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Avtalsvillkor för publicering av dokument i Högskolan i 
Gävles e-publiceringssystem. Version 2006-05-31. 
 
§1. Överlåtelse av rätten att publicera elektroniskt 
Författaren överlåter utan ersättning och med nedan angivna begränsningar till Högskolan i Gävle 
rätten att publicera författarens arbete, nedan kallat Verket, i elektronisk form i Högskolan i Gävles e-
publiceringssystem. 
Rätt att publicera innebär rätt att göra Verket tillgängligt för exemplarframställning och på annat sätt 
göra Verket tillgängligt för allmänheten. Publiceringen skall ske i det skick som föreligger efter det 
Verket godkänts. 
Överlåtelsen medför inga inskränkningar för författaren att använda sitt verk i kommersiellt syfte. 
 
§2. Syfte med publicering 
Publiceringen skall ske för högskolans forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för 
kommersiella ändamål. 
 
§3. Verkets form 
Författaren skall lämna över Verket i enlighet med de instruktioner som högskolan lämnar. 
 
§4. Upphovsmannaskap 
Författaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till Verket och har erforderliga 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. 
 
§5. Förbehåll vid annan upplåtelse av upphovsrätt 
Om författaren till annan upplåter upphovsrätt till Verket i annat avseende än i detta avtal, skall 
Författaren alltid göra förbehåll för Högskolan i Gävles rättigