angående kaninerna och trä-

ningen. Under intervju förhördes personalen kring människornas hantering av ka-

3. Material och metod 
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ninerna under de dygn och de delar av dygnet som inföll utanför studiens genom-

förande. De utfrågades även kring angivna kriterier för hanteringens utförande, du-

ration, intervaller och journalföring. Socialiseringen demonstrerades i samband 

med intervjun. Observation och dokumentation av rutiner för socialisering och lyft 

genomfördes dag 6, samt för peroral administrering dag 8.  

3.3.2. Andningsfrekvens 

Kaninernas andningsfrekvens mättes manuellt under varje approach test och under 

socialiseringen dag 6 och dag 12. Metoden valdes eftersom den är icke-invasiv och 

ej kräver någon utrustning som kan störa kaninen eller resultatet. 

3.3.3. Beteendeanalys 

Filmerna analyserades med hjälp av ett system (Tabell 1) likt det använt av Podber-

scek et al. (1991). Definierade beteenden beskrivna av Podberscek et al. (1991), 

Chu et al. (2004) och Krall et al. (2019) indelades i antingen ”tecken på lugn” eller 

”tecken på stress” och tilldelades ett värde om 1 respektive 0. Vid gränsfall gavs 

värdet 0,5. Efteråt sammanställdes en snittpoäng för den aktuella testperioden; be-

teendet under socialisering eller beteende under respektive approach test. En lägre 

snittpoäng indikerade att kaninen var mer rädd under momentet. 

Tabell 1. Definierade kaninbeteenden, översatt från (Podberscek et al. 1991; Chu et al. 2004; Krall 

et al. 2019)  

 Tecken på lugn (1) Tecken på rädsla (0) 

Ögon Avslappnade, halvstängda, mer 

mandelformade 

Alerta, uppspärrade, mer run-

dade 

Öron Avslappnade, cirka 70° vinkel Upprätta, cirka 90° vinkel 

Kropp Liggande, avslappnad Står spänd, bakpartiet höjt 

Ben Benen under kroppen Benen stela, utsträckta 

Rörelse Mjuk rörelse Ryckig, spänd rörelse 

Rörelsens 

riktning 

Utforskning (rörelse mot männi-

skan och runt i buren) 

Flykt (rörelse bort från männi-

skan) 

Stillhet Vila (avslappnad, liggande) Frysning (spänd immobilitet) 

Övrigt Pälstvättning Överdriven pälstvättning 

 Foder- eller vattenintag 

Koprofagi 

Stampning 

Vokalisering 

Abnormt beteende 
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3.3.4. Approach test 

Dag 6 och 12 genomfördes ett modifierat approach test med kaninen kvar i sin bur. 

Testpersonen ställde sig först 0,5 meter från buren och öppnade buren försiktigt. 

Handen placerades precis in över burens främre kant. ”Tid till första kontakt”, ”an-

tal kontakter” och ”närmanden till <5 cm från handen” noterades. Kontakt definie-

rades som att kaninens nos berörde människans hand. Ifall mer än 60 sekunder pas-

serade så registrerades ”tid till första kontakt” som 60 sekunder. Approach test ge-

nomfördes både cirka 30 minuter före och 30 minuter efter socialiseringen. Detta 

för att kunna utreda effekter i nära anslutning till hanteringen. 

Vistelse under sitthyllan kan bero på att kaninen söker skydd medan vistelse i bu-

rens bakre halva kan tyda på att kaninen undviker kontakt med människan. Av den 

anledningen så registrerades även kaninens lokalisation i buren under testet genom 

att buren indelades i fyra zoner enligt nedanstående schema (figur 6). Durationen i 

varje zon noterades. Handen var alltid placerad inom den centrala tredjedelen längs 

framkanten mellan zon C och zon D, så att kaninen hade handen inom sitt synfält 

oavsett var den befann sig i buren. 

Zon A 

Burens bakre halva 

Under sitthyllan 

Zon B 

Burens bakre halva 

Utanför sitthyllan 

Zon C 

Burens främre halva 

Under sitthyllan 

Zon D 

Burens främre halva 

Utanför sitthyllan 

Figur 6. Buren indelad i zoner. 

För att få så tydliga resultat som möjligt hade det föredragsvis utförts ett approach 

test vid ankomst (dag 1) och vid socialiseringens första dag (dag 5) istället för den 

andra (dag 6), men på grund av dataförlust och logistiska begränsningar var det ej 

möjligt i detta fall. 

