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Styrelsen för Stiftelsen Forska Utan Djurförsök får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  
Allmänt om verksamheten 
 

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök bildades 1964 av Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök 

(numera Förbundet Djurens Rätt). Forska Utan Djurförsöks syfte och ändamål är att stödja forskning med 

målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna djurfria metoder.  
  
Forska Utan Djurförsöks huvudsakliga uppgift är att genom forskningsanslag främja utveckling, 

utvärdering och spridning av djurfria metoder som kan ersätta eller på annat sätt minska behovet av 

djurförsök. I Forska Utan Djurförsöks uppgifter ingår också att sprida information om alternativ till 

djurförsök, främst till forskare och blivande forskare, men även till politiker, media och allmänheten.  

  
Genom politiskt påverkansarbete och i samarbete med andra aktörer framför allt inom, men även utanför 

Sverige, arbetar Forska Utan Djurförsök i olika vetenskapliga, regulatoriska och politiska sammanhang 

för att nå målet att ersätta djurförsök. 
  
Forska Utan Djurförsöks verksamhet finansieras i huvudsak genom gåvor och arv från allmänheten, även 

om viss företagssponsring förekommer. Informationsverksamhet och insamlingsåtgärder riktade till 

allmänheten en viktig del i vårt arbete.  
  
Under 2020 uppgick forskningsanslagen till 2 700 000 kr (år 2019 uppgick forskningsanslagen till 

2 600 000). Årets ekonomiska resultat blev ett underskott på -204 793 kronor (föregående års resultat var 

ett underskott på -201 048 kronor). Underskottet är budgeterat då stiftelsen under längre tid haft ett 

överskott i verksamheten som behöver åtgärdas. Forskningsanslagen bokförs direkt i resultaträkningen.  

  
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har sitt säte i Stockholm och är registrerad hos Länsstyrelsen 

Stockholm, som tillsynsmyndighet för stiftelser. Forska Utan Djurförsök har 90-konton och kontrolleras 

därmed även av Svensk Insamlingskontroll. Forska Utan Djurförsök är medlem i Giva Sverige och följer 

deras kvalitetskod samt krav på effektrapportering. Forska Utan Djurförsök är även medlem i Vetenskap 

och Allmänhet, en ideell förening som arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och 

forskare, men inga aktiviteter.  
 
Forska Utan Djurförsök är remissinstans till Jordbruksverket och andra myndigheter som hanterar 

djurförsöksfrågor. Forska Utan Djurförsöks sakkunnige är ledamot i såväl Central Djurförsöksetiska 

Nämnden som Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, en kommitté som ska finnas i alla EU-länder, 

och som i Sverige även utgör styrgrupp för Sveriges 3R-center, vilket öppnar dörrar för både formella och 

informella samarbeten med relevanta aktörer i frågor som rör djurförsök och djurförsöksfria metoder. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
 

Verksamheten under året har präglats av corona-pandemin, men Forska Utan Djurförsök har kunnat 

behålla de utdelade forskningsanslagen på tidigare nivåer och till och med höja anslagsbeloppen något när 

anslagen inför 2021 beslutades i slutet av 2020. Antalet projekt som fått stöd har de senaste åren legat på 

13, men beloppen per anslag har kunnat höjas till de högst prioriterade projekten. 
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I början av februari bjöd Forska Utan Djurförsök in till ett panelsamtal som hölls på KTH. I det “Nobel  

Snillen spekulerar”-inspirerade samtalet deltog de fem forskare som fått utmärkelsen Nytänkaren de 

första fem åren. Denna speciella utmärkelse ligger utanför de ordinarie anslagen och delas ut av Forska 

Utan Djurförsök till forskare som i sitt arbete signalerar nytänkande. Forskningen ska vara banbrytande 

och gärna ligga inom ett område som rör folksjukdomar. Mottagaren får ett diplom, en statyett samt 

400 000 kronor som ska användas till forskningsgruppens arbete.  
  
Samtalet, som spelades in och går att se på Forska Utan Djurförsöks Youtube-kanal, leddes av Monica 

Björklund, MBjörklund Consulting, och kretsade kring hur de nya metoderna många gånger är bättre än 

djurförsök, hur vi ska nå framåt för att ersätta fler djurförsök och vilka svårigheter som måste 

övervinnas. Det blev ett väldigt spännande och intressant samtal där forskarna även berättade om sin egen 

forskning och sin bakgrund.  
 
Nytänkaren delades inte ut 2020 p.g.a. Corona-pandemin, då interaktion mellan Nytänkaren och givare 

samt andra intressenter i samband med utdelningen av utmärkelsen en viktig del i Nytänkar-konceptet.   

 
Året har även i övrigt präglats av Corona-pandemin, som hindrat många aktiviteter såsom ett planerat 

lunchseminarium i riksdagen som i stället hölls som ett uppskattat digitalt webinarium i april, med 

forskare som presenterade sin forskning och fördelarna med djurförsöksfria forsknings- och 

riskbedömningsmetoder. Deltog gjorde bland annat Nytänkarna Anna Herland och Gunnar Cedersund.   
  
