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5Djurens Rätt

Sammanfattning
Enligt djurskyddslagen ska djur skyddas mot onödigt lidande 
och sjukdom. Detta gäller inte då djur används i djurförsök.

1979 infördes djurförsöksetiska nämnder i Sverige för att 
etiskt pröva planerade djurförsök. Nämnderna får godkänna 
djurförsök bara om användningen kan anses angelägen från 
allmän synpunkt och under vissa förutsättningar.

Myndighetsorganisationen för prövningen är densamma 
som då de djurförsöksetiska nämnderna infördes. Det innebär 
att de inte har handläggare till hjälp och inte heller tillgång 
till den kompetens som behövs för prövningen. Besluten kan 
överklagas enbart av försöksledaren.

De djurförsöksetiska nämnderna godkänner nästan alla 
djurförsök. Nittionio procent godkänns, även sådana som 
att utsätta djur för tobaksrök för att se om det är skadligt 
för gravida och försök för att kartlägga träningens hälso
befrämjande effekter. 

Många djur utsätts för lidande i djurförsök, som då råttor 
görs törstiga och därefter utsätts för elektriska stötar när de 
försöker dricka eller då hundar tvångsmatas med substanser 
tills de drabbas av kramper eller andra kraftiga sjukdoms
symptom.

Djurens Rätt kräver att djur som används i djurförsök inte 
ska få utsättas för obegränsat lidande, att djurförsöksetiska 
nämnders beslut som innebär godkännande ska kunna över
klagas och att djurskydds och djurrättsorganisationer ges 
talerätt. 
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Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att 
bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. 
Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste 
tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmå
gan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök 
innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser 
att det är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av alla djurförsök som inte 
ligger i djurindividens intresse. Så länge djurförsök utförs 
måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakt med 
politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstift
ning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket 
med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Djurens Rätt om 
djurförsök

1
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Vad krävs för  
etiskt godkännande?
Djurförsök får godkännas enbart om användningen kan 
anses ”angelägen från allmän synpunkt”. Ändå godkänns 
försök som ska utsätta djur för tobaksrök för att se om det 
är skadligt för gravida och försök för att kartlägga träningens 
hälsobefrämjande effekter.

2
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Enligt 2 § djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyd
das mot onödigt lidande och sjukdom. Undantag görs för 
djurförsök: då djur används i djurförsök anses det inte vara 
”onödigt lidande eller sjukdom”, om det är godkänt av en 
djurförsöksetisk nämnd.1 

De djurförsöksetiska nämndernas prövningsuppdrag står i 
21 § djurskyddslagen. Där står att användning av djur i djur
försök ska godkännas från etisk synpunkt för att få utföras. 
Vid prövningen ska nämnden väga försökets betydelse mot 
lidandet för djuret. En djurförsöksetisk nämnd får godkänna 
en ansökan endast om sådan användning kan anses ”ange
lägen från allmän synpunkt” och om förutsättningarna i    
19 §  punkterna 1–3 djurskyddslagen är uppfyllda. 

Enligt 19 § djurskyddslagen får djurförsök utföras endast 
om syftet med försöket inte kan uppnås med andra metoder, 
så få djur som möjligt används och att djuren inte utsätts för 
större lidande än vad som är ”absolut nödvändigt”.

Systemet med djurförsöksetiska nämnder infördes 1979. 
Enligt regeringens proposition var syftet att begränsa och 
kontrollera djurförsök.2 

De djurförsöksetiska nämnderna fick i uppdrag att pröva 
djurförsök från etisk synpunkt, men de fick inte något besked 
om vilken etisk princip de ska utgå från. 

Enligt regeringens proposition 1987/88:93 om ny djur
skyddslag ska djurförsöken ”begränsas till att avse bara så
dana fall då det är angeläget från allmän synpunkt att utföra 
försöken”. Inte heller i den propositionen gavs det något 
besked om enligt vilken etisk princip de djurförsöksetiska 
nämnderna ska utföra prövningen.3 

För att ge de djurförsöksetiska nämnderna vägledning 
i den etiska prövningen sammanställde Djurförsöksetiska 
utredningen ett diskussionsunderlag.4 Diskussionsunderlaget 
är ”framför allt avsett att utgöra en vägledning om innehål
let i de två avvägnings faktorer – djurförsökets betydelse och 
försöks  djurens lidande – som är centrala för prövningen av 
djurförsök”.
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Djurförsöksetiska utredningen föreslår också att tre rikt
linjer ska vara styrande för de djurförsöksetiska nämndernas 
prövning: 

som huvudregel utgå från att djur känner smärta på ett •	
liknande sätt som människan, 
sätta individens lidande i centrum vid sin bedömning av •	
ett djurförsök, och 
som huvudregel endast medge pilotförsök då osäkerheten •	
om konsekvenserna av djurförsöket är stor.

Godkända ansökningar om etisk prövning av 
djurförsök

Djurförsök för att se om rökning är skadligt för gravida

Diarienummer: M 134075

Lunds universitet
Antal djur: 600 möss

Ur ansökan: ”Syftet med de planerade djurförsöken är att klargöra 
huruvida passiv cigarettrökning påverkar ryggmärgens reflexkretsar. 

Att påvisa ett samband mellan cigarettrök och störningar i 
utveckling av sensorik och motorik, skulle vara en mycket viktig 
information för gravida kvinnor och kan sannolikt motivera en del  
att sluta röka eller att inte vistas i rökiga miljöer”.

Mushonor med ungar utsätts för cigarettrök dagligen mellan 
klockan 8–20, i upp till 25 dagar efter ungarnas födelse. Den dagliga 
nikotindosen motsvarar 20 cigaretter.

När musungarna är 17–25 dagar dödas de och tester görs på 
muskulatur eller ryggmärgens nervceller.

Ansökan godkändes den 3 oktober 2007 av Malmö/Lund 
djurförsöksetiska nämnd. En ledamot ville avslå ansökan och 
reserverade sig därför mot att den blev godkänd.

   
Ur reservationen: ”Syftet med aktuellt försök kan ej anses vara 
angeläget ur allmän synpunkt då det idag torde vara allmänt 
vedertaget att cigaretter och dess innehåll är skadliga för såväl  
den rökande som för dess omgivning”.
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”Finna fram mekanismer bakom träningens hälsobefrämjande 
effekter” 

Diarienummer: 44020086

Göteborgs universitet
Antal djur: 600 genmanipulerade möss 

 
Ur ansökan: ”De underliggande mekanismerna bakom de positiva 
effekter som erhålls av fysisk aktivitet är inte fullständigt utredda. 
Många olika faktorer produceras i samband med träning (t ex olika 
hormoner), men för många av dessa är funktionen delvis eller helt 
okänd. Vi vill därför jämföra möss med utslagen gen för relevanta 
träningsrelaterade faktorer med vanliga möss med avseende på 
positiva effekter av löpning på löpband eller i springhjul”.

De möss som ska springa på löpbandet tränas särskilt för det, i 
2–3 veckor, 30–90 minuter per dag. ”Elektrisk ström kommer inte  
att användas, då det går att få mössen att springa på löpbandet 
genom att försiktigt ’puffa fram’ musen på densamma. I fall en mus 
trots 3 stycken puffar under en minut vägrar att springa, kommer 
musen plockas bort från löpbandet”.

Flera blodprov tas, mössen testas på olika sätt och ges kost med 
antingen hög eller låg fetthalt.

Ansökan godkändes av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, 
avdelning 2, den 28 januari 2009. Två ledamöter ville avslå ansökan 
och reserverade sig därför mot att den blev godkänd.

 
Ur den ena reservationen: ”En mus är ett mycket litet djur, den  
väger cirka 25 gram. 1,5 timmars språngmarsch på ett löparband, 
som den inte kan undkomma, är mycket hård träning under mycket 
lång tid för ett så litet djur. Försöksledaren har själv i liknande tidi
gare ansökningar beskrivit att möss endast springer korta perioder 
mellan 10–20 minuter om de inte skräms till ytterligare löpning 
genom att drivas på”.

”Försöksledaren vill kartlägga träningens hälsobefrämjande 
effekter. Idag är det väl känt att träning är hälsobefrämjande. 
Grundvetenskaplig forskning där detta skall bevisas i långsökta 
parametrar, blir därför för mig inte tillräcklig anledning att få  
utnyttja och plåga djur”.
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Ur den andra reservationen: ”För mig som lekman förefaller det 
något märkligt att man ytterligare behöver undersöka den positiva 
effekten av träning. Vad gäller löparbandsträningen är jag synnerligen 
negativ till att man ska träna mössen i så stor omfattning som 
beskrivs i ansökan”.

Källor

1. Djurskyddslag (1988:534).
2. Regeringens proposition 1978/79:13 om ändringar i lagen 

om djurskydd m m.
3. Regeringens proposition 1987/88:93 om Djurskyddslag 

m m.
4. Etisk prövning av djurförsök, delbetänkande av Djur

försöksetiska utredningen, SOU 2002:86.
5. Ansökan om etisk prövning av djurförsök M 13407, 

Malmö/Lund djurförsöksetiska nämnd.
6. Ansökan om etisk prövning av djurförsök 4402008, 

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd.
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Djurförsöksetisk prövning
Sju djurförsöksetiska nämnder utför etisk prövning enligt 
djurskyddslagen och andra bestämmelser.

3
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Nämndernas sammansättning 

Sju djurförsöksetiska nämnder utför etisk prövning enligt 
djurskyddslagen och andra bestämmelser.1, 2 Nämnderna finns 
i Umeå, Uppsala, Stockholm (Norra och Södra), Linköping, 
Göteborg och Malmö/Lund.

Nämnderna utses för fyra år. Den nuvarande mandat
perio den är 2007–2010. som är samma som gäller  för val till 
kommuner, landsting/regioner och riksdag.

 
Varje nämnd består av ordförande, vice ordförande och   
12 ledamöter med personliga suppleanter: 

ordföranden och vice ordföranden är jurister, •	
fyra ledamöter är forskare som utför djurförsök, •	
två ledamöter är försöksdjurspersonal, •	
fyra ledamöter är politiker, föreslagna av de kommuner •	
där djurförsöken främst utförs, och,
 två ledamöter är föreslagna av djurskyddsorganisationer. •	

Hur fattas besluten? 

Ansökan om att använda djur i försök skrivs av försöksle•	
daren och lämnas till djurförsöksetiska nämnden.
Ansökningar som kommit till nämnden fördelas på nämn•	
dens beredningsgrupper, som består av 3–4 ledamöter. 
Deras uppgift är att bereda ansökan och att till nämnden 
lämna förslag till beslut. Vid beredningen ska kontrolleras 
att de uppgifter som behövs för prövningen är redovisade 
i ansökan och att det görs på ett enkelt språk. Bered
ningsgrupperna kontaktar ofta sökanden för att få svar 
på frågor eller för att begära att ansökan kompletteras 
i olika avseenden. I en del nämnder tas sådana kontak
ter främst via telefon eller mejl. I andra nämnder är det 
vanligt att sökanden istället kallas till sammanträde med 
beredningsgruppen.
Hela nämnden fattar beslut om ansökan.•	
Om djurförsöksetiska nämnden godkänt eller godkänt med •	
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villkor får försöken påbörjas. Är ansökan godkänd med 
villkor får försöken utföras enbart om villkoren följs. Då 
nämnden avslår en ansökan får försöken inte utföras. 
Nämndens godkännande kan gälla som längst i tre år, den •	
tid som de flesta ansökningar godkänns för.
Om nämndens beslut på något sätt går emot vad försöksle•	
daren ansökt om, kan det överklagas av försöksledaren till 
länsrätten. Ingen annan kan överklaga nämndens beslut.

Jordbruksverkets roll
Jordbruksverket har ett övergripande ansvar, men de prövar 
alltså inte ansökningar om att använda djur i försök. De till
sätter ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna, ansvarar 
för utforming av föreskrifter, statistikredovisning, samt för 
utbildning av ledamöter och andra.

Kontroll av djurförsöken
Kontroll av djurförsöken sker på samma sätt som övrig djur
skyddskontroll enligt djurskyddslagen. Jordbruksverket är 
centralt ansvarig myndighet och den lokala kontrollen utförs 
av länsstyrelserna.

Källor

1. Djurskyddsförordning (1988:539).
2. Föreskrifter om den etiska prövningen av användningen 

av djur för vetenskapliga ändamål (SJVFS 2008:70).
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Myndighet utan resurser
Myndighetsorganisationen för djurförsöksetisk prövning är 
densamma som då nämnderna infördes år 1979. Det innebär att 
de inte har handläggare till hjälp och inte heller tillgång till den 
kompetens som behövs för prövningen.

4
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Trots att de djurförsöksetiska nämnderna är myndigheter och 
ägnar sig åt myndighetsutövning har de inte någon handläg
gare till hjälp för att utföra den etiska prövningen, utan allt 
arbete görs av ledamöterna. 

Nämnderna har inte heller tillgång till den kompetens som 
behövs för att kunna utföra den etiska prövningen enligt lag
stiftningen. Nämnderna behöver etologisk kompetens för att 
ge fackmässigt grundade utlåtanden om vad försöken innebär 
för djurens upplevelser och beteenden, kompetent doku
mentalist för informationssökningar eller veterinärmedicinsk 
kompetens som är objektiv i förhållande till prövningen.

Enligt 19 § 1 punkten djurskyddslagen får djurförsök äga 
rum endast under förutsättning att det syfte som avses med 
verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsstäl
lande metod utan användning av djur. De djurförsöksetiska 
nämndernas enda underlag för prövning i detta avseende 
är sökandens eventuella information i ansökan. Trots att 
det sedan flera år tillbaka är lagstiftarens mening att någon 
av forskarledamöterna i nämnden ska arbeta med och ha 
kompetens om alternativa metoder till djurförsök finns det 
inte någon sådan i nämnderna. Nämnderna kontrollerar inte 
och har inte kompetens att kontrollera om det finns någon 
annan metod.

Enligt 19 § 2 punkten djurskyddslagen får djurförsök äga 
rum endast under förutsättning att så få djur som möjligt an
vänds. Många av ansökningarna saknar detaljerad redovisning 
om varför det ansöks om användning av ett visst antal djur. 
De djurförsöksetiska nämnderna har inte heller tillgång till 
kompetens som kan bedöma om aktuell ansökan är i enlighet 
med förutsättningen.

Otydliga ansökningar   

Enligt 19 § 3 punkten djurskyddslagen får djurförsök äga 
rum endast under förutsättning att verksamheten utformas 
så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är 
absolut nödvändigt. Många av ansökningarna formuleras 
så att det inte är möjligt att bedöma om de är i enlighet med 
förutsättningen.

Utan handläggare och nödvändig kompetens 
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Många ansökningar är samlingsansökningar, vilket betyder 
här att en ansökan kan omfatta flera olika försök och att vikti
ga beskrivningar av genomförandet redovisas enbart generellt. 
I en sådan ansökan kan det redovisas att flera olika tekniker 
ska användas, men att det av ansökan inte är möjligt att läsa 
ut vad individer utsätts för. I andra samlingsansökningar redo
visas att djur kan utsättas för en lång rad kombinationer av 
kirurgi, substanstillförsel och beteendetester. Eftersom det av 
sådana ansökningar inte är möjligt att läsa ut vad individer 
utsätts för är det inte möjligt för djurförsöksetiska nämnden 
att bedöma om ansökan är i enlighet med denna förutsättning. 
Det går därför inte heller att diskutera och besluta om villkor 
enligt denna paragraf vid godkännande av ansökan. 

Brister i dokumentation och ingen 
samordning  

Det saknas fastlagda rutiner för dokumentation under bered
ning och vid sammanträde med djurförsöksetiska nämnder. 
I de nämnder där beredning av ansökningar i huvudsak görs 
via samtal med kallad försöksledare kan det innebära att 
viktig information enbart redovisas muntligt för nämnden vid 
prövning av ansökan. I nämnderna generellt är det vanligt att 
ledamöter ställer frågor om försök och att svar ges av andra 
ledamöter. Då information om ansökningar enbart redo visas 
muntligt innebär det att en del av det som är nämndens be
slutsunderlag inte finns när sammanträdet är avslutat. Det 
är viktigt att beslutsunderlaget är komplett och att det är 
skriftligt. Förutom att vara underlag för nämndens prövning 
och beslut utgör det också underlag för djurpersonal, ansvarig 
veterinär och för kontrollmyndigheten.

 
”Konsekvensen av att nämnderna får grunda sin prövning på 
sökandens uppgifter i så hög utsträckning som är fallet medför att 
nämndernas roll blir för passiv. Den rådande ordningen främjar 
alltså inte de djurförsöksetiska nämndernas arbete att verka för en 
minskad försöksdjursanvändning”, Djurförsök, SOU 1998:75.1
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Det saknas fastlagda rutiner för vilket beslutsunderlag leda
möterna ska ha vid beslutsfattande och när och om de ska ha 
tillgång till detta före det sammanträde då beslut tas. Så till 
exempel skickar Uppsala djurförsöksetiska nämnd oberedda 
ansökningar till ledamöterna i rimlig tid före sammanträdet, 
men beredningsgruppernas underlag får ledamöterna först en 
eller två dagar före sammanträdet. I flera nämnder lämnas 
kompletterande information muntligt vid sammanträden då 
ansökningar prövas, vilket gör det mycket svårt för leda
möterna att utföra prövningen.