3.4. Databearbetning 

Icke-parametrisk analys utfördes med hjälp av den statistiska programvaran InVi-

voStat. Wilcoxons teckenrangtest tillämpades för att undersöka ifall det rådde sig-

nifikant skillnad (p < 0,05) i resultaten från beteendeanalysen och approach test 

mellan dag 6 och dag 12, samt för jämförelse av resultaten före och efter sociali-

sering. Det nyttjades för att utreda påverkan på andningsfrekvens. Deskriptiv analys 

tillämpades för bedömning av kaninernas lokalisation. 
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4.1. Dokumentation av träningsprogrammet 

I detta avsnitt följer en redogörelse av träningsprogrammets utförande, baserad på 

direkta observationer, dokumentation i film och foto, samt beskrivningar under in-

tervju. Programmet har utförts på Karolinska Institutet under många års tid i syfte 

att vänja kaniner vid hantering av människor innan de används i försök. Personalen 

har upplevt kaninerna som lättare att hantera och mindre stressade vid hantering till 

följd av det implementerade programmet.  

4.1.1. Acklimatisering 

Efter ankomst kontrollerades öronmärkning, översiktlig hälsostatus och vikt innan 

kaninerna placerades i sina separata burar genom lyft med grepp om nackskinnet 

och stöd under bakpartiet. Metod för lyft beskrivs utförligare i senare avsnitt. Ef-

terföljande tre dygn tilläts kaninerna acklimatisera sig till den nya miljön. Under 

denna period hade de ej fysisk kontakt med människor.  

Från och med dag 1 invandes kaninerna vid människans närvaro ett par gånger dag-

ligen genom att personalen knackade på dörren, trädde in i rummet och pratade 

lugnt med djuren under några minuters tid. Detta sammanföll ofta med personalens 

sedvanliga uppgifter såsom utfodring, städning eller visuell bedömning av djurens 

mående. Utfodring och städning krävde att burdörren öppnades. 

4.1.2. Socialisering 

Socialiseringen angavs kunna påbörjas från och med dag 3, men eftersom dagen i 

detta fall inföll på en lördag så sköts den upp. Från och med dag 5 invandes kani-

nerna därför vid fysisk kontakt av en människa. Tre olika personer angavs utföra 

den fysiska kontakten med djuren under studiens gång. Frekvens eller duration för 

hanteringen var ej specificerad, men beskrevs infalla ”ett par gånger dagligen”. 

Hanteringen journalfördes ej av personalen. Under studiens gång journalfördes en-

bart vikt och oral substansgiva. 

Före varje session förbereddes kaninerna för inträde i rummet genom ett par knack-

ningar på rummets dörr. Burens gallerdörr öppnades försiktigt för att begränsa 

mängden störande ljud. För att underlätta utövandet av hanteringen så lyftes sitt-

hyllan upp så att den ej var åtkomlig för kaninen under sessionen, därefter påbörja-

des socialiseringen. Kaninen smektes först över panna, kinder och öron, därefter 

vidare över skuldror och rygg (figur 7). Eftersom kaninerna skulle vänjas vid pe-

roral substansgiva inriktades hanteringen på beröring i huvudregionen.  

4. Resultat 
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Figur 7. Kaniner under socialisering 

Rutinen utfördes iklädd vinylhandskar som ej avlägsnades igen förrän efter att 

samtliga sex kaniner hade hanterats. I samband med hanteringen fanns ingen spe-

cifikt avsedd belöning, men den inföll ofta före den normala påfyllningen av pellets 

eller lucernhack. 

Genom hela hanteringen pratade personen med en lugn, mjuk ton. Det angavs att 

träningsprogrammet normalt sett även involverade en radio påslagen i rummet dag-

tid, men denna rutin var tillfälligt inställd på grund av nyliga lokalförändringar. 

4.1.3. Fasthållning 

Kaninerna lyftes vid ankomst (dag 1), vid vägning (dag 6) samt vid peroral sub-

stansgiva i samband med vägning (dag 8 och dag 9). På grund av helgdagar så ut-

fördes ej träning av substansgiva dag 10 och dag 11. Innan lyft så hanterades alltid 

kaninerna likt beskrivet i föregående avsnitt. Med kaninens framparti vänt mot bur-

öppningen så lyftes den med en hand stadigt greppad kring nackskinnet och med 

den andra som stöd under kaninens bakdel. Kaninen stöttades därefter mot den ena 

armen och kunde fixeras mot bröstkorgen som illustrerat i bilderna nedan (figur 8).  