Målet var att, med hänvisning till det pågående arbetet med framtagandet av en Forskningsproposition, 

visa på samhällsnyttan med djurförsöksfria metoder. Corona-relaterad forskning var ett annat tema; 

Corona pandemin visar tydligt problemen med att samhället förlitar sig på djurförsök i medicinsk 

forskning och läkemedelsutveckling. Djurförsök tar lång tid, och tiden för att utveckla ett läkemedel eller 

vaccin med hjälp av djurförsök tar normalt 8–15 år. Djurförsöken är dessutom ett trubbigt verktyg ur 

vetenskapligt perspektiv; djur reagerar inte alltid som människan och bara en liten andel (ca 10 %) av nya 

läkemedelskandidater som forskats fram fungerar på människa. Ca 90 % saknar önskad effekt eller har 

biverkningar som inte upptäckts i djurstudier.   

  
Vid Vetenskapsrådets årliga seminarium om försöksdjursfrågor i december, som hölls digitalt och var 

nedkortat till en halv dag, var Forska Utan Djurförsöks sakkunniga, Karin Gabrielson Morton, återigen 

inbjuden att ge en kort presentation om Forska Utan Djurförsök.  

  
Andra effekter av Corona-pandemin har varit att Forska Utan Djurförsöks styrelse har sammanträtt via 

videokonferenser och att personalen till stora delar arbetat på distans hemifrån, med regelbunden kontakt 

via videokonferenser. Kansliet har, så långt som möjligt utifrån de rådande restriktionerna, bemannats 

minst 1–2 dagar i veckan under hösten och vintern. Många administrativa rutiner har anpassats för att 

kunna utföras digitalt och minska organisationens sårbarhet, till exempel vid sjukdom. Inför 2021 

förbereddes för ytterligare digitalisering genom att påbörja upphandling av digitala styrelseportal för 

informationshantering samt elektronisk signering, vilket implementerats i början av 2021. 

  
I februari 2020 slutade Forska Utan Djurförsöks kanslichef sin anställning, på egen begäran. 

Verksamhetsansvaret har under resterande del av året fördelats mellan styrelseordföranden och de två 

seniora medarbetarna på kansliet. Behovet att av att anställa en ny kanslichef ansågs inte brådskande, då 

aktiviteterna för 2021 redan var beslutade och kunde genomföras med befintlig personal, särskilt då flera 

av aktiviteterna kom att hållas digitalt i stället för fysiskt på grund av Corona-pandemin. I juni anställdes 

en administratör på deltid för att förstärka verksamheten. Styrelsen har avvaktat med beslut om ny 

kanslichef till verksamhetsåret 2021, då konsekvenserna av Corona-pandemin bättre kan bedömas. 

  
Sammantaget har Corona-pandemin har inte märkbart påverkat Forska Utan Djurförsöks ekonomi under 
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2020 och inför 2021. 

  
Under året skedde revidering av stadgarna, efter medgivande av Kammarkollegiet, avseende antalet 

styrelseledamöter och hur de tillsätts.  

 
Effektrapport  
  
Såsom medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, åligger det Forska Utan 

Djurförsök att rapportera effekterna av vårt arbete, i enlighet med Giva Sveriges riktlinjer. Denna 

rapportering avser att beskriva verksamhet och förhållanden 2020, men då arbetet är långsiktigt och 

effekterna ofta kommer stegvis, beskrivs strategier, mål och effekter utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

  
Vilket problem vill Forska Utan Djurförsök lösa och hur? Vad vill Forska Utan Djurförsök uppnå? 
I Sverige utförs djurförsök på hundratusentals djur varje år; räknas fiskar i provfiske med i definitionen av 

djurförsök, så uppgår antalet djur till många miljoner. Djur som används i försök utsätts ofta för lidande, 

samtidigt som djur inte är optimala som modeller för människan i vare sig medicinsk forskning, 

grundforskning eller för riskbedömning av kemikalier och andra metoder. Att ersätta djurförsök är 

därmed fördelaktigt både av etiska och vetenskapliga skäl. Forska Utan Djurförsök arbetar för att 

djurförsök ska ersättas med moderna, djurförsöksfria metoder. Arbetet bedrivs genom att dela ut 

forskningsanslag till forskning som syftar till att utveckla metoder som kan ersätta djurförsök, men också 

genom utbildning, information och politisk påverkan.  

 
Utöver att ersätta djurförsöken så har Forska Utan Djurförsök en uttalad ambition att stödja forskning 

som, utöver att de ersätter djurförsök, även ska bidra till viktiga medicinska och andra vetenskapliga 

framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter. 

