
• KOMPETENSCENTER 
 för alternativ till     
 djurförsök

Med Andra Metoder
Nyheter från Forska Utan Djurförsök - Nr 1 2014

Med Andra Metoder ges ut av Forska Utan Djurförsök | Ansvarig utgivare Cecilia Clemedson | Vikarierande redaktör Miranda Hedbring| Hemsida www.forskautandjurforsok.se 

• GODA NYHETER ATT 
 djurförsöken minskar

• OM FÖRBUDET  
 mot försäljning av 
 djurtestad kosmetika

JUBILEUM
– VI FYLLER 50 ÅR!



Om du inte har internet, ring oss på 08-749 03 40 så skickar vi texter från hemsidan på papper.Läs mer om Forska Utan Djurförsök och om ämnena i Med Andra Metoder på www.forskautandjurforsok.se.

S tartkapitalet var drygt elvatusen kronor och ändamåls-
paragrafen i stadgarna sa att: ”Stiftelsen har till ändamål 
att främja sådan för folkhälsan eller djurhälsan bedriven 

vetenskaplig forskning, där djurförsök inte kommer till 
användning. Väsentligt är att Stiftelsen med sin verksamhet 
befordrar utvecklandet av sådana rön och metoder att 
användningen av försöksdjur, i synnerhet för plågsamma försök, 
nedbringas med sikte på total avveckling.”

Genom att skapa en forskningsstiftelse ville man rädda djur 
undan lidande, men man ville också visa att motståndet mot 
djurförsök inte handlade om forskningsfientlighet, utan tvärt 
om! Målet med Forska Utan Djurförsöks arbete var, då som nu, 
att använda moderna tekniker för att föra forskningen framåt 
och på så sätt ersätta djurförsöken med något bättre. 

Oumbärliga forskningsanslag
De första forskningsanslagen delades ut 1971 och Forska Utan 
Djurförsök blev därmed först i Sverige, och bland de första i 
världen, att ge forskningsanslag specifikt inriktade på att ersätta 
djurförsök. Vi har sedan dess delat ut anslag till forskning varje 

år, men även påverkat politiskt, arrangerat konferenser, hållit 
föredrag, delat ut forskningspriser och gett anslag till olika 
informationsprojekt för att sprida information om alternativ  
till djurförsök.

Det har tagit sin tid innan djurfria metoder som cellmodeller, 
kemiska analysmetoder och numera även datormodeller fått ta 
sin rättmätiga plats i forskningen och inte längre ses som andra 
klassens forskning. I samband med vårt 40-årsjubileum, 2004, 
noterade vi att: ”Många forskare som fått anslag från Forska 
Utan Djurförsök tidigt under sina forskarkarriärer vittnar om 
att våra forskningsanslag varit oumbärliga för att deras metoder 
skulle kunna utvecklas. När inga andra trott på deras idéer, och 
till och med skrattat år dem, har Forska Utan Djurförsök gett de 
nödvändiga anslagen för att forskningsprojekten skulle kunna 
komma igång.” 

Idag är det ingen som skrattar åt de metoder som tagits fram 
med anslag från Forska Utan Djurförsök. Flera av forskarna som 
fick sitt första stöd från oss är nu väletablerade, seniora forskare, 
som för vidare sin kunskap och sitt engagemang till nästa 
generation unga forskare. Trenderna i forskningen går nu mot 
ökad användning av djurfria metoder och djurförsöksstatistiken 
har pekat svagt nedåt de senaste åren. 

Djurfria testmetoder behövs
När allt fler oroar sig för det berg av otestade kemikalier vi 
har omkring oss i samhället har politikerna äntligen förstått 
att det inte är hållbart att kräva ännu fler djurtester, det 
blir för dyrt, tar för lång tid och är oetiskt! Lösningen är att 
använda en kombination tester på celler och databaserade 
beräkningsmodeller, precis den typen av testmetoder som 
Forska Utan Djurförsök ger stöd till. Målet är inte bara billiga 
och snabba tester, de nya metoderna måste dessutom vara 
bättre än djurtesterna på att förutsäga risker för människor.
Än är vi inte framme vid mål. Det kommer att ta tid innan det 
finns utvärderade djurfria testmetoder som fullt ut kan ersätta 
djurtester vid riskbedömning av kemikalier, men utvecklingen 
går allt snabbare. Och kanske viktigast av allt är att alla nu tycks 
vara överens om att det är just djurfria testmetoder som behövs!