  
Figur 8. Grepp under pågående förflyttning 
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Kaninen lyftes ut ur buren till en plastlåda utan lock på ett bord några meter från 

buren. Genom ett stadigt grepp kring nackskinnet så höjdes kaninens framparti så 

att framtassar, och ibland även huvud, kunde stöttas på plastlådans ena kortsida 

(figur 9). Cirka 3 ml vatten administrerades i kaninens mungipa med hjälp av en 10 

ml spruta utan nål. Den substans som kaninerna skulle administreras i efterföljande 

studie var illasmakande och sannolikheten bedömdes låg att den skulle intas frivil-

ligt, därför ansågs invänjning vid denna typ av fasthållning nödvändig vid admi-

nistrationen. 

  
Figur 9. Grepp under pågående peroral substansgiva. 

Efter den första givan så lossades greppet och kaninen placerades kortvarigt åter i 

lådan innan processen upprepades ytterligare en gång. Före, mellan och efter sub-

stansgivor så smektes kaninen över kroppen likt beskrivet i föregående avsnitt.  

När kaninen placerades tillbaka i buren så nyttjades återigen handtag om nackskin-

net. Kaninens lyftes in med bakdelen först och huvudet riktat mot burens öppning 

innan greppet släpptes, med motiveringen att det minimerade skaderisken som 

kunde uppstå ifall kaninen skulle ta ett språng in i buren. Kaninen smektes ytterli-

gare ett par gånger efteråt. 

4.2. Beteendeanalys 

Den statistiska analysen visade en signifikant ökning av kaninernas snittpoäng dag 

12 jämfört med dag 6 både före (p = 0,028) och under (p = 0,042) socialisering. 

Denna skillnad mellan dagarna förelåg ej vid jämförelse av beteendeanalys som 

genomförts 30 minuter efter socialisering (figur 10). 

Dag 6 förelåg en signifikant ökning av snittpoäng för beteendet 30 minuter efter 

socialiseringen jämfört med 30 minuter före den (p = 0,027). Detta samband gick 

ej att se vid analys av data från dag 12. Se figur nedan. 
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Figur 10. Kaninernas snittpoäng vid beteendeanalys under studiens gång. 

4.3. Approach test 

Kaninerna tog ingen kontakt med människan under det första approach testet. Det 

gick däremot ej att se någon signifikant skillnad i tid till första kontakt dag 12 jäm-

fört med dag 6, eller 30 minuter före jämfört med 30 minuter efter socialisering 

(figur 11). 

 
Figur 11. Tid i sekunder till första kontakt under studiens approach tester. 
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Signifikant fler kontakter förelåg vid approach testet som genomfördes 30 minuter 

före socialisering dag 12, i jämförelse med det som genomfördes 30 minuter före 

socialisering dag 6 (p = 0,041). Inga signifikanta skillnader sågs vid jämförelse av 

tester före och efter socialisering utförda samma dag (figur 12).  

 
Figur 12. Antal kontakter under studiens approach tester. 

Dag 6 sågs en signifikant skillnad i antal närmanden till < 5 cm från människans 

hand före socialisering, jämfört med efteråt (p = 0,039). Denna skillnad sågs ej un-

der dag 12. Ingen signifikant skillnad fanns mellan de olika dagarna (figur 13). 

 
Figur 13. Antal närmanden <5 cm under studiens approach tester. 
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4.3.1. Lokalisation 

Andelen tillbringad tid i de olika zonerna skilde sig åt mellan dagarna (tabell 2). 

Dag 6 tillbringades huvuddelen av tiden i zon A, medan dag 12 hade andelen tid 

tillbringad i övriga zoner ökat. 

Tabell 2. Procentuell fördelning av kaninernas lokalisation under respektive approach test. 

 Zon A Zon B Zon C Zon D 

Dag 6     

Före socialisering 92,5% 6,7% 0,8% 0% 

Efter socialisering 70,3% 9,4% 17,5% 2,8% 

Dag 12     

Före socialisering 62,2% 13,6% 20% 4,4% 

Efter socialisering 26,4% 41,7% 28,9% 3,1% 

Dag 12 tillbringades signifikant mer tid (p = 0,43) i burens främre zoner (C + D) 

under approach testerna jämfört med dag 6. En signifikant ökning sågs även 30 

minuter efter socialisering jämfört med före dag 6 (p = 0,027), men ingen signifi-

kant skillnad sågs dag 12 (figur 14). 

 
Figur 14. Vistelse i burens främre zoner (C + D), mätt i sekunder, före och efter socialisering. 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan dag 12 och dag 6 vid granskning av vistelsen 

i zonerna utanför sitthyllan (B + D) under approach testerna. Dag 12 ökade andelen 

tillbringad tid utanför huset efter socialisering signifikant (p = 0,043), men detta 

gick ej att se dag 6 (figur 15).  
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Figur 15. Vistelse utanför sitthyllan (B + D), mätt i sekunder, före och efter socialisering. 