 
I vilket organisatoriskt sammanhang och geografiskt område verkar Forska Utan Djurförsök? 
Forska Utan Djurförsök är en stiftelse. Verksamheten leds av en styrelse. Arbetet utförs främst av anställd 

personal vid kansliet i Stockholm. Forska Utan Djurförsök samlar in pengar från allmänheten i Sverige 

för att dela ut forskningsanslag företrädesvis till forskare vid svenska universitet och högskolor, 

forskningsinstitut, myndigheter och företag. I enstaka och särskilt motiverade fall kan anslag också delas 

ut till forskare eller andra aktörer i utlandet. Forska Utan Djurförsök samarbetar även med en dansk och 

en finsk systerorganisation som gemensamt delar ur ett nordiskt pris: Nordiska Forskningspriset för 

alternativ till djurförsök, med några års mellanrum; senaste utdelningen skedde i Danmark 2019.  

  
Övrig verksamhet sker främst i Sverige, men Forska Utan Djurförsök deltar också i olika internationella 

nätverk för att dela och ta del av information och vetenskapliga framsteg samt för att påverka i de forum 

där djurförsök och djurförsöksfria metoder diskuteras.  
  
Vilken kapacitet och vilket kunnande har Forska Utan Djurförsök för att uppnå sitt mål?  
Såväl styrelse som personal har gedigen erfarenhet inom olika relevanta kompetensområden. Forska Utan 

Djurförsöks sakkunniga är en av Sveriges ledande experter inom området djurförsöksfria 

forskningsmetoder. Hon är ledamot i Sveriges nationella kommitté för försöksdjursfrågor, tillika 

styrgrupp för Sveriges 3R-center, ledamot i den Centrala Djurförsöksetiska Nämnden samt föreläser ofta 

vid Sveriges lärosäten och i arrangemang organiserade av myndigheter. Forska Utan Djurförsöks 

insamlingsansvariga har en lång erfarenhet av insamling och projektledning inom den ideella sektorn. 

Stiftelsens styrelse har kompetens inom djurförsök och djurförsöksfria forskningsmetoder, politik, juridik, 

personaladministration, ledarskap och ekonomi.  

  
I Forska Utan Djurförsöks vetenskapliga kommitté sitter forskare och andra experter med kompetens 

inom olika forskningsfält där djurförsök används idag samt om djurförsöksfria metoder.   
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Vilka ekonomiska resurser har Forska Utan Djurförsök använt i arbetet 2020 och varifrån 

kommer intäkterna? 
Verksamheten bekostas främst genom gåvor och arv från allmänheten, samt, i mindre omfattning, 

donationer från företag. Totalt har Forska Utan Djurförsök fått in 3 917 023 kronor i gåvor, 785 857 

kronor i arv och 383 311 kronor från utdelning och avkastning av ändamålsbestämda medel. 
  
Den totala verksamhetskostnaden under 2020 var 5 423 592 kronor som fördelades enligt följande:  

Ändamål, 4 879 215 kronor, insamling 314 198 kronor och administration 230 179 kronor.  
  
Vilka strategier har Forska Utan Djurförsök för att uppnå målen? 
Den främsta strategin är att stödja forskning som syftar till att utveckla nya metoder som kan ersätta 

djurförsök. Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och var först i Sverige, och en av de första i världen att 

ge anslag till forskning specifikt inriktad på att ersätta djurförsök med djurfria metoder. Forskningsanslag 

har delats ut årligen sedan 1971. Mottagare av forskningsanslagen är företrädesvis forskare vid universitet 

och högskolor, samt i vissa fall forskare vid forskningsinstitut, myndigheter och företag. Beslut om anslag 

fattas av styrelsen efter förslag från Forska Utan Djurförsöks vetenskapliga kommitté, som består av 

forskare med bred kompetens inom relevanta forskningsområden.  

  
I syfte att lyfta särskilt inspirerande och nytänkande forskning delar Forska Utan Djurförsök sedan 2015 

även ut utmärkelsen Nytänkaren, med tillhörande forskningsanslag. I samarbete med en dansk och en 

finsk systerstiftelse delas även det Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök ut med några 

års mellanrum, senast 2019.  
  
Forska Utan Djurförsök arbetar även på andra sätt för att främja en samhällsutveckling där fördelarna 

med att ersätta djurförsök belyses inom både forskning och politik, och där attitydförändring och ökade 

resurser kan göra en snabbare omställning till nya metoder möjlig. Forska Utan Djurförsök arbetar till 

exempel med politisk påverkan i syfte att påverka politiker med ansvar för djurförsöks- och 

forskningspolitiken samt sakpolitikområden där djurförsök förekommer. Forska Utan Djurförsök söker 

bland annat lyfta betydelsen av att satsa på att ersätta djurförsök i forskningspolitiken generellt, att öka 

det statliga stödet till forskning för att ersätta djurförsök och att behålla stödet till Sveriges 3R-center som 

är placerat vid Jordbruksverket. 3R står för Replace, Reduce, Refine, dvs att ersätta djurförsök, reducera 

antalet djurförsök samt förfina djurförsöken genom till exempel bättre smärtlindring och bättre 

djurhållning. 
  
