
 1 

    
 
 
 
 
 

 
 

Lärarprogrammet 
Examinator: Christina Hultgren 

Handledare: Kenth Dimberg 

 

 

 

 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

 

 

Djurförsök och försöksdjur förr och nu 
Gymnasieelevers tankar och värderingar 

 

Linnéa Eng 
 

April 2011 

 

 

C-nivå 30hp 

Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet 300hp 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Till min mormor Anna-Lisa



 3 

Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen är baserad på en enkätundersökning samt intervjuer med gymnasielever 
angående deras tankar kring djurförsök. Jag har intervjuat studenter från två olika 
naturbruksgymnasier. Båda har inriktningen djurvård men det är endast en av dem som ger en 
specialiseringskurs inom forskningsdjur. 
Min frågeställning är att undersöka om elever som läser kursen i försöksdjurskunskap har en 
annan inställning än de elever som endast läser djursjukvård. Som resultaten visar så är de 
eleverna som läser specialiseringskursen mer positiva till både djurförsök och att jobba med 
försöksdjur. De har också en mer korrekt bild och större vetskap om hur verkligheten ser ut 
för försöksdjuren. Detta beror till stor del på att de har lärare som är utbildade 
försöksdjurstekniker och har arbetat länge med försöksdjur inom forskningsvärlden. 
De elever på gymnasiet där specialiseringskursen inte finns är negativt inställda till djurförsök 
och anser att djuren torteras och lever under hemska förhållanden. Då de inte ges någon 
undervisning om forskningsdjur så har deras uppfattning formats genom media, vilket har 
framgått i enkäterna, till exempel tidningen Djurens rätt. Andra elever ”bara vet” hur 
verkligheten ser ut för försöksdjuren. De har heller inga kunskaper om regelverket kring 
forskning och den etiska nämndens uppgift. 
I uppsatsen ingår även en stor del historia om djurförsök förr i tiden. Det är viktigt att ha 
kunskap om historien eftersom det ger en bild av hur människans förhållningssätt till djuren 
har formats och förändrats över tid.  
 
Nyckelord: försöksdjur, djurförsök, etik, djurens rättigheter, naturbruksgymnasium. 
 
 
Abstract 
 
This essay is based on a survey and interviews with high school students regarding their 
thoughts about animal testing. I have interviewed students from two different high schools in 
Sweden; both are agricultural high schools but only one have got laboratory animal science as 
a special orientation in the education. The issue on which this essay is based on is whether or 
not the students who are studying laboratory animal science have a different view on lab 
animals than students only reading animal healthcare have. As the results show, the students 
who are studying laboratory animal science are more positive towards both animal testing and 
also working with lab animals. They also have a more correct view and understanding of the 
reality of lab animals since they are given an up-to-date education from teachers who has been 
working in labs and with lab animals. 
Students not given this special orientation in the subject has a view of animal testing as a very 
negative thing where animals are tortured and held under cruel circumstances. There negative 
view of laboratory animal and animal testing is an understanding mostly caused by media, but 
some of the students “just know” how the reality is for the lab animals. Moreover, the 
students lack knowledge about the strict regulation that surrounds scientific studies on 
animals and they do not know about the ethic counsel and its purpose. 
A large part of history about animal testing in the early days is also included in this essay. I 
think it is important to have knowledge about our history in order to understand how our 
relationship towards animals have changed over time. 
 
Keywords: laboratory animal, animal testing, animal ethics, animal rights, agricultural high 
school. 
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1. Inledning 
Orden ”djurförsök och försöksdjur” väcker i de allra flesta fallen starka reaktioner hos de 

personer som hör dem. Oftast är reaktionerna negativa på grund av att man redan har skapat 

sig en bild av djurförsök som plågsamma och onödiga. Den bilden har till stor del skapats av 

media och av djurrättsorganisationer, vilket har fått till följd att forskare inom till exempel 

läkemedelsindustrin tyvärr blir mer återhållsamma med att sprida information om hur 

forskningen går till.  

Men hur såg det ut förr i tiden när människan började fundera på hur kroppen fungerade och 

hur den såg ut invärtes? När den medicinska och fysiologiska eran började, hur såg det ut då? 

Använde man djur då också och fanns det motståndsgrupper? Dessa frågor ska få ett svar i en 

historisk tillbakablick som följer nedan. Hur ser det ut idag på djurförsöksfronten? Vad 

forskas det om, hur forskar man, vilka djur används, hur går olika typer av forskning till och 

forskas det enbart för människans bästa? Hur ser det ut på naturbruksgymnasier där djur 

används i undervisningen; måste även skolorna skicka in ansökan till etiska nämnden för 

godkännande av att använda djur i undervisningen? Dessa frågor, och många andra, ska också 

få ett svar. En viktig aspekt som kommer att beröras under hela arbetet är etiken och hur 

synsätten på djuren har förändrats över tid. 

 

1.1 Bakgrund 

Problematiken kring djurförsök är att kunskapen om hur de bedrivs är väldigt liten, och främst 

förbehållen de elever som läser specialiseringen mot forskningsdjur på vissa 

naturbruksgymnasier, samt förstås forskare. Då denna specialisering inte ges på alla 

naturbruksgymnasier är det en smal utbildning som endast en handfull elever läser tredje året 

på gymnasiet. Den lägger grunden till en yrkesexamen som försöksdjurstekniker om man 

lägger till en längre praktik efter avslutad kurs. Det är av stor vikt att det är utbildad personal 

som jobbar med försöksdjur då man måste ha kunskaper om djurartens normala beteende, 

kunna assistera forskare samt hantera djuren. 

Intresset för djurs lidande och välmående har ökat markant de senaste åren och det är främst 

aktivisterna som genom lobbyverksamhet har fört frågan framåt och vinner ny mark hela 

tiden. Under krigsåren fick djurskyddsfrågorna inte någon större uppmärksamhet av naturliga 

orsaker; människor hade nog med att överleva själva. Men både innan och framförallt efter 

krigsåren har nu frågorna åter fått ett uppsving. De etiska begreppen och antagandet om att 

människan skulle vara överlägsen andra icke-mänskliga arter börjar nu ifrågasättas och 
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utmanas framförallt i västvärlden (Ryder, 2001). I boken Det politiska djuret hävdar Ryder att 

moral bör baseras på förmågan att känna smärta, dvs. smärtkänslighet, och att åtskilja arter på 

det vis som görs idag där människan ses som överlägsen är en irrationell fördom och som han 

kallar för artism (Ryder, 2001). 

1.2 Historisk tillbakablick 

Ända sedan tidernas begynnelse har människan varit sammanlänkad med övriga djur och den 

biomedicinska forskningen är lika gammal som människan själv (Öbrink & Waller, 1996). Vi 

har varit jägare och varit beroende av bytesdjuren för överlevnad. Vi har varit nomader och 

flyttat med djuren när de har vandrat till nya betesmarker, och en del folkslag lever så än idag.  

 

Han som banade väg för en kallare syn på djuren var filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr). Han 

ansåg att djuren saknade förnuft och människan hade inte några moraliska förpliktelser 

gentemot dem eftersom det inte finns något gemensamt mellan människa och djur.1 När det 

kommer till att använda levande djur för forskningsändamål var det den grekiske läkaren 

Erasistratus (300-250 f.Kr) som var först, men den som verkligen var först med att utföra 

djurexperiment var Galenos (129-200 e.Kr). Hans fysiologiska system var accepterat ända 

fram till 1500-talet. När Rom föll tynade forskningen bort och det var inte förrän vid 

Renässansen som forskningsverksamheten kom tillbaka.2  

 

1.2.1 Renässansen 

Under renässansen (1300-1600-talet) kom en tidsanda då människan framhävde sig själv som 

unik och betydelsefull, och detta synsätt gjorde att djuren behandlades sämre och värre. 

Levande djur användes i den naturvetenskapliga forskningen för att förstå människokroppen. 

Den ledande personen inom vivisektion var René Descartes (1596-1650). Ordet vivisektion 

kommer av latinets vivus – levande och sectio – snitt och betyder dissekering av ännu levande 

djur.3 Enligt Descartes hade djur ingen själ och kunde alltså inte erfara någon smärta. Han 

formulerade idén om att djur är automater som saknar medvetande, tankar, känslor eller 

mentalt liv. Att de skrek när han skar i dem förklarade han med att det blev fel i maskineriet, 

på samma sätt som det låter illa om en maskin som saknar olja (Singer, 1999).  

Det fanns flera som sympatiserade med djuren men de var i klar minoritet (Ryder, 2001). Den 

rådande uppfattningen var att djuren hade skapats för människan att nyttja och härska över. 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Aristoteles [2011-04-05] 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Galenos [2011-04-05] 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vivisektion [2011-04-05] 



 7 

 

1.2.2 Antivivisektioniströrelser – det första motståndet mot djurförsök 

Det var inte bara från allmänheten som djurförsöksverksamheten mötte motstånd utan även 

från den medicinska professionen (Öbrink & Waller, 1996). Läkaren och fysiologen Marshall 

Hall (1790-1857) kände stort obehag inför sina djurförsök och experiment. Enligt Öbrink & 

Waller (1996) ansåg Hall att djurförsök borde regleras i lag och att fem principer skulle gälla 

för djurförsök: 

1. Djurexperiment bör aldrig göras om nödvändig information kan fås på annat sätt. 

2. Inget djurexperiment skall göras utan ett klart och uppnåeligt mål. 

3. Man bör undvika onödiga upprepningar av experiment, speciellt om tidigare 

experiment har utförts av välkända forskare. 

4. Varje försvarbart experiment skall genomföras med minsta möjliga åsamkan av 

obehag eller lidande. 

5. För att upprepning skall kunna undvikas bör varje försök bevittnas av någon annan 

närvarande 

 

Dessa regler skrev Hall ner i början av 1800-talet och de är väldigt lika våra dagars regler 

gällande djurförsök (Öbrink & Waller, 1996).  

 
Det var England som på 1700-talet regelbundet började protestera mot djurplågeri. År 1876 

kom världens första djurskyddslag som omfattade djurexperiment, mycket tack vare Charles 

Darwin (1809-1882). ”The Cruelty to Animals Act” kom att gälla i 110 år ända fram till 1986 

då Storbritannien fick sin nya lag ”Animals (Scientific procedures) Act”. I Storbritannien 

fordras det en personlig licens för att få utföra djurförsök. Licensen anger i detalj vad för slags 

djur som forskaren får använda, och allt från djuravdelningar till licenser övervakas av 

välutbildade inspektörer från Home Office. Så har det varit ända sen 1876 och det har gett en 

mycket tillförlitlig statistik över användandet av försöksdjur (Öbrink & Waller, 1996). 

1822 bildades ”Nordiska Samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet” i 

Sverige. Det döptes senare om till ”Nordiska Samfundet mot plågsamma djurförsök” (Öbrink 

& Waller, 1996). 

 

Det finns tre anledningar till att det finns opposition mot djurförsök: 

1. Uppfattningen om djurens rättigheter. 

2. Bristande kunskap om behovet av djurförsök och hur djurförsök utförs. 
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3. Berättigade anmärkningar på forskningsverksamheten. 

 

Orsak 1 kan delas in i grupperna Animal Rights (AR), Animal Welfare (AW), Animal 

Liberation (AL) och Anti-Vivisection (AV). Animal Rights och Animal Liberation är de 

grupper som fördömer djurförsök utifrån rent filosofiska resonemang.  