4.4. Andningsfrekvens 

Andningsfrekvenserna var överlag lägre vid mätningarna under dag 12 (figur 16) 

men ingen signifikant skillnad i andningsfrekvens gick att påvisa statistiskt. 

 
Figur 16. Kaninernas andningsfrekvens, mätt i andetag per minut, under studiens olika skeden. 
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I dagsläget existerar inget bevisat effektivt hanteringsprotokoll för att reducera 

vuxna kaniners rädsla gentemot människor. Implementering av ett sådant program 

har inte bara potential att förbättra djurvälfärden (Podberscek et al. 1991), utan även 

att bidra till säkrare forskningsresultat. Träningsprogrammet på Karolinska Institu-

tet kan vara ett av de första av sitt slag. 

Det finns en rad olika studier som visat att systematisk hantering av kaniner leder 

till reducerad rädsla för människor, men ingen som har utvärderat utförandet av ett 

träningsprogram. Tidigare forskning har framför allt inriktats på hantering av kani-

ner före avvänjning (Anderson et al. 1972; Kersten et al. 1989; Jezierski & Konecka 

1996; Pongrácz & Altbäcker 1999, 2003; Pongrácz et al. 2001; Csatádi et al. 2005, 

2007; Pritt et al. 2008; Dúcs et al. 2009; Verwer et al. 2009; Zucca et al. 2012) 

medan enbart ett fåtal studier har granskat effekten av hantering hos äldre djur (Pod-

berscek et al. 1991; Swennes et al. 2011; Öhrman 2017).  

Samtlig forskning pekar dock på att hantering kan leda till ökad medgörlighet och 

reducerad rädsla för människor. Enligt personal på Karolinska Institutet så upplevs 

kaninerna som mer hanterbara och mindre stressade till följd av programmet. Denna 

studie har gett likartade resultat, vilket ska diskuteras närmare i kommande avsnitt. 

5.1. Utformning 

Programmet har en okomplicerad struktur med få strikt definierade riktlinjer, och 

blir därmed lätt att anpassa efter en variation av olika verksamheter såväl som män-

niskor med olika kompetens. Träningsprogrammet kunde ofta sammanfalla med 

personalens sedvanliga uppgifter. 

Efter en acklimatiseringsperiod angavs socialiseringen kunna påbörjas från och 

med dag 3. Kaninen smektes då ett par gånger dagligen över kroppen med ett till-

vägagångssätt som liknar det beskrivet av Swennes et al. (2011). Den studien be-

skriver dock hur kaninen avlägsnades från buren inför varje hanteringstillfälle, vil-

ket skiljer sig från utförandet på Karolinska Institutet där socialiseringen enbart 

skedde med kaninen kvar i buren. Sannolikt innebär detta förfarande att sociali-

seringen blir en mer betryggande process för kaninen eftersom den slipper den 

stress som en förflyttning innebär. Potentiellt kan socialisering också bidra till en 

dämpning av rädslan som en efterföljande fasthållning innebär. 

Fasthållning introducerades först senare under programmet (dag 6) och inföll alltid 

efter socialiseringen, istället för tvärtom. När kaninen lyftes ur buren så nyttjades 

ett stadigt grepp kring nackskinnet. Det är den metod som i litteraturen beskrivs 

5. Diskussion 
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vara den vanligen tillämpade för kaniner i forskning (Donovan & Brown 2006; 

Pekow 2020) och samtidigt var den signifikant mindre tillämpade i en brittisk en-

kätstudie av Oxley et al. (2019), oftast med motiveringen att den ansågs olämplig 

för arten. I enkätstudien hade enbart 3,1% av respondenterna arbetat inom forsk-

ningssektorn, så det är möjligt att det råder en diskrepans i synen på lämpligast 

metod för sällskapsdjur jämfört med för försöksdjur.  

Det saknas studier kring vilken fasthållningsmetod som är bäst lämpad för kaniner, 

men en studie på råttor demonstrerade en signifikant ökning av stresshormoner när 

nackskinnsgrepp nyttjades jämfört med en minimalt fixerande metod (Stuart & Ro-

binson 2015) vilket kan tyda på att grepp kring nackskinnet har negativ inverkan 

på djurvälfärden. Samtidigt beskrivs otillräcklig fixering presentera en risk för 

skada på personal eller kanin (Donovan & Brown 2006). Fler studier krävs för att 

fastställa den lämpligaste metoden för fasthållning. 

Efter det initiala lyftet så hölls kaninen fast intill kroppen med en metod som går 

att bedöma som visuellt liknande den metod som anges i enkätstudien av Oxley et 

al. (2019) vara den vanligaste. Se jämförande illustrationer nedan (figur 17 och 18).  

  

Figur 17. Greppet under studien. 

  

Figur 18. Grepp under arm. 

Som ett sista steg i programmet (dag 8) invandes kaninerna vid oral substansgiva 

genom att vatten administrerades i kaninens mungipa med hjälp av en spruta. Under 

processen hölls kaninen fast med grepp kring nackskinnet. Det motiverades behöva 

ske under fixering på grund av att substansen i efterföljande studie skulle vara il-

lasmakande och sannolikt ej intas frivilligt. Detta indikerar att programmet är an-

passbart efter det ändamål som kaninen ska användas för. Det angavs att tränings-

programmet även innefattar strategier för tillvänjning inför blodprovstagningar och 

ögontrycksmätningar. 

Vid återplacering i buren så riktades kaninens framparti mot burens öppning, i syfte 

att minska eventuell skaderisk till följd av en utlöst flyktinstinkt. 
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5.2. Effekter 

5.2.1. Effekter direkt efter socialisering 

Dag 6 gick en påverkan på kaninens beteende att observera vid jämförelse av be-

teendeanalys under approach test 30 minuter före och 30 minuter efter hantering 

(figur 10). Beteendeanalysens snittpoäng ökade signifikant. Kaninen visade alltså 

på fler tecken på lugn efter socialisering. Detta pekar på att kaninerna redan blivit 

lugnare och fått reducerad rädsla mot människor. Det gick också att se en signifi-

kant ökning av antal närmanden <5 cm (figur 13) och ökad vistelse i burens främre 

halva, zon C & D (figur 14). Eftersom människan höll sin hand i burens främre 

halva går detta att betrakta som ännu ett bevis för att kaninerna blivit mer bekväma 

med människor direkt efter socialiseringen. 

Vid analys av resultaten från dag 12 sågs däremot inga signifikanta skillnader från 

beteendeanalys eller antal närmanden <5 cm vid jämförelse av approach tester ut-

förda 30 minuter före och 30 minuter efter hantering. Kaninerna tillbringade däre-

mot signifikant mer tid utanför huset, i zon B och D (figur 15), efter socialisering. 

Detta kan tyda på att kaninerna blivit lite modigare direkt efter socialisering. 

Att fler signifikanta skillnader direkt efter socialisering går att observera dag 6 jäm-

fört med dag 12 kan bero på att kaninerna blivit mer vana vid människor i slutet av 

träningsprogrammet eller att hanteringen har fler omedelbara effekter i början. 

5.2.2. Effekter efter träningsprogrammets fullföljande 

På sex dygn ökade snittpoängen för kaninerna signifikant (p <0.05) både före och 

under socialisering (figur 10). Dag 12 valde kaninerna att ta kontakt med människan 

fler gånger än de hade gjort i början av hanteringen (figur 12). Slutligen lokaliserade 

de sig mer i burens främre del medan människans hand var sträckt in till den delen 

av buren (figur 14). Samtliga fynd tyder på att kaninerna blivit mindre rädda för 

människor efter träningsprogrammets fullföljande. Ingen signifikant ökning sågs 

däremot rörande antal närmanden <5 cm från människans hand (figur 13) eller tid 

till första kontakt (figur 11). Det är möjligt att detta resultat hade sett annorlunda ut 

ifall tidsgränsen för approach testet hade varit högre än 60 sekunder. 

5.2.3. Förväntade effekter 

Kaninen är ett bytesdjur (Mullan & Main 2007) och människan utgör potentiellt en 

permanent källa till stress (Pongrácz & Altbäcker 1999), vilket kan bidra till för-

sämrad djurvälfärd (Csatádi et al. 2005) eller påverkade forskningsresultat genom 

dess bevisade effekt på diverse kemiska och fysiologiska parametrar (Jezierski & 

Konecka 1996; Pongrácz & Altbäcker 1999; Olivier et al. 2003; Baias et al. 2012; 
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Fazio et al. 2015; Stuart & Robinson 2015). Metoder som reducerar stress kan så-

ledes bidra till både förfining av djurförsök genom förbättrad djurvälfärd och 

minskning av antal djur som krävs i forskningen genom säkrare forskningsresultat, 

i överensstämmelse med 3R-principen (replace, reduce, refine). 

