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Forska Utan Djurförsöks insamlingspolicy   
 

Forska Utan Djurförsök är en stiftelse som bildades 1964 i syfte att stödja forskning 
som gör att djurförsök kan ersättas. Vår viktigaste uppgift är därför att dela ut 
forskningsanslag till forskare och forskargrupper som utvecklar nya, djurförsöksfria 
metoder. Verksamheten bekostas genom gåvor och arv från allmänheten. Denna 
policy beskriver hur Forska Utan Djurförsök bedriver insamling för att se till att allt 
fler djurförsök kan ersättas med nya och bättre metoder nu och i framtiden.  
 
Denna policy beskriver även från vilka källor Forska Utan Djurförsök får finansiera sin verksamhet, när vi 
tackar nej till gåvor samt andra regler för vår insamling, t.ex. hur vi hanterar ändamålsbestämda gåvor och 
vid tvister om gåvor samt hur vi arbetar med text och bild i vår insamling, marknadsföring och annan 
kommunikation. Policyn är antagen av styrelsen. 
 
Vi definierar insamlade medel enligt följande: 
Insamlade medel är gåvor som mottagits från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och 
ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer av t.ex. 
värdepapper och fastigheter. 
 
Insamlingens ändamål  
Forska Utan Djurförsöks uppdrag är att stödja forskning som gör att djurförsök kan ersättas. Detta sker 
genom årlig utdelning av forskningsanslag till projekt som förväntas ersätta djurförsök med bättre metoder, 
samt genom att påverka politiskt, opinionsbilda, informera och utbilda. De flesta av våra insamlingar sker 
till Forska Utan Djurförsöks verksamhet i stort och avser inte ett specifikt projekt eller ändamål. 
 
Vilka vänder vi oss till när vi samlar in pengar? 
Forska Utan Djurförsök vänder sig både till privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser i 
insamlingsarbetet. Idag bekostas verksamheten till största delen genom gåvor och arv från privatpersoner 
och vi bedriver insamling med privatpersoner som främsta målgrupp, men vi arbetar även för att öka 
insamlingen från företag, stiftelser och organisationer. Vårt insamlingsarbete ska inte rikta sig till personer 
under 18 år.  
 
Hur vi samlar in pengar  
Vi använder olika insamlingsmetoder och prövar nya metoder för att effektivisera insamlingsarbetet och 
minska kostnaderna. Insamling bedrivs framför allt via utskick, vår hemsida, autogiro, e-post, sms, sociala 
medier och telefon. Vi informerar även om möjligheten att testamentera till oss, och testamenten är en 
viktig inkomstkälla för oss.  
 
Forska Utan Djurförsök följer Giva Sveriges och Svensk insamlingskontrolls regler och etiska riktlinjer för 
insamling. Det innebär bl.a. att innehållet i våra insamlingskampanjer och övriga kommunikation är 
sanningsenlig och korrekt och insamlingens ändamål är tydliga. Vi är transparenta angående hur gåvor till 
oss används.  
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Hur vi skildrar människor och djur i text och bild i samband med insamling 
Människor och djur ska skildras på ett värdigt sätt och med största respekt i bild och text. Med respekt för 
varje människas personliga integritet vill vi så långt det är möjligt inhämta samtycke vid publicering och vi 
använder inte bilder som kan upplevas som kränkande, närgångna eller på annat sätt utlämnande. När en 
person eller mindre grupp personer är tydligt identifierbara på bilder, så inhämtas samtycke innan 
publicering.  
 
Vid aktiviteter vi arrangerar så görs deltagarna medvetna om att fotografering/filmning och/eller 
ljudupptagning sker samt att bild eller ljud kan komma att användas för publicering på vår hemsida, i sociala 
medier, nyhetsbrev och information till givare eller liknande.  
 
Underleverantörer för insamling  
När vi anlitar underleverantörer för insamling upprättar vi alltid skriftliga avtal och försäkrar oss om att 
leverantörerna uppfyller vår insamlingspolicy, integritetspolicy och övriga relevanta regelverk. Vi upprättar 
en förteckning över dessa leverantörer. 
 
Gåvor i form av fast egendom, lösöre och värdepapper  
När Forska utan Djurförsök erhåller gåvor i form av fastigheter, lösöre, fondmedel eller värdepapper, 
avyttras dessa vanligen, om inte donationen eller testamentet inkluderade villkor eller instruktioner om 
annat.  Vi är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster, vilket innebär att vi 
kan använda det fulla värdet av donerade eller ärvda fastigheter, aktier och fondandelar i vår verksamhet.  
 
Forska Utan Djurförsök har inte som policy att bygga upp sitt kapital, men kan placera inkomna medel, eller 
behålla placeringen i enlighet med en fastställd placeringspolicy tills vi kan använda pengarna på ett 
strategiskt lämpligt sätt för att på mest effektiva sätt uppnå våra mål. Vi måste alltid försäkra oss om att 
den forskning vi stödjer håller god kvalitet och har potential att bidra till att djurförsök ersätts, och därför 
kan medlen inte alltid användas omedelbart för ändamålet. Vårt mål är att år för år öka summan vi betalar 
ut i forskningsanslag. 
 
Andra intäkter 
En mindre del av Forska Utan Djurförsöks intäkter utgörs av gåvor, anslag och sponsring från organisationer, 
företag och andra stiftelser, samt försäljning av trycksaker, vykort och julkort, klistermärken och liknande. 
Forska Utan Djurförsök får även vissa intäkter när personal och andra representanter föreläser t.ex. som 
gästföreläsare på universitet, hos företag eller organisationer, eller deltar som konsulter i projekt eller 
annan verksamhet som ligger i linje med Forska Utan Djurförsöks mål. 
 