Varje nämnd arbetar för sig. Det finns inte något infor
mationsutbyte mellan nämnderna. Därför kan en nämnd 
till exem pel godkänna att tester och provtagningar får gö
ras på sätt som en annan nämnd inte godkänner. Eller att 
smärtlindring ska ges på visst sätt för att minska lidandet, 
till exempel då hål borras i skallen eller katetrar läggs under 
huden, medan en annan nämnd beslutar att det ska göras på 
annat sätt. Konsekvensen av det är att djurförsök godkänns 
som innebär att djur utsätts för lidande som kan undvikas, 
vilket inte är tillåtet enligt 19 § 3 punkten.

Sekretess försvårar beslut och insyn

En del djurförsöksetiska nämnder sekretessbelägger ansök
ningar i sin helhet, istället för enstaka ord, meningar eller 
avsnitt. Det innebär att allmänhetens möjlighet till insyn 
omöjliggörs. 

I oktober 1995 begärde Djurens Rätt att få kopia av en 
ansökan som Umeå djurförsöksetiska nämnd sekretess belagt. 
Nämnden avslog begäran. Djurens Rätt överklagade till Kam
marrätten, som i en dom meddelade att enbart några me
ningar och enstaka ord i ansökan omfattas av sekretess enligt 
sekretess lagen.2 Enligt domen skulle ansökan i övrigt lämnas ut 
till Djurens Rätt. Djurens Rätt fick därefter kopia av ansökan 
från Umeå djurförsöksetiska nämnd, och enbart några mening
ar och ord var då sekretessbelagda. Den ansökan handlade om 
att FOA (nuvarande FOI, Totalförsvarets forsknings institut) 
skulle testa nervgasmotmedel på 200 möss. 

Trots Kammarrättens dom fortsätter en del djurförsöksetiska 
nämnder att sekretessbelägga ansökningar i sin helhet, som till 
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exempel då Umeå djurförsöksetiska nämnd godkände ansökan 
A 11208 från FOI den 12 december 2008 (se nedan). 

I vissa nämnder försvåras prövningen av sekretessbelagda 
ansökningar eftersom de delas ut till ledamöterna vid sittande 
sammanträde och samlas in efter beslut. Det är inte möjligt 
för ledamöterna att utföra en djurförsöksetisk prövning enligt 
gällande lagstiftning med en sådan handläggning.

Godkänd ansökan om etisk prövning av 
djurförsök

Diarienummer: A 112083

FOI CBRN Skydd och säkerhet, Umeå 
 
Hela ansökan är belagd med sekretess. De enda uppgifter som  
är offentliga är vem som är försöksledare och var försöken utförs. 

Umeå djurförsöksetiska nämnd godkände ansökan vid samman
träde den 12 december 2008. Som villkor för godkännande har 
nämnden beslutat om två villkor: ”Djuren i brännskadegruppen skall 
ges postoperativ smärtlindring under minst tre dygn. För att minska 
risken för systemisk letal infektion skall infektionsdoserna ges från låg 
till hög dos”. 
 
Letal = dödlig.

Källor

1. Djurförsök, betänkande av 1997 års utredning om alter
nativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvänd
ningens omfattning i framtiden m m, SOU 1998:75.

2. Kammarrätten i Sundsvall. Dom om utlämnande av allmän 
handling meddelad 19951220. Mål nr 35961995.

3. Ansökan om djurförsöksetisk prövning A 11208, Umeå 
djurförsöksetiska nämnd.
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Nästan alla djurförsök 
godkänns
Endast en av hundra ansökningar om djurförsök avslås.   
Var fjärde ansökan godkänns med villkor (till exempel 
smärtlindring). Det blir allt vanligare med försök på 
genmanipulerade djur.

5
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Åren 2004–2008 fattade de djurförsöksetiska nämnderna 
beslut om 8 663 ansökningar om etisk prövning av djur
försök. Av dessa avslogs 112 ansökningar, vilket innebär att 
99 procent blev godkända. En del avslås på grund av att syftet 
med försöken inte bedöms uppväga djurens lidande. Andra 
skäl för avslag är till exempel att sökanden inte lämnat begärd 
kompletterande information.

Under samma period godkändes enligt myndigheternas 
statistik 25 procent av ansökningarna med villkor. Villkor kan 
vara hur smärtlindring ska ges efter ingrepp eller att försök 
ska avbrytas vid vissa angivna tecken på lidande. Villkor kan 
också handla om att ”ansökan godkändes under förutsättning 
att ansvarig föreståndare utan erinran tar del av försöket”. 

Enligt 20§ ska det finnas en ansvarig föreståndare där 
djurförsök utförs, som ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt djurskyddslagen. Denna person ska vara godkänd av 
Jordbruksverket.

 Den ansvarige föreståndaren ska i ansökan intyga att han 
utan erinran tagit del av det planerade djurförsöket.

I verkligheten görs det fler ändringar av ansökningar då 
dessa prövas. Vid beredning av ansökningar är det vanligt att 
det i samråd med försöksledarna görs ändringar och  eller för
tydliganden av ansökningar som är av betydelse för djuren. 

Under 1990talet var det efterhand allt fler ansökningar 
som handlade om att framställa och eller använda genmani
pulerade djur. Ökningen har tilltagit under 2000talet. År 2000 
avsåg 17,5 procent av de prövade ansökningarna framställning 
och/eller användning av genmanipulerade djur. År 2008 hade 
andelen ökat till 36 procent. Ansökningar om att framställa 
och/eller använda genmanipulerade djur kan också omfatta 
försök på djur som inte är genmanipulerade.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prövade ansökningar

- varav godkända

- varav godkända med villkor

- varav avslagna

- varav med reservationer

- varav avser genmanipulerade djur

1 559

1 258

272

29

330

274

1 552

1 300

221

31

270

334

1 599

1 314

253

32

228

331

1 733

1 399

312

22

150

457

1 790

1 359

414

17

324

470

1 667

1 226

418

23

282

490

1 659

1 246

389

24

220

508

1 665

1 221

416

28

192

426

1 882

1 386

476

20

197

677

Antal prövade ansökningar åren 2000–2008 1,2
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Källor: 

1. Djurskyddsmyndigheten. Årsredovisning 2006.
2. Jordbruksverket. Stastistiksammanställning för åren  

2007–2008.
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Plågsamma djurförsök  
i Sverige
Enligt djurskyddslagen får djur som används i försök utsättas för 
obegränsat lidande. Reglerna för smärtlindring är ihåliga och 
många djur i plågsamma försök får ingen lindring alls.

6
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Enligt 2 § djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyd
das mot onödigt lidande och sjukdom.1 Detta gäller inte då 
djur utnyttjas i djurförsök och om försöket godkänts av en 
djurförsöksetisk nämnd. Då anses djuren inte vara utsatta för 
onödigt lidande eller sjukdom. 

Det som i 2 § första stycket djurskyddslagen är en lag som 
ska skydda djuren ändras med det andra stycket till att bli en 
lag som tillåter att djur utsätts för lidande i djurförsök.

Innan ett djur används i försök ska det enligt 53 § djur
skyddsförordningen bedövas om det riskerar att utsättas för 
fysiskt eller psykiskt lidande.2 Samma paragraf ger samtidigt 
rätt att inte ge bedövning eller att ge en ofullständig sådan. 
I så fall ska, ”i den utsträckning det är möjligt”, djuret ges 
smärtstillande eller lugnande medel så att det inte utsätts för 
svår smärta, svår ångest eller annat svårt lidande.

För många av försöken är lagstiftningen om användning 
av bedövning, smärtlindring eller andra lindrande metoder 
inte aktuell. Djur som till exempel används i toxicitetstester 
(giftighetstester) ges inte något lindrande. Djur som i försök 
utsätts för allvarliga sjukdomar får inte heller någon lindring, 
som till exempel då ledsmärtor framkallas för att efterlikna 
mänskliga artritsjukdomar. Djur får inte heller något lindrande 
då de utsätts för plågsamma tester, exempelvis då de ges flera 
elektriska stötar.

Enligt 11 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djur
försök gäller att ”Betydande smärta, betydande lidande eller 
att djuret självdör ska undvikas som avbrytningspunkt”. Med 
avbrytningspunkt menas då försöket ska avbrytas på grund 
av djurets lidande, oavsett om försökets syfte är uppnått eller 
inte. Enligt paragrafen är det är tillåtet att utsätta djur för 
svårt lidande i djurförsök.
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Godkända ansökningar om etisk prövning av 
djurförsök

Fastställa minsta dos som dödar

Diarienummer: S 122063

AstraZeneca, Södertälje
Antal djur: 500 råttor
 

Ur ansökan: ”Avsikten med de planerade försöken är att fastställa 
ungefärlig minsta dos för letal utgång och högsta icke letal dos”. 
Syftet är att testa akuttoxiska effekter av möjliga nya läkemedel  
efter engångsdosering. Doser kan ges som är upp till 2 000 mg/kg.  
De ges via tvångsmatning eller injektion.

”Erfarenhetsmässigt inträffar de allra flesta symtomen och 
eventuella dödsfall i akutförsök under första dagen och övriga  
djur är i allmänhet återställda inom 1 eller 2 dygn”.