Orsak 2, hit hör grupperna Animal Welfare och Anti-Vivivsection och mycket av deras 

motstånd beror på bristande kunskap och felaktig information om vad djurförsök egentligen 

innebär. Forskarsamhället bär stor skuld i det här eftersom det har varit väldigt inaktivt med 

att bidra med information och upplysning. Det finns en bra hemsida på Internet som heter 

www.djurforsok.info som ger saklig och tydlig information om djurförsök. 

Orsak 3. Det har inte saknats fog för kritiken som har riktats mot forskning med djur. Om 

oppositionen ska upphöra måste forskarna ”hålla rent framför egen dörr” och detta kan endast 

uppnås med utbildning och ökad etisk medvetenhet.  

 

1.2.3 Försöksdjursvetenskapen 

I slutet av 70- och början på 80-talet så minskade användandet av försöksdjur trots att 

forskningen fortfarande ökade. Detta berodde på två saker; dels effekten av motståndet mot 

djurförsök men framförallt av Försöksdjursvetenskapen (Laboratory Animal Science, LAS).  

Försöksdjursvetenskapen är en hjälpvetenskap och den definieras enligt följande av en 

arbetsgrupp inom Scand-LAS: 

 

”The study of the scentific, legally approved 

and ethically acceptable use of animals in 

biomedical research, i.e. a multidisciplinary 

field encompassing genetic, metabolic 

(nutritional), microbiological, environmental 

and sociological (ethological) points of 

view, husbandry, animal experimental 

technology and the scientific use of animal 

species as models for other species or man”. 

(Öbrink & Waller, 1996) 
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1.3 Nutid – Har djurförsöken ökat vår kunskap? 

Vad har djurförsöken då haft för betydelse för vårt biomedicinska vetande? Det mesta av 

kroppens, både människor och djurs, funktioner har vi lärt oss utifrån djurförsök. Ett specifikt 

exempel är att alla vaccin mot virussjukdomar har startat från djurförsök, t ex smittkoppor, 

tyfus och polio.4 Marsvin har visat sig vara oerhört känsliga mot tuberkulos och tack vare dem 

har tbc hos djur och människor kunnat bekämpas. Även fast diabetes inte har nått sin slutliga 

lösning så är den inte längre en dödsdom. Försöksdjur har använts till framställande av 

insulin. Genom försök framförallt på hundar så har hjärt-lungmaskinen utvecklats, och all 

hjärt- och lungkirurgi är idag möjlig på grund av att försöksdjur har använts inom forskning 

och undervisning.5 

Trots att vi idag kan och vet så mycket mer än för endast 40-50 år sedan så återstår det så 

oändligt mycket mer att upptäcka inom bland annat biomedicinen. En illustration av hur lite vi 

trots allt fortfarande kan är: Människan kan syntetisera äggvitemolekyler som är över 100 

aminosyror långa medan en bakteriecell kan göra över 3000 synteser samtidigt på 2-3 

sekunder, och då är vissa synteser över 100 aminosyror långa. Människan kan bara göra en 

syntes åt gången. Men vi är kloka nog att ta cellerna till hjälp till saker vi inte kan göra själva, 

till exempel alkohol där vi använder jästceller.6 

 

1.3.1 Forskningen idag 

Forskningen som bedrivs in Sverige idag är dels så kallad grundforskning och dels 

produktions- och testverksamhet. Grundforskning är sökande efter ny kunskap och har ofta 

inte någon omedelbar tillämpning i sikte utan målet är att försöka förstå någon del av 

livsmekanismerna (Öbrink & Waller, 1996). All grundkunskap får användning senare i 

tillämpade problem. All ny medicin måste farlighetstestas innan den får komma ut på 

marknaden och visa att den inte ger skadliga biverkningar. Testerna som görs kontrollerar 

medicinens toxicitet (giftighet), teratogena skador (utvecklingsskador) och att de ärftliga 

mekanismerna inte påverkas genom mutationer.7 Cancerogena tester är obligatoriska då 

cancer kan uppstå om medicinen påverkar mutationshastigheten hos generna. Ett annat viktigt 

område inom produktions- och testverksamheten är produktionen av vaccin. Första delen i 

framställningen av vaccin går till genom att man låter ett avdödat smittämne orsaka bildning 

                                                
4 www.djurforsok.info [2011-03-15] 
5 www.djurforsok.info [2011-03-15] 
6 www.djurforsok.info [2011-03-15] 
7 www.djurforsok.info [2011-03-17] 
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av antikroppar hos djuret. Då produceras stora mängder antikroppar som man kan tillverka 

vaccin av (Öbrink & Waller, 1996). 

Myndigheterna i Sverige har tagit allvarligt på de etiska problem som föreligger djurförsök 

och som försöken skapar, men kommit fram till att de är nödvändiga för den biomedicinska 

forskningen. Djurförsök är en laglig verksamhet som omgärdas av lagar och förordningar och 

som kontrolleras noga av den etiska nämnden.8 

 

1.4 Smärta  

Smärta är en livsviktig funktion, utan den skulle vi få svårt att undvika skador och göra oss 

illa utan att märka det. Smärta och obehag är till för att skydda kroppen och smärta uppstår 

när en vävnad skadas mekaniskt, termiskt eller kemiskt. Just smärtreducering och om djuren 

upplever obehag är en central del i för dem som handskas med försöksdjur och de som utför 

försöken. För att återknyta till Benthams uttalande ”The question is not, can they reason?, nor 

can they talk?, but can they suffer?” (Öbrink & Waller, 1996) så är det just risken att djuret 

upplever obehag eller smärta som måste beaktas i försök där någon form av ingrepp ingår.  

Betoningen ligger på att det är en fråga om en upplevelse, vilket förutsätter att djuret är 

medvetet med en fungerande hjärnbark. Lidande är ett resultat av smärta och distress och det 

uppkommer om djuret utsätts för smärta och distress under lång tid och det har hög intensitet. 

Smärta är något som upplevs av medvetandet, men djuret kan också påverkas av retningar 

utanför kroppen såsom tryck och värme. Dessa är inte smärtretningar eftersom de sker i 

kroppsperiferin utan de kallas istället för nociceptiva retningar. Nociceptiv kommer från det 

latinska ordet nocere som betyder ”att skada”. Som tidigare nämnts så är en förutsättning för 

att de nociceptiva retningarna ska leda till smärta en vaken hjärnbark, och ett tecken på att 

djuret upplever smärta är att det ger en smärtreaktion. En smärtreaktion är en viljemässig 

reaktion där djuret till exempel vänder huvudet mot stället där det gör ont, gnäller eller 

försöker komma loss. Smärtcentrat, som sitter i pannloben, är väldigt liten hos hund och katt 

medan den är stor hos människan. Alla däggdjur kan känna och uppleva smärta och det är den 

kunskapen som står till grund för hur vi ska behandla försöksdjuren (Öbrink & Waller, 1996). 

 

Ett försöksdjur som inte mår bra eller får utstå smärta är inget bra ”instrument” att grunda 

forskningsresultat på. Därför måste man se till att ingrepp som utförs sker på ett sådant sätt att 

postoperativ smärta minimeras och att djuret får tillräckligt med vätskeersättning, eftersom 

                                                
8 www.djurforsok.info [2011-04-17] 
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det har visat sig att människor som får för lite vätska efter en operation drabbas av huvudvärk. 

För att veta om djuret känner smärta efter en operation måste man lära sig vad som är normalt 

beteende hos ett friskt djur, med hänsyn till ålder, kön och djurslag. Detta ställer krav på 

relevant utbildning hos djurskötaren.9 

 

1.5 Naturbruksgymnasier 

På våra naturbruksgymnasier där kurser i djursjukvård på smådjur ges används djur i 

undervisningen. Det är allt från kaniner och råttor som finns i djurstallarna på skolan, till 

elevernas eller lärarnas egna hundar som används i till exempel beteendestudier och sjukvård. 

Men för att få använda djur som inte är försöksdjur krävs det ett godkännande från etiska 

nämnden (Eksell, muntligt, 1998). Det man då ansöker om är dels att inte behöva använda 

destinationsuppfödda djur, dels att man beskriver vad djuren ska användas till. Ett exempel 

kan vara att få ett godkännande på att använda privata hundar till att öva att lägga tassbandage 

på. Hur många naturbruksgymnasier som efterlever det här har inte blivit undersökt i den här 

uppsatsen. 

På kursen där eleverna läser om forskningsdjur finns möss och råttor på skolan som eleverna 

lär sig att fixera på rätt sätt, ta blodprov samt hur man för ner en sondmatningsslang i svalget. 

Dissektioner utförs på redan döda råttor och möss som beställs utifrån (Holmberg, muntligt, 

1998). 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

 
Frågeställningen i det här arbetet handlar om hur elever från två olika naturbruksgymnasier i 

Sverige tycker och tänker om och kring försöksdjur och djurförsök. Syftet med arbetet är att 

försöka utröna om elevernas åsikter på de båda skolorna skiljer sig markant från varandra 

beroende på om de läser kursen om forskningsdjur eller inte.  

Det gemensamma för de båda gymnasieskolorna är att det bedrivs undervisning i 

djursjukvård, men det som skiljer dem åt är att det ena gymnasiet även undervisar i 

försöksdjurskunskap och att eleverna får praktisera i forskningsmiljö där djur används.  

Frågorna som det här arbetet utgår ifrån är följande: 

 

                                                
9 www.djurforsok.info [2011-04-27] 
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• Hur resonerar fyra klasser gymnasieelever på två naturbruksskolor i Sverige kring 

djurförsök och försöksdjur? 

• Vilken roll spelar utbildningens inriktning på elevernas etiska uppfattning kring 

djurförsök? 

• Hur insatta är de elever som inte läser kursen om försöksdjur hur forskning med djur i 

Sverige går till? 

2. Metod 
Enkäter har skickats ut till elever i årskurs 1-2 på norra gymnasiet och årskurs 2-3 på södra 

gymnasiet. Anledningen till att inte årskurs 1 på södra gymnasiet ingår i rapporten är att de 

var ute på praktik vid enkättillfället. Jag har även genomfört intervjuer med slumpmässigt 

utvalda elever från årskurs 3 forskningsdjur och årskurs 1, norra gymnasiet. Syftet var att få 

en mer nyanserad bild än de som enkätsvaren kan ge. Jag har även fördjupat mig i den 

litteratur, Internet inkluderat, som finns om djuretik, djurförsök och forskning. Detta i syfte att 

kunna ge en så bred bild som möjligt om den utveckling som har skett historiskt och fram till 

idag, främst vad gäller den etiska synen på djuren som används inom forskning.  

Jag kommer att redovisa elevernas åsikter så som de har redovisats i enkäterna utan att väga 

in mina egna personliga åsikter. Statistik kommer att sammanställas utifrån enkätsvaren. Jag 

kommer inte att föra personliga diskussioner om ämnet. 

 
 

3. Resultat 
 
Enkäter delades ut till eleverna i årskurs 1-3 på två olika gymnasier.  

Antal elever i varje årskurs som svarade på enkäten: 

Djur åk 1, norra gymnasiet: 19st 

Djur åk 2, norra gymnasiet: 17st 

Djur åk 2, södra gymnasiet: 17st 

Djur åk 3, södra gymnasiet: 3st 

Djur åk 3 (forskningsdjur), södra gymnasiet: 9st 

 

Utöver enkäten så intervjuade jag fyra elever som läste forskningskursen i årskurs 3 på södra 

gymnasiet och fem elever i årskurs 1 på norra gymnasiet. I årskurs 1 läser eleverna endast 

djurvård. 
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Fråga 4 i enkäten: Inom vilka följande områden tycker du att användningen av 

försöksdjur är försvarbart? Följande sex områden fanns att välja på och det är en 

flervalsfråga; Läkemedelsindustrin, Foderförsök, Beteendestudier, Toxiska försök, 

Naturbruksskolor och Inget av ovanstående. Resultaten för årskurs 2, 3 och 3-forskningsdjur 

på södra gymnasiet och årskurs 1 och 2 på norra gymnasiet redovisas i figurerna 1-5. 

