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1. Beskrivning 
I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets 

verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och 

produkter med dubbla användningsområden (gemensamt benämnda strategiskt känsliga 

produkter). 

 

Handläggningsordningen riktar sig främst till forskare och administrativ personal som kan komma 

att exportera produkter eller teknik som regleras av exportkontrollagstiftningen men även till 

chefer som behöver ha kunskap och har ansvar relaterat till lagstiftningen.  

2. Bakgrund 
Lagstiftningen om strategiskt känsliga produkter syftar ytterst till att skydda Sveriges och EU:s 

säkerhet samt utrikespolitiska intressen och denna handläggningsordningen syftar till att  

säkerställa att Umeå universitets hantering av strategiskt känsliga produkter sker i enlighet med 

gällande lagar och konventioner:  

 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om 

upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och 

överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden 

- Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av 

tekniskt bistånd  

- Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och 

av tekniskt bistånd 

- Lag (1992:1300) om krigsmateriel 

- Förordning (1992:13o3) om krigsmateriel 

 

Vid Umeå universitet bedrivs nationell och internationell forskning av hög kvalitet. Viss forskning 

kan utmynna i produkter eller teknik som klassas som krigsmateriel eller produkter med dubbla 

användningsområden, så kallade strategiskt känsliga produkter. Det är därför av vikt att 

universitetet säkerställer efterlevnad gällande regler för exportkontroll av produkter med dubbla 

användningsområden (PDA) och krigsmateriel. 

 

Det finns aktörer som erbjuder universitet att delta i forskningssamarbeten, inbjudningar till 

konferenser eller informellt utbyte av resultat i syfte att få tillgång till känslig teknik eller 

produkter. Därför är det viktigt att universitetet är uppmärksamma på varningstecken (bilaga 1) 

samt att universitetet inte oavsiktligt bryter mot gällande bestämmelser. PDA-föremålens 

huvudsakliga användningsområde är för civilt ändamål vilket gör att risken för missbruk inte är 

uppenbar.  

 

Då handläggningsordningen syftar till att säkerställa universitetets arbete gällande produkter med 

dubbla användningsområden m.m. har inte arbetsmiljö-, hållbarhets-, internationaliserings-, 

samverkans-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv integrerats i den på annat sätt än att 

internationaliserings- och samverkansperspektiv kan komma att påverkas för att lagstiftningen ska 

kunna efterlevas.   
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3. Definitioner  

Produkter med dubbla användningsområden 

Med produkter med dubbla användningsområden (PDA) avses produkter som kan användas för 

både civila och militära ändamål. Det inbegriper både programvara och teknik som kan användas 

för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen samt kemiska eller 

biologiska vapen, eller bärare av dessa. 1 2 Detta inkluderar alla produkter som kan användas både 

för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra 

kärnladdningar.   

 

PDA klassificeras genom indelning in i tio olika kategorier med resp. fem undergrupper. Se tabell 

1. I tabellen framgår även de kontrollregimer som reglerar kontrollen av produkterna. En 

fullständig lista över produkter som innefattas i lagstiftningen finns i bilaga 1 till förordning (EG) 

nr 2021/821. För varje produkt i listan finns en exportkontrollkod (EKK)3. De olika koderna 

beskriver vilken kategori produkten tillhör samt orsaken (kontrollregimen) för att produkten är 

kontrollerad. Den första siffran i kontrollistan anger kategori, den andra egenskap och funktion 

(undergrupp i tabell 1) som produkten har och den sista siffran vilken kontrollregim (regelverk) 

som är grund för exportkontrollen. 

 

Tabell 1: Kategorier och undergrupper avseende produkter med dubbla användningsområden. 

Kategorier Undergrupper Regimer 

0. Kärnmaterial, anläggningar och 
utrustning 
1. Särskilda material och därtill hörande 
utrustning 
2. Materialbearbetning 
3. Elektronik 
4. Datorer 
5. Telekommunikation och 
”informationssäkerhet” 
6. Sensorer och lasrar 
7. Navigation och avionik  
8. Marint 
9. Rymd och framdrivning 

A. System, utrustning och 
komponenter  
B. Test-, inspektions- och 
provutrustning 
C. Material 
D. Programvara 
E. Teknik 
 

0. WA (Wassenaar 
Arrangement) och NSG 
(Nuclear Supplier Group) 

0 1. Missilteknologiregimen 
(MTCR) 

1 2. Kärnteknik 
2 3. Australiengruppen 
3 4. Kemvapenkonventionen 
9 5. Nationella tillägg 

 

 

Tekniskt bistånd 

Enligt EU:s förordning 2021/821 avses med tekniskt bistånd ”allt tekniskt stöd som har samband 

med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk 

service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, 

färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet genom elektroniska medel liksom per telefon eller 

andra muntliga former av bistånd”. 