Andningsfrekvens är en av de parametrar som påverkas av stress (Pekow 2005; 

Baias et al. 2012). I denna studie sågs inte den förväntade effekten på kaninens 

andningsfrekvens varken före, under eller efter socialisering (figur 16). Detta skulle 

kunna indikera att socialisering saknar påverkan på kaninens stressrespons, men en 

sådan slutsats överensstämmer inte med de vetenskapliga fynd som existerar i da-

gens forskning (Pekow 2005; Baias et al. 2012) eller med resultaten av approach 

test och beteendeanalysen i denna studie. Det är möjligt att människors närvaro vid 

mätningarna har påverkat resultatet, och att en signifikant skillnad ses först ifall den 

mätts vid andra tillfällen över dagen istället för i direkt anslutning till sociali-

seringen.  

Det är också möjligt att andningsfrekvens inte är lämplig som enda indikator för 

stress hos kanin. Mätning av stress är ett komplext område som sannolikt kräver 

mätning av fler fysiologiska parametrar, som exempelvis hjärtfrekvens, kroppstem-

peratur, fekalt kortikosteron eller hematologiska stressmarkörer. Dessa parametrar 

kan dock kräva mer invasiva eller kostsamma metoder än en visuell bedömning av 

andningsfrekvens. 

5.3. Faktorer som kan påverka resultatet 

5.3.1. Belöning 

Till följd av klassisk betingning kan belöning bidra till ökad medgörlighet (Davis 

& Gibson 2000). Det angavs att träningsprogrammet inte innefattade något särskilt 

belöningssystem. Hanteringen inföll dock ofta i samband med den normala påfyll-

ningen av pellets eller lucernhack, vilket kan utgöra en form av belöning även om 

det ej var avsikten. Det är okänt hur ofta denna oavsedda belöning skedde och vil-

ken grad av inverkan den har haft på slutresultatet. 

5.3.2. Lukt och ljud 

Handskar byttes ej emellan varje kanin, vilket riskerar att dämpa människans doft 

eller innebära att den blandas med doften av andra kaniner. Studier har visat att 

luktsinnet utgör en viktig faktor vid hantering av kaninungar (Dúcs et al. 2009; 

Zucca et al. 2012), men det återstår att se ifall lukt har en likartat signifikant roll 

vid hantering av vuxna kaniner. Det går således ej att fastställa ifall ett byte av 

handskar hade kunnat påverka effekten av hanteringen i denna studie. 
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Ljud kan ge upphov till stress (McBride 2017), men huruvida tillvänjning till ljudet 

av röster bidrar till minskad rädsla vid hantering av människor har inte utretts tidi-

gare. Både detta träningsprogram och hanteringen beskriven av Jezierski & Ko-

necka (1996) innefattade lugnt, mjukt tal, och det beskrevs hur träningsprogrammet 

normalt sett även innefattade att ha en radio påslagen dagtid. Det går ej att fastslå 

vilken effekt denna rutin har haft på resultatet av hanteringen. 

5.3.3. Kaninernas bakgrund 

Kaninerna studerades först från och med 4 månaders ålder, och det var ej känt hur 

de hanterats eller hållits innan de ingick i studien. Faktorer under uppväxten (Kehoe 

et al. 1995), tidigare hantering (Jezierski & Konecka 1996) och inhysningssystem 

(Trocino et al. 2014) kan påverka effekten av hantering senare i livet. Även det 

genetiska arvet (Price 1984) och potentiellt även moderns egenskaper eller bak-

grund (Kersten et al. 1989) kan ha inverkan. 

5.3.4. Inhysning 

Det är känt att reaktionen till följd av stress kan påverkas av miljörelaterade faktorer 

(Verga et al. 2007). Brist på social berikning kan leda till kronisk stress och ett mer 

begränsat beteendeuttryck (Noller et al. 2013) och kaniner hållna gruppvis i hage 

har visat mindre rädsla för människor jämfört med kaniner hållna enskilt i bur 

(Trocino et al. 2014), vilket innebär att kaninernas inhysning enskilt i bur kan ha 

påverkat resultatet av beteendeanalysen. Utfodringen kan också påverka beteende-

uttrycket (Prebble et al. 2015), men den exakta effekten av utfodringen i denna 

studie har ej utvärderats. Temperaturen var 21ºC, vilket är inom det rekommende-

rade temperaturintervallet för kaniner om 15-22ºC. Den rekommenderade ljusnivån 

är 200 lux (Lidfors et al. 2007), men ljusnivån i denna studie är okänd. I denna 

studie kan effekten av ljus på kaninernas beteende och rädsla för människor ej ut-

värderas. 