 

 
Fig. 1. Resultat från eleverna i årskurs 2 på södra gymnasiet som visar inom vilka områden de tycker att 
användningen av försöksdjur är försvarbart.  
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Fig. 2. Resultat från eleverna i årskurs 3 på södra gymnasiet som visar inom vilka områden de tycker att 
användningen av försöksdjur är försvarbart.  
 

 
Fig. 3. Resultat från eleverna i årskurs 3 (läser kursen forskningsdjur) på södra gymnasiet som visar inom vilka 
områden de tycker att användningen av försöksdjur är försvarbart.  
 

 
Fig. 4. Resultat från eleverna i årskurs 1 på norra gymnasiet som visar inom vilka områden de tycker att 
användningen av försöksdjur är försvarbart.  
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Fig. 5. Resultat från eleverna i årskurs 2 på norra gymnasiet som visar inom vilka områden de tycker att 
användningen av försöksdjur är försvarbart.  
 

Fråga 5: Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens 

bästa? 

 
Fig. 6. Resultat från årskurs 1 och 2 på norra gymnasiet och årskurs 2, 3 och 3-forskning på södra gymnasiet 
angående vad de tycker om forskning med fokus på djurens välfärd. 
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Fråga 6: Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av 

dina lärare i utbildningen? 

 
Fig. 7. Andelen som var nöjda med utbildningen med avseende på hur mycket information de har fått om 
djurförsök och försöksdjur. 
 

Fråga 10: Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? 

 
Fig. 8. Andelen elever som skulle kunna tänka sig att jobba med försöksdjur i framtiden. Resultat från årskurs 2, 
3 och 3-forskning på södra gymnasiet och årskurs 1 och 2 på norra gymnasiet. 
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En av de första frågorna i enkäten gällde om eleven tyckte att det fanns områden där det var 

berättigat att använda sig av försöksdjur. Här skulle eleven skriva med egna ord vilka 

områden som var ok, om det fanns några som var det. Som synes i figur 9 så var det många i 

framförallt årskurs 1 på norra gymnasiet som inte tyckte att det var berättigat att använda 

försöksdjur överhuvudtaget.  

 
Fig. 9. Antal elever från årskurs 1 och 2 på norra gymnasiet som redogör inom vilka områden de tycker att 
användandet av försöksdjur är berättigat.  
 
 
 
I figur 10 ser vi resultatet från samma fråga som ovan men här från eleverna på det södra 

gymnasiet, det är årskurs 2, 3 och 3-forskningsdjur som har svarat. Noterbart här är att inga 

elever har svarat att det inte är ok att använda sig av försöksdjur. Däremot har inga svarat att 

beteendestudier skulle vara godtagbart 
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Fig. 10. Antal elever från årskurs 2, 3 och 3-forskningsdjur på södra gymnasiet som redogör inom vilka områden 
de tycker att användandet av försöksdjur är berättigat.  
 
Fråga 3 i enkäten handlade om rangordning av olika djurgrupper utifrån hur stort 

känslomässigt värde de hade för eleven. Eleverna fick gradera de olika grupperna utifrån 

rangskalan 1-10, där 1 står för högt känslomässigt värde och 10 är ett lågt värde. Ett tydligt 

resultat som framgår i figur 11 är att gruppen däggdjur med hund, häst och katt har störst 

känslomässigt värde för alla elever, oavsett skola, årskurs och inriktning. Många elever satte 

alla djurgrupper som nummer 1 med hänvisning till att alla djur har lika stort värde, och syftar 

då på djurens egenvärde. I stort sett så är alla resultaten lika för årskurserna överlag, men hos 

gruppen apor kan man urskilja en större skillnad mellan årskurs 3 som läser forskningsdjur 

och övriga klasser. Hos årskurs 3-forskning har gruppen apor ett större värde jämfört med de 

övriga årskurserna. Överlag tyckte de att rangordningen var svår, men tvingades de välja 

skulle alla utom en sätta gruppen med hund, häst och katt först. Anledningarna var att de 

djuren stod dem närmast känslomässigt och det var även de djuren som flest elever hade 

kommit i kontakt med. Anledningarna till varför den djurgrupp som kom på sista plats gjorde 

det varierade, det kunde vara allt från att rundmunnar är äckliga till att eleven inte hade 

kommit i kontakt med den aktuella djurgruppen och inte hade någon känslomässig koppling 

till den.  
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Fig. 11. Rangordning av olika djurgrupper utifrån ett känslomässigt värde. Ett lågt medelvärde indikerar en hög 
rang på den känslomässiga skalan, medan ett högt medelvärde indikerar en låg rang. Till exempel så värderas 
däggdjuren högre än fiskar och rundmunnar. 
 
 

3.1 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse för elevernas enkätsvar och deras tankar bakom dessa så gjorde 

jag ett slumpmässigt urval av fyra elever i årskurs 3-forskning på södra gymnasiet och fem 

elever i årskurs 1 på norra gymnasiet. Intervjuerna är presenterade i sin helhet som bilaga 3 

och 4. 

 

Det framgick tydligt att eleverna i årskurs 3-forskning på södra gymnasiet hade haft i princip 

samma inställning och bild av försöksdjur som eleverna i årskurs 1 på norra gymnasiet. Men 

efter kursens gång så hade den inställningen förändrats. Vid kursens slut så hade eleverna gått 

från att vara väldigt negativt inställda till djurförsök till att bli mer positiva. Lärarna som hade 

forskningskursen fick mycket beröm från eleverna för deras kunnighet och engagemang. Rent 

kunskapsmässigt så värdesatte de elever som jag intervjuade det de hade fått lära sig om lagar 

och förordningar kring djurförsök, samt vad den etiska nämnden fyller för funktion. 

På den negativa sidan nämndes att eleverna önskade längre praktik samt att det var för långt 

uppehåll mellan teori och praktik. 

 

På det norra gymnasiet så är bilden av ett försöksdjur att det är råttor eller möss i trånga burar. 

En av eleverna jag intervjuade önskade uttryckligt att få utbildning inom 
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försöksdjurskunskap. Andra åsikter som kom fram var att avel av vissa djur kunde likställas 

med djurförsök, till exempel framtagandet av Belgisk blå och vit boskap, så kallad belgian 

blue, och avel med fysiskt extrema hundraser.  

 

4. Diskussion 

4.1 Metodval  

Jag valde att arbeta med ett förhållandevis stort antal elever i olika årsklasser från två olika 

naturbruksgymnasier. Arbetets utgångspunkt är att beskriva elevernas åsikter dels genom en 

enkät och dels genom intervjuer. Enkäten är utformad så att den kommer att ge mig en bild av 

elevernas åsikter som sedan sammanställs och jämförs i resultatdelen. Enkäten är utformad så 

att den enbart kommer att ge mig en översiktlig syn över elevernas åsikter. Den tar inte 

hänsyn till genus eller elevens bakgrund. Att jag inte tar hänsyn till genus är för att det är 

irrelevant för den här undersökningen då det enbart gick tjejer i djurklasserna, undantaget en 

(1) kille på den ena gymnasieskolan.  

    

Enkäten innehåller 14 frågor inklusive en rangordningsfråga för 10 olika djurgrupper. Till 

varje fråga finns det utrymme att utveckla svaren. Fördelen med att använda en enkät är att 

eleverna i lugn och ro kan besvara den utan påverkan från klasskamrater. Nackdelen är att en 

enkät kan ge ganska ytliga svar om eleven inte väljer att fördjupa sina svar skriftligt. Där ger 

intervjuer en djupare förklaring till svaren och jag kan få reda på hur eleven resonerar kring 

sitt ställningstagande i frågan. Men i en intervju finns också rum för felkällor i form av 

feltolkningar och att jag kan påverka eleven med inpass, utrop och minspel; så kallad 

intervjuareffekt (Eriksson, 2008).  Jag valde ändå att intervjua ett fåtal elever från årskurs 3-

forskning på södra gymnasiet och årskurs 1 på norra gymnasiet. 

Min frågeställning är att undersöka om elever som läser kurser i försöksdjurskunskap har en 

annan inställning till djurförsök än vad eleverna har som endast läser djursjukvård. Med 

undersökningen vill jag också se om inställningen till djurförsök och dess aspekter förändras 

över tid hos eleverna, både när det gäller inom vilka områden eleverna tycker att det är 

berättigat att använda försöksdjur samt om de kan tänka sig att jobba med djur inom 

forskning. 
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4.2 Norra gymnasiet 

På norra gymnasiet, där eleverna inte får någon undervisning inom ämnet forskningsdjur, är 

förståeligt nog kunskapen om forskning, djurförsök och försöksdjur liten. Elevernas 

föreställningar om försöksdjurens livssituation är att de lider, sitter i trånga burar och plågas. 

Detta stämmer till större del om man går tillbaka i tiden och tittar på hur djuren som användes 

i försök hade det då. Descartes utförde sina anatomistudier på levande djur och skar i dem 

utan bedövning, eftersom han ansåg att djuren var maskiner och saknade förmåga att känna 

smärta.10 Burarna som råttor och möss levde i saknade berikning i form av till exempel 

tunnlar, vilket inte gav dem någon chans att utföra sina naturliga beteenden. Även fast 

eleverna på det norra gymnasiet inte har kursen om forskningsdjur, att majoriteten av eleverna 

inte diskuterar med varandra och inte är ute på Internet och tittar på olika sidor om forskning 

och försöksdjur så verkar merparten av eleverna vara säkra på hur djuren har det och vad de 

utsätts för. Dagens forskning är kringgärdad av strikta regler när det kommer till användandet 

av försöksdjur. Innan forskarna får använda sig av djur, oavsett forskningsområde, så måste 

deras ansökan gå genom en djurförsöksetisk nämnd. Endast forskning som inte kan få fram 

relevanta resultat utan att använda djur kan bli godkända. Finns det alternativa metoder så ska 

de användas i första hand.11 Många av eleverna uppvisar också motsägelsefulla åsikter och 

värderingar, vilket troligtvis grundar sig på att de inte har tagit sig den tiden som behövs för 

att tänka igenom frågorna. Det är ändå väldigt svåra etiska ställningstaganden som de måste 

fundera över. Jag kanske hade fått djupare och längre svar om de hade besvarat enkäten 

digitalt, och med en mindre tidspress på att lämna in den. Eller så hade de svarat så snabbt 

som möjligt för att få enkäten klar.  

 

Ett tydligt exempel på när eleven inte har tänkt igenom sina egen ståndpunkt när det kommer 

till etik och moral, är när eleven säger sig vara stark motståndare till djurförsök men kan tänka 

sig att gå en forskarutbildning och forska inom medicin och beteende. Ett annat exempel är 

elever som inte tycker att hållningen av djur som ska bli människoföda är oetisk eller 

djurplågeri utan att det är fullt försvarbart. Argumentet som används är att människan alltid 

har ätit kött och vi har alltid har haft den typen av djurhållning i Sverige. Men när det kommer 

till djurförsök är eleverna starka motståndare och tycker det är grymt och plågsamt. 