Föreläsningar för studenter, främst som gästföreläsare på grundnivå och forskarutbildningar på universitet 

och högskolor, nätverkande med forskare och myndigheter, deltagande och presentationer på 

forskarkonferenser och e-nyhetsbrev riktade till forskare, utgör andra exempel på strategiskt arbete för att 

öka kunskapen om och acceptansen av djurförsöksfria metoder. 

  
Genom representation i olika statliga organ och genom nätverkande har Forska Utan Djurförsök mycket 

goda förutsättningar att påverka arbetet i Sverige och inom EU för att ersätta djurförsök. Forska Utan 

Djurförsöks sakkunniga, är ledamot i Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, som också utgör 

styrgrupp för Sveriges 3R-center. Forska Utan Djurförsöks sakkunniga är också ledamot av Centrala 

Djurförsöksetiska nämnden, som bland annat utvärderar djurförsök i efterhand. 

  
För att öka intresset för djurfria metoder arbetar Forska Utan Djurförsök även med information och 

utbildningsinsatser riktade mot allmänheten samt finns tillgängliga för media som önskar hjälp med att 

fakta och information till reportage och nyhetsrapportering. 
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Hur vet Forska Utan Djurförsök att arbetet är framgångsrikt? När kan målet uppnås och vilka är 

svårigheterna? 
Mycket har förbättrats sedan Forska Utan Djurförsök bildades 1964 och de första forskningsanslagen 

delade ut 1971. Djurförsöksfria metoder ses längre såsom ett sämre alternativ till djurförsök, utan metoder 

såsom avancerade cellmodeller och datormodeller är väl integrerade i både riskbedömning av kemikalier 

och i medicinsk forskning. Såsom en av få forskningsfinansiärer som målmedvetet gett forskningsanslag 

till forskargrupper och projekt som utvecklat banbrytande nya metoder inom områden som utveckling av 

avancerade cellmodeller och systembiologiska matematiska modeller, har Forska Utan Djurförsök utan 

tvekan bidragit till denna utveckling. 
  
Det finns idag flera starka drivkrafter för att ersätta djurförsök. Djurförsök får inte längre användas när 

djurfria metoder finns tillgängliga och EU:s försöksdjursdirektiv från 2010 tydliggör som sitt mål att alla 

djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Samtidigt uppmärksammas djurförsökens 

brister alltmer: djurförsök är inte bara ett etiskt problem, utan det finns även vetenskapliga problem med 

djurförsök. Av tio nya läkemedelssubstanser som genomgått omfattande djurförsök så kommer bara ett 

nytt läkemedel ut på marknaden; i nio fall av tio visar sig den nya substansen ha säkerhetsrisker eller 

saknar effekt på människa, trots lyckade studier på djur. Detta i sig utgör en stark drivkraft för att 

utveckla nya och bättre metoder där djurförsök kan ersättas med nya metoder som bättre efterliknar vad 

som sker i människan som exponeras för ett läkemedel eller kemikalier. 

  
Trots ovanstående finns fortfarande inget land i världen som förbjudit djurförsök. Tvärtom finansieras 

djurförsök ofta via statliga medel, även i Sverige. Även EU och andra internationella organ ger anslag till 

forskning med djurförsök och det finns också lagstiftning samt internationellt överenskomna riktlinjer och 

standarder som innebär krav på djurförsök för att till exempel testa läkemedel, medicintekniska produkter, 

bekämpningsmedel och andra kemikalier.  

  
Av vetenskapliga rapporter och politiska strategidokument framgår dock allt tydligare att framtidens 

riskbedömning av kemikalier behöver ske med andra metoder än djurförsök, för att möjliggöra 

human-relevanta riskbedömningar av fler kemikalier och blandningar och för fler typer av risker, än vad 

som är möjligt att undersöka med hjälp av djurtester. Även inom medicinsk forskning har djurförsökens 

brister alltmer kommit i fokus och intresset för djurförsöksfria modeller stadigt, inte minst inom 

läkemedelsindustrin.  
  
Det tar tid att få fram nya metoder och genomföra en omställning från djurförsök till nya, moderna 

metoder. Det är inte ovanligt att ett forskningsprojekt tar 10–15 år från idé till utvärderad och accepterad 

metod som kan ersätta ett visst djurförsök. Forska Utan Djurförsöks arbete är därför långsiktigt och 

strategiskt, men det ger resultat!  

  
Många djurförsök har kunnat ersättas med metoder som utvecklats med stöd från Forska Utan Djurförsök 

och ännu fler kommer att kunna ersättas i framtiden genom fortsatt forskningsstöd. Dock sker ständigt 

framsteg genom utveckling av nya metoder som steg för steg ersätter djurförsök inom de flesta områden 

där djurförsök används idag. Likaså sker en kunskapsutveckling som öppnar upp möjligheter att utveckla 

ännu fler nya metoder i framtiden. Fortfarande återstår till exempel ett mycket starkt behov av att skapa 

djurförsöksfria modeller för att studera helkroppseffekter. 
  
