
FFI Avtalsvillkor (Bilaga 3) version ”Juni 2022” – Ändringar jämfört med version ”Mars 2019”  

 

Punkt  Ändring   Kommentar 

1.1 ”Holdingbolag” avser bolag, som förvaltas och kontrolleras av ett Lärosäte (a) som 

utgör en stiftelse, eller (b) som företrädare för staten som aktieägare, samt i båda 

fallen även sådant bolags helägda Koncernföretag. 

 

 

 

Definitionen Holdingbolag breddad till att 
även inkludera innehållet i den tidigare 
definitionen ”Lärosätes Koncernföretag” 
(som nu är struken).  
 
Syfte med ändring: Ökad läsbarhet   
 

1.1 ”Koncernföretag” avser bolag eller annan juridisk person som (a) direkt eller indirekt 

kontrollerar eller kontrolleras av Part eller (b) är under gemensam kontroll med Part, 

varvid begreppen ”kontrollerar”, ”kontrolleras” och ”under gemensam kontroll 

med” avser kontroll av mer än 50 % av rösterna för samtliga aktier eller av andelar 

genom ägande. 

 

Definitionen Koncernföretag justerad och 
hänvisar inte längre till ABL.  
 
Syfte: bredda definitionen till att omfatta 
bolag som inte bedrivs i form av aktiebolag 
 

1.1 ”Sekretessbelagda Uppgifter” avser 

[…] 

(d) Forskarparts Bakgrundsinformation och Enskilda Projektresultat som inte 

offentliggjorts, vilka dock inte ska anses utgöra Sekretessbelagda Uppgifter 

för Forskarparten själv samt 

Definition av “Sekretessbelagda 
uppgifter” stycke c) gällande Forskarparts 
sekretessbelagda uppgifter justerad till att 
motsvara version december 2016.  
 
Syfte: Ökad läsbarhet  



4.1.3 Holdingbolag som är Part ansvarar gentemot övriga Parter såsom för sig själv för de 

egna Koncernföretag vilka utövar rättigheter och/eller ska fullgöra skyldigheter 

enligt Avtalet.  

 

Bestämmelse gällande Holdingbolags ansvar 
för egna Koncernföretag från version 
december 2016 inkluderad.  
 
Syfte: Förtydligande   
 

6.4 Forskarpart, exklusive Holdingbolag, ska ha rätt att erhålla en icke-exklusiv, global, 

evig och vederlagsfri licens att använda annan Parts Bakgrundsinformation i den 

utsträckning det behövs för Forskarpartens användning i sin forskningsverksamhet 

av eget Enskilt Projektresultat eller egen andel i Gemensamt Projektresultat. Ett 

Lärosäte ska också ha rätt att erhålla en icke-exklusiv, global, evig och vederlagsfri 

licens att använda annan Parts Bakgrundsinformation i den utsträckning det behövs 

för Lärosätets användning i sin forskningsverksamhet av Lärosätets eller dess 

Holdingbolags Enskilda Projektresultat eller andel i Gemensamt Projektresultat (som 

tillkommit Lärosätet eller dess Holdingbolag efter föröverlåtelse). Användning i 

utbildning får ske efter skriftligt samtycke, varvid samtycke får förvägras endast om 

användningen skulle strida mot den ägande Partens berättigade intresse. 

Användning i utbildning ska i så fall vara vederlagsfri. 

 

Möjlighet att förvägra samtycke för Lärosätes 
användning av 
Bakgrundsinformation/Projektresultat i 
utbildningsverksamhet vid berättigat 
intresse (ersätter oskäligen förvägras). 
 
Syfte: Enhetlighet   

8.2.2 Gemensamt Projektresultat som Forskarpart eller därtill hörande Holdingbolag är 

delägare i får Forskarpart, exklusive Holdingbolag, fritt använda i sin 

forskningsverksamhet. Om sådant Projektresultat har offentliggjorts i enlighet med 

bestämmelserna i detta Avtal får det dessutom användas i utbildningsverksamhet. 

Om det inte har offentliggjorts på sådant sätt får det användas i 

utbildningsverksamhet endast med övriga delägares skriftliga samtycke, varvid 

samtycke får förvägras endast om användningen skulle strida mot åberopande 

delägares berättigade intresse. Under Projekttiden gäller att uteblivet svar efter 

trettio (30) dagar, eller fyrtiofem (45) dagar om begäran mottas under perioden 

15 juni–15 augusti, från det att förfrågan togs emot ska anses utgöra samtycke. 

 

Möjlighet att förvägra samtycke för Lärosätes 
användning av 
Bakgrundsinformation/Projektresultat i 
utbildningsverksamhet vid berättigat intresse 
(ersätter oskäligen förvägras). 
 