  

                                                
10 www.wikipedia.com [2011-04-14] 
11 http://www.djurforsok.info/regler.4.303f5325112d7337692800010075.html [2011-04-14] 
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Vid genomgång av enkätfrågan inom vilka områden som eleverna tycker att användningen av 

försöksdjur är försvarbart, ligger läkemedelsindustrin i topp medan beteendestudier, 

foderförsök och naturbruksskolor inte är förkryssade i lika stor utsträckning. Att 

läkemedelsindustrin får störst acceptans då det kommer till att utföra djurförsök hände även 

på 1920-talet. Det var då man uppfann vaccinet mot TBC och opinionen mot djurförsök 

svängde till att bli mer positiv. Så att eleverna på det norra gymnasiet är mera positiva till 

läkemedelsindustrin är, sett ur ett historiskt perspektiv, inte så konstigt då framstegen inom 

medicin har varit till avgörande hjälp för bekämpningen av svåra sjukdomar hos människan. 

Även naturbruksskolorna som har djur som används i undervisningssyfte, till exempel 

etologiska studier på ökenråttor, måste söka tillstånd hos etiska nämnden för att få 

djuranvändningen godkänd. Med det i åtanke är det underligt att beteendestudier och 

naturbruksskolor, där djuren inte utsätts för några som helst ingrepp, inte är förkryssade i 

samma utsträckning. Vad detta beror på kan jag bara spekulera i, men jag skulle tro att det är 

elevernas bild av ett försöksdjur i form av en plågad råtta som gör att de inte tänker på 

kaninerna på skolan som försöksdjur. I figur 8 på s.16 i Resultat illustreras tydligt hur 

ställningstagandet hos eleverna ändras över tid. Även då figuren inte visar samma grupp 

elever som har följts genom gymnasietiden, så kan den ändå få symbolisera ett troligt 

scenario. I intervjuerna med årskurs 3-forskning så framgår det tydligt att innan de läste 

forskningskursen hade de en helt annan bild av försöksdjur. Tre av fyra kunde inte tänka sig 

att jobba med försöksdjur innan de gick kursen, och till stora delar var deras uppfattning lika 

som årskurs 1 och 2 (norra gymnasiet) om djurens situation på laboratorierna och vad djuren 

utsattes för. 

 

En relativt stor del av dagens forskning sker med djurens bästa i fokus. Vaccin till bland annat 

hästar och grisar tas fram, beteendestudier utförs på vilda djur i naturen (och även här krävs 

det tillstånd från etiska nämnden) och foderförsök görs för att få fram bättre foder till 

lantbruksdjuren.  

 

Trots att den etiska nämnden fyller en mycket viktig funktion, och att forskning på djur inte 

skulle få utföras utan nämndens godkännande, var det i princip ingen av eleverna som visste 

vad den etiska nämnden är för något. Med en återknytning till Halls 5 principer (Öbrink & 

Waller, 1996) så tycker jag att det är information som borde ingå i djurkurserna på 

naturbruksgymnasier eftersom de säger tvärtemot vad många tror om djurförsök; att forskare 

kan göra vad de vill med djuren och att alternativa metoder inte används. 
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En allmänt rådande bild är också att det testas smink på försöksdjur i Sverige, vilket är 

felaktigt. Sedan 2004 har det varit förbjudet att testa smink på djur i EU. Sedan 11 mars 2009 

är det även förbjudet att testa ingredienserna i smink, med några få undantag.12 Att många av 

eleverna på frågan som gällde rangordningen av olika djurslag satte alla djur som nummer ett 

med motiveringen att alla djur är lika värda ser jag som mycket positivt. Men vid frågan 

vilken djurgrupp de skulle sätta först om de var tvungna så kom däggdjursgruppen med hund, 

häst och katt som nummer ett i majoriteten av fallen. Det har nog sin förklaring i att de djuren 

har stått människan nära under så lång tid och att vi oftast har de djuren boende tillsammans 

med oss.  

 

4.3 Södra gymnasiet 

På södra gymnasiet är bilden en helt annan, framförallt hos de elever som har läst kursen 

forskningsdjur och dessutom varit ute på praktik på olika forskningsinstitut. De här eleverna 

har en syn på forskning och försöksdjur som baserar sig på en utbildning ledd av lärare som är 

försöksdjurstekniker och som har en insyn i forskningsvärlden ingen annan vanlig lärare 

besitter. Eleverna får dessutom praktik ute på försökslaboratorier där de får omsätta sina 

teoretiska kunskaper i praktiken och får se hur försöksdjuren har det och hur de sköts om. 

Många av eleverna berättade att de hade en helt annan bild av försöksdjur innan de började gå 

kursen, men att den ändrades snabbt. Från början delade de i princip de norra 

gymnasieelevernas åsikter om försöksdjur men under utbildningens gång har de svängt till att 

bli mer positivt inställda till djurförsök. Alla eleverna på forskningsdjurskursen kan tänka sig 

att jobba med försöksdjur och några tänker också göra fyra månaders praktik på 

forskningslaboratorium för att bli kvalificerade försöksdjurstekniker.  

På södra gymnasiet skiljer sig heller inte åsikterna eller kunskapen nämnvärt från årskurs ett 

till två. De är väldigt lika både till innehåll och till åsikter.  

 

Att det är en sådan markant skillnad mellan de båda gymnasierna och djureleverna visar 

tydligt på vilken inverkan information om djurförsök och forskning har för elevernas fortsatta 

bild inom just dessa områden. 

 

                                                
12 www.djurforsok.info [2011-03-22] 
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4.4 Rangordning av djurgrupper 

Vid en jämförelse mellan de båda gymnasierna och mellan årskurserna så finns det ingen 

markant skillnad i resultatet på rangordningsfrågan. Den största skillnaden finns mellan 

årskurs 2 (djur) på norra gymnasiet och årskurs 3 (inriktning forskningsdjur) södra gymnasiet 

vid rangordningen av gruppen apor. Aporna fick medelvärdet 5 hos årskurs 2 men 2,3 hos 

årskurs 3 (forskning). Aporna har alltså ett högre känslomässigt värde hos eleverna i åk 3. 

Detta kan bero på att dessa elever har varit i kontakt med apor i en större utsträckning tack 

vare att de läser kursen forskningsdjur, och på så sätt ha skapat ett starkare känslomässigt 

band till just apor. Detta kan stämma om man tänker på att hund, häst och katt är djur som vi 

människor har haft nära oss under årtusenden och således skapar starkare band till. Dessa djur 

kan också ge oss sällskap och trygghet på ett helt annat plan än vad till exempel fiskar och 

amfibier är förmögna till. Dessa påståenden får även stöd utifrån intervjuerna med eleverna. 

Eleverna i årskurs 1 (djur) på södra gymnasiet utmärker sig också då deras medelvärden 

ligger mycket lägre än övriga. Detta beror på att många satte värde 1 på samtliga djurgrupper, 

med andra ord så tyckte de att alla djur har lika värde oavsett vilket djurslag de tillhör. 

 

4.5 Indoktrinering eller objektivitet? 

Att det blir en stor skillnad i elevernas inställning till djurförsök framkommer tydligt i 

resultaten vid en jämförelse både mellan de båda gymnasierna. Men även vid intervjuer med 

eleverna i årskurs 3 som läser om forskningsdjur tydliggörs deras ändrade åsikter om 

djurförsök ännu mer. Att från början har varit väldigt negativt inställda mot all form av 

djurförsök till att svänga helt och bli väldigt positiva till att även jobba med försöksdjur. Men 

behåller dessa elever sin objektivitet och sitt kritiska tänkande när det kommer till 

användandet av djur i försök, oavsett vilket djurslag och vad studien gäller? Eller finner de att 

djurförsök är ok enbart på grund av att de har fått utbildning i ämnet? 

Tyvärr har jag inga svar på dessa frågor.  

 

Utbildning inom forskningsdjur är väldigt viktigt då det är av största vikt att det är kompetent 

personal som jobbar med djuren. Försöksdjursteknikern måste ha kunskap om djurens 

naturliga beteende, hur man hanterar djuren och känner empati för försöksdjuren. Sett från 

detta perspektiv är utbildningen på det södra naturbruksgymnasiet ovärderlig för att få fram 

duktiga djurvårdare som har god insikt inom forskningsvärlden. 
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Jag tror inte att det är lärarens avsikt att få eleverna att tycka att djurförsök är enbart positivt 

och acceptabelt, utan att de behåller sitt kritiska tänkande och inte slutar att ifrågasätta syftet 

med vissa djurförsök.  

Något jag skulle finna som väldigt positivt är om man på de naturbruksgymnasier där man 

inte har kursen forskningsdjur, skulle kunna erbjuda eleverna en översiktskurs inom ämnet. 

Detta för att dels kunna ge dem en vidare bild av vad djurförsök i Sverige innebär, dels en mer 

nyanserad bild av hur djuren har det på laboratorierna. Detta var även ett önskemål från en av 

eleverna på det norra gymnasiet. 

 

5. Egna reflektioner 
Jag skulle vilja belysa svårigheten och problematiken med djuretik ytterligare genom att 

diskutera lite kring sportfiske och våra lantbruksdjur. Djuretik är ett väldigt komplext område 

där det är lätt att bara ta ställning mot en fråga, till exempel djurförsök. Men jag vill utöka 

spannet till att omfatta alla djur och människans utnyttjande av dem. Kanske är det ett 

sidospår, men ändå ett viktigt sådant för att få igång tankarna på vilka val vi gör varje dag och 

hur det påverkar djuren. 

5.1 Sportfiske och lantbruksdjur 

Sportfiske är det många som använder sig av som rekreation och avslappning. 

Lantbruksdjuren har vi varit beroende av länge för att få ägg, kött och mjölk, men även för att 

använda skinnen till kläder och skor. Det är väl gott nog om vi använder så mycket av djuret 

som möjligt när det slaktas, men hur behandlar vi djuren på vägen till frysdisken i affären? 

5.1.1 Sportfiske 

Inom sportfisket finns något som kallas för catch and release (fånga och släppa tillbaka) där 

man alltså släpper tillbaka fisken efter att man har fångat den. Argumentet för det här är att 

fler får möjlighet att fånga fisk och att populära vattendrag och sjöar inte blir utfiskade. Men 

hur mår egentligen den fisk som har blivit fångad, avkrokad och tillbakasläppt? Det finns inga 

garantier idag för att bestånden inte påverkas negativt.13 En fisk som har blivit fångad med 

krok får skador på slemhinnorna, den kan även få skador på fjällen vid hanteringen som kan 

leda till allvarliga infektioner. Fisken har även en väldigt hög metabolism när den kommer 

upp ur vattnet eftersom den har fått kämpa emot kroken under en längre tid. Om den då är 

                                                
13 
https://sottosalt.fiskeriverket.se/artiklar/ingensarbehandlingavcatchandreleasefiske.5.28d9b61d126d6846f298000
1232.html [2011-04-20] 
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fångad på sommaren och vattnet är varmt så är syrehalten låg och fisken kräver mycket syre 

då den är trött och metabolismen går på högvarv. Släpps fisken då tillbaka är det inte säkert 

att den återhämtar sig utan dör på grund av syrebrist.  

I Tyskland är det förbjudet med catch and release och även Norge börjar titta mot ett förbud, 

just ur ett etiskt perspektiv. I Sverige finns inget sådant förbud, däremot godkändes inga 

dispenser för catch and release-fiske under fredningstid eller från andra fiskebestämmelser.14 

Det kan vara på sin plats att göra en återkoppling till kapitlet om smärta och Benthams 

uttalande att frågan inte gäller om djuren kan resonera eller tala, utan om de kan lida.  

