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Avtal om digital publicering mellan å ena sidan  
Högskolan i Borås och 
 
…………………………………………………………………………..  

(författarens/upphovsmannens namn), nedan kallad Upphovsmannen som denna dag 

träffat följande avtal avseende 

 

………………………………………………………………………… 

(verkets titel/motiv etc), nedan kallat verket/verken 

 

På nivå:  

 

 Master  Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 Kandidat  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

 Magister  Akademin för textil, teknik och ekonomi 

 Annan  

 

§ 1 Avtal om digital publicering 

Upphovsmannen ger Högskolan i Borås rätt att, med nedan angivna begränsningar, 

publicera Upphovsmannens verk, i digital form (på högskolans hemsida på Internet el-

ler andra digitala publiceringsfora). Rätt att publicera innebär rätt att göra Verket till-

gängligt för exemplarframställning och på annat sätt göra Verket tillgängligt för all-

mänheten. Högskolan i Borås äger rätt att förlägga publiceringen till annan hemsida 

eller liknande om så finnes vara nödvändigt. Publiceringen skall ske i det skick som 

föreligger efter det Verket godkänts vid examinering. Avtalet medför inga inskränk-

ningar för Upphovsmannen att använda Verket i kommersiellt eller annat syfte. 

 

§ 2 Avtalets giltighetstid 

Överlåtelsen gäller till dess Upphovsmannen eller dennes successorers upphovsrätt till 

Verket upphört enligt 43 § upphovsrättslagen eller efterträdande lag med motsvarade 

reglering. Avtalet skall också gälla för de rättighetssuccessorer som efterträder för det 

fall Högskolan i Borås övergår i annan form eller uppgår i annat lärosäte. Högskolan i 

Borås har rätt att med omedelbar verkan återkalla publiceringen om det framkommer 

att Upphovsmannen inte är upphovsman till Verket eller saknar erforderliga medgi-

vanden enligt §6 nedan. Avtalet gäller från undertecknandet 

av Upphovsmannen, under förutsättning att inga ändringar gjorts i avtalstexten. 

 

§ 3 Syfte med publicering 

Publiceringen skall ske för Högskolan i Borås forsknings-, utbildnings- och biblio-

teksverksamhet och ej för kommersiella ändamål. 

 

§ 4 Ersättning för kostnader 

Var part ombesörjer sina kostnader. Någon ersättning till endera part utgår inte. 

 

§ 5 Verkets form 
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 Upphovsmannen skall lämna över Verket i enlighet med de instruktioner som Högs-

kolan i Borås lämnar. 

 

 

 

 

§ 6 Upphovsmannaskap 

Upphovsmannen intygar för att han/hon är upphovsman till Verket och har erforder-

liga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i Verket eventuellt ingående bilder mm 

som har annan upphovsman, samt att han/hon har rätt att disponera över Verket för 

publicering i enlighet med detta avtal. 

 

§ 7 Förbehåll vid annan överlåtelse av upphovsrätt 

Om Upphovsmannen till annan överlåter upphovsrätt till Verket i annat avseende än i 

detta avtal, skall Upphovs- mannen alltid göra förbehåll för Högskolan i Borås rättig-

heter i enlighet med detta avtal. Upphovsmannen skall hålla Högskolan i Borås ska-

deslös för det fall ersättningskrav uppkommer i anledning av Högskolan i Borås publi-

cering av Verket. 

 

§ 8 Avtalets ikraftträdande 

Detta avtal gäller omedelbart efter upphovsmannens godkännande, under förutsättning 

att inga ändringar gjorts i avtalstexten. 

 

§ 9 Avtalets upphörande 

Upphovsmannen har rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande. Vid ett upp-

hörande har högskolan inte längre rätt att tillgängliggöra Verket på högskolans domän 

på Internet. Högskolan skall avbryta tillhandahållandet av arbetet senast en (1) månad 

efter uppsägningen. Högskolan ansvarar inte för kopior som har spridits utanför 

högskolans domän. 

 

Godkännes datum: ……………………..... 

 

 

…………………………………… ……………………........................... 

Namnteckning                         Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Gatuadress 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Postnummer, ort 

 

Underskrivet avtal lämnas eller skickas till kontaktpersonen för Högskolan i Borås 

publikationsdatabas. 