Faktorerna som påverkar möjligheterna att minska och ersätta djurförsök är många och inkluderar bland 

annat vetenskaplig utveckling, möjligheter att validera metoderna, utbildning och spridning av nya 

metoder, lagstiftning och regulatorisk acceptans, forskares och regulatorers attityder samt den publika 

opinionen. Det är därför svårt att i dagsläget bedöma när målet - att alla djurförsök ska ersättas - kommer 

att kunna nås. Utifrån nuvarande bedömningsgrunder är det inte troligt att alla djurförsök kommer att 

kunna ersättas inom de närmaste 10–20 åren, även om utvecklingen går allt snabbare. Under denna period 
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finns dock förhoppningar om att kunna ersätta en betydande del av djurförsöken och att bidra till 

forskning som minskar relevansen av djurförsök i medicinsk forskning. 
  
Hur mäter Forska Utan Djurförsök framgångar?  
Framgångar kommer i många former varav vissa är relativt enkla att mäta kvantitativt, medan andra 

bedöms kvalitativt. Att se till att nya, djurförsöksfria test- och forskningsmetoder utvecklas är Forska 

Utan Djurförsöks huvudsakliga uppgift. Vi vet att det finns forskare med goda möjligheter att utveckla 

metoder som kan ersätta djurförsök om de får finansiering; att bristande finansiering är en starkt 

begränsande faktor vid utvecklingen av nya metoder. Därför är fler utdelade anslag och en ökad total 

budget för forskningsanslag är därför ett viktigt mått på framgång.  
 
År då anslag beviljades   Summa beslutade anslag 
2020   2,7 miljoner 
2019   2,6 miljoner 
2018   4,6 miljoner* 
2017   2,0 miljoner 
2016   1,85 miljoner 

  
*2018 beviljades anslag två gånger p.g.a. med omläggning av rutiner. Från och med detta år beviljas 

nästkommande års anslag i december. Tidigare beviljades anslag för innevarande år under våren. Under 

2018 beviljades anslag för 2018 på våren och anslag inför 2019 i december. 

  
Forskare som får anslag förbinder sig att redovisa resultat till Forska Utan Djurförsök senast två år efter 

anslaget. Forskare som söker fortsatt anslag ska delredovisa resultat i samband med ny ansökan om 

anslag och slutrapportera två år efter sista anslaget.  
  
Forskarnas rapportering visar att Forska Utan Djurförsöks forskningsanslag många gånger varit 

avgörande för att forskningsprojektet har kunnat genomföras. De visar också generellt på mycket goda 

resultat som direkt eller indirekt kan leda till en minskning av djurförsök och på stort intresse från andra 

forskare att ta del av nya metoder. Forska Utan Djurförsök har flera gånger även varit först eller en av de 

första att stödja projekt som, när de börjat kunna visa resultat, kunnat få anslag även från annat håll och 

inte längre är beroende av Forska Utan Djurförsöks stöd. Att projekten får anslag från andra finansiärer är 

i sig en kvalitetsstämpel som visar att på goda effekter av Forska Utan Djurförsöks arbete.  

  
Utöver ovanstående anslag så har Forska Utan Djurförsök delat ut utmärkelsen ”Nytänkaren” till väl 

selekterade forskare varje år under åren 2015–2019. Men utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 

400 000 kr till Nytänkarens forskning.  
  
I januari 2020 hölls ett seminarium där de fem första Nytänkarna samtalade om sin forskning, möjligheter 

och svårigheter när det gäller att ersätta djurförsök samt vad anslagen från Forska Utan Djurförsök har 

betytt för forskaren och forskningen. Utifrån forskarnas redogörelser blir det uppenbart att Forska Utan 

Djurförsöks forskningsanslag inte bara fört forskarnas egen forskning framåt, utan också bidragit till ökad 

kunskapsutveckling såväl i Sverige som utomlands, när det gäller möjligheter att ersätta djurförsök. Flera 

av Nytänkarna har synts i den svenska och internationella debatten om djurförsök och djurförsöksfri 

forskning.  

  
De forskare som var de första fem att motta utmärkelsen Nytänkarna, och som deltog i samtalet vid 

seminariet, var: 

 
Gunnar Cedersund, universitetslektor, Institutionen för Medicinsk Teknik, Linköpings 

universitet. Gunnar fick NYTÄNKAREN 2015 för arbetet med systembiologiska modeller som kan 
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bidra till att minska och ersätta användningen av djur i biomedicinsk forskning. 