 

5.1.2 Lantbruksdjuren  

Det stormas mycket kring våra lantbruksdjur och många starka röster har höjts genom åren, 

bland annat för att få till stånd att korna ska släppas ut på sommarbete och att hållningen av 

burhöns ska försvinna. Just förbudet mot burhållning av höns var det största framsteget med 

den nya djurskyddslagen som kom 1988. Men, året innan förbudet skulle börja gälla så drogs 

det tillbaka. Istället så infördes krav på att burarna skulle inredas med sittpinne, rede och 

sandbad.15 Men den här berikningen räcker inte för att hönorna ska kunna utföra sina naturliga 

beteenden. Burarna är fortfarande så små att de inte kan sträcka på sig, flyga eller krafsa i 

marken. Mycket av de vilda hönsfåglarnas tid går åt till födosök och det är inget beteende som 

försvinner bara för att hönan har domesticerats och satts i en bur.  

 

När ett djur hindras från att utföra sina naturliga beteenden, som till exempel födosök, är det 

något som kan skapa stereotypa beteenden hos bland annat kor och grisar. Hos kor visar sig 

detta i form av tungrullning och slickande på inredning, torftig inredning med dålig berikning 

är också en källa till beteendet. (Herlin, Michanek, 1992) När djuren släpps ut på bete upphör 

de med det stereotypa beteendet men återupptar det när de stallas in igen till hösten. 

Grisar har ett stort behov att böka i jorden efter rötter och maskar, samla in gräs till 

grisningsplatsen samt att rulla sig i lera för att skydda huden. När de står uppstallade i boxar 

tillsammans med flera andra grisar finns det inget utrymme eller möjlighet till att utföra dessa 

beteenden. De kan då börja bita på stålgallren runt boxen eller börja bita på varandras svansar. 

Just svansbitning är ett problem i stora besättningar och i Danmark så kuperar man grisarna 

för att undvika det här problemet. Troligtvis är svansbitning ett beteende som uppkommer vid 

                                                
14 
https://sottosalt.fiskeriverket.se/artiklar/ingensarbehandlingavcatchandreleasefiske.5.28d9b61d126d6846f298000
1232.html [2011-0420] 
15 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ingen-glad-pask-for-miljoner-burhons_2724409.svd [2011-04-20] 



 27 

en stressig miljö, men det pågår forskning för att ta reda på om det finns problemindivider och 

om det går att lokalisera dessa tidigt i en besättning. (Westin, 2003).  

 

Detta är endast några exempel på vad fel utformad miljö kan få för konsekvenser för djuren, 

när man inte ser till deras naturliga beteenden och behov utan endast tänker kostnadseffektivt. 

Lyckligtvis börjar konsumenterna ställa krav på att få tillgång till närproducerad mat samt att 

den är ekologiskt odlad. Men för att få lantbrukarna att gå över från konventionell till 

ekologisk inriktning på jordbruket så måste de få bättre betalt för sina varor än vad de får 

idag.  

 

6. Sammanfattning 
Med den här uppsatsen ville jag belysa den historiska delen i människans användning av djur, 

och främst då inom forskning. Sen ta upp hur dagens forskning går till och vilka krav som 

ställs på djurens miljö och omsorg. Men tyngdpunkten ligger på jämförandet mellan två olika 

naturbruksgymnasier i Sverige där båda har smådjursinriktningen men bara en skola 

tillhandahåller specialiseringskursen om forskningsdjur. Min frågeställning, och det jag var 

nyfiken på att undersöka, var hur och om det skiljde sig i åsikter angående försöksdjur mellan 

de båda skolorna. När det kom till de direkta frågorna om försöksdjur och forskning så kan 

man se tydliga skillnader både mellan skolorna, men också mellan eleverna som läste om 

forskningsdjur och de övriga klasserna. De eleverna som läste kursen forskningsdjur var 

överlag mer positiva till att arbeta med försöksdjur och till forskning på djur, än övriga elever. 

Anledningen till detta tror jag inte enbart beror på att de läser om just försöksdjur, utan att de 

har kunniga lärare inom ämnet som själva är försöksdjurstekniker och har jobbat inom 

området i flera år. 

 

Ett förslag till vidare forskning vore att inrikta sig på genusfrågan och om det finns skillnader 

mellan tjejers och killars inställningar till djurförsök. En annan genusfråga kan vara varför det 

är så få killar som väljer smådjurslinjen på naturbruksgymnasiet. 

 

När det gäller utvecklingen av naturbruksgymnasier och djurförsökskursen inom det här 

området är att flera, helst alla, naturbruksgymnasier med smådjursinriktning ska kunna 

erbjuda specialiseringskursen forskningsdjur. Detta för att fler ska få kunskap om hur 

djurförsök går till i Sverige, vad det forskas om, vilka etiska problem och dilemman man 
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stöter på, vilket omfattande regelverk det finns samt öka det kritiska tänkandet kring 

djurhållningen i allmänhet. Är det acceptabelt att i zoobutiker hålla fåglar och gnagare i 

gemensamma utrymmen? Hur kan vi som konsumenter påverka kycklingindustrin? Och vilka 

möjligheter finns det att ta fram alternativa metoder till djurförsök? 
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Bilaga 1 - Sammanfattning enkäter från norra gymnasiet 
 

Djur 1 norra gymnasiet – antal 19st. 

 
När du hör ordet försöksdjur, vad är det första du tänker på då? 

- Man testar nya sorters mediciner och sånt på djuren för att se om vi människor tål och 
att det fungerar sedan miljö, stress mm. Smink, hudkräm mm. 

- Det som kommer upp är tester på djur och att det är emot naturen. 
- Ingen aning. 
- Att de testar t ex mediciner och mat på djur. 
- Ett djur som används inom medicinskt syfte eller för sminkförsök och så. 
- Råttor i burar. Apor som plågas. Medicinsk framgång. 
- Jag tänker på små råttor och möss som sitter i små burar i ett vitt tråkigt rum. Och 

gnagarna är helt förstörda. 
- Råttor i ett labb, med extrem sjukhusmiljö. Råttorna sitter massvis i små vita burar. 
- Ett djur som används i tester inom forskningen t ex. 
- Vita råttor i en sjukhuskällare. 
- Mestadels råttor och möss. 
- Jag tänker på råttor eller möss i små burar som utsätts för en massa försök och 

undersökningar. 
- Labbråttor och djur som får testa skönhetsprodukter. 
- Råttor, möss, ödlor. 
- Det är idiotiskt att skada mindre djur. Ett försöksdjur är ett djur man har till forskning 

och skadar dem, djur i små burar som vantrivs. 
- Jag är emot det och tycker inte att djuren ska behöva utsättas för en massa saker för att 

vi t ex ska få fram medicin. 
- Tycker inte om det alls. Det borde helt enkelt inte vara tillåtet bara för att vi är rädda 

för att vara försöksdjur. 
- Jag tycker det är så lågt att använda försöksdjur. 
- Råtta i en bur, apor i bur. Plågsamt. 
 

Tycker du att det finns områden inom vilka det är berättigat att använda försöksdjur?  
- Mediciner är okey tycker jag för att man ska kunna bota barn och andra sjuka. 
- Nej - 7st. 
- Kanske inom medicin. 
- Vet inte. Om djuret inte kommer till skada och om den får tillgång till alla tillgångar 

och rättigheter som djuret ska ha. 
- Inom medicinskt syfte, t ex läkemedel mot cancer eller AIDS.  
- Det skulle nog vara botemedel mot djurallergiker. Men djuren ska behandlas extremt 

bra och inte lida. 
- Beteendestudier. 
- Nej och ja. 
- Nej, jag tycker inte att djurförsök ska få förekomma! 
- Nej, egentligen inte. 
- Medicintester måste ju göras för att se om det funkar. 
- Inom att forska fram läkemedel. 
- Medicin mot HIV. 
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Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens bästa? T ex  
förbättrade operationsmetoder, förbättrad diagnostik av sjukdomar. 

- Vet ej. 
- Varken eller - 4st. 
- Bra - 8st. 
- Varken eller. Visst är det bra att saker förbättras men om djuret lider eller får 

biverkningar av forskningen är det fel. 
- Bra. Men djuren får lida. De borde komma på nått annat sätt att testa sakerna. 
- Jag tycker att det är bra att förbättringar tas fram men djuren ska inte behöva lida för 

detta.  
- Bra. Ja, det kan ju va bra beroende på vilka konsekvenser det kan bli. 
- Bra. Det är faktiskt okej tycker jag. 

 
Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av dina  
lärare i din utbildning? Om du svarade Nej, vad är det som har saknats i utbildningen? 

- Nej. Vi har väl inte kommit så långt i våran utbildning så det kommer nog. 
- Nej. Information om försöksdjur saknas. 
- Nej. Vi har inte pratat så mycket om djurförsök och försöksdjur. 
- Nej. Ingen lärare har pratat om försöksdjur av mina lärare som jag kommer ihåg. 
- Nej. Vi har inte pratat om försöksdjur så mycket. 
- Nej. Vi har inte hört något om djurförsök. 
- Nej. Allt. Vi har inte pratat någonting om djurförsök nästan. 
- Nej. Om djurförsök har vi inte fått någon info. 
- Nej. 
- Nej. Nästan allt. 
- Nej. Vi har inte pratat något om detta. 
- Nej. Vi har inte pratat nånting om detta.  
- Ja. Vet inte. 
- Nej. 
- Nej. Frågan är om bild att tänka har ändrats, men det har den ej. 
- Ja. 
- Ja. 
- Nej. Ingen information alls har vi fått tycker jag. 
- Vet ej. 
 

Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? Om ja, vilka djur vill du jobba 
med? 

- Vet inte, i så fall beteende eller något liknande. 
- Nej - 16st. 
- Ja. För att hjälpa djurets bästa och den får inte lida då. 
- Vet ej. 
 

Vad har du för planer efter gymnasiet? 
- Jag ska söka jobb och samla ihop pengar till min studiegång. 
- Söka jobb direkt - 4st. 
- Studera vidare på högskola/universitet - 6st. 
- Söka jobb annars studera vidare. 
- Söka jobb direkt och söka fristående kurser på högskola/universitet. 
- Beror på hur jag känner just då, söker nog jobb och jobbar ett tag, läser sedan vidare. 
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- Studera vidare på högskola/universitet och/eller läsa fristående kurser på 
högskola/universitet – 3st. 

- Åka till USA och jobba och plugga. 
- Söka jobb direkt och/eller studera vidare på högskola/universitet. 

 

Djur 2 norra gymnasiet – antal 17st 

 
När du hör ordet försöksdjur, vad är det första du tänker på då? 

- Råttor och möss i burar. 
- Råttor och möss i massor. Alla i trånga burar. 
- Råtta. 
- Möss i burar. Djurplågeri. 
- Djur i trånga burar. Plågsamma försök. 
- Möss i massor, möss som rymt och de dränks! 
- Forskare som plågar djur till vårt syfte. 
- Djur som sitter i för trånga burar och lider. 
- Djur som utsätts för olika försök, t ex smink och mediciner. Jag ser också framför mig 

hur de sitter i små burar. 
- Djur som finns på labb och forskningsinstitut som prövas för olika läkemedel osv. 
- Råttor i labb, djur i allmänhet som mår dåligt. Sminkade djur. 
- En liten hund som någon håller fast och sprutar parfym i ögonen på. 
- Att det är hemskt och fel. 
- Råttor, schimpanser. 
- Råttor, möss, kaniner och diverse andra djur som är inlåsta i små, kala burar. 
- Djur som används i, ofta, medicinska ändamål, eller smink mm. Jag blir ganska arg 

när jag hör det… 
- Försvarslösa djur som utsätts för onödiga lidanden, både i medicinskt syfte och 

kosmetiskt. 
 