”Symtom som kommer att föranleda avlivning är kloniska 
eller toniska kramper, upphörd motorisk aktivitet (djuret kan ej 
provoceras till aktivitet vid beröring) med avsaknad av rättnings  
reflex och kraftig temperaturnedsättning”.

Djur som överlever observeras i 14 dagar, därefter dödas de.
Ansökan godkändes av Stockholms södra djurförsöksetiska  

nämnd den 24 augusti 2006.
 

Toxisk = giftig. Toxikologi = läran om gifter och förgiftningar. 
Toxikologisk = även om skadlig biverkan av läkemedel. 
Kloniska = hastigt på varandra följande rytmiska muskelryckningar. 
Toniska = ihållande kramper.

850 hundar används i toxikologiska tester 

Diarienummer: S 18208, S 183084,5

AstraZeneca, Södertälje
Antal djur: 850 hundar 

 
Syftet med försöken är att utföra toxikologiska undersökningar av 
möjliga nya läkemedel. Ansökan S 18208 omfattar försök på 700 
hundar. Ansökan S 18308 omfattar försök på 150 hundar, bland 
annat MTD/Dose findingtester (MTD = maximalt tolerabel dos). 
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Enligt ansökningarna kan kriterier för sänkning av dos eller 
avbrytande av försök vara:  
1. Nedsatt allmäntillstånd.  
2. Minskad absolut kroppsvikt i kombination med minskad foderlust 
(en minskning av kroppsvikt med cirka 10 procent jämfört med den 
ursprungliga är acceptabel om hunden fortfarande äter.  
3. Kraftiga kliniska sjukdomstecken som innebär obehag för djuren   
(t ex överkänslighetsreaktion eller upprepade kräkningar).  
4. Patologiskt förändrat EKG.  
5. Kramper.

Ansökningarna godkändes av Stockholms södra djurförsöksetiska 
nämnd den 28 november 2008. En ledamot ville avslå ansökningarna 
och reserverade sig därför mot att de blev godkända. 

 
Ur en av reservationerna: ”Syftet med försöket är att utföra toxi
kologiska undersökningar av blivande läkemedel genom explorativa 
studier, t ex MTD/Dose finding, på hundar (MTD = maximalt 
tole rabel dos). Myndigheterna kräver att toxicitetstester på djur 
ska göras före kliniska försök på människor och ansökan är en 
samlingsansökan som avser flera olika terapiområden som företaget 
forskar om. Det innebär att etiska nämnden i princip inte kan 
pröva syftet utifrån olika tänkta sjukdomar som man vill utveckla 
nya läkemedel mot, väga hur angelägna dessa försök är enligt det 
allmänna intresset och sätta det i relation till djurens lidande enligt 
djurskyddslagen 21 §. Detta är ett problem särskilt när djuren 
riskerar att utsättas för det svåra lidande som toxicitetstester  
innebär. MTDförsök är mycket plågsamma och handlar om  
dosering som är i det närmaste dödande för att man ska få reda  
på vilken dos som är strax därunder”.

 
MTD = maximalt tolerabel dos.

En hälsena skärs av på råttor, sedan hängs de upp  
i svansen i 12 dagar

Diarienummer: 94086

Linköpings universitet.
Antal djur: 40 råttor.

Syftet med försöken är att studera läkning av senor. I försöken skärs 
hälsenan av på ett bakben. Två dagar därefter hängs råttan upp i 
svansen så att den bara kan stödja mot burgolvet med framben och 
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framkropp. Enligt foton i media från tidigare utförda sådana försök 
hänger råttorna med bakkroppen högt över golvet. Så ska de hänga 
tills de dödas 14 dagar efter att hälsenan skars av. 

De 40 råttorna är indelade i fyra grupper om 10 djur. En grupp 
plockas ner 30 minuter per dag för att de ska springa på löpband. 
Den andra gruppen plockas ner 30 minuter per dag, då de ställs på  
en vibrationsplatta. Den tredje gruppen hålls upphängda hela tiden. 
Den fjärde gruppen hålls inte upphängda.

De upphängda råttorna kan inte äta, sova, putsa eller röra sig 
naturligt. Enligt ansökan kan råttorna ”förflytta sig fritt i buren”,  
där de hänger i svansen! Råttorna hålls ensamma på det sättet i  
en bur som är 30 x 30 centimeter.

Ansökan godkändes av Linköpings djurförsöksetiska nämnd  
den 4 december 2008. En ledamot ville avslå ansökan och  
reserverade sig därför mot att den blev godkänd.

 
Ur reservationen: ”Enligt 21 § djurskyddslagen ska nämnden  
väga försökets betydelse mot lidandet för djuren. Det finns skäl  
att ifrågasätta försökens vetenskaplighet med tanke på den stress 
och annat lidande som råttorna utsätts för. Råttorna utsätts för svårt 
lidande då de hålls upphängda i svansen i två veckor. Syftet med 
försöken uppväger inte det lidande som råttorna utsätts för”.

Råttor görs törstiga och utsätts sedan för elektriska stötar när de 
försöker dricka

Diarienummer: 42420087

Göteborgs universitet
Antal djur: 1 200 råttor
 

Syftet är att undersöka impulsivt (ohämmat) beteende. Råttor 
behandlas först med substanser som påverkar hormoneffekter. 

I testet för att studera impulsivt beteende görs råttan törstig  
genom att den inte får dricka vatten under 24 timmar, därefter får  
den dricka under 20 minuter, för att sedan vara utan vatten i ytter ligare 
24 timmar. Därefter placeras råttan i en liten bur där den får dricka 
under 30 sekunder, varefter den utsätts för en elektrisk stöt (0,16–0,30 
mA) varje gång den försöker dricka. De elektriska stötarna ges mellan 
dricksflaskans pip och golvet. Det pågår i tio minuter.

I kontrollförsök placeras råttan i buren, efter att den gjorts törstig 
på samma sätt som ovan. Elektriska stötar ges då i boxens gallergolv. 
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Strömstyrkan är till en början 0,05 till 0,08 mA, som sedan ökas 
stegvis till 0,30 mA. Varje nivå ges tre gånger i två sekunder. Detta 
pågår till råttan ”trippar med framtassarna”. Därefter får den dricka 
i tio minuter, varefter mäts hur mycket råttan druckit. Kontrollförsök 
görs då beteendeförändring registrerats (fler eller färre drickförsök än 
förväntat) i försöket ovan, för att se om detta beror på känsel eller 
törst istället för ”den förmodade effekten på hämningsbeteendet”.

Råttorna dödas efter testet. 
Ansökan godkändes den 16 december 2008 av Göteborgs 

djurförsöksetiska nämnd, avdelning 1. En ledamot ville avslå  
ansökan och reserverade sig därför mot att den blev godkänd.

 
Ur reservationen: ”Törstning i 24 timmar kan ge en viktminskning 
upp till 9 procent på råttor och redan efter 12 timmar får de förhöjda 
värden av stresshormonet kortikosteron. Detta borde avsevärt kunna 
påverka testens utgång då mycket hormoner är inblandade”.

”Sammanlagt anser jag att nyttan med dessa försök inte väger  
upp det lidande som djuren helt uppenbart utsätts för och jag väljer 
därför att reservera mig mot nämndens godkännande”.

 
Sökanden undanhöll för nämnden att möss tvingas springa på 
löpband och ges elektriska stötar när de försöker kliva av

Diarienummer: S 20308, S 204088,9 
Karolinska Institutet, Stockholm
Antal djur: 3 600 genmanipulerade möss 

 
Enligt ansökningarna är syftet med försöken grundforskning  
om mitokondrier, som enligt dessa är ”små korn i cellkärnan  
som populärt kallas cellens kraftverk”.

Ansökningarna avser framställning av två stammar 
genmanipulerade möss som ska användas i försöken. Ingen av  
dem finns ännu. Enligt ansökningarna drabbas en liknande stam 
”av för tidigt åldrande från 4 månaders ålder och avlivas vid cirka 
10 månaders ålder p g a nedsatt allmäntillstånd”. I ansökningarna 
saknas information om vad som i det här fallet menas med  
”nedsatt allmäntillstånd”.

En del av mössen ska bara få mat varannan dag.
Mössen ska testas på olika sätt och prover ska tas. Bland annat  

ska på en del möss tas ”cirka 10” blodprover från svansen via ”ett 
snitt med rakhyvel/svansklipp”.
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Ett av testerna innebär att mössen ska tvingas springa på löpband. 
Enligt ansökningarna handlar det inte om något tvång eller att de ska 
springa. Enligt dessa ska mössen ”gå på ett motionsband”. ”Detta 
görs enligt standardmetod då musen helt enkelt går på bandet tills 
den blir trött. Inget lidande för mössen”. På skriftlig fråga från 
nämndens beredningsgrupp till sökanden gavs samma svar: ”Musen 
kliver av bandet själv när den blir trött”.

