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Anvisningar för dig som söker forskningsanslag inför 2017 och har fått 
besked om att din ansökan gått vidare till steg 2 
 
Om du fått besked om att din ansökan gått vidare till steg två ska du nu komplettera din 
ansökan med ytterligare information i blanketten ”Ansökan del 2” samt med en forskningsplan.  
 
Din kompletta steg-2-ansökan (undertecknat original och 5 papperskopior samt via e-post) ska 
vara Forska Utan Djurförsök tillhanda senast k 16.00 torsdagen den 17 november 2016. Senare 
inkommen ansökan kommer ej att beaktas för anslag.  
Post- och besöksadress:  
Forska Utan Djurförsök  
Hammarby Fabriksväg 25 
120 30 Stockholm  
 
E-post: info@forskautandjurforsok.se  
 
Dokumenten som skickas per e-post ska namnges på följande sätt:  
Ansökningsblanketten:  
Efternamn, 16ans.2, Projektets titel (OBS: kort version av projekttiteln!) 
Forskningsprogram: Efternamn, 16ans.2, Forskningsplan  
Övriga bilagor: Efternamn, 16ans.2, Bilaga nr  
 
Att dokumenten namnges korrekt underlättar handläggningen för oss. ”16” i namnet avser att 
ansökan inkommit år 2016.  
 
Spara gärna ner och skicka dokumenten som pdf:er – dvs spar ner direkt på datorn, utan 
underskrift. Underskrift behövs endast på originalet som skickas per vanlig post. 
 
Beslut om anslag meddelas senast den 28 februari 2017.  
 
Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta Karin Gabrielson Morton, e-post 
karin@forskautandjurforsok.se, tel 08-124 560 99.  
 
 
 

Praktiska anvisningar för ansökan av fortsatt forskningsanslag  
 
1. Ansökan ska ske på särskild blankett som tillhandahålls på Forska Utan Djurförsöks hemsida. 
Undertecknad blankett och 5 kopior ska skickas per vanlig post, samt per e-post (behöver ej vara 
undertecknad kopia; skicka gärna dokument som sparats ner som pdf). Samtliga dokument ska 
vara Forska Utan Djurförsök tillhanda senast kl 16 den sista ansökningsdagen.  
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2. Uppgifterna i ansökningsblanketten och bilagor ska vara på svenska eller engelska och får ej 
vara handskrivna. Handskrivna kryss i rutan accepteras dock. Den populärvetenskapliga 
sammanfattningen ska dock alltid vara på svenska. 
 
3. Ansökningsblanketten ska kompletteras med ett forskningsprogram eller motsvarande som 
beskriver projektet. Denna beskrivning får uppta maximalt 4 A4-sidor (storlek 10-12 punkter). Om 
ditt forskningsprogram eller motsvarande är längre än vad som anges ovan, minskar dina chanser 
att få anslag eftersom instruktionerna inte följts.  
 
CHECKLISTA – se till att din forskningsplan innehåller följande:  
- Bakgrund till projektet.  
- Syfte och målsättning med projektet samt hur det ska genomföras.  
- Beskrivning av vilket modellsystem som ska användas eller utvecklas.  
- Information om vad det är för djurförsök som projektet avser att ersätta (gärna med information 
om antal och djurart, ev. lidande/obehag för djuren samt hänvisning till ev. ansökningar till 
djurförsöksetisk nämnd eller testkrav).  
- Tidsplan och prioriteringar för projektet, särskilt avseende det planerade arbetet för 2016 och 
hur det påverkas av nivån på ett eventuellt stöd från Forska Utan Djurförsök.  
- Kortfattad beskrivning av vem som ska göra vad i projektet. Organisationen av projektet måste 
framgå tydligt, det vill säga vem eller vilka personer som ska utföra de olika momenten samt hur 
mycket arbetstid som beräknas avsättas för projektet för dessa personer.  
 
4. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska, max en A4-sida (storlek 10-12 
punkter), ska bifogas. Den ska beskriva forskningsområdets betydelse, vilka djurförsök som man 
avser att ersätta samt en kort beskrivning av projektet.  
 