Tycker du att det finns områden inom vilka det är berättigat att använda försöksdjur? 

- Medicin. 
- Medicinska områden. 
- Om de inte lider. Och vi behöver medicin för att överleva. 
- Med medicin, men helst inte. 
- Medicinska försök. 
- Vet ej! Men måste man så måste man. Men man kan sköta det snyggt. 
- Nej, eller jo, i medicinska fall. 
- Nej det tycker jag inte. Ett undantag skulle kunna vara beteendestudier om det görs på 

ett bra sätt med stort utrymme som ger djuren de rätta möjligheterna. 
- Ja, kanske i medicinskt syfte. Men innerst inne känns det fel, det finns säkert några 

människor som är frivilliga och vill bli kända. 
- Kanske läkemedel. 
- Vet inte, för att få fram nya mediciner kanske. 
- Det är väl aldrig rätt men det har ju hjälpt en hel del inom medicinen. Men det är 

aldrig rätt att orsaka någon annan lidande. 
- Nej. 
- Nej. Jag vet inte, måste väl finnas andra sätt. 
- Ja, för att bota vissa sjukdomar. Men sättet att hålla dom på är oförlåtligt och måste 

förändras, helst igår! 
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- Nej. Kan djuren användas, kan vi, och det är ej rätt att använda människor. 
- Nej, man kan lika gärna testa på människor. För mig är vi lägre stående än djuren. 

 
 
Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens bästa? T ex  
förbättrade operationsmetoder, förbättrad diagnostik av sjukdomar. 

- Bra – 3st. 
- Bra. Genom detta kan man rädda liv också. Men försöken ska ej vara plågsamma. 

Livet innan ska också vara bra. 
- Varken eller – 6st. 
- Bra. Men inte i för stora omfattningar och inte försök som kan utsätta djuren för 

onödigt lidande. 
- Varken eller. Visst kan det vara bra för djuren i allmänhet men vet man verkligen om 

djuren som testas mår bra eller dåligt pga. det vi gör mot dom. 
- Bra. Det är bra om man kan forska fram saker som är bra för djuren. Så länge djuren 

inte drabbas under försöken och forskningen. 
- Bra. Det är ju bra så vi lär oss mer men det är även synd att djuren tar skada. 
- Bra. Det är väl bra att man kanske kan hitta på någon annan metod än den som redan 

används för att slippa lika mycket smärta. 
- Dåligt. 
- Dåligt. Frågan är varför man ska utsätta djur för smärta, för att förkorta andra djurs? 

Det är oförsvarligt i mina ögon. 
 

Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av dina  
lärare i din utbildning. 

- Nej. Vi har inte pratat så mycket om detta. 
- Nej. Har inte läst om det. 
- Nej. Ja antagligen försöksdjur. 
- Nej. Vi har inte arbetat om försöksdjur. 
- Nej. Vi har inte tagit upp den frågan i stora drag. 
- Nej. Vi har inte arbetat om det. 
- Nej. Vi har inte pratat ett dugg om djurförsök. 
- Nej. Mer varför dom och vi gör som vi gör mot djuren. Det saknas en förståelse till 

varför vi gör det på djuren och hur man kan tänka när man gör det. 
- Nej. Hur det ser ut där man förvarar försöksdjur, om forskarna följer 

djurskyddslagarna etc.  
- Nej. För lite fakta. 
- Nej. Mycket. Vi har väl inte fått någon utbildning i det än tror jag. 
- Nej. Vi har inte pratat om försöksdjur. 
- Nej. Information. 
- Nej. Vi får ingen bild om hur det är. 
- Nej. Det har varit total brist av det. 
- Nej. Vi har ej pratat mycket om försöksdjur. 
- Nej. Info, det vi fått veta har vi själva tagit reda på. 
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Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? Om ja, vilken typ av djur vill du 
jobba med? 

- Nej - 13. 
- Vet ej. 
- Osäker. 
- Ja. Helst hästar eller katter. 
- Vet inte, i förbättrande syfte kanske, beror lite på vad som de gör med djuren. 
 

Vad har du för planer efter gymnasiet? 
- Studera vidare på högskola/universitet - 4. 
- Vet ej än - 2. 
- Starta eget. 
- Ta ledigt ett år och fortsätta sen. 
- Söka jobb direkt och/eller studera vidare på högskola/universitet – 2st. 
- Ta ett sabbatsår sedan jobba. 
- Resa ett år sedan studera vidare. 
- Läsa fristående kurser på högskola/universitet. 
- Flytta utomlands. Sverige är för litet för mina ambitioner. 
- Söka jobb direkt. 
- Studera vidare på högskola/universitet. Vill bli djurskyddsinspektör. 
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Bilaga 2 – Sammanfattning enkäter från södra gymnasiet 

Djur 2 södra gymnasiet – antal 17st.  

 
När du hör ordet försöksdjur vad är det första du tänker på då? 

- Råttor, eller djur man testar på. 
- Råttor, vita och rödögda. 
- Råttor. 
- Djur som blir försöksdjur. 
- Människor som testar olika saker på djur. 
- Råttor och möss i klinisk miljö. 
- Råttor och möss i ett labb/försöksavdelning. 
- Råttor och möss som man provar mediciner på. 
- Råttor och möss – 3st. 
- Råttor och möss i steril miljö. 
- Sprutor som sticks i djur, olika sorters mediciner och kemikalier. 
- Stackars djur, de provar allt möjligt på dom. Schampo och tar sprutor. Trånga små 

burar hela livet för vissa. 
- Ett djur som deltar i prover, test och undersökningar för att människan ska få fram 

något speciellt. 
- En stackars råtta. 
- Djur som används för att ta massa prover på. 

 
Tycker du att det finns områden inom vilka det är berättigat att använda försöksdjur? 
Om ja, i så fall vilka? 

- Har två åsikter, det är ok men ändå inte. 
- Medicinska fall är ok. Bota redan befintliga sjukdomar. 
- Inom medicin. 
- Medicinsk hjälp. 
- Jag tycker det är ok att använda försöksdjur när det handlar om medicinska studier. 
- Ja. Om man ska ta fram mediciner eller nåt liknande. 
- Om man testar naturliga mediciner som används till djur. 
- Sjukdomsforskning. 
- För att utveckla mediciner och kartlägga sjukdomar. 
- Ja, i medicinska fall, när man testar nya mediciner. 
- I medicinska fall. 
- Kanske inom de områden som kräver undersökningar för att få fram t ex mediciner 

och kunskap om djur. 
- Ja, vid försök på medicin till människor. 
- När man tar fram läkemedel. 
- Till en viktig forskning om någon sjukdom. 
- För att få fram mediciner och annan nödvändig kunskap om djur. 

 
Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens bästa? 

- Bra – 7st. 
- Bra. Det är bra att man lär sig bättre. 
- Varken eller – 2st. 
- Bra. Det är ju bra för att fler får chans att klara sig under operationer osv. men det är ju 

tråkigt för de djur som får lida. 
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- Bra. Om det används inom bra och rimliga gränser tycker jag att det är bra. Så länge 
inte djuren har ont eller mår dåligt. 

- Varken eller. Jag känner mig väldigt delad i min åsikt. Tycker att det är bra att det t ex 
leder till förbättrade operationsmetoder. Dåligt för att det troligen går åt några djur 
innan man lyckats. 

- Varken eller. Det är ju synd om djuren som får stå ut med detta! Men ändå bra för 
oss… 

- Bra. Det är bra för att utan försök så skulle man inte få reda på lika mycket om hur 
man t ex gör för att bota hunden om den mår dåligt. 

- Bra. Kommer kanske på ett bättre sätt att operera på. 
 
Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av dina 
lärare i din utbildning. Om nej, vad har fattats? Om ja, vad har varit bra? 

- Nej. Har inte haft så mycket utbildning. 
- Nej – 2st. 
- Nej. Har ej haft kursen än. 
- Ja. Att man lär sig allt inom djurvård. 
- Ja – 2st. 
- Ja. Tidigare har jag endast varit i kontakt med allt negativt med forskningsdjur. Men 

nu har jag fått information om de fördelar det har också. 
- Ja. Vi har fått se att dom inte har det så dåligt som man alltid trott. 
- Nej. Vet ej – 2st. 
- Ja. Större insyn. 
- Nej. Vi har inte gått igenom det än. 
- Nej. Alla bra saker med djurförsök! 
- Ja. Om hur det går till på en försöksplats. 
- Nej. Ej fått mycket information. 

 
 
Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? Om ja, vilken typ av djur vill du 
jobba med? 

- Nej – 8st. 
- Ja. Gnagare och farmdjur. 
- Ja- 2st. 
- Ja. Råttor och möss - 2st. 
- Kanske. 
- Ja. Om det är under bra förhållanden. 
- Ja. Spelar ingen roll. 
- Ja. Ingen aning. 

 
Vad har du för planer efter gymnasiet? 

- Söka jobb direkt – 7st. 
- Studera vidare på högskola/universitet – 6st. 
- Läsa fristående kurser på högskola/universitet – 2st. 
- Annat - 5st. 
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Djur 3 södra gymnasiet, smådjur – antal 3st 

 
När du hör ordet försöksdjur, vad är det första du tänker på då? 
 

- Möss och råttor i ett kalt rum. 
- Råttor i burar och sprutor. 
- För att ta fram läkemedel och forska fram vad som kan störa och framkalla sjukdomar. 

Sen kan lite om smink på djur komma i tankarna. Men det är inget som är det som är 
det som dyker upp hos mig. 

 
Tycker du att det finns områden inom vilka det är berättigat att använda försöksdjur? 
 

- Jag tycker att det är okej att använda försöksdjur inom de flesta områden (t ex vid 
forskning av sjukdomar). Men dock tycker jag att gränsen går vid våra egna kropps- 
och skönhetsfixering som vid smink t ex.  

- Ja. När man tar fram mediciner och liknande. 
- Ja, för att ta fram läkemedel så man kan hjälpa, rädda och förebygga för sjukdomar 

osv. 
 
Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens bästa? T ex  
förbättrade operationsmetoder, förbättrad diagnostik av sjukdomar. 
 

- Bra. Det är ju bra att det kan ge djuren själva någonting så att de får det bättre, och att 
det inte endast gynnar människan. 

- Bra. Djuren ska inte behöva lida i onödan. 
- Bra. Om man ser till att djuren mår bra och får det bättre så är ju det bra. 

 
 
Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av dina  
lärare i din utbildning. Om nej, vad har saknats? Om ja, vad har varit bra? 
 

- Ja. Gick dock endast en lektion, då jag bytte kurs. Men de fick mig att tänka till och 
lära mig mer så att min tidigare åsikt kändes ful. 

- Ja. Har ej läst forskningsdjur men fått veta en del genom andra kurser. Forskningsdjur 
är ett större ämne än vad många tror och jag har fått en bättre syn på det än jag hade 
innan jag började här. 

- Ja. De talar om lite mer hur mycket som görs om man frågar. (Har ej gått forskning 
men fick bra info i djursjukvården). 

 
Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? Om ja, vilken typ av djur vill du 
jobba med? 

- Ja. Apor eller sällskapsdjur. Enbart för att de är trevliga att handskas med. 
- Ja. Apor. 
- Nej. 

 
Vad har du för planer efter gymnasiet? 

- Söka jobb direkt. Ev. utbilda mig till hundinstruktör. 
- Söka jobb direkt. 
- Söka jobb direkt. 
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Djur 3 södra gymnasiet, forskningsdjur – antal 9st. 