Syfte: Enhetlighet   



8.2.8 Delägares överlåtelse av eller annat förfogande över andel i Gemensamt 

Projektresultat och även förvaltningsåtgärder (t.ex. beivrande av intrång) som inte 

reglerats i Avtalet kräver övriga delägares skriftliga samtycke. Samtycke krävs dock 

inte för Företagsparts överlåtelse till eget Koncernföretag. Vid ett Lärosätes 

överlåtelse till eget Holdingbolag får samtycke förvägras endast om det skulle strida 

mot åberopande delägares berättigade intresse. Lärosäte som förvaltar och 

kontrollerar det aktuella Holdingbolaget ska tillse att Holdingbolaget utgör Part till 

Avtalet. För överlåtelser från Lärosäten under options- respektive förköpstid gäller 

dock Avtalets särskilda villkor därom.  

 

Ny mening som förtydligar att Lärosäte som 
överlåter Gemensamt Projektresultat till 
Holdingbolag, ansvarar för att sådant 
Holdingbolag utgör part till Avtalet.  
 
Syfte: Förtydligande  

9.2 Forskarpart, exklusive Holdingbolag, ska ha rätt att erhålla en icke-exklusiv, global, 

evig och vederlagsfri rätt att använda annan Parts Projektresultat, i den utsträckning 

det behövs för Forskarpartens användning i sin forskningsverksamhet av eget Enskilt 

Projektresultat eller andel av Gemensamt Projektresultat. Motsvarande rätt 

tillkommer Lärosäten avseende sådant Enskilt Projektresultat och andel i 

Gemensamt Projektresultat som genererats av en Forskare men som överlåtits till 

ett Holdingbolag. Om annan Parts Projektresultat har offentliggjorts i enlighet med 

bestämmelserna i detta Avtal får det dessutom användas av Forskarpart i dess 

utbildningsverksamhet. Om Projektresultat inte har offentliggjorts på sådant sätt får 

det användas i utbildningsverksamhet endast med ägande Part/ers skriftliga 

samtycke. 

 

Bestämmelsen förenklad.  
 
Syfte: Ökad läsbarhet 



9.4 Företagspart och dess Koncernföretag ska ha rätt att erhålla en icke-exklusiv, global 

och evig licens på skäliga villkor att Nyttja annan Parts Projektresultat i sin egen 

verksamhet. Denna rätt gäller antingen endast i den utsträckning det behövs för 

påkallande Företagsparts Nyttjande av eget Enskilt Projektresultat eller egen andel 

av Gemensamt Projektresultat eller utan begränsning till sådant behov. Vilket av 

dessa alternativ som är tillämpligt framgår av Avtalets huvuddokument rubricerat 

”FFI Projektavtal”. 

 

Hänvisning till att licensvillkor framgår av 
ansökan till Myndigheten har strukits  
 
Syfte: Då licenstypen inte framgår av ansökan 
till Myndigheten var tidigare skrivning 
felaktig 

11.1 Forskarpart, exklusive Holdingbolag, som med iakttagande av bestämmelserna i 

detta Avtal överlåtit Enskilt Projektresultat eller andel i Gemensamt Projektresultat 

till annan Part ska ha kvar sina rättigheter enligt Avtalet att använda såväl det 

överlåtna Projektresultatet som annan Parts Projektresultat och 

Bakgrundsinformation som denne hade före överlåtelsen, dock med den 

begränsningen att överlåtet Enskilt Projektresultat och Gemensamt Projektresultat 

endast får användas för egen forskning eller efter skriftligt samtycke (om så krävs 

enligt Avtalet) för utbildning. Samma rätt ska tillkomma ett Lärosäte vars Forskare 

överlåtit Enskilt Projektresultat eller andel i Gemensamt Projektresultat till 

Holdingbolag, vilket Holdingbolag i sin tur överlåtit Projektresultatet till annan Part. 

 

Anger att samtycke kan behöva vara skriftligt  
 
Syfte: Förtydligande 

16.2 Ansvar enligt detta Avtal omfattar inte ersättning för indirekt skada och ska 

dessutom vara begränsat till motsvarande det högsta av två (2) gånger den ansvariga 

Partens Projektandel och en miljon (1 000 000) SEK. Inget av detta ska dock gälla vid 

brott mot Avtalets bestämmelser om sekretess, offentliggörande, optionsrätt eller 

förköpsrätt. 

 

Kronor ändrat till SEK  
 
Syfte: Förtydligande 

16.3 Parts sammanlagda ansvar enligt detta Avtal ska aldrig överstiga tio miljoner 

(10 000 000) SEK. 

 

Kronor ändrat till SEK  
 
Syfte: Förtydligande 



 