5. Kostnadskalkylerna måste detaljeras för de medel som söks av Forska Utan Djurförsök. Vi 
beslutar endast om forskningsanslag för en ettårsperiod i taget, men det underlättar vår 
bedömning om vi vet om projektet beräknas pågå längre tid än ett år.  
 
6. Forskare som avser att använda celler, vävnader eller organ från djur som avlivats i annat syfte 
måste motivera varför humana celler eller etablerade cellinjer inte kan användas, samt ange för 
vilket syfte djuren avlivats. Om inte detta redan gjorts i föransökan måste sådan information 
lämnas i forskningsprogrammet.  
 
7. Vid forskning som inbegriper cellodling prioriterar vi odling i serumfritt medium, eftersom 
produktion av fetalt kalvserum innebär allvarliga djurskyddsproblem vid blodtappningen av 
fostren (se under ”forskarrummet” på www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-
resurser/serum  ). Hur andra typer av serum producerats har inte undersökts i detalj. Om du 
använder serum och inte har beskrivit i föransökan hur du minimerar användningen, måste detta 
göras i forskningsprogrammet. För mer information om var du kan få tag på serumfritt medium, se 
länken ovan.  
 

http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/serum
http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/serum
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8. Om antikroppar används i projektet ska ansökan innehålla uppgifter om huruvida antikropparna 
har producerats med in vitro-metoder eller i djurförsök (t.ex. propagering av monoklonala 
antikroppar med ascitesmetoden). Sökanden bör i första hand använda antikroppar producerade 
in vitro. Om inte föransökan innehåller uppgifter om vilka ansträngningar som gjorts för att få tag 
på in vitro-producerade antikroppar bör detta beskrivas i forskningsprogrammet. Läs mer under 
”forskarrummet” på www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-
resurser/antikroppar   
 
9. Sökande som fått anslag beviljat av Forska Utan Djurförsök tidigare måste lämna en 
vetenskaplig rapport för detta projekt (delredovisning eller slutredovisning) för att kunna komma 
ifråga för nytt anslag.  
 
10. Om anslag beviljas för forskning som kräver humanetisk eller djurförsöksetisk prövning måste 
kopia på av etisk nämnd godkänd ansökan (inkl. ev. reservationer) skickas till oss innan medel 
betalas ut.  
 
11. Bifoga gärna en förteckning över publikationer (gärna med länkar om publikationen finns 
tillgänglig på internet), men skicka med högst tre olika särtryck (tre ex av varje, om möjligt). Välj de 
som har störst relevans för det projekt du söker pengar till.  
 
Om anslag beviljas  
 
Beslut om anslagstilldelning eller avslag meddelas via e-post senast den 28 februari.  
Vid anslag skrivs ett kontrakt som reglerar utbetalningen av anslagsmedel samt redovisningskrav.  
 
Anslagstagare ska lämna en kortfattad forskningsbeskrivning på engelska, som läggs ut på Forska 
Utan Djurförsöks hemsida och riktar sig till andra forskare.  
 
Efter avslutad projekttid, eller senast vid det tillfälle som anges i kontraktet, skall forskaren lämna 
en vetenskaplig rapport på engelska, samt en kortfattad populärvetenskaplig beskrivning av 
projektets resultat på svenska.  
 
Forska Utan Djurförsök förväntar sig även att nya forsknings- och testmetoder som utvecklas med 
anslag från Forska Utan Djurförsök valideras internt, samt - i de fall det är relevant och metoden 
verkar lovande - att en formell utvärdering görs. Forska Utan Djurförsök förväntar sig även att 
forskare som får anslag gör sitt bästa för att få resultaten av projekten publicerade i så stor 
omfattning som möjligt, så att ny kunskap som kan leda till en minskning av djurförsöken sprids.  

http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/antikroppar
http://www.forskautandjurforsok.se/forskarrummet/fakta-och-resurser/antikroppar