Då nämnden prövade ansökningarna var en medarbetare till 
sökanden närvarande, som svarade på frågor. Hon upprepade inför 
nämnden att mössen går på bandet och kliver av när de blir trötta, 
inget lidande. På annat sätt blev nämnden informerad om att mössen 
”tränas” innan de ska springa på löpbandet, och då ges de elektriska 
stötar när de försöker kliva av. Medarbetaren till sökanden medgav 
då att det är så, varefter hon överlämnade en skriftlig beskrivning av 
”träningen” till nämndens ordförande. Nämnden valde att bordlägga 
ansökningarna eftersom man inte fått möjlighet att ta del av denna 
viktiga information om försökens genomförande. 

Till nästa sammanträde med nämnden hade sökanden lämnat 
en skriftlig komplettering till ansökningarna som redovisar hur 
”träningen” genomförs. Enligt denna handlar det inte om att mössen 
ska ”gå”, utan springa. ”Inlärningsperioden är lämpligen 1–2 veckor 
med maximalt 3 inlärningstillfällen om maximalt 15 minuter vardera 
per dag”. Från andra dagen är plattan strömförande. ”Möss som inte 
lärt sig att springa efter en vecka ges möjlighet att träna ytterligare en 
vecka med bandet på 7 m/min och strömförande platta”.

”Avbrytningspunkter under inlärningsperioden kommer att vara; 
om något djur inte hoppat upp på bandet efter 30 sekunder när de 
får kontinuerliga stötar eller när de totalt fått 20 stötar vid träningen. 
Nytt försök kommer då att göras med minimalt 2 h mellan varje 
träningstillfälle. Möss som inte efter 5 träningstillfällen lärt sig 
springa tas ur experimentet”.

”Normala djur kommer alltid att efter 14 dagars träning ha lärt 
sig löpbandet, dvs inga möss behöver normalt sett tas ur försöket. 
Dock är det omöjligt att veta hur väl genetiskt modifierade djur lär 
sig bandet”.

”Strömstyrkan kan ställas in från ’0–100’, en standardapparatur 
har spannet 0–1,5 mA med 163 volt spänning, men vissa variationer 
mellan fabrikat kan finnas. Styrkan ställs in individuellt så att musen 
inte vill stå kvar på plattan, men den skall absolut inte skada musen 
eller göra väldigt ont. All erfarenhet visar att mössen inte påverkas 
alls förutom ett snabbt övergående obehag. Strömmen används endast 
under träningen, när musen lärt sig att hoppa upp på bandet behövs 
ingen ström”.
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När musen ”lärt” sig att springa på bandet ska själva experimentet 
göras. ”Exempel på experimentprotokoll. Mössen springer 60 
minuter med bandhastighet 10 m/min. Efter 60 minuter ökas 
bandhastigheten med 1 m/min var 10 minut. Maximal springtid för 
mössen är 90 minuter”. 

Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd godkände 
ansökningarna den 27 februari 2009. En ledamot ville avslå 
ansökningarna och reserverade sig därför mot att de blev godkända.

Källor

1. Djurskyddslag (1988:534).
2. Djurskyddsförordning (1988:539).
3. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 122

06, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.
4. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 182

08, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.
5. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 183

08, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.
6. Ansökan om etisk prövning av djurförsök 94

08, Linköpings djurförsöksetiska nämnd.
7. Ansökan om etisk prövning av djurförsök 424

2008, Göteborgs djurförsöksetiska nämnd.
8. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 203

08, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.
9. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 204

08, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.
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Godkännande i strid med 
djurskyddslagstiftningen
Djurförsöksetiska nämnder godkänner försök som strider   
mot djurskyddslagstiftningen. Men det är enbart försöksledarna 
som kan överklaga sådana beslut och det görs inte när beslutet  
är till deras fördel.

7
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Enligt föreskrifter om djurförsök får vissa djurförsök utfö
ras enbart om särskilda villkor i bestämmelserna följs.1 Det 
handlar bland annat om vävnadsprovtagning vid framställning 
och testning av genetiskt modifierade möss och råttor, som 
regleras i 3 kap 8 § i föreskrifterna. 

Vävnadsprov tas på en mycket stor andel av de genmanipu
lerade möss som framställs och används i djurförsök. En del 
använder vävnad som ”blir över” vid öronmärkning. Andra 
klipper en bit av svansen. Sådana vävnadsprov tas i de flesta 
fall då musen är 2–3 veckor gammal.

Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd godkände den 
29 september 2006 ansökan S 14106, som omfattar försök 
på 2 340 genmanipulerade möss.2 Enligt ansökan tas väv
nadsprov i enlighet med 3 kap 8 § föreskrifter om djurförsök. 
Men det stämmer inte, därför att de klipper av svansen två 
gånger och varje gång klipper de av fem millimeter, enligt ett 
skriftligt svar på beredningsgruppens frågor om ansökan. Det 
innebär att de klipper av 10 millimeter av svansen, vilket är 
mer än ”någon millimeter”. 

Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd godkände den 
28 mars 2008 ansökan S 1508.3 Den omfattar framställning 
och användning av 350 genmanipulerade möss. Enligt an

3 kap. 8 § 

Vävnadsprov får inte tas i större omfattning än vad som 
krävs för en fullgod genbestämning. När vävnadspro-
vet tas ska brosk- och skelettdelar såvitt möjligt inte 
skadas.

Allmänna råd till 3 kap 8 §

Provtagningsmetoder utan operativa ingrepp på djuren 
bör användas när så är möjligt.

För att brosk- och skelettdelar såvitt möjligt inte ska 
skadas när vävnadsprov tas från svansen bör provet inte 
omfatta mer än någon millimeter av den yttersta delen 
av svansen”.
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sökan tar de vävnadsprov på mössen genom att klippa fem 
millimeter av svansen.

Enligt 19 § 3 punkten djurskyddslagen får djurförsök äga 
rum endast under förutsättning ”att verksamheten utformas 
så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är 
absolut nödvändigt”.4 

I kapitel 2 redovisas försök enligt ansökan 4402008, Göte
borgs universitet. I de försöken ska möss springa på löpband 
eller i springhjul.5 Då de tränas att springa på löpband görs 
det genom att ”puffa fram” musen. Det kan jämföras med 
ansökningarna S 20308 och S 20408, Stockholm, som re
dovisas i kapitel 6. De tränar möss till att springa på löpband 
genom att utsätta dem för elektriska stötar när de kliver av 
löpbandet.6

Dessa två ansökningar är exempel då djurförsöksetiska 
nämnder har godkänt liknande försök – träning för att springa 
på löpband – men som utförs olika. Försöken som godkänts 
av Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd innebär att 
mössen utsätts för lidande som kan undvikas om försöken 
utförs på annat sätt, till exempel så som de görs enligt Göte
borgsansökan. Enligt den ska de även använda springhjul, 
vilket innebär att mössen då springer frivilligt.

Det är enbart sökanden som kan överklaga beslut av djur
försöksetiska nämnden.

Källa

1. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och all
männa råd om djurförsök, DFS 2004:4.

2. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 141
06, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.

3. Ansökan om etisk prövning av djurförsök S 15
08, Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd.

4. Djurskyddslag (1988:534).
5. Ansökan om etisk prövning av djurförsök 440

2008, Göteborgs djurförsöksetiska nämnd.
6. Ansökningarna om etisk prövning av djur

försök S 20308 och S 20408, Stock
holms södra djurförsöksetiska nämnd.
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Krävs det verkligen mycket 
starka skäl för att få utföra 
experiment?
Enligt Djurförsöksetiska utredningens betänkande 2003 krävs det 
mycket starka skäl för att få utföra försök då djur genmanipuleras 
så att de riskerar att lida eller känna obehag redan innan försöket 
har börjat. Ändå godkänns många sådana ansökningar av de 
djurförsöksetiska nämnderna. 

8
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Vid framställning, avel och användning av genmanipulerade 
djur i försök gäller att samtliga djur är från födseln förändrade 
på något sätt, förändringar som kan orsaka lidande. 

Dessa djur riskerar enligt Djurförsöksetiska utredningen 
att utsättas för lidande i flera led: 

genmanipuleringen i sig, •	
tester för att kontrollera om djuren har den aktuella för•	
ändringen i arvsmassan,
de experiment som djur utsätts för.•	 1 
 

Enligt utredningen är det en ökad risk att genmanipulerade 
djur under sin livstid utsätts för lidande och obehag. Utred
ningen påpekar att då nya genmanipulerade djur tas fram är 
det svårt att förutse och bedöma omfattningen av det lidande 
och obehag som djuren kan utsättas för. Det finns en stor 
kunskapsosäkerhet.

Djurförsöksetiska utredningen anser att ”i de fall djur har 
sådan genetisk konstitution att de riskerar att lida eller känna 
obehag redan innan ett experiment har påbörjats krävs det 
därför mycket starka skäl för att få utföra experimentet”.1

De djurförsöksetiska nämnderna godkänner årligen många 
ansökningar om att framställa och/eller använda genmanipu
lerade djur. Av dessa är det flera som innebär att djur utsätts 
för lidande till följd av genmanipuleringen. En del djur är så 
svårt skadade att de dör i samband med födelsen eller kort 
därefter. I flera av de ansökningar som godkänns saknas in
formation om de hälsomässiga konsekvenserna för djuren till 
följd av genmanipuleringen, men trots det godkänns sådana 
ansökningar som kan omfatta försök på hundratals eller 
tusentals djur.

