
 

    

Unilevers ståndpunkt om alternativa metoder till 

djurtester 
 

Vi använder oss inte av djurtester och anser inte att djurförsök behövs för att 

säkerställa att våra produkter är säkra för människor och vår planet. Vi använder 

den senaste människo-relevanta säkerhetsvetenskapen, inte djurtester, för att 

bedöma våra produkters och ingrediensers säkerhet för konsumenter, 

medarbetare och miljön.   

Vi delar proaktivt med oss av våra djurfria säkerhetsmetoder externt och 

samarbetar med partners över hela världen för att få ett slut på djurtester för 

konsumentprodukter en gång för alla. Av denna anledning utvecklar vi och 

främjar användningen av ”nästa generations” säkerhetsbedömningsmetoder, 

baserade på modern vetenskap och inte på nya djurtest-data. 

Som en del av vårt åtagande att eliminera djurtester globalt, så ser ett växande 

antal av våra varumärken till att deras produkter och ingredienser inte utsätts för 

djurtester på uppdrag av Unilever, av våra leverantörer eller av 

tillsynsmyndigheter någonstans i världen. Varumärkenas engagemang mot 

djurtester innefattar certifieringar från globala djurskyddsgrupper. Unilever och 

våra varumärken stödjer ett globalt förbud mot djurtester för kosmetika från 2023.  

I vissa fall kan det hända att ingredienser i Unilevers breda sortiment av 

varumärken fortfarande måste testas av leverantörer enligt lokal lagstiftning och 

vissa myndigheter använder djurtester i enlighet med deras regelverk. Vi håller 

dock inte med om att djurtester är nödvändiga för att garantera våra produkters 

säkerhet. I över 40 år har vi strävat efter framtagande av innovativa, djurfria 

metoder baserade på framsteg inom vetenskap och teknik.  Resultatet av detta är 

att vi idag erkänns av People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) som ett 

”företag som verkar för lagändringar”.  

Våra toppmoderna och säkerhetsvetenskapliga metoder har ett tydligt mål: att 

fortsätta utveckla och använda djurfria metoder och dela med oss av vår 

forskning för att garantera att våra produkter är säkra och fria från djurtester. Vårt 

internationellt erkända team inom djurfri säkerhetsvetenskap samarbetar med 

andra forskare för att kontinuerligt uppdatera de metoder vi använder, för att se 

till att våra produkter alltid är säkra. Vi arbetar med ickestatliga organisationer, 

tillsynsmyndigheter och leverantörer över hela världen för att dela med oss av 

våra metoder och främja dess spridning. Vi är stolta över att ha mottagit 2019 

Corporate Consciousness Award från Humane Society i USA, för vårt 

vetenskapliga arbete med ersättningar för djurförsök inom säkerhetsvetenskap. 



 

    

För mer information om Unilevers branschledande ”nästa generations” 

säkerhetsanalyser, se: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo 
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