Hårdare lagstiftning 
Hårdare lagstiftning har också bidragit till att 
djurförsöken minskat, troligen halverats sedan 
1970-talet, även om statistik inte fördes då. 
Fram till slutet av 1970-talet kunde forskarna 
göra nästan vad som helst med försöksdjuren, 
kontrollen var obefintlig och man antog 
att ingen plågade djur i onödan. 1978 slog 
riksdagen fast att djurförsök är ett etiskt 
problem, och att planerade försök därför ska 
granskas av djurförsöksetiska nämnder. Dessa 
ska avslå ansökan om att använda djur när det finns 
alternativ, om försöket går att utföra på ett skonsammare sätt 
och om försöket saknar allmänintresse. Det låter bra, men 
ledamöterna i de djurförsöksetiska nämnderna har ett svårt 
jobb. Flera utredningar visar att just det där med att avgöra om 
det finns alternativ till djurförsöken är en av de uppgifter som 
nämnderna själva tycker är svårast. De har inte heller någon 
expertis att vända sig till för att få hjälp.

Under lång tid har vi arbetat med politisk påverkan för att 
öka samordningen och resurserna till arbetet med att ersätta 

djurförsök. I en kampanj 
inför valet 2010 förde vi fram att Sverige 
behöver ett statligt center som ska hjälpa både forskare, de 
djurförsöksetiska nämnderna och myndigheter i arbetet att 
hitta möjligheter att ersätta djurförsök. Det kan handla om  
att se till att den kunskap och de metoder som redan finns får 
spridning samt att identifiera vilken ytterligare forskning och 
metodutveckling som behövs. Och nu är ett sådant center på 
gång – se artikel på nästa sida!

FORSKA UTAN DJURFÖRSÖK 50 ÅR
Forska Utan Djurförsök bildades 1964, då under namnet Nordiska Samfundets Stiftelse För 
Vetenskaplig Forskning utan Djurförsök. Johan Börtz var vår första ordförande och hans fru,  
Ellen Börtz, vår första sekreterare. År 2008 ändrades namnet till Stiftelsen Forska Utan Djurförsök.

Ur Forska Utan Djurförsöks första protokoll: 
”§1. I sin välkomsthälsning till de närvarande 
uttryckte ordföranden sin glädje över att det 
nu hade avancerat så långt, att det första 
sammanträdet skulle hållas inom styrelsen för 
Nordiska Samfundets Stiftelse. Ännu så länge 
var denna stiftelse blott en tanke men en tanke, 
som skulle kunna växa till något stort och 
välsignelsebringande för både människor och 
djur. Med en innerlig förhoppning och önskan 
om, att det måtte bli styrelsen förunnat att 
verksamt bidraga till en sådan utveckling 
förklarades sammanträdet öppnat.”

Inför valet 2010 räknade vi ut, med Jordbruksverkets statistik 
som grund, att det i snitt användes 2 800 djur i försök varje 
dag i Sverige. Inför detta val kan vi med den senaste statistiken 
glädjas åt att antalet i genomsnitt är 2 700 djur per dag. Det är 
en minskning med nästan 100 djur per dag, det vill säga över  
30 000 djur per år!

GODA NYHETER – DJURFÖRSÖKEN MINSKAR
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2 800 försöksdjur per dag





Om du inte har internet, ring oss på 08-749 03 40 så skickar vi texter från hemsidan på papper.

Nobelpriset i kemi 2013 gick till forskarna Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warshel för deras upptäckter 
som ligger till grund för datorsimuleringar av kemiska reaktioner. Datorsimuleringar används bland annat inom 
läkemedelsutveckling för att simulera hur ett läkemedel kopplar till sitt målprotein i kroppen. Denna typ av 
datormodeller har ersatt enorma mängder djur inom läkemedelsutveckling. Forska Utan Djurförsök har gett anslag till 
ett flertal projekt för att utveckla modeller för datorsimulering av kemiska reaktioner i celler som utsätts för läkemedel 
och kemikalier.

På vår hemsida kan du läsa mer om andra nobelpristagare med koppling till djurfri forskning.

Sveriges Radios program Vetandets värld hade nyligen i en av sina sändningar fokus 
på alternativ till djurförsök. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan 
Djurförsök, blev intervjuad och i programmet hänvisade de också till oss när de talade 
om statistik kring djurförsök.

Utöver Forska Utan Djurförsök intervjuades forskare som arbetar med alternativ till 
djurförsök, både i Sverige och i USA. Två av forskarna har fått anslag av oss för sina 
forskningsprojekt. 

Lyssna på programmet på vår hemsida eller på Sveriges Radios hemsida (www.sr.se).

