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En crash-course i offentlighet och 
förvaltning

• Allt som skrivs på en myndighet eller skickas till 
en myndighet får vem som helst titta på. Om 
det inte är sekretessbelagt. 

• Det är bara att ringa, mejla eller gå dit - och 
fråga. Du behöver inte berätta vem du är eller 
vad du ska ha informationen till.

• Om du vill ha ut kopior (fler än tio stycken), så 
får du betala en avgift för dessa.



Exempel: Fråga om att komma
och titta.



Exempel: Fråga om att få
handlingen digitalt.
Myndigheter har inte en 
skyldighet att lämna ut
handlingar digitalt, men
gör det ibland i alla fall. 



Djurförsöksetiska nämnderna



Djurförsöksetiska nämnderna

• Alla djurförsök i Sverige ska sedan 1979 
godkännas av en sk etisk nämnd.

• Dessa är spridda över landet i; Umeå, 
Göteborg, Linköping, Lund/Malmö, Stockholm 
södra, Stockholm norra, Uppsala.

• I nämnden sitter 14 ledamöter (2 jurister, 6 
forskare/djurtekniker, 6 ”lekmän” (politiker samt 
representanter för djurskyddsorganisationer)

• Runt 95% av alla djurförsök godkänns.



Vi tittar lite på blanketten…



Vi tittar lite på blanketten…



Vi tittar lite på blanketten…



Vad får vi ut för information?

• Vi vet vilka försök som det inkommit ansökan 
för och vilka som blivit godkända.

• Vi vet vem som ansökt och i vilken 
institution/företag denna arbetar.

• Vi får en beskrivning av vad de tänker göra 
med djuren.

Vad kan vi göra nu?



Vad kan vi göra nu?

Via tjänster som ratsit.se, upplysning.se, linkedin.com osv
kan vi undersöka den ansökandes kontakter et cetera. 



Vad kan vi göra nu?

Underskatta inte en vanlig googling!
Sitter den person som utför experimenten
på flera stolar? Be mig dra några exempel!



Vad kan vi göra nu?

Vi kan titta var djuren finns. Går det att demonstrera utanför?



Vad kan vi göra nu?

Vi kan göra ett flygblad som vi sprider
på stan.

Vi kan även skriva väl underbyggda insändare,
skriva protestsånger, göra teaterstycken…
ENBART DIN FANTASI SÄTTER GRÄNSERNA!



Kartlägga organisationer

Ansökningar innehåller ofta mer information
än du trodde. Här är ett exempel. 



Kartlägga organisationer

Här är ett annat...



Konkursen – Ett facit



Konkursen – Ett facit

Det finns många företag inom biomedicin och lantbruk och det är
inte ovanligt att de går i konkurs. Håll därför utkik på om någon
verksamhet som du övervakar råkar kursa…



Konkursen – Ett facit

Vi får reda på hur de tacklat kritik…



Konkursen – Ett facit

Vilka de är skyldiga pengar…

Vi kan även se vilka som varit anställda – detta är
viktigt eftersom de säkerligen kommer starta nya
bolag inom samma bransch.



Jordbruksverksamhet

Ska någon starta en minkfarm eller annan
liknande verksamhet? 

Även inom dessa verksamheter krävs vissa tillstånd som
ska ansökas. Och där ansökan blir offentlig.



Jordbruksverksamhet

Här kan vi få data som ger oss tillgång till mer information på samma
sätt som i exemplet innan.



Sekretess

Förr eller senare kommer ni stöta på uppgifter som anses
vara sekretessbelagda. Verkar sekretessen rimlig?

Om inte: Överklaga.



Oegentligheter?

Svarar inte myndigheten ni skriver till?

Vägrar de lämna ut något på oklara
grunder?

Tar de er inte på allvar?

Förutom att överklaga felaktiga beslut
så finns även möjlighet att anmäla till 
Justitieombudsmannen. 

Instruktioner finns på jo.se 





Här går det att lära sig mer:

• Webbsidan djurforsok.info – Här finns 
information om hur etisk prövning går till, 
adresser till nämnder osv.

• Birgitta Forsmans avhandling ”Djurförsök – 
forskningsetik, politik, epistemologi” från 1992.

• Gällande research i allmänhet: Forum på 
internet – Flashback är det mest kända 
exemplet. Myndigheters hemsidor.

• ”Each one teach one” – vi lär varandra.



Och kom ihåg: Du kanske sitter på den pusselbit som någon
annan i rörelsen behöver. Se därför till att skapa nätverk där
den information du besitter kan spridas.

Vi kommer ingenstans om vi inte arbetar tillsammans.
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