 
När du hör ordet försöksdjur, vad är det första du tänker på då? 
 

- Djur som används inom den medicinska forskningen. Djur som också har det riktigt 
bra. Skötseln på djuren är toppen och de har möjlighet att få den bästa vården och 
avlivningen snabbt! 

- Djur som används till försök, t ex att man håller dom instängda och ger dom sprutor 
mm. 

- Djur i små burar, ingen miljöberikning. 
- Man gör försök på olika djur för att få fram nya mediciner till både djur och 

människor. 
- Förut, innan jag hade läst forskningsdjur, tänkte jag att det var djurplågeri. 
- Djur som ingår i ett försök för att ta fram någon ny medicin eller så. 
- Råttor och möss, eftersom de är de vanligaste djuren inom försöksdjursvärlden. 
- Råttor och möss. 
- Djur som bor innanför barriärer, och mår bra, utan bakterier och virus. Sen tänker jag 

också på mediciner som räddar människor över hela världen. 
 
Tycker du att det finns områden inom vilka det är berättigat att använda försöksdjur? 
 

- Ja, för att försöka bota förlamningsskador och sjukdomar hos människor. Men djuren 
ska också må bra. 

- Ja. T ex sjukdomar som man då kan bota med hjälp av dessa djur. Man kan också få 
fram olika nyttiga mediciner vilket kan vara bra. 

- Ja, jag tycker det är okej för att en viss forskning att gå framåt. 
- Ja, läkemedel. 
- Ja. För att kunna göra ett djur eller människa frisk från cancer. Eller kunna göra så att 

ett djur eller människa som är förlamad kan börja gå. 
- Inom forskning av mediciner för människor och djur. 
- Jag tycker att det är helt ok att använda försöksdjur till sånt som kan hjälpa människor 

att bli bättre t ex att man forskat på sjukdomar som man inte har så mkt botemedel för. 
- Ja, eftersom annars är det kanske svårare att hitta lösningar.  
- Ja, jag tycker det är okej att använda försöksdjur till mediciner, kosmetika och 

vacciner. 
 
Vad tycker du om att mycket av forskningen som bedrivs är till för djurens bästa? T ex 
förbättrade operationsmetoder, förbättrad diagnostik av sjukdomar. 
 

- Bra. Det är viktigt att gå framåt och utveckla tekniker. 
- Bra. Tycker att man ska göra allt för att djuren ska må så bra som möjligt för att ett 

försök ska ge så stor möjlighet att bli bra och att de ska ge resultat. 
- Bra. 
- Bra. 
- Bra. Det är ju jättebra att de försöker få det bättre för djuren. det kan hjälpa en dålig 

hund att överleva. Förbättras operationsmetoden på en hund blir den bättre på katt 
också. 

- Bra. Det är ju viktigt att djuren mår bra både för deras skull och för att försöket ska 
lyckas. 

- Bra. Det kan ju resultera i att framtida djur mår bättre. 
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- Bra. Dom djuren som används i försök tas om hand av personal med kunskap om djur. 
Och vanliga sällskapsdjursägare behöver inte ha någon som helst koll på hur djuret ska 
skötas. 

 
Tycker du att du har fått en nyanserad bild av försöksdjur och djurförsök av dina 
lärare i din utbildning. Om nej, vad har saknats? Om ja, vad har varit bra? 
 

- Ja. Man har fått mycket mer kunskap inom området och fått sett hur djuren inom 
forskningen lever och hur bra dom mår till skillnad från dom flesta sällskapsdjur iaf 
här i Sverige. 

- Ja. Dom har verkligen visat den rätta sidan av hur det verkligen går till. Praktikplatsen 
var den största faktorn till att visa mig vad som görs. 

- Ja. Man har fått en annan bild. Nu vet man att det finns så mycket runt om t ex regler 
mm och att man ser till djurens bästa och att det inte är vilka försök som helst som 
görs. 

- Ja. Man har fått en helt annan bild av försöksdjur och vad som egentligen pågår. Det 
är ju inte som man först trodde att de t ex testar smink på en katt. Djuren hjälper både 
oss och sin egen art. 

- Ja. Man har lärt sig mer om det och fått se en helt annan bild. 
- Ja. Jag tycker att man har fått bort synen att djuren bara lider osv. 
- Ja. En av våra lärare har jobbat med försöksdjur och man har fått insikt i hur det 

egentligen går till. 
- Ja. Att man förstår vad forskningsdjur har för värde. Att man ser från en annan sida att 

man har dom för något bra. 
- Ja. Man får verkligen veta hur djuren verkligen har det och hur det går till på en 

avdelning. 
 
Skulle du kunna tänka dig att jobba med försöksdjur? 
Samtliga i klassen kunde tänka sig att jobba med försöksdjur. 
Djurslag som de vill jobba med: 

- Råttor och möss - 4st. 
- Apor eller större djur. 
- Större djur som hundar och katter. 
- Större gnagare. 

 
Vad har du för planer efter gymnasiet? 

- Söka jobb direkt - 7st. 
- Ska även göra mina 4 mån för att bli försöksdjurstekniker. 
- Läsa fristående kurser på högskola/universitet. 
- Ska jobba med jobb jag har nu. 
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Bilaga 3. Intervjuer årskurs 3, forskningsdjur  
 
Elev 1 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 
Första tanken är att det är hemskt och utsätter djuren för lidande. Män i vita rockar. Nu efter 
kursen har synen förändrats och jag ser att djurförsöken är till mycket nytta för sjukdomar och 
mediciner. 
 
Vad är det första försöken som du tänker på? 
Medicinska försök. Beteendestudier.  
 
Vet du vad för typ av försök som utförs i Sverige? 
MS, cancertumörer. Utifrån praktikplatsen. 
 
Finns det nödvändiga försök? 
Ja. T ex MS-forskningen, cancerforskningen. Beror på vad de vill få fram med försöket, inte 
bra när de fortsätter med injektioner (cancer) och det inte händer någonting. Blir till lidande 
för djuret. 
 
Forskning för djuren? 
-  
 
Alternativa metoder? 
Vet inte så mycket. Har inte pratat så mycket om det på lektionstid.  
 
Information från skolan? 
Jättebra. Läraren är bra och de kompletterar varandra bra. Toppen med information. Fått bra 
med extrahjälp. Kursinnehållet har varit bra.  
 
Kan du tänka dig jobba med försöksdjur? 
Ja. Kunde inte tänka mig det innan jag började kursen, men jag har ändrat uppfattning. Får en 
helt annan syn på försöksdjur nu efter kursen. Jättebra praktikplats. 
 
Rangordningen. 
Alla djur har lika värde. Kunde rangordna dom. Först hamnade häst, hund, katt sist hamnade 
fiskar. Gillar hundar och hästar så mycket, fiskarna hamnar sist för jag har aldrig hållit på med 
fiskar. Inom forskningen så kan man forska om mycket på däggdjurssidan. 
 
Övrigt utnyttjande av djur? 
De som inte tar hand om sina djur, leder till vanvård.  
 
Egna djur? 
En hund, en häst och två katter. 
 
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 
Bra, helt ok. P.g.a. att det är veterinärer som går utbildningen.  
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Vad ska du göra efter gymnasiet? 
Jobba på El-giganten i sommar, jobbar där annars också. Vill jobba i djuraffär, eftersom det är 
det jag kan mest efter utbildningen på Jälla. Ska/vill utbilda mig till hundkonsult efter att jag 
har jobbat ett år.  
 
Övrigt 
Vill se mer anläggningar och hur djuren har det, vad de används till och hur de har det. 
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Elev 2 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 
Djur som är med i medicinska försök och som har det riktigt bra. Hade en liten annan bild 
innan kursen, var lite emot det men visste inte riktigt hur djuren hade det. Bilden har ändrats. 
Syns inte utåt i massmedia bland annat. 
 
Vad är det första försöken som du tänker på? 
Framställa nya mediciner, mediciner mot nya sjukdomar. Få reda på mer om sjukdomen i sig. 
 
Vet du vad för typ av försök som utförs i Sverige? 
Mycket cancerforskning, epilepsi, beteendestudier.  
 
Finns det nödvändiga försök? 
De flesta försöken är nödvändiga, annars skulle de aldrig få göra dem. Måste få det godkänt 
först innan de får börja forska. 
 
Forskning för djuren? 
Det är bra, djuren ska ha det så bra som möjligt. 
 
Alternativa metoder? 
Ska försöka uppnå så att det används så lite djur som möjligt. Finns det andra metoder så ska 
man använda dem. 
 
Information från skolan? 
Kursen har varit jättebra. Har fått klarhet i frågor som man har haft. Fått reda på mycket som 
man inte har vetat innan. Fått reda på vilka lagar och förordningar som gäller för forskare. 
Toppenbra lärare, känner förtroende för dem.  
 
Kan du tänka dig jobba med försöksdjur? 
Ja, absolut. Tänkte även innan kursen att jag ville jobba med försöksdjur, men ville läsa 
kursen först. 
 
Rangordningen. 
Jag tycker att alla djur har lika mycket värde. Har jättesvårt att sätta nån grupp först eller sist. 
 
Övrigt utnyttjande av djur? 
Sällskapsdjuren; tar ifrån djuren dess ursprungliga beteenden, utseenden. T ex utställningar, 
där djurens utseende förändras pga människans tycke och smak. 
 
Egna djur? 
Hund, två hamstrar. 
  
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 
Vet inte så mycket om dem och vad de gör dem. Tror att de har det väldigt bra. Tycker det är 
bra att hundarna används så att veterinärerna får rätt utbildning. 
 
Vad ska du göra efter gymnasiet? 
Jobba. Inga studieplaner.  
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Övrigt 
Mer praktik på utbildningen, tre veckor är för lite. Lär sig mycket mer praktiskt. 
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Elev 3 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 
Råttor och möss i små burar utan miljöberikning. Haft samma inställning före som efter 
kursen. 
 
Vad är det första försöken som du tänker på? 
Smink på djur. Nu tänker jag mest på medicinforskning, beteendestudier och avel. 
 
Vet du vad för typ av försök som utförs i Sverige? 
Framtagning av olika mediciner, plockar ut olika organ och studerar. 
 
Finns det nödvändiga försök? 
Ja, medicinska försök som förbättrar för både djur och människor. 
 
Forskning för djuren? 
Beror på vad det är. Beteendestudier på vilda djur för att kunna berika för djurparksdjur är 
bra. Kunna anpassa deras miljö för deras skull är bra.  
 
Alternativa metoder? 
Blir inte på samma sätt om man inte har djuren som målgrupp och forskar på en cellodling. 
Svårt även vid humanforskning. Måste anpassa metoderna till den målgrupp man har. Bra 
med alternativa metoder, positivt om man kan använda alternativa metoder.  
 
Information från skolan? 
Kursen har varit bra. Har fått bra insikt hur det är. Lärarna har varit bra eftersom dom har 
kunnat berätta hur det är på riktigt. Har fått reda på saker som man inte har kunnat läsa sig till. 
 
Kan du tänka dig jobba med försöksdjur? 
Ja. Trivdes bra på praktikplatsen. Kom jättebra överens med personalen.  
 
Rangordningen. 
Lite svår, men bra för att man fick tänka igenom vad man värdesätter. Apor hamnade först 
pga. att jag har haft apor som favoritdjur och att de är mest lik oss människor. Sist hamnade 
fiskar och rundmunnar. Vet inte riktigt varför de hamnade sist. 
 