5.3.5. Val av test 

Bekräftelse av resultaten med hjälp av flera typer av tester kan öka resultatens sä-

kerhet. Open field test och novel object test har visats vara ospecifika indikatorer 

för generell rädsla hos kaniner (Irene Olivas & Arantxa Villagrá 2012; Buijs & 

Tuyttens 2015), medan approach test och tonic immobility test används specifikt 

för att utvärdera kaniners rädsla gentemot människor (Verwer et al. 2009a). 

Tonic immobility test är potentiellt den mest specifika indikatorn eftersom rädslan 

för människor riskerar att maskeras under approach test ifall de ohanterade kani-

nerna upplever människor som något nytt och spännande (Csatádi et al. 2007). Det 

är möjligt att kaninens explorativa motivation då överstiger potentiell rädsla (Krall 
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et al. 2019). Immobilitetsreaktionen är dock en försvarsmekanism mot rovdjur som 

är förknippad med kraftig rädsla (Ewell et al. 1981), vilket gör att approach test kan 

bedömas vara lämpligare ur djurvälfärdssynpunkt. En studie angav att immobili-

tetstestet genomfördes först 1-2 dygn efter andra test eftersom det bedömdes ha stor 

inverkan på djuret (Verwer et al. 2009a), men det saknas i dagsläget forskning kring 

immobilitetsreaktionens långsiktiga effekter på kaninen. 

5.4. Felkällor 

Studien saknade kontrollgrupp. Det går således ej att utesluta att andra faktorer än 

hanteringen haft inverkan på resultatet. Det är möjligt att det beror på exempelvis 

anpassningar till den nya miljön. Att studien använde ett begränsat antal kaniner, 6 

stycken, har sannolikt påverkat den statistiska signifikansen av vissa resultat. Samt-

liga kaniner var hanar, vilket begränsar möjligheter att dra slutsatser kring hela po-

pulationer och om könsskillnader. 

Den mänskliga faktorn kan även ha inverkat på resultatet. Eftersom exempelvis 

mätning av andningsfrekvens skedde manuellt och beteendeanalysen utfördes ge-

nom subjektiv icke-blindad bedömning, så utgör dessa områden ytterligare möjliga 

felkällor. 

5.5. Vidare forskningsområden 

Framtida studier av träningsprogrammet bör öka försöksgruppens storlek, innefatta 

kaniner av olika kön och använda kontrollgrupp för att kunna bekräfta att det är 

hanteringen, och ej andra faktorer, som lett till de effekter som ses i slutet av stu-

dieperioden. Varje tillfälle som involverar närhet till människor bör journalföras 

och observeras för att öka studiens säkerhet. Flera kvantifierbara stressparametrar 

bör tas i beaktning. 

Inför utveckling av ett standardiserat utförande bör effekten av definierad duration, 

tidsintervall och frekvens för hanteringen utredas närmare, så att de kan minimeras 

till minsta nödvändiga och öka programmets replikerbarhet. Effektens varaktighet 

kan också vara intressant att studera, eftersom den visats kvarstå i flera månader 

hos kaniner som hanterats under första levnadsveckan (Pongrácz & Altbäcker 

1999). Slutligen bör andra effekter av hantering och andra faktorers inverkan utre-

das, såsom lukt, doft, kaninens bakgrund, tonisk immobilitet och vald metod för 

fasthållning. 
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5.6. Slutsats 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i denna studie på att Karolinska Institutets trä-

ningsprogram för kaniner leder till reducerad rädsla mot människor och styrker ti-

digare vetenskapliga rön. Mer forskning krävs, men denna studie utgör ett lovande 

första steg mot implementering av en standardiserad, effektiv metod för sociali-

sering och träning av kaniner i medicinsk forskning.  
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Bakgrund 

Kaninen är EU:s tredje vanligaste däggdjur i medicinsk forskning. Försöken inne-

bär ofta nära kontakt med människor, men i dagsläget finns det inga riktlinjer för 

hur kaninerna ska förberedas och vänjas vid människor. Eftersom kaniner är bytes-

djur så kan kontakten med människor under forskningsprojekten bli ett väldigt 

stressfullt moment i kaninens vardag. Stress påverkar inte bara djurens välfärd, utan 

också forskningens resultat eftersom stresspåslag kan påverka exempelvis blodvär-

den och läkemedelssvar. 

På Karolinska Institutet har ett träningsprogram utvecklats i syfte att vänja försöks-

kaniner vid människor. Denna studie ska dokumentera och utvärdera programmets 

effekter med ett vetenskapligt förhållningssätt. Målet är att i längden kunna ut-

veckla en standardiserad metod för hantering av kaniner i förberedelse för medi-

cinsk forskning. 