Anna Herland, universitetslektor, Mikro- och nanosystem, KTH. Anna fick NYTÄNKAREN 2016 

för arbete med organ-on-chip-tekniker som kan komma att ersätta djurförsök i medicinsk forskning, 

särskilt i forskning om hjärnans sjukdomar. 

Malin Lindstedt, professor, Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet. Malin fick 

NYTÄNKAREN 2017 för att fortsätta utvecklingen av djurfria allergitester till att även omfatta 

livsmedelstillsatser och andra områden relaterade till livsmedelsallergier. 

My Hedhammar, professor, Proteinteknologi, KTH. My fick NYTÄNKAREN 2018 för att fortsätta 

sitt arbete med att använda spindeltrådsproteiner för att ta fram nya cell- och vävnadsmodeller vid 

forskning om vanliga och allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. 

Martin Andersson, teknologie doktor, RISE. Martin fick NYTÄNKAREN 2019 för att skapa helt nya 

typer av ögonirritationstester utifrån kunskap om polymerers utvidgning och Hansens lösningsparameter. 

Forskare som får Nytänkarutmärkelsen och tillhörande anslag ska redovisa sina forskningsframsteg och 

effekter inom 3 år. Under året har två av Nytänkarna, Anna Herland och Malin Lindstedt, inkommit med 

sina rapporter. Båda redovisningarna visar att forskningsanslagen använts väl, att framsteg gjorts och att 

Forska Utan Djurförsöks anslag har stor betydelse för att driva forskningen framåt för att ersätta 

djurförsök. 
  

  
Förvaltning  

  
Styrelsen bestod under året av Erik Walum (ordförande), Eva Diesen (vice ordförande)  
Jan-Erik Strömberg, Inge Skog (ledamot), Marie Beckman (ledamot), Suzanne Litzén (ledamot), 

adjungerad Ewa Prenze Isaksson (kassaförvaltare), samt suppleanterna Anita Johansson och Anna-Maria 

Svedberg. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten och ytterligare två möten där 

mötesanteckningar fördes. 

 

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 

 
Inom styrelsen finns kunskap och erfarenhet inom följande områden: djurförsök och djurförsöksfria 

forskningsmetoder, politik, juridik, personaladministration, ledarskap och ekonomi.  
  
Revisor för verksamhetsåret har varit Mats Blomgren, med suppleanten Tommy Donath, båda vid 

revisionsfirman PwC.  
  
Attestordning, arbetsordning för styrelsens arbete, arbetsfördelningen mellan styrelse och 

verksamhetschef och policydokument som till exempel placeringspolicy och forskningspolicy ses över en 

gång per år och har uppdaterats utifrån att Forska Utan Djurförsök övergick från att ha en 

verksamhetschef till en organisation med en annan ansvarsfördelning mellan styrelse och anställda under 

merparten av året, efter att verksamhetschefen slutat på egen begäran. Dokumentet ”Styrelsens 

arbetsordning” reglerar bland annat den finansiella rapporteringen och utvärderingen av den interna 

kontrollen.  
  
Inom Forska Utan Djurförsök finns en vetenskaplig kommitté samt ett ekonomi- och investeringsutskott. 

Ekonomi- och investeringsutskottet består i första hand av styrelseledamöter och anställda, men även 

andra personer kan adjungeras efter beslut av styrelsen. Den vetenskapliga kommittén består av 

styrelseledamöter med vetenskaplig kompetens samt forskare med kompetens inom relevanta 
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forskningsområden. Utskottets arbete leds av Forska Utan Djurförsöks anställda sakkunniga. 

  
Ansökningar om forskningsanslag granskas vid behov även av ytterligare externa experter som tillfrågas 

utifrån expertis inom aktuella områden för respektive ansökan. Personer som sitter i Forska Utan 

Djurförsöks styrelse och vetenskapliga kommitté kan söka anslag, men får inte delta i eller närvara vid 

några diskussioner eller beslut rörande sina egna ansökningar. Ansökningar från dessa personer ska alltid 

granskas av två externa experter. 
  
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har sitt kansli på Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm.  
Telefon 08-749 03 40. E-post info@forskautandjurforsok.se. 

  
På kansliet arbetade under året Carina Franzén 70% (Kanslichef/Marknads- och 

kommunikationsansvarig) t.o.m. 2020-02-28, Karin Gabrielson Morton 100% (Sakkunnig) samt Karolina 

Ekman 100% (Insamling). Från 2020-06-01 har Despina Hatziharalambous (administratör) tillkommit på 

först 60 % och sedan 80 % tjänst. All personal omfattas av kollektivavtal mellan Unionen och IDEA (som 

vid årsskiftet 2020/2021 bytte namn till Fremia efter samgående med en annan arbetsgivarorganisation). 

  
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök har 90-konto (plusgiro 90 70 90-5) och står därmed under tillsyn av 

Svensk Insamlingskontroll. Årsredovisningen är i sin helhet granskad av en auktoriserad revisor. 