Begreppet 3R kommer från de engelska orden replace, reduce och refine och nämndes första gången 1959 i boken 
The principles of Humane Experimental Techniques av de brittiska forskarna William Russell och Rex Burch. På svenska 
översätts det till att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. Begreppet finns också med i EU:s 
försöksdjursdirektiv från 2010 som säger att alla medlemsländer ska arbeta för att just ersätta, begränsa och förfina 
djurförsök. Forska Utan Djurförsök är inriktade på att ersätta djurförsök.
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V i presenterade ett förslag till 
handlingsplan för politiska 
åtgärder som behövs för att 

öka möjligheterna att ersätta djurförsök. 
Vi framförde även att det behövs ett 
center för alternativ till djurförsök. 
Och till vår stora glädje lämnade 
regeringen i november 2013 ett förslag 
till riksdagen om att Sverige ska få 
ett kompetenscenter för alternativ till 
djurförsök! Centret föreslås ligga under 
Jordbruksverket och tanken är att det 
ska utveckla och samordna arbetet med 
alternativa metoder till djurförsök. 
Tyvärr ligger också i förslaget att centret 
ska finansieras av Jordbruksverkets 
egen budget, som redan nu har årliga 
besparingskrav.

Regeringens förslag har växt fram 
ur den 3R-utredning regeringen 
2011 gav Jordbruksverket, Sveriges 
lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet 

i uppdrag att utföra. Uppdraget 
innebar att göra en samlad bedömning 
av de frågor som hör samman med 
att utveckla och utvärdera alternativa 
metoder till djurförsök. Bakgrunden 
till utredningen är EU:s nya 
försöksdjursdirektiv från 2010 som 
säger att alla medlemsländer ska arbeta 
för att ersätta, begränsa och förfina 
användningen av djurförsök. 

Viktigt med kunskapsspridning
I juni 2012 var 3R-utredningen klar 
och resultatet var alltså ett förslag som 
sa att ett nationellt kompetenscenter 
bör inrättas i Sverige för att främja 
och sprida information om alternativ 
till djurförsök. Enligt förslaget bör 
kompetenscentret vara bemannat 
av handläggare med vetenskaplig 
kompetens. Handläggarna ska arbeta 
utåtriktat och använda sig av experter 

inom områden från olika vetenskapliga 
forskningsinstitutioner, myndigheter 
och organisationer inom och utom 
Sverige. Utredningen bedömer att 
det finns en obalans mellan dagens 
satsningar på att ta fram ny kunskap  
och på att sprida den kunskapen. Det 
kan kompetenscentret åtgärda genom att 
till exempel arrangera kurser, seminarier 
och andra kunskapsförmedlande 
aktiviteter. Centret kommer också 
kunna beställa utredningar inom 
områden där kunskapsunderlaget är 
bristfälligt.

Regeringen gick på utredningens 
förslag, och i februari röstade riksdagen 
för ett 3R-center. Forska Utan 
Djurförsök lämnade synpunkter vid 
ett riksdagsseminarium om djurförsök 
precis innan riksdagen gick till debatt 
och beslut.

SVERIGE FÅR ETT KOMPETENSCENTER 
FÖR ALTERNATIV TILL DJURFÖRSÖK

Redan inför valet 2010 låg Forska Utan Djurförsök på politikerna om vikten av att djurförsöks- 
frågan måste prioriteras än mer. I maj 2011 träffade vi landsbygdsminister Eskil Erlandsson och  
la fram våra förslag.

NOBELPRISET I KEMI

VETANDETS VÄRLD OM ALTERNATIV TILL DJURFÖRSÖK

BEGREPPET 3R
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Forska Utan Djurförsök finansieras främst av gåvor och arv från 
privatpersoner, men vad man kanske inte alltid tänker på är att andra 
engagemang, till exempel volontärarbete, också är ett oerhört viktigt stöd.

Därför har vi beslutat att starta upp en volontärgrupp! Syftet med 
gruppen är att samla engagerade människor som vill bidra till Forska 
Utan Djurförsöks arbete på andra sätt än med pengar. (Eller både och 
så klart!) Hur mycket man engagerar sig är helt kravlöst och efter egna 
förutsättningar. Exempel på arbete du kan göra är sprida information på 
olika sätt, hjälpa till med kuvertering vid utskick eller bistå med kunskap 
inom relevanta områden. Naturligtvis ses vi också, om du vill, över en fika 
någon gång i halvåret för att prata ihop oss och bolla tankar och idéer.