När Djurförsöksetiska utredningen hade påbörjat arbetet 
fick de ett tilläggsdirektiv av regeringen om att också utreda 
utnyttjandet av genmanipulerade djur i försök. Regeringen 
ville bland annat veta i vilken omfattning dessa djur är utsatta 
för lidande. Utredningen skickade därför en enkät till de djur
försökare som utnyttjat genmanipulerade djur åren 2001 och 
2002. Svaren skulle skickas till Statistiska centralbyrån som 
därefter skulle skicka dessa till utredningen i avidentifierad 
form. Utredningen fick in så få svar och med en så extremt 
varierande täckning att de inte kunde bedöma det totala an
talet djur som utnyttjas i sådana försök och heller inte vilket 
lidande som de utsätts för. Det är ett anmärkningsvärt resultat. 
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Utredningen försökte få fram underlag och ska inte kritiseras 
för resultatet av enkäten. Däremot ska alla de djurförsökare 
som inte besvarade enkäten kritiseras.

Källa

1. Etisk prövning av djurförsök, slutbetänkande av 
Djurförsöksetiska utredningen, SOU 2003:107.
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Hur många djur används  
i djurförsök?
Varje år används omkring en miljon djur i djurförsök i Sverige, 
cirka sju miljoner om man även räknar med provfiske. Färre 
kaniner, katter, råttor och marsvin används numera i försök, 
medan antalet genmanipulerade möss ökat kraftigt. Antalet 
hundar i försök har också ökat.

9
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Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som för första 
gången använts i försök och antalet djur som återanvänts.1 

Med återanvändning menas då ett djur används i två eller flera 
oberoende djurförsök trots att ett annat djur då kunde valts.2 
Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen 
för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan 
utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. De djuren 
redovisas i statistiken enbart det första året de används.

År 2007 användes 1 034 465 djur i djurförsök i Sveri
ge. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas 
även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade   
7 130 653 fiskar.

Sedan år 1990 har användning av kaniner, katter, marsvin 
och råttor i djurförsök minskat mycket. Under samma tid har 
användning av möss ökat kraftigt. Den ökningen beror på 
att allt fler genmanipulerade möss används i djurförsök. Det 
finns inte någon statistik som visar hur många av mössen som 
var genmanipulerade, men vid en bedömning som utgår från 
djurförsöksetiska nämnders godkända ansökningar om att 
använda djur i försök var sannolikt en stor andel av mössen 
genmanipulerade. Det är främst möss som genmanipuleras 
och används i försök, men även genmanipulerade zebrafiskar 
och en del genmanipulerade råttor används.

Användning av hundar har ökat under 2000talet, vilket 
beror på att fler försök görs om hundars sjukdomar och att 
läkemedelsindustrin använder fler.

Märkning av fisk och provfiske redovisas i statistiken från 
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år 2003. Provfiske innebär att fiskar tas upp för att undersöka 
fiskebestånden i svenska vatten. Märkning av fisk görs också 
för att kontrollera fiskebestånden. Eftersom syftet är veten
skaplig undersökning är det djurförsök enligt den svenska 
definitionen för djurförsök. Dessa verksamheter har bedrivits 
även före år 2003, men ansvarig myndighet valde då att inte 
räkna med det i statistiken. Därför är det en kraftig ökning av 
antalet fiskar från år 2003 i statistiken över antalet använda 
djur i försök.

Åtskilliga miljontals djur utnyttjas i djurförsök i världen. 
Det är inte möjligt att uppskatta omfattningen, bland annat 
därför att många länder inte sammanställer någon statistik 
och därför att definitionerna för vad som är djurförsök är 
mycket skiftande. Så till exempel omfattar statistiken i USA 
inte försök på möss, råttor, fiskar, fåglar och lantbruksdjur 
(som används för lantbrukssyften). Enligt American Anti
Vivisection Society uppskattas det att totala antalet djur som 
används i djurförsök i USA är ungefär 50–100 miljoner per 
år om möss och råttor räknas med.11 Dessutom använder de 
ett okänt antal fiskar, fåglar och lantbruksdjur i djurförsök. 

Källor

1. Jordbruksverket (2007). Blankett för redovisning 
av uppgifter om användning av djur för veten
skapliga ändamål (artikelnummer D147).

2. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och all
männa råd om djurförsök (L 55, DFS 2004:4).

3. Centrala försöksdjursnämndens skriftserie nr 29, 1995.
4. Centrala försöksdjursnämndens skriftserie nr 32, 1997.
5. Centrala försöksdjursnämndens skriftserie nr 43, 2001. 
6. Statistik publicerad på Djurskyddsmyndighetens hem

sida, www.djurskyddsmyndigheten.se, år 2005.
7. Djurskyddsmyndigheten. Svensk försöksdjurs 

användning år 2005, diarienummer 20060250. 
8. Jordbruksverket. Svensk försöksdjursstatistik år 2006, 

diarienummer 316761/07.
9. Jordbruksverket. Användningen av försöksdjur i 

Sverige under 2007, diarienummer 31808/08.
10. Djurskyddsmyndigheten. Årsredovisning 2006.
11. Personligt meddelande 20080605.
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1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007

690

10 700

98 000

500

5 380

3 090

670

110

9 870

690

540

15 100

153 000

290

188 000

170

3 770

3 360

493 930

11

7 065 550

160 171

132 656

341 584

392

62

10 965

8 626

11

802

696

120

2 242

233

8 061

437

2 672

243 314

527

90 627

248

1 593

140

840 019

1 006 190

8 071 740

Apor

Fiskar, provfiske

Fiskar, märkning

Fiskar, övrigt

Fåglar

Får

Får & getter

Getter

Grisar

Groddjur

Hamstrar

Hundar

Hästar & åsnor

Illrar

Kaniner

Katter

Kor, kalvar, tjurar

Kräldjur

Marsvin

Möss

Rundmunnar

Råttor

Övriga däggdjur

Övriga gnagare

Övriga rovdjur

Totalt*

Totalt**

Totalt***

169

23 096

153 651

139

5 761

1 104

797

30

8 006

272

945

15 681

185 543

420

160 627

642

1 330

220

558 433

33

27 311

31 176

110

12

6 342

10 876

590

508

93

243

2 916

215

1 487

10

4 102

219 950

725

94 674

152

544

82

402 151

75

6 356 105

161 993

304 857

407 892

633

61

16 756

11 279

207

1 321

1 198

92

2 199

221

3 261

66

2 623

261 695

696

93 532

654

1323

643

1 111 284

1 273 277

7 629 382

40

6 653 651

185 339

113 048

63 397

513

40

10 194

4 469

425

2 496

486

237

2 110

226

3 619

41

1 589

278 154

770

88 693

565

1 337

425

572 874

758 213

7 411 864

145

6 096 188

179 143

100 396

396 382

508

32

3 880

3 817

657

2 013

718

173

1 446

97

4 346

48

1 751

259 789

634

73 526

1 494

2 852

618

855 322

1 034 465

7 130 653

Antal djur som användes i djurförsök i Sverige åren 1990, 1995, 2000, 2004-2007, 
enligt den svenska definitionen för djurförsök.3-10

*     Exklusive provfiske och märkning av fisk.
**   Exklusive provfiske, men inklusive märkning av fisk.
*** Inklusive provfiske och märkning av fisk.
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Reformprocessen  
som avbröts
Flera års kritik mot djurförsök och den djurförsöksetiska 
prövningen följdes av en reformprocess för att begränsa och 
kontrollera djurförsöken. När det blev en borgerlig regering  
2006 avbröts denna process.

10
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Kritik mot djurförsök och den 
djurförsöksetiska prövningen

I slutet av 1990talet kritiserades djurförsöken och den djur
försöksetiska prövningen allt mer. 

Kritik framfördes bland annat mot försök på drogmanipu
lerade råttor för att studera homosexuellt beteende. Försöken 
hade utförts sedan 1950talet och fortsatte år efter år. 

Ett annat exempel på försök som kritiserades var då en 
djurförsökare på Karolinska Institutet i Stockholm fick etiskt 
godkänt av djurförsöksetiska nämnden att sy ihop ögonlocken 
på kattungar. 

Ytterligare ett exempel är SBL:s (Statens Bakteriologiska 
Laboratorium, nuvarande SMI, Smittskyddsinstitutet) hållning 
av apor i små och torftiga burar.  

Djurens Rätt JOanmälde (Justitieombudsmannen) djur
försöks etiska nämnder flera gånger för brister i handlägg
ningen, bland annat anmäldes sex nämnder för att jäviga 
ledamöter deltog i prövningen.