  

  
Hållbarhetsupplysningar  
  
Forska Utan Djurförsök har en liten personalstab som vid årets slut bestod av två heltidsanställda och en 

deltidsanställt. All personal omfattas av kollektivavtal mellan Unionen och IDEA (från årsskiftet 

2020/2021 Fremia). Alla anställda finns i Sverige och arbetet utgår från Forska Utan Djurförsöks kansli i 

Hammarby sjöstad, Stockholm. Personalen omfattas av förmåner såsom 37,5-timmarsvecka (vid heltid) 

och friskvårdsbidrag. Kompetensutveckling sker både genom deltagande i seminarier och workshops 

arrangerade av bland annat Giva Sverige och extern kompetenshöjande utbildning. 
  
På grund av Corona-pandemin har en stor del av arbetet utförts på distans från hemmet och en stor del av 

verksamheten sköts digitalt. Även styrelsens möten sker digitalt. Därmed minskar organisationens 

sårbarhet och även miljöbelastningen i och med att resor undviks. 

  

  
Förväntad framtida utveckling  
  
För att snabbare kunna ersätta djurförsök har Forska Utan Djurförsök som mål att öka antalet 

forskningsprojekt som kan beviljas anslag och också öka anslagsbeloppen. Detta förutsätter fortsatt 

ökande inkomster från gåvor, arv och kanske även andra inkomstkällor. Vi vill också synas mer i 

forskningsdebatten, i sociala medier och i andra sammanhang där vi kan sprida information och kunskap. 

För att stödja denna utveckling planeras rekrytering av en verksamhetschef med inriktning mot strategiskt 

ledarskap.  
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Flerårsöversikt (sek) 2020 2019 2018 2017 2016 
Antal gåvogivare 8 111 7 753 8 054 8 302 8 636 
Bidrag autogiro/månad 162 568 168 191 172 886 178 507 171 334 
Anslagsutdelning 2 700 000 2 600 000 4 600 000 2 000 000 1 850 000 
Verksamhetens intäkter 5 086 191 5 824 271 6 873 281 6 185 712 6 703 522 
Medelantal anställda 3 3 3 3 4 
            
  

 

 

 

Förändring av eget kapital 

  Stiftelse Ändamålsb Balanserat Årets Totalt 
  kapital medel resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 5 508 825 2 528 050 1 372 402 -201 048 9 208 229 
Disposition av föregående 
års resultat:     -201 048 201 048 0 

Årets resultat       -204 793 -204 793 
Belopp vid årets utgång 5 508 825 2 528 050 1 171 354 -204 793 9 003 436 
            

            

           

            

 

  

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 1 171 354 
årets resultat -204 793 
 966 561 

  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 966 561 
  

  

  

  
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31   

  

 

 

Gåvor, arv, företagssamarbeten   4 702 880   5 311 796   

Övriga intäkter 1 383 311   512 475   

    5 086 191   5 824 271   

            

Verksamhetens kostnader 2         

Ändamål   -4 879 215   -5 985 424   

Insamling   -314 198   -318 133   

Administration   -230 179   -269 106   

    -5 423 592   -6 572 663   

Rörelseresultat   -337 401   -748 392   

            

Resultat från finansiella poster           
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar   6 595   135 235   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   127 173   13 637   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 160   -1 528   

Värdereglering värdepapper   0   400 000   

    132 608   547 344   

Resultat efter finansiella poster   -204 793   -201 048   

            

Årets resultat   -204 793   -201 048   

 



Stiftelsen Forska Utan Djurförsök 
Org.nr 802004-1441     

11 (16) 
  

          

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3, 4 9 249 089   9 914 781   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   81 125   167 438   

Övriga fordringar   2 000   177   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   96 220   68 486   

    179 345   236 101   

            

Kassa och bank   2 684 100   1 975 785   

Summa omsättningstillgångar   2 863 445   2 211 886   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   12 112 534   12 126 667   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

  

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

            

Stiftelsekapital   5 508 825   5 508 825   

            

            

Ändamålsbestämda medel   2 528 050   2 528 050   

Balanserat resultat   1 171 354   1 372 402   

Årets resultat   -204 793   -201 048   

    3 494 611   3 699 404   

Summa eget kapital   9 003 436   9 208 229   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   92 196   17 178   

Aktuella skatteskulder   45 759   48 506   

Övriga skulder   2 819 123   2 687 866   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   152 020   164 888   

Summa kortfristiga skulder   3 109 098   2 918 438   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   12 112 534   12 126 667   
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Noter 

  

Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  
Följande redovisnings- och värderingsprincip är väsentlig att beakta när stiftelsen upprättar  
årsredovisningen i enlighet med K3: 

  

Resultaträkningen 

  

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen 

räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det 

som erhållits eller kommer att erhållas. 

  

Gåvor 

  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen 

som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som 

organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 

gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall 

organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen. 