Diana Zanzi Ferrando är en av våra givare som velat engagera sig på fler 
sätt än att ge gåvor. Diana hörde av sig och bad om informationsmaterial 
till hela femhundra hushåll, vilket det finns i gamla skatteskrapan på 
Södermalm i Stockholm där hon bor! Hon erbjöd sig också att hjälpa till 
med diversearbete vid behov. Stort tack Diana för ditt engagemang, det 
spelar roll och gör skillnad!

Vill du vara med i vår volontärgrupp? Hör av dig till Miranda Hedbring 
på telefon 08-749 03 40 eller mejl miranda@forskautandjurforsok.se.

NYSTARTAD VOLONTÄRGRUPP

Diana Zanzi Ferrando utanför skatteskrapan.

Läs mer om Forska Utan Djurförsök och om ämnena i Med Andra Metoder på www.forskautandjurforsok.se.



I den här texten försöker vi kort 
beskriva vad lagen innebär för oss 
konsumenter. Men först vill vi lyfta 

fram vilken seger den här lagstiftningen 
är i arbetet mot djurförsök. Detta är 
nämligen första gången ett förbud införs 
av etiska skäl! Och förutom att antalet 
djurförsök minskat innebär förbudet 
också att arbetet med att hitta djurfria 
testmetoder intensifieras, samt att andra 
länder tar efter förbudet trots att de inte 
omfattas av det. Som sagt, detta är ett 
mycket välkommet och viktigt förbud! 

En definition av kosmetika
Här följer en övergripande definition  
av vad kosmetika är och inte är i  
detta sammanhang: 

• Kosmetika är en produkt som 
 används på din kroppsyta. Kosmetika  
 är samlingsnamnet för bland annat  
 hårprodukter, tvålar, smink, hudkrämer,  
 parfymer, nagellack, tand- och   
 munhåleprodukter samt ögonbryn-  
 och ögonfransfärg.

• Kosmetika är inte en produkt 
  som injiceras eller sväljs. Inte heller 
 klassificeras det som kosmetika   

 om produkten sägs ha, till exempel, 
 antibakteriell effekt eller lindra   
 sjukdomar. 

Detta är inte en heltäckande beskrivning 
av vad som är eller inte är en kosmetisk 
produkt. För en utförligare beskrivning, 
läs mer på Läkemedelsverkets hemsida 
(www.lakemedelsverket.se).

Förbudet i korthet
Förbudet mot försäljning av djurtestad 
kosmetika inom EU gäller både färdiga 
produkter och råvaror. Inga djurtester 
får göras efter att förbudet trätt i kraft, 
däremot får råvaror som djurtestats 
tidigare fortsätta användas. Förbudet 
gäller inte om djurtesterna utförts på 
grund av andra länders krav, till exempel 
kräver Kina djurtester på både råvaror och 
färdiga produkter. Förbudet krockar också 
med EU:s kemikalielagstiftning, eftersom 
råvaror som ingår i kosmetika ofta ingår 
även i andra produkter och det då kan 
finnas krav på djurtester. 

Lista över icke djurtestade märken
Forska Utan Djurförsök publicerar 
en internationell lista över märken 
som uppfyller kraven i den 

internationella standarden Ej testat på 
djur som tagits fram gemensamt av 
djurskyddsorganisationer i Europa och 
USA. Med på listan över godkända 
märken finns företag som garanterar 
att de inte är involverade i djurtester 
någonstans i världen. Företagen får både 
lämna skriftlig information, samt blir 
granskade av kontrollanter. Forska Utan 
Djurförsök tar inte själva kontakt med 
eller kontrollerar företag, utan publicerar 
information från den koalition av 
djurskyddsorganisationer som tar fram 
listan över godkända märken. I övrigt 
kan vi tyvärr inte ge någon information 
om olika märken, helt enkelt eftersom vi 
saknar information om huruvida de är 
involverade i djurtester i andra delar av 
världen. 

Vill du vara så säker man i dag kan 
vara på att den produkt du köper inte i 
något led varit djurtestad ska du köpa 
produkter från listan över godkända 
märken. Listan hittar du bland annat på 
Forska Utan Djurförsöks hemsida.

Beslut bland hyllorna
Generellt kan man säga: När du står 
i butik och ska köpa kosmetika, välj 
märken från listan över godkända företag. 

KORTFATTAT OM FÖRBUDET  
MOT FÖRSÄLJNING AV DJURTESTAD  
KOSMETIKA INOM EU
I mars 2013 kom ett förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika inom EU. Vi har sedan dess 
många gånger fått frågan vad det nya förbudet egentligen innebär när man står i en butik och ska 
köpa tandkräm, deodorant, tvål eller andra kosmetikaprodukter.