Hur får vi finansiera verksamheten och när tackar vi nej till en gåva? 
Forska Utan Djurförsöks stiftelseförordnande berör inte hur stiftelsens verksamhet får finansieras eller 
eventuella begränsningar.  
 
Forska Utan Djurförsök förbehåller sig dock rätten att tacka nej till en gåva om givaren knutit villkor till 
gåvan som vi inte kan uppfylla eller som inte överensstämmer med våra värderingar, om vi har starka skäl 
att misstänka att givares värderingar eller verksamhet står i strid med våra värderingar eller om det finns 
misstanke att gåvan har ett etiskt olämpligt ursprung. Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får 
oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster eller annat som Forska Utan Djurförsök inte 
kan använda och inte kan avyttra, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion 
till gåvan i sig. 
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Vi har 90-konto, följer Giva Sverige kvalitetskod och kontrolleras av auktoriserad revisor och 
tillsynsmyndighet 
Forska Utan Djurförsök har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för att inneha ett 
sådant konto. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet 
håller hög kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor används för ändamålet. 
 
Vi är också medlemmar i Giva Sverige och följer den kvalitetskod för insamlingssektorn och därmed det 
ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag som Giva Sverige tagit fram.  
 
Vi tillämpar god redovisningssed, kontrolleras av auktoriserad revisor samt av Svensk insamlingskontroll, 
och lämnar årligen in årsredovisning till Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för stiftelser. Såsom 
medlem i Giva Sverige publicerar vi årligen en effektrapport som, liksom årsredovisningen, finns tillgänglig 
på vår hemsida.   
 
Givarens integritet  
På Forska Utan Djurförsök värnar vi om våra givares personliga integritet. Som givare ska du alltid kunna 
känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi har en separat integritetspolicy som är utarbetad 
efter kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och de krav som Giva Sverige ställer på sina medlemmar.  
För närmare information se dokumentet ”Forska Utan Djurförsöks Integritetspolicy”.  
 
Som givare kan du alltid ändra eller avsluta ditt givande, och som givare har du rätt att få information om, 
korrigera och begära att vi ska radera uppgifter om dig som finns lagrade i vårt register. Om en givare 
önskar vara anonym så respekteras detta. 
 
Givarservice 
Forska Utan Djurförsöks givarservice nås via e-post, telefon och brev. Vi är måna om att givare som 
kontaktar oss får hjälp och tillförlitliga svar på sina frågor så snabbt som möjligt.  
 
Tack för gåva och information till givare 
Forska Utan Djurförsök ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor för att bekräfta mottagandet, särskilt 
vid givarens första gåva och vid större gåvor. Generellt får givaren ett tack och gåvan bekräftas genom 
samma kanal som gåvan getts, dvs digitalt eller via sms om gåvan getts digitalt eller via sms/swish eller 
postalt om gåvan getts via Plusgiro som svar på en postal kampanj.  
 
Forska Utan Djurförsök rapporterar om vår verksamhet och resultat genom postala utskick, e-post och sms, 
sociala medier och på vår hemsida. Givare som avsagt sig information från Forska Utan Djurförsök eller som 
inte lämnat kontaktuppgifter, har möjlighet att själv ta reda på hur stiftelsen använder insamlade medel via 
vår hemsida och våra konton på sociala medier. Vår årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan, liksom 
information om vilka forskningsprojekt som får anslag och vår effektrapport. 
 
Ändamålsbestämda gåvor  
Forska Utan Djurförsök önskar främst motta gåvor som inte är ändamålsbestämda utan där gåvan kan 
användas där de bäst behövs och gör mest nytta inom den verksamhet som Forska Utan Djurförsök 
bedriver. Forska Utan Djurförsök försöker i största möjliga mån tillgodose givarens önskemål om att en gåva 
eller donation ska användas för ett visst forskningsändamål eller andra önskemål från givarens sida. 
Ändamålsbestämda gåvor noteras i ett dokument och fördelas till lämplig anslagstagare, projekt eller 
verksamhet i samband med den årliga anslagsutdelningen eller så snart det är möjligt att använda medlen i 
enlighet med givarens önskemål. Hur gåvan använts noteras i dokumentet. 
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Återbetalning av gåva  
Forska Utan Djurförsök återbetalar, på begäran, senaste gåvan om givaren ångrar sig inom en månad från 
gåvotillfället eller om det uppstått tvivel om att en gåva givits frivilligt. Om en gåva är avsedd för ett 
ändamål som Forska Utan Djurförsök inte uppfyller inom rimlig tid, tar Forska Utan Djurförsök kontakt med 
givaren om det är möjligt och gåvan återbetalas till givaren på begäran. 
 
Tvistiga gåvor  
Om tvist eller bestridanden uppstår så samråder vi med juridisk expertis för att utreda eventuella 
konsekvenser och bedömer från fall till fall hur vi ska agera. Forska Utan Djurförsöks hållning är att givarens 
eller testatorns intentioner med gåvan alltid ska respekteras så långt som möjligt. 
 
Insamlingspolicyns giltighetstid  
Denna insamlingspolicy har antagits av styrelsen för Forska Utan Djurförsök, Slottsbacken 8, 111 30 
Stockholm. Policyn gäller tills vidare från och med beslutsdatumet och revideras vid behov. 
 
Policyn fastställdes vid styrelsens möte den 14 juni 2022 
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