Teori och metod 

Det har gått att bevisa att kaninungar som hanteras av en människa före avvänjning 

är mindre rädda för människor. Studier tyder på att hanteringen huvudsakligen är 

effektiv ifall den sker i nära anslutning till di under deras första levnadsvecka. Det 

har även kunnat räcka att bara hålla handen nära ungarna, vilket tyder på att män-

niskans lukt har haft en stor inverkan. Det finns få studier på vuxna kaniner, men 

resultaten har pekat på att regelbunden hantering leder till mindre rädsla för män-

niskor. 

Hanteringen kan involvera att smeka, lyfta och belöna kaninen. Det finns inga ve-

tenskapliga studier som fastställt vilken hanteringsmetod som är lämpligast. För-

sökskaniner brukar lyftas genom grepp om nackskinnet med samtida stöd under 

bakdelen. En enkätstudie visade dock att denna metod var den minst populära bland 

kaninhållare, bland annat med motiveringen att den ansågs olämplig för arten. 

Denna studie utvärderade vilken inverkan Karolinska Institutets träningsprogram 

hade på sex kaniners uppvisade rädsla gentemot människor. Detta utfördes bland 

annat genom att registrera hur snabbt och hur ofta kaninerna tog kontakt med en 

människas hand under ett så kallat ”human approach test”. Andningsfrekvens togs 

också, eftersom den kan öka under stress. Under testet noterades även kaninens läge 

i buren eftersom en rädd kanin brukar kunna vistas mer under sitthyllan eller i den 

bakre delen av buren för att undvika människan. 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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Kaninernas beteende analyserades också genom att poängsätta olika tecken på 

rädsla, där lägre poäng kännetecknade räddare kaniner. En rädd kanin kan ha exem-

pelvis uppspärrade ögon, upprätta öron, en spänd kroppshållning och stela ut-

sträckta ben. De kan utöva flyktbeteenden och varnande stampningar. 

Resultat och diskussion 

Träningsprogrammet utfördes över 12 dagar. De första dagarna efter ankomst till 

lokalerna gavs kaninerna tid att vänja sig vid miljön. Under denna tid hade kani-

nerna ingen fysisk kontakt med människor, men ett par gånger dagligen gick per-

sonal in i rummet och pratade lugnt med djuren under några minuters tid. Först från 

och med dag 3 kunde socialiseringen påbörjas, genom att kaninen smektes över 

kroppen ett par gånger dagligen. 

Bortsett från den nödvändiga flytten från buren dag 1, så lyftes kaninerna inte ur 

buren förrän de skulle vägas efter att socialiseringen hade påbörjats. De lyftes då ur 

buren genom grepp kring nackskinnet och stöd under bakdelen för att placeras i en 

plastlåda på vågen. De sista dagarna vandes kaninerna vid medicingiva via munnen 

i samband med vägningen. Då togs ett grepp kring nackskinnet och kaninens kropp 

höjdes så att frambenen kunde stöttas mot plastlådans kortsida. Vatten sprutades in 

i mungipan via en spruta utan nål. Kaninen klappades både före och efter lyft, samt 

under den simulerade medicingivan. 

Beteendeanalysen bevisade att kaninerna blev lugnare i slutet av studien. Kaninerna 

vistades huvudsakligen i den bakre delen av buren under sitthyllan i människans 

närvaro i början av studien, medan de senare rörde sig mer i burens främre halva, 

närmre människans hand. Det gick också att se att oftare tog kontakt med män-

niskan. Positiva effekter på kaninernas beteende sågs även direkt efter socialisering 

i början av studien. 

Statistisk analys visade ingen påverkan på andningsfrekvens under studien. Det är 

möjligt att det beror på fel i de manuella mätningarna eller att andningsfrekvens 

inte är ett lämpligt mått på stress för kaniner. Eftersom resultatet från de övriga 

testerna var tillräckligt tydliga så kunde slutsatsen ändå dras att kaninerna hade bli-

vit mindre rädda för människor efter träningsprogrammets fullföljande. 

Studien innefattade bara ett fåtal kaniner, sex stycken, vilket gjorde att få resultat 

kunde bekräftas genom statistisk analys. Studien saknade också kontrollgrupp och 

det går därför inte att utesluta att resultatet beror på andra faktorer än hanteringen. 

Det är osäkert hur inverkan av exempelvis lukt, ljud, belöning och kaninernas bak-

grund påverkar hanteringens resultat. Mer forskning krävs, men denna studie utgör 

ett lovande första steg i utvecklingen av en standardiserad, effektiv metod för socia-

lisering och träning av kaniner i medicinsk forskning. 