ETT STORT TACK till alla forskningsfaddrar och samarbetspartners som kom  
till vår faddermingelkväll som gick av stapeln i oktober i fjol! Ni gjorde kvällen!  
Läs mer om kvällen och se föreläsningarna av docent Anna Forsby och professor 
Stina Oredsson på vår hemsida.

Om du inte har internet, ring oss på 08-749 03 40 så skickar vi texter från hemsidan på papper.

Om du inte vill begränsa dig till listan, 
men ändå vill göra ett medvetet val, välj 
produkter från företag som bara säljer 
sina produkter inom EU. Köp inte 
kosmetika från företag som även säljer 
sina produkter i Kina.

Fortsätt stödja oss 
Forska Utan Djurförsöks arbete är långt 
ifrån över, vi jobbar vidare med att stödja 
forskare som tar fram djurfria metoder 
inom andra områden. I det arbetet behövs 
även du! Om du redan stödjer oss – stort 
tack! Om inte – läs mer om hur du kan 
stödja oss på vår hemsida.

Läs mer om Forska Utan Djurförsök och om ämnena i Med Andra Metoder på www.forskautandjurforsok.se.
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Forska Utan Djurförsök, Virkesvägen 10, 120 30 Stockholm | Telefon: 08-749 03 40 | info@forskautandjurforsok.se | PlusGiro: 90 70 90 -5

Om du inte har internet, ring oss på 08-749 03 40 så skickar vi information med post.

K osmetikaföretaget Lush delar 
sen 2012 ut ett internationellt 
pris för att lyfta fram och främja 

extraordinära insatser för att ersätta 
djurförsök. I november delades 2013 
års pris ut och Forska Utan Djurförsök 
vann i kategorin politisk påverkan! Vi 
fick utmärkelsen för vårt framgångsrika 
arbete med att påverka Sverige till att 
satsa på utveckling av moderna djurfria 
metoder inom giftighetstestning av 
konsumentprodukter. Priset, £ 10 000, 
delades ut i London i samband med en 

webbsänd konferens och i anslutning till prisutdelningen presenterade 
pristagarna sitt arbete. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan 
Djurförsök, var på plats och tog emot priset samt talade vid konferensen. 

Inte nog med att Lush gett oss ett pris, de har även under 2013 gett 
oss 59 798 kronor i gåva! Gåvan är ett resultat av försäljningen av hand- 
och kroppslotionen Charity Pot. Lush donerar 100 % av intäkterna från 
produkten till utvalda organisationer, varav Forska Utan Djurförsök är en. 
Charity Pot finns till försäljning med samma förutsättningar hos Lush till 
slutet av april.

Läs mer på vår hemsida.

LUSHPRIS TILL FORSKA UTAN DJURFÖRSÖK!
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Vi välkomnar Miranda Hedbring som i maj började arbeta som insamlingsassistent 
på Forska Utan Djurförsök. Utöver arbetet med insamling jobbar Miranda också 
med givarvård samt skriver texter. Med sig till jobbet har hon sina två hundar Mej 
och Morris, medan katterna Lille och Lilla och kaninerna Pelle och Vilma får stanna 
hemma.

Miranda kommer närmast från Djurskyddet Sverige, och sitter även i styrelsen för 
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV).

Du når Miranda på 08-749 03 40 eller miranda@forskautandjurforsok.se.

VÄLKOMMEN MIRANDA!
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GUARDA SPIRIT är en nätbutik med kläder 
och vykort med djuretiska budskap. De använder 
miljövänliga tryck i egen design och kläderna är 
ekologiska, miljömärkta och etiskt producerade.

Företaget har även en fond där pengarna går 
till Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt och 

WSPA. I januari fick vi vår första utbetalning: 1 500 kronor! 
Stort varmt tack till GUARDA SPIRIT och era kunder för att 

ni bidrar till vårt arbete för att ersätta djurförsök med moderna 
metoder där djur inte lider! 

Läs mer om fonden på www.guarda.se.

TACK GUARDA SPIRIT!
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Lushpriset.

I år firar Forska Utan Djurförsök  
50 år. Låt oss tillsammans göra 2014  
till det bästa insamlingsåret i vår 
50-åriga historia! 

Fira genom att ge en jubileumsgåva. 
Sms:a JUBILEUM till 72980 så skänker 
du 100 kronor eller JUBILEUM200 för 
att skänka 200 kronor.

Ett stort varmt TACK för allt du gör!

50 ÅR!

Ge gärna en gåva på pg 90 70 90-5.