 

                                                             
1 Teknik inkluderar även teknisk assistans och tekniska uppgifter såsom ritningar, planer, diagram, modeller, formler, 

tabeller, manualer och instruktioner.  
2 Teknik som är resultat av grundforskning eller som redan finns ”allmänt tillgänglig” eller teknik som är ett minimum av 

information nödvändig för en patentansökan undantas i regel dock kravet på exportkontrolldeklaration.  
3 Exempel EEK-kod: 1C350 är beteckningen för kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens. 

Ettan visar att det rör sig om ett särskilt material och därtill hörande utrustning, C visar att produkten tillhör 

underkategorin material och den första siffran i 350 (3) visar att produkten regleras av det internationella 

exportkontrollforumet Australia Group. De sista två siffrorna är löpnummer. 
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Krigsmaterial 

Enligt ISP avses med krigsmateriel ”materiel som är utformad för militärt bruk och tekniskt 

bistånd är tekniskt stöd avseende krigsmateriel”. Lagstiftningen kring krigsmateriel riktar in sig på 

produkter och teknik som är specifikt anpassade för militärt bruk. Forskning kring spridning, 

detektering av kemiska vapen eller strålning från kärnvapen kan klassificeras som tekniskt bistånd 

för militärt bruk och kan därmed behöva tillstånd. Det gäller även forskning kring krigsmaterial.  

Strategiskt känsliga produkter 

Med strategiskt känsliga produkter avses produkter med dubbla användningsområden, tekniskt 

bistånd och krigsmaterial. Det är ett samlingsnamn. 

 

Export (Överföring) 

 

Enligt EU:s förordning 2021/821 avses med export (överföring): 

  

- ett förfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex4 

- återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex;  

- en passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex;  

- överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, 

telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför unionens 

tullområde; det inbegriper att programvaran och tekniken görs tillgänglig i elektronisk 

form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför unionens tullområde; 

det inbegriper även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett 

röstöverföringsmedium.  

 

Exportör 

Enligt EU:s förordning 2021/821 avses med exportör:  

  

a. varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som, vid den tidpunkt då 

exportdeklarationen eller deklarationen om återexport eller en summarisk 

utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i tredjelandet och har 

befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde; om inget 

exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, 

avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras 

ut från unionens tullområde,  

b. varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra 

programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-

post eller på något annat elektroniskt sätt, till en destination utanför unionens tullområde, 

eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig för fysiska eller 

juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde. Om rätten att förfoga 

över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt 

eller etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för 

exporten ska exportören anses vara den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad 

inom unionens tullområde,  

c. om led a eller b inte är tillämpligt, varje fysisk person som transporterar de produkter med 

dubbla användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla 

                                                             
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0952-20200101&from=EN  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0952-20200101&from=EN
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användningsområden ingår i personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 

1.19 a i kommissionens delegerade förordning EU 2015/24465.  

 

Exporttillstånd 

Med exporttillstånd avses ett tillstånd som krävs vid export av produkter med dubbla 

användningsområden som förtecknas i EU:s förordning 2021/821, bilaga I. Även produkter som 

inte finns upptagna i listan kan kräva tillstånd, se fortsatt artikel 4, 5, 9 eller 10 i EU:s förordning 

2021/821. Dessutom kan produkter med dubbla användningsområden som inte finns upptagna i 

bilaga 1 i EU:s förordning 2021/821 beläggas med tillstånd om produkten är avsedd för militär 

slutanvändning om t ex utformningen eller förädlingen av produkten syftar till att nyttjas i 

krigförande syfte. Exporttillstånd söks hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) utom när 

det gäller kategori 0 (kärnämne etc.) då tillstånd söks hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Det finns olika typer av exporttillstånd 

 

- individuellt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en 

slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera produkter 

med dubbla användningsområden.  

- globalt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller 

kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en 

eller flera angivna slutanvändare och/eller i ett eller flera angivna tredjeländer.  

- tillstånd för stort projekt: ett individuellt exporttillstånd eller ett globalt 

exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter 

med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna 

slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt stort projekt.  

- unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa 

destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller de villkor och krav 

som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II i EU:s förordning 2021/821.  

- nationellt generellt exporttillstånd: ett exporttillstånd som definieras genom 

nationell lagstiftning i enlighet med artikel 12.6 och avsnitt C i bilaga III i EU:s förordning 

2021/821. 

 

Sanktioner 

Med sanktioner avses olika tvångsåtgärder som används för att trygga fred och säkerhet samt 

främja demokrati och mänskliga rättigheter6. Sanktioner är inte en del av regelverken för 

krigsmateriel och PDA, men kan bli aktuellt vid samarbete eller export då vissa länder är föremål 

för riktade sanktioner. Särskilda regler kan gälla vid export av strategiskt känsliga produkter till 

sanktionerade länder. Exempel på sanktioner är vapenembargo7, förbud mot utrustning som kan 

användas för internt förtryck, finansiella sanktioner och förbud eller tillståndskrav vid export eller 

import av vissa varor och viss teknik. Sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN, EU eller 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) för att trygga fred och säkerhet samt 

främja demokrati. Restriktioner och sanktioner kan också vara utfärdade mot personer och 

företag. USA har egna sanktioner som forskare bör känna till och förstå innebörden av innan 

samarbeten med amerikanska företag eller lärosäten inleds.  

 

 

                                                             
5 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad 
gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex 
6 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/  
7 När ett vapenembargo råder mot ett visst land kan de generella exporttillstånden inte kan tillämpas.  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/
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4. Roller och ansvar 

Rektor har det yttersta ansvaret för universitetets hantering av produkter med dubbla 

användningsområden i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

Dekan har fakultetsövergripande ansvar att arbetet med strategiskt känsliga produkter inom sin 

fakultet. Dekan kan utse en samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter om behov 

finns vid fakulteten, se nedan. 

 

Prefekt eller föreståndare ansvarar för att lagstiftning och regler gällande strategiskt känsliga 

produkter efterlevs samt att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap kring dessa. Prefekt eller 

föreståndare ansvarar också för att erforderliga tillstånd finns och att Lokalförsörjningsenheten 

informeras om att en klassificerad produkt är aktuell för överföring till EU-land eller export till 

tredje land. Prefekt kan utse en samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter om 

behov finns vid institutionen, se nedan.   

 

Den som i enlighet med gällande skriftlig delegation, till exempel en forskningsledare, 

som ansvarar för att försiktighetsåtgärder vidtas och att exporttillstånd ansöks hos Inspektionen 

för strategiska produkter (ISP) eller Strålskyddsmyndigheten (SSM)och erhålls. Denne ansvarar 

också för identifiering och klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 2021/821 samt att 

eventuella avtal som innebär export eller import av strategiskt känsliga produkter lever upp till 

lagstiftningens krav. Denne ansvarar även för att informera Lokalförsörjningsenheten om erhållet 

tillstånd samt att deklarationsuppgifter årligen lämnas in till Lokalförsörjningsenheten. Denne 

person ansvarar också för att eventuell tulldeklarationen är ifylld på rätt sätt med 

exporttillståndets exportlicensnummer i de fall en tulldeklaration ska upprättas.  

 

En samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter kan om det finns behov 

utses vid fakultet eller institution. Denna person fungerar som ett stöd till den som i enlighet med 

gällande skriftlig delegation ansvarar för hanteringen av strategiskt känsliga produkter. Denna 

person har lämpligen kunskaper om både hantering av strategiskt känsliga produkter och 

exportkontroll samt om de specifika forskningsprojekt vid institutionen eller fakulteten.  

 

Medarbetare som deltar i projekt där strategiskt känsliga produkter hanteras ska beakta och 

följa relevanta lagar och regler. 

 

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att samordna och utveckla universitetets arbete med 

dessa frågor. Lokalförsörjningsenheten utvecklar och bereder styr- och stöddokument och är 

tillsammans med Strålskyddsexperten kontaktperson gentemot respektive tillstånd- och 

tillsynsmyndigheter. Lokalförsörjningsenheten genomför den årliga exportkontrolldeklarationen 

till ISP. Funktion tillser även att erforderlig utbildning för forskningsledare och/eller övriga 

stödfunktioner som har behov av det. 

 

Universitetsjuristerna är ett stöd till verksamheterna gällande avtalsfrågor som rör import eller 

export av strategiskt känsliga produkter.  