Övrigt utnyttjande av djur? 
Mat, köttproduktion, mjölk, skinn. Äter kött som jag vet var det kommer ifrån, köper kött från 
en gårdsbutik där jag vet hur djuren blir behandlade. Försöker hålla koll på var köttet kommer 
ifrån om jag äter borta/på restaurang och liknande. 
 
Egna djur? 
En katt, en hamster, en sköthäst. 
 
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 
Vet inte riktigt vad de har hundarna till. Beror på vad de har de till. Helt ok att forska på djur 
så länge de inte lider. Bra, det är några få som får sätta livet till men det blir bättre för många 
fler. Bra för att det blir förbättrade metoder.  
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Vad ska du göra efter gymnasiet? 
Sommarjobba på ICA, sen söka till MTC (KI) för att få teknikerutbildningen. Söka jobb på 
skansenakvariet och jobba med apor. Vill åka utomlands och rädda bergsgorillorna. Sen ska 
jag starta eget inom katt- och hundmassage. Jobba med sjukgymnastik på hund och katt. Ha 
ett fast jobb vid sidan av som säkerhet. Läsa 5p engelska på universitetet i Uppsala. 
 
Övrigt 
Kursen har varit bra generellt. Skolan borde skaffa fler djur i djurhuset. Ska komma fler 
reptiler till hösten. Vill ha mer annorlunda djur, fler fågelarter. 
 
 



 47 

Elev 4 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 
Råttor och möss 
 
Vad är det första försöken som du tänker på? 
Innan kursen: att de sminkade djuren, brutala försök. Nu: mer insikt nu, försöken är mer 
vänliga och många försök är rena beteendestudier. Valde kursen för att få reda på hur det 
verkligen är. 
 
Vet du vad för typ av försök som utförs i Sverige? 
Neurologiska försök (praktik), beteende, medicinska försök, foderförsök. 
 
Finns det nödvändiga försök? 
Ja. Neurologiska försök. Försökte hitta botemedel mot förlamningar för människor som har 
varit med om bilolyckor och skadat ryggen. 
 
Forskning för djuren? 
Det är bra.  
 
Alternativa metoder? 
Inte pratat så mycket om det i skolan.  
 
Information från skolan? 
Bra, men jobbig. Mycket information. 
 
Kan du tänka dig jobba med försöksdjur? 
Ja. Ska praktisera på praktikplatsen för att få teknikerstatus. 
 
Rangordningen. 
Toppen var lätt; hund och katt (häst). Sist hamnade fisk pga. bryr mig inte så mycket om 
fiskar, har inte lika mycket känslor som däggdjuren (hundar). Mitten var svår att få till. 
 
Övrigt utnyttjande av djur? 
Finns inget som är nödvändigt. Utnyttjande är att inte sköta om dom = vanvård. Bara ha 
djuren för att klappa och titta på.   
 
Egna djur? 
Två katter. 
 
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 
Tycker inte om att de använder försökshundar, bara till beteendestudier och foderförsök är det 
ok. 
 
Vad ska du göra efter gymnasiet? 
Hitta jobb och praktisera. Vill studera på universitet: djursjukvårdare, historia, religion och 
engelska. 
 
Övrigt 
Dåligt att praktiken låg så långt efter kursavslutet, 7v mellan. Praktiken var jättebra. 
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Bilaga 4. Intervjuer årskurs 1, norra gymnasiet. 
 
 
Elev 1 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 

- Labbråttor, hundar – kosmetika. Finns olika nivåer av försök. 
 
Vet du vad för typ av försök som utförs i Sverige? 

- Olika medicinska försök. 
 
Finns det nödvändiga försök? 

- Medicinska försök. Djuren ses som mindre värda men det borde inte vara så. 
 
Forskning för djuren? 

- Miljöstudier – utforska vilken miljö djuren trivs bäst i. 
 
Information från skolan? 

- Har inte fått någon information om djuren på skolan är klassade som försöksdjur eller 
inte. Har inte fått någon information om etiska nämnden och vad de är eller gör för 
något. Vill ha mer information om djurförsök och försöksdjur. 

 
Kan du tänka dig jobba med försöksdjur? 

- Vill inte jobba med försöksdjur, tycker synd om dem. 
 
Rangordningen. 

- Den var svår att göra. Hund, katt och häst ligger närmast om hjärtat så de kom först. 
Ville sätta fåglar sist men det blev fisk och rundmunnar. Anledningen till att fisk kom 
sist var att folk fiskar, slänger i dem och anglar med levande mört. 

 
Övrigt utnyttjande av djur? 

- Avel är också en typ av försök, t ex belgian blue. Dvärghundar som har svåra 
valpningar. 
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Elev 2 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 

- Vita råttor i små burar. 
 
Vad är det första försöken som du tänker på? 

- Medicinska försök – kosmetika. 
 
Vad är det värsta försöket du kan tänka dig? 

- Smink, för att det är onödigt. Tror att sminkförsök utförs i Sverige. Köper speciellt 
sminkmärke som inte är djurtestat. Äter också bara svenskt kött. Ska på studiebesök i 
ett slakteri i Delsbo med klassen. 

 
Forskning för djuren? 

- Vet inte så mycket om forskning för djurens bästa. 
 
Egna djur? 

- Har katt. 
 
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 

- Har blandade känslor för försökshundarna på Ultuna, det är ju bra för 
sällskapshundarna men inte för försökshundarna. 

 
Information från skolan? 

- Har inte fått någon info om djuren på skolan. Ingen info heller om etiska nämnden. 
 
Finns det några bra försök? 

- Det är ganska bra med medicinska försök för människor och djur. Vitsen är att det 
kommer till nytta. Har inte fått någon info om alternativa metoder. 

 
Vad ska du göra efter gymnasiet? 

- Utbilda mig till hundpsykolog. Plugga direkt efter gymnasiet och läsa enstaka kurser. 
 
Rangordningen. 

- Den var ganska svår. På första plats kom hund, katt och häst – de är högt värderade i 
samhället och för mig. Sist kom rundmunnar för att jag inte har hört talas om dem och 
vill itne ha dem som sällskapsdjur. Första platsen stod mellan de båda 
däggdjursgrupperna. 

 
Övriga utnyttjande av djur? 

- Kommer inte på några andra typ av försök eller utnyttjande av djur. 
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Elev 3 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 

- Labb där de testar olika preparat på djur, t ex smink och mediciner. Råttor, kaniner, 
möss, hamstrar, smågnagare. 

 
Vad är det värsta försöket du kan tänka dig? 

- Värsta typen av försök är såna som gynnar människor som smink, mediciner, strålning 
och solarium. 

 
Försök som är försvarbara? 

- Eventuellt djuren i djurhuset på skolan. 
 
Vad tycker du om att veterinärutbildningen använder försökshundar? 

- Det är dåligt för försökshundarna, men bra för sällskapshundarna. 
 
Egna djur? 

- Har tre hundar själv och ett akvarium med fiskar. Fiskarna är mindre värda för att jag 
har mindre kontakt med dem. Har det för att det är snyggt hemma. 

 
Forskning för djuren? 

- Både bra och dåligt med försök för djurens bästa. Bra om det funkar, annars inte. 
 
Info från skolan? 

- Har inte fått någon info om etiska nämnden, vet inte vad det är för något. Vet inte om 
djuren på skolan är klassade som försöksdjur. 

 
Efter gymnasiet? 

- Först ta ett sabbatsår, sen jobba och sen plugga vidare. Vill jobba med djur, helst som 
djurpolis. Måste kännas att man gör en bra sak. Vill inte jobba med försöksdjur pga. 
att jag inte tycker om djurförsök. 

 
Alternativa metoder? 

- Har inte hört nåt om alternativa metoder, men det är ju bra om det minskar antalet 
djur. Det är bättre att testa på människor. 

 
Rangordningen. 

- Den var svår. Reptilerna skulle komma sist för de tycker jag inte om. Men jag sätter 
alla djur först ändå. Om jag skulle tvingas välja skulle jag sätta hund, häst och katt 
först. 

 
Övrigt? 

- Kollar alltid ursprung på köttet och kollar att sminket inte är djurtestat, även om det är 
dyrare. Vet inte om smink testas på djur i Sverige. 
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Elev 4 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 

- Djur som man testar saker på. Råttor. Kloning och medicinförsök. 
 
Vad är det värsta försöket du kan tänka dig? 

- Ingen aning.  
 
Finns det försök som är försvarbara? 

- Det finns inga försök som är OK eller försvarbara. 
 
Forskning för djuren? 

- Det är bra på ett sätt men inte om det får konsekvenser för djuren, t ex om djuren dör 
eller får men för livet som blindhet. 

 
Efter gymnasiet? 

- Ska göra lumpen först och sedan plugga vidare. Ska läsa antingen till veterinär eller 
polis. Vill inte jobba med försöksdjur för det är inte intressant. 

 
Egna djur? 

- En hund. 
 
Rangordningen? 

- Lätt om man bara ska säga det, svårare när man tänker efter. På första plats kommer 
hund, häst och katt inom parentes, för att det är en familjemedlem. Struntar i de andra 
djuren. Sist kommer båda grupperna med gnagare. Vet inte riktigt varför de kommer 
sist, håller inte på med dem. 

 
Övrigt? 

- Jag tittar inte på köttmärkningen utan köper det som jag känner igen från hemma. 
Köper inte smink eftersom det är onödigt. Är inte med i någon organisation. 
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Elev 5 
 
Vad är det du tänker på när du hör ordet försöksdjur? 

- Djur i bur. Gnagare. Olika prover, lite av varje. 
 
Vad är det värsta försöket du kan tänka dig? 

- Gift, operera bort organ, operera in robotsaker och se om de fungerar innan människor 
får dem, eftersom man inte kan prova på människan. 

 
Försvarbara försök? 

- Eventuellt medicinska försök, men de är inte bra egentligen. 
 
Forskning för djuren? 

- Djuren ska vara frivilliga om man ska göra försök på dem. Det är fel att forskarna 
tänker att djuren är lägre stående varelser. 

 
Försökshundarna på Ultuna? 

- Tycker det är sjukt att operera på friska djur. Veterinärstudenterna borde få gå med de 
färdiga veterinärerna och titta när de opererar. 

 
Egna djur? 

- Höns, katt, fiskar, kaniner, hamster, fåglar. Har fiskar på elevhemmet. 
 
Efter gymnasiet? 

- Studera till djurvårdare, kanske direkt efter gymnasiet. Kan tänka mig att jobba med 
försöksdjur men bara om det är fysiska försök eller beteendestudier. Vill inte jobba 
med foderförsök för det är dåligt för djuren om man inte vet hur det går. 

 
Info från skolan? 

- Har inte fått någon information om djurförsök eller etiska nämnden. Vet inte vad den 
etiska nämnden är för något. Har varit medlem i en djurrättsorganisation men är det 
inte längre. Vet inte om djuren i djurhuset är klassade som försöksdjur. 

 
Övrigt? 

- Det är inte fel att äta djur eftersom vi alltid har gjort så. Hjärnan behöver kött för att 
utvecklas. Schimpanser och gorillor äter kött. Jag köper inte så mycket kött, mest 
svensk kyckling. Det är fel att jaga för pälsens skull, för nöjes skull eller för pengar. 

 
Rangordningen? 

- Alla har lika värde, det är fel att sätta olika värde på djuren. Om jag skulle tvingas 
välja skulle däggdjuren komma först för att det finns många däggdjur, de är nyckeldjur 
och om de försvann skulle andra djur dö ut. Rundmunnar skulle komma sist för de är 
äckliga. 

 
 
 
 
 
 
 