 
Flera års kritik följdes i slutet av 1990talet och åren därefter 
av det som här kallas reformprocessen. Reformprocess därför 
att via utredningar skaffades underlag och beslut togs av såväl 
ansvariga politiker som myndigheter med syftet att begränsa 
och kontrollera djurförsöken. Här redovisas en del av den.

Djurförsöken och den djurförsöksetiska prövningen kriti
serades också tidigare och lagstiftningen har ändrats flera 
gånger sedan nämnderna infördes 1979.

Reformprocessen

•	1997	års	utredning	om	alternativa	metoder	till	djurförsök	
och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m. m. 
skriver i betänkandet Djurförsök, SOU 1998:75: ”Det är 
nödvändigt att arbetet utgår från djurens situation och att 
det tydligt markeras att inriktningen är att successivt försöka 
begränsa antalet djurförsök. Speciellt viktigt är att få bort de 
plågsamma djurförsöken”.1
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•	Centrala	försöksdjursnämnden	och	Jordbruksverket,	som	
då var ansvariga myndigheter för djurförsöksfrågor, lämnade 
i maj 1999 till regeringen en åtgärdsplan för att förstärka 
djurskyddet, med bland annat fler bindande föreskrifter.2 
 
•	I	november	2000	är	JO	klar	med	sin	utredning	om	Djurens	
Rätts anmälan om jäv i djurförsöksetiska nämnder. JO är 
kritisk mot att jäviga ledamöter tillåtits delta i prövningen.3

 
•	Djurförsöksetiska	utredningen	lämnade	i	december	2003	
slutbetänkandet ”Etisk prövning av djurförsök, Genteknik och 
bioteknik på djur”, SOU 2003:107. I utredningen lämnades 
flera förslag till förändringar.4

 
•	Den	30	juni	2003	började	föreskrifter	om	villkor	för	eller	
förbud mot att utföra djurförsök att gälla. De är långt ifrån 
heltäckande, men det var inte heller avsikten. Föreskrifterna 
består av allmänna bestämmelser om djurförsök, förbud mot 
att utföra vissa djurförsök och villkor för utförande av andra. 
Det är enligt föreskrifterna förbjudet att utföra giftighetstes
terna LD50 och LC50 och att utnyttja primater av familjerna 
människoapor och gibboner i försök i Sverige.5

 

 
Djurförsöksetiska utredningen föreslår bland annat:

förslag till styrande riktlinjer för den djurförsöksetiska •	
prövningen, 
att den centrala myndigheten kontinuerligt bör utarbeta •	
föreskrifter och allmänna råd om djurförsök, 
att forskarna ska vara skyldiga att till djurförsöksetisk nämnd •	
ansöka om att framställa och avla genmanipulerade djur och 
annan avel då denna kan orsaka lidande eller obehag för 
djuren, 
att det införs en skyldighet att till djurförsöksetiska nämnden •	
rapportera om försök avbryts i förtid, och
att det införs en skyldighet att rapportera tidigare försök vid •	
ansökan om fortsättning på ett av en djurförsöksetisk nämnd 
tidigare prövat försök. 
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•	Djurskyddsmyndigheten	bildas	och	börjar	arbetet	i	januari	
2004.

 
•	På	uppdrag	av	regeringen	utarbetade	Djurskyddsmyndighe
ten 2005 en handlingsplan för hur användningen av försöks
djur ska begränsas. I handlingsplanen redovisas fyra strate
giska inriktningar: forskningsstöd till alternativa metoder till 
djurförsök, etisk prövning av djurförsök, informationsinsatser 
och föreskriftsarbete. 6

 
•	Djurskyddsmyndigheten	började	i	augusti	2005	en	översyn	
av föreskrifter inom sitt verksamhetsområde, bland annat om 
villkor för eller förbud mot att utföra djurförsök, om den 
djurförsöksetiska prövningen och om hållning av djur som 
används i försök.

 
•	På	uppdrag	av	regeringen	utredde	Djurskyddsmyndigheten	
under 2006 om det ska införas krav på djurförsöksetiskt 
godkännande av avel av djur som används i försök. I utred
ningen föreslogs att avel av djur som används i försök, som 
innebär att djur utsätts för eller som kan medföra lidande till 
följd av aveln, ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för 
att få bedrivas.7 

 
•	Regeringen	tillsatte	i	mars	2006	en	utredning	med	upp
gift att utreda överprövning av djurförsöksetiska nämnders 
beslut och om djurskyddsorganisationer och andra berörda 
intresse organisationer, till exempel patientorganisationer, ska 
få överklaga sådana beslut.8

 
•	Regeringen	gav	2006	Djurskyddsmyndigheten	i	uppdrag	att	
utreda de djurförsöksetiska nämndernas prövning av ansök
ningar som handlar om att utsätta djur för elektriska stötar.

 
•	Under	2006	tog	Djurskyddsmyndigheten	fram	en	digital	
ansökningsblankett om etisk prövning av djurförsök. Med en 
sådan kan den etiska prövningen bli bättre, informationsutbyte 
mellan nämnderna underlättas och den centrala myndigheten 
kan bättre följa prövningen. 
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•	Djurskyddsmyndigheten	fick	2006	av	regeringen	i	uppdrag	
att anställa sex handläggare till de djurförsöksetiska nämn
derna.

 
•	År	2006	fördelade	Djurskyddsmyndigheten	18,5	miljo
ner kronor för utveckling av alternativa metoder till djur
försök, varav läkemedelsindustrin bidrog med 0,9 miljo
ner kronor. Summan är den hittills högsta som delats ut. 
 
•	I	oktober	2006	ordnade	Djurskyddsmyndigheten	ett	inter
nationellt möte om alternativ till djurförsök. Inbjudna från 
myndigheter i andra länder informerade om sitt arbete med 
alternativa metoder. Syftet var att påbörja ett internationellt 
utbyte av information och ett samarbete om arbetet med 
alternativa metoder till djurförsök.

..som avbröts

Den borgerliga regeringen har sedan valet 2006 tagit flera 
beslut som sammantaget innebär att reformprocessen av
brutits.

 
•	Regeringen	beslöt	lägga	ner	Djurskyddsmyndigheten.	Jord
bruksverket är ansvarig myndighet sedan första juli 2007.

 
•	Regeringen	beslöt	att	utredningen	om	överprövning	av	
djurförsöksetiska nämnders beslut inte skulle utreda om intres
seorganisationer ska kunna överklaga.9 Utredningen lämnade 
i augusti 2007 sitt betänkande, där det föreslås att det ska 
inrättas en central djurförsöksetisk nämnd som ska pröva 
beslut av regionala djurförsöksetiska nämnder som överklagas 
av sökanden. Det föreslås också att en minoritet i de regio
nala djurförsöksetiska nämnderna ska kunna besluta att en 
ansökan ska överlämnas till den centrala djurförsöksetiska 
nämnden för beslut. Utredningen ligger hos regeringen.10

 
•	Regeringen	har	beslutat	att	det	inte	ska	anställas	handläg
gare till de djurförsöksetiska nämnderna.11
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•	Regeringen	har	beslutat	att	de	djurförsöksetiska	nämndernas	
prövning av ansökningar om att utsätta djur för elektriska 
stötar inte ska utredas.11

 
•	Jordbruksverket	övertog	Djurskyddsmyndighetens	arbete	
med översyn av föreskrifter om djurförsök. Hittills har det 
blivit en föreskrift om utbildningskrav för dem som utför djur
försök. Det är oklart vad som ska ske med övriga före skrifter 
och Djurskyddsmyndighetens underlag. Vid Jord bruks ver
kets seminarium om förfining av djurförsök (refinement) 
den 25 november 2008 informerade chefen för enheten för 
försöksdjur, Jordbruksverket, att de gör en ”allmän översyn 
av Djurskyddsmyndighetens underlag” och att det blir ”inga 
fler millimeterpreciseringar”. 

 
•	Arbetet	med	den	digitala	ansökningsblanketten	har	inte	
slutförts.

 
•	Djurskyddsmyndighetens	utredning	om	avel	av	djur	som	
används i djurförsök ligger hos regeringen.

 
•	För	2007	minskade	regeringen	summan	för	utveckling	av	
alternativ till djurförsök. Det året delades 9,9 miljoner kronor 
ut. Efter kritik har summan ökats, så att 2009 ska 13 miljoner 
kronor delas ut.

 
•	Regeringen	beslöt	2008	att	två	myndigheter	skulle	fördela	
pengarna för utveckling av alternativa metoder – Jordbruks
verket 5 miljoner kronor och Formas (Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande) 3 miljoner 
kronor. För 2009 har regeringen beslutat att ansvaret ska 
flyttas igen, till Vetenskapsrådet.

 
•	Jordbruksverket	har	inte	fortsatt	det	internationella	infor
mationsutbyte och samarbetet om alternativa metoder till 
djurförsök som Djurskyddsmyndigheten påbörjade.