 

Kemi-, biosäkerhet- eller strålskyddsexpert kan bistå med sakkunskap gällande 

identifiering och klassificering inom sina respektive sakområden. 
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5. Hantering 

Efterlevnad av lagstiftning kopplat till strategiskt känsliga produkter kan vara tillämplig i olika 

situationer: 

 

- I ett forsknings- eller samverkansprojekt med utländska parter.  

- När ett avtal ingås med utländsk part 

- När medarbetare som hanterar strategiskt känsliga produkter deltar i internationella 

konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater.  
- Då forskningsdata som innehåller information om strategiskt känsliga produkter delas t.ex. via 

en molntjänst  

- När begagnad utrustning, överblivna produkter, kemikalier, biologiska agens etc. säljs eller 

skänks (överlåts) till utländska universitet. 
- Vid expeditioner där man tar med avancerade instrument eller kemikalier 

- Hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning 

till utländska kontakter. 

 

För att säkerställa att universitet efterlever lagstiftning kopplad till strategiskt känsliga produkter 

ska nedanstående punkter vidtas av berörda verksamheter: 

 

1. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett forskningsprojekt där strategiskt 

känsliga produkter hanteras ska tillse att de medarbetare och studenter som deltar i ett sådant 

projekt känner till hur lagstiftningen om detta berör och ska tillämpas i deras projekt.  

 

2. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att relevant information och utbildning finns att tillgå. 

 

3. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett forskningsprojekt ska i samband 

med uppstart av ett projekt där utländska parter ingår eller där information eller produkter 

kommer att överföras till utländska parter bedöma om projektet eller projektets material 

inkluderar strategiskt känsliga produkter. Den som i enlighet med gällande delegation 

ansvarar för ett forskningsprojekt ska även i samband med uppstart av ett projekt identifiera 

om information eller produkter kan komma att beröras av sanktioner och embargon.  

 

4. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett forskningsprojekt där strategiskt 

känsliga produkter hanteras ska vidare i samband med uppstart av ett projekt där utländska 

parter ingår eller där produkter eller information kan överföras till utländska parter utreda om 

exporttillstånd krävs. Om exporttillstånd krävs ska det kravet inkluderas som ett villkor i 

samarbetsavtalet. Vid de fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller transiterar 

strategiskt känsliga produkter ska tillstånd för export sökas hos ISP eller 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Överföring eller export av produkter som omfattas av 

exportkontroll får inte ske utan att tillstånd från ansvarig myndighet inhämtats samt att alla 

nödvändiga åtgärder vidtagits för att säkerställa att villkoren i tillstånden är fullt 

implementerade. Om en produkt eller teknik som ska exporteras kan vara föremål för 

exportkontroll, ska institutionens prefekt samt Lokalförsörjningsenheten informeras. Om 

tillstånd erfordras så ska ett sådant sökas hos ISP eller SSM. Oavsett om det gäller överföring 

inom EU, eller ut ur EU, ska den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för 

forskningsprojektet informera mottagaren om exporterade produkterna är klassade som 

strategiskt känsliga produkter. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett 
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forskningsprojekt ska även deklarera överföringen i tullen senast 48 timmar innan exporten 

ska ske. 

 

5. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett forskningsprojekt där man avser 

att beforska material för militärt bruk eller delta i forskarsamarbeten tillsammans med 

militära parter (t.ex. FMV, FOI) ska informera prefekt/motsvarande samt 

Lokalförsörjningsenheten. Observera att inga avtal kring samarbete om krigsmateriel får ingås 

med utländsk part utan tillstånd från ISP. 

 

6. Om en forskare eller en verksamhet planerar att delta i expeditioner som bedöms innehålla 

strategiskt känsliga produkter, utanför EU (inklusive på internationellt vatten, Antarktis eller 

Arktis utanför EU/EES) ska den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för 

forskningsprojekt bjuda in eventuell samordningsperson vid fakultet eller institution, 

kemi/biosäkerhet/strålsäkerhetssamordnare och Lokalförsörjningsenheten till ett 

planeringsmöte. Mötets syfte är att informera om exportkontroll och för se till att inga otillåtna 

exporter sker. 

 

7. Då anställning av utländsk medarbetare görs eller då samverkan med utländska parter 

påbörjas ska bakgrundskontroll8 genomföras av rekryterande chef eller den denne utser om 

tjänsten/samverkan sker inom områden som kärnteknik, robotutveckling eller framställning 

av biologiska eller kemiska vapen eller om den utländska medarbetaren eller 

samverkanspartnern kommer från ett land eller institut som är misstänkt för att delta i 

utveckling av massförstörelsevapen.  