  

Bidrag 

  
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 

som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 

värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 
  

Försäljning och övriga intäkter 

  
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som 

intäkt linjärt över prenumerationstiden. Intäkter som inte har med organisationens primära verksamhet att 

göra redovisas som övriga intäkter.  
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Verksamhetens kostnader 

  

Ändamålskostnader 

 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till insamlingsstiftelsens uppdrag enligt 

stadgarna. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande och upplysande 

verksamhet inom ramen för ändamålet. När stiftelsen har förpliktigat sig att utföra  
en viss åtgärd gentemot tredje man bokförs detta som en kostnad. För forskningsanslag uppkommer en 

förpliktelse när stiftelsens forskningskommitté har rekommenderat anslag, styrelsen fattat beslut om 

anslag och detta skriftligen meddelats mottagaren. 

 

Insamlingskostnader 

 
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader är 

lönekostnader för de medarbetare som arbetar med insamling, samt kostnader för insamlingsaktiviteter, 

kampanjer, utskick och givarregister. Hit hör också de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma 

kostnaderna/samkostnaderna. 
 

Administrationskostnader 

 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Hit hör kostnader för revision, 

delar av hyra, administrativa system samt även fördelade gemensamma kostnader/ samkostnader såsom 

hela eller delar av ekonomifunktionen, lokalvård m.m. 

  

Balansräkningen 

  

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

  
Anläggningstillgångar 
  
Samtliga inköp av inventarier av mindre värde bokförs som kostnad. Stiftelsen är inte skattepliktig men 

använder Skatteverkets definition på mindre värde. 

  

Finansiella tillgångar 

  
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 

transaktionsutgifter.  

  
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 

anskaffningsvärde. 
  
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 

som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivnings-prövning. 
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Not 1 Övriga intäkter 

  2020 2019   

        

Utdelning Blanche Lindegrens fond 169 297 272 329   

Avkastning ränta ändamålsbestämda medel fr arv 214 014 240 146   

  383 311 512 475   

        

  

Not 2 Anställda och personalkostnader 

  2020 2019   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 3 3   

Män 0 0   

  3 3   

        

  

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 9 914 781 10 099 178   

Inköp, gåva, arv 642 060 2 185 375   

Försäljningar -1 307 752 -2 369 772   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 249 089 9 914 781   

        

Ingående nedskrivningar 0 -400 000   

Återförda nedskrivningar 0 400 000   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0   

        

Utgående redovisat värde 9 249 089 9 914 781   

        

  

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Namn 
Bokfört 

värde 
Marknads- 

värde   

Depå Garantum: strukturerade produkter, fonder, aktier 5 740 246 5 332 026   

Depå Swedbank: aktieinnehav, depå Robur fondinnehav 3 508 843 4 144 053   

  9 249 089 9 476 079   

        

  

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
I dagsläget kan vi inte se att corona-pandemin kommer att påverka vår verksamheten 2021 
negativt i någon väsentlig omfattning. Skulle krisen bli långvarig kan denna bedömning 
dock behöva revideras. 
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Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

  

  

  

    
Erik Walum Jan-Erik Strömberg 

Ordförande   

    

    

    
Eva Diesen Tove Rastad 

    

    

    

    

Anna Kers Hagberg  

    

    

  

  
Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift  
  

  

  

  
Mats Blomgren   
Auktoriserad revisor  
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Projekt som får anslag 2021 

I december 2020 beslutade Forska Utan Djurförsöks styrelse att dela ut totalt 2,7 miljoner i forskningsanslag, 

fördelade på 13 projekt, inför 2021. Mottagare av anslagen var: 

Per Artursson, Uppsala universitet, 200 000 kr  

”Gapanalys för optimerande prediktioner av hormonstörande substanser.” 

 

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, 200 000 kr  

”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller.” 

 

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, 250 000 kr  

”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?” 

 

Anna Falk, Karolinska institutet, 150 000 kr  

”Humana organoider som värdar och semi-in-vivo modeller av hjärnan för att ersätta djurförsök.”” 

 

Anna Forsby, Stockholms universitet, 350 000 kr  

”Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling.” 

 

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, 200 000 kr  

”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur.” 

 

Erik Hjort, Karolinska institutet, 200 000 kr  

”Monocyt-deriverade mikroglia från Alzheimer patienter som sjukdomsmodell och biomarkör” 

 

Pekka Korhonen, Karolinska institutet, 200 000 kr  

”Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet” 

 

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 200 000 kr  

”Kemisk avbildande analys av hudupptag – en analytisk metod för att ersätta och reducera djurförsök” 

 

Ivan Nalvarte, Karolinska institutet, 200 000 kr  

”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor.” 

 

Penny Nymark, Karolinska institutet, 150 000 kr  

”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer.” 

 

Stina Oredsson, Lunds universitet, 200 000 kr  

”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad 

djuranvändning.” 

 

Lena Öhman, Göteborgs universitet, 200 000 kr  
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer.” 
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