 
•	Jordbruksverket	har	inte	någon	handlingsplan	för	arbetet	
med att begränsa djurförsöken.
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Källor

1. Djurförsök, betänkande av 1997 års utred
ning om alternativa metoder till djurför
sök och försöksdjursanvändningens omfatt
ning i framtiden m.m., SOU 1998:75.

2. Centrala försöksdjursnämndens och Statens jord
bruksverks åtgärdsplan för att förstärka djur
skyddet på försöksdjursområdet, 19990510, 
SJV dnr 352687/99, CFN dnr 52/99.

3. JObeslut om anmälan mot Göteborgs djurför
söksetiska nämnd m. fl. angående jäv vid hand
läggningen av ansökningar om etisk prövning 
av djurförsök, 20001115, dnr 6461999.

4. Etisk prövning av djurförsök, Genteknik och 
bioteknik på djur, slutbetänkande av Djurför
söksetiska utredningen, SOU 2003:107.

5. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och all
männa råd om djurförsök, DFS 2004:4.

6. Djurskyddsmyndigheten, skrivelse med redo
visning av handlingsplan, dnr 30393/05.

7. Djurskyddsmyndigheten, PM om redovis
ning av uppdrag om etisk prövning av avel 
med försöksdjur, dnr 20052093.

8. Kommittédirektiv 2006:32 beslut vid reger
ingssammanträde den 23 mars 2006.

9. Tilläggsdirektiv 2006:130, beslut vid regerings
sammanträde den 21 december 2006.

10. Etiskt godkännande av djurförsök – nya 
former för överprövning, betänkande av 
2006 års djurförsöksetiska utredning.

11. Beslut vid regeringssammanträ
de den 2 november 2006.
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Aktuell lagstiftning
Det är enligt den svenska djurskyddslagen tillåtet att 
utnyttja djur i försök och att då utsätta dem för lidande, 
men olika bestämmelser ska följas för att det ska få göras. 
Djurförsöksverksamheten är reglerad i djurskyddslag 
(beslutas av riksdagen), djurskyddsförordning (beslutas av 
regeringen) samt i föreskrifter (beslutas av Jordbruksverket).

11
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Djurförsöken regleras bland annat av 
följande lagstiftning:

Djurskyddslag (1988:534).•	
Djurskyddsförordning (1988:539)•	
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd •	
om djurförsök m m (DFS 2004:4)
Föreskrifter och allmänna råd om den etiska prövningen av •	
användningen av djur för vetenskapliga ändamål (SJVFS 
2008:70)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, för•	
varing, tillhandahållande och användning m m av försöks
djur (DFS 2004:15)
Föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid an•	
vändning av djur för vetenskapliga ändamål m m (SJVFS 
1992:11)
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om statistikföring •	
vid djurförsök (DFS 2004:13)

Ur djurskyddslagen (1988:534)

1 c §
Med djurförsök avses användning av djur för:
1. vetenskaplig forskning,
2. sjukdomsdiagnos,
3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts 
för operativt ingrepp, injektion eller blodtappning eller om djuret 
orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
5. andra jämförliga ändamål.
   Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad 
arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder 
används.

2 §
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdom.

Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för 
onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har 
godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

Djurskyddslagstiftningen 

finns på Jordbruksverkets 

hemsida: www.sjv.se.
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19 §
Djurförsök får äga rum endast under förutsättning: 
1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med 
någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,
2. att så få djur som möjligt används,
3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större 
lidande än vad som är absolut nödvändigt, och 
4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som 
fötts upp för ändamålet.

21 §
Användning av djur i djurförsök skall godkännas från etisk synpunkt 
av en djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. 
Vid prövningen av ett ärende skall nämnden väga försökets betydelse 
mot lidandet för djuret.

Nämnden får bifalla en ansökan om djurförsök endast om en 
sådan användning kan anses angelägen från allmän synpunkt och 
förutsättningarna i 19 § 1–3 är uppfyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela ytterligare föreskrifter om godkännande samt föreskrifter om 
undantag från kravet på godkännande. 

Ur djurskyddsförordningen (1988:539)

53 §
Innan ett djur av djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, 
fiskar och rundmunnar används i djurförsök skall djuret bedövas, 
om användningen kan medföra fysiskt eller psykiskt lidande. Om 
det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med användningen 
eller om bedövningen skulle orsaka mer lidande än användningen 
i sig, får användningen dock ske med ofullständig bedövning eller 
utan bedövning. I sådana fall skall, i den utsträckning det är möjligt, 
smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa djurets 
lidande, så att djuret inte utsätts för svår smärta, svår ångest eller 
annat svårt lidande.
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Ur Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om djurförsök (DFS 2004:4)

2 kap. 11 §
Betydande smärta, betydande lidande eller att djuret självdör ska 
undvikas som avbrytningspunkt.

3 kap. 11 §
Vid akut toxicitetstest får avbrytningspunkten för det enskilda djuret 
inte förläggas senare än vid det tidigaste tecknet på livshotande 
tillstånd eller betydande smärta, ångest eller annat likvärdigt lidande.

 
Ur föreskrifter om den etiska prövningen 
av användningen av djur för vetenskapliga 
ändamål (SJVFS 2008:70) 
 
8 § 
En djurförsöksetisk nämnd skall tillse att ett ansökningsärende blir 
tillräckligt utrett och allsidigt prövat. Ett sådant ärende skall avgöras 
genom ett beslut om godkännande eller ett beslut om avslag. Ett beslut 
om godkännande får förenas med villkor.

 
Kommentar
Denna paragraf innebär att nämnden har ansvar för att djurskyddsaspekterna i 
ett ärende blir tillfredsställande utredda. Innan en sådan utredning föreligger, kan 
sålunda ett planerat djurförsök inte godkännas. Om de uppgifter om djurskydds
aspekterna som finns i ansökan eller andra handlingar som sökanden åberopar 
inte är tillfyllest, bör nämnden sörja för att ärendet kompletteras. I första hand 
skall begäran om komplettering riktas till sökanden.
    Nämnden har inga tvångsmedel i sin hand. Sådana är dock inte erforderliga 
eftersom nämnden, om sökanden inte efterkommer en begäran om komplettering, 
alltid har rätt att besluta om att avslå ansökan.
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Källor: 

1. Djurskyddslag (2003:809).
2. Djurskyddsförordning (2006:818).
3. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

om djurförsök m m ((DFS 2004:4).
4. Föreskrifter om den etiska prövningen av användningen 

av djur för vetenskapliga ändamål (SVFS 2008:70).
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•	Att	de	djurförsöksetiska	nämnderna	i	beslut	om	att	god
känna djurförsök ska redovisa på vilket sätt detta strider mot 
djurs intressen och behov (läs om bakgrunden till förslaget 
i kapitel 2,4).
 
•	Att	det	införs	möjlighet	att	överpröva	beslut	av	djurförsöks
etiska nämnder och att djurskydds och djurrättsorganisatio
ner ges talerätt (kapitel 3, 10).

•	Att	de	djurförsöksetiska	nämnderna	ska	förstärkas	med	
kompetenta handläggare (kapitel 4, 10).

•	Att	de	djurförsöksetiska	nämnderna	ska	ha	tillgång	till	
etologisk kompetens, veterinärmedicinsk kompetens som är 
objektiv i förhållande till prövningen, kompetens om alterna
tiva metoder och kompetent dokumentalist för informations
sökningar (kapitel 4).

•	Att	det	inte	ska	vara	tillåtet	att	utsätta	djur	för	obegränsat	
lidande i djurförsök (kapitel 6).

•	Att	det	i	lagstiftningen	införs	fler	förbud	att	utföra	djurförsök	
och villkor för djurförsöks utförande (kapitel 10),

•	Att	bestämmelserna	om	djurförsöksetisk	prövning	ska	omfatta	
uppfödning och avel av djur till djurförsök (kapitel 10).

•	Att	mer	pengar	ska	satsas	på	utveckling	av	alternativa	
metoder till djurförsök (kapitel 10).

Djurens Rätts krav
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Om Djurens Rätt
Djurens Rätt bildades 1882 och är idag Sveriges största djur
rättsorganisation med omkring 

36 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt fristående och 
arbetar med opinionsbildning för ett samhälle som inte för
trycker djur.

Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som individer 
med egna intressen. Djur är levande, kännande varelser – inte 
saker som människan kan utnyttja. Det är oacceptabelt att 
människan kränker djurs rätt till ett naturligt liv. Huvud
områden för vårt arbete är djurförsök, livsmedelsindustrin, 
pälsindustrin och konsumentfrågor/veganism.

Djurens Rätt är helt beroende av frivilliga bidrag. Därför är 
vi mycket tacksamma om du stödjer oss. Varje ny medlem och 
varje ny gåva för oss ett steg närmare ett djurrättssamhälle.

www.djurensratt.se
Tel: 08555 914 00
Plusgiro: 90 10 877



64 Etisk prövning – nästan alla djurförsök godkänns