 

8. Vid anskaffande av produkter som är föremål för amerikansk exportkontroll ska amerikanska 

reglerför vidareexport särskilt beaktas. 

 

9. Om eventuella avvikelser från denna Handläggningsordning upptäcks ska universitetet genom 

Lokalförsörjningsenheten informera berörda tillsynsmyndigheter och nödvändiga åtgärder ska 

vidtas. Avvikelsen ska rapporteras i enlighet med Handläggningsordning - Rutiner för 

rapportering mellan olika organisatoriska nivåer.  

 

10. Den som i enlighet med gällande delegation ansvarar för ett projekt där strategiskt känsliga 

produkter hanteras ska säkerställa att samtliga handlingar som uppstår i processen kopplat till 

strategiskt känsliga produkter hanteras enligt myndighetens dokumenthanteringsplan. Vid 

exportkontrollärenden ska en kopia av exporttillståndsbeslutet skickas till 

Lokalförsörjningsenheten. Vid ärenden där det tidigt konstateras att inget krav på 

exporttillstånd föreligger kan en förenklad dokumentering av ärendet vara tillräcklig. 

Förenklad dokumentation kan vara att arkivera e-post tillsammans med det underlag som 

beslutet grundas på.  

 

 

11. Universitetet ska senast den 31 januari varje år deklarera det ekonomiska värdet (även om det 

är 0 SEK) av de strategiskt känsliga produkter som exporteras. Deklarationen för dessa görs 

till ISP (12-i3 §§ PDA-lagen respektive 19 § lagen om krigsmateriel). Deklarationen görs av 

                                                             
8 Vid bakgrundkontrollen inhämtas sådana uppgifter som är relevanta för anställningen/uppdraget. Exempel är betyg och intyg men det 

kan även vara uppgifter som har framkommit vid registerkontroll eller under säkerhetsprövningsintervjun. Vidare kan personliga 
referenser komma att tas. 
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Lokalförsörjningsenheten med stöd berörda verksamheter. För verksamheten innebär detta att 

Lokalförsörjningsenheten kan komma att efterfråga kompletterande information av vissa 

produkter som identifierats som deklarationspliktiga. 
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Bilaga 1 Varningstecken 

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på tecken på misstänkta förfrågningar för att motverka 

riskerna med spridning av massförstörelsevapen, bärare av sådana vapen och destabiliserande 

anhopningar av konventionella vapen. Det gäller även kompletterande nationella åtgärder för 

produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen, av hänsyn till den 

allmänna säkerheten eller mänskliga rättigheter. 

Alla som forskar i områden där resultat och produkter kan ha dubbla användningsområden ska 

vara uppmärksamma på eventuella varningssignaler, speciellt vid förfrågningar av leverans av 

föremål eller teknisk assistans samt gemensamma forskningsansökningar från tidigare okända 

parter. Här finns listat några varningsflaggor som bör ge upphov till försiktighet. För mer 

information om varningstecken se kommissionens rekommendationer (EU) 2021/1700. 9 

• Personer, lärosäten eller företag vars identitet är oklar och som inte har tydliga och 
spårbara referenser finns med i samarbetet. 
 

• Gästforskare vill delta i projekt men har en oklar förklaring vad samarbetet ska leda till 
och vilken slutanvändning förvärvad teknik och/eller produkter ska ha.  

 

• Samarbetsparten har få eller inga tidigare samarbeten med universitet, företag eller 
myndigheter. 

 

• Personer från militärsektorn eller försvarsmyndigheter eller personer med kända 
affärskontakter med vapenindustrin eller kärnkraftsanläggningar finns med i samarbetet. 

 

• Potentiella (samarbets-) partners påstår att projekten är grundforskning även om detta 
inte är fallet. 

 

• Ovanligt gynnsamma betalningsvillkor, det vill säga överdriven avgift eller 
förskottsbetalning kontant. 
 

• Begäran om högsta konfidentialitet med avseende på detaljerna i innehållet i tjänsterna 
och kontraktet. 

 

• En gästprofessor eller postdoktor besöker en forskargrupp men har begränsad kunskap 
om forskningsgruppens projekt men har stort intresse att lära sig metoder eller få tillgång 
till specifika material eller programvara.  

 

 

                                                             
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1700&qid=1632396856481&from=EN S. 338. 2021-09-30. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1700&qid=1632396856481&from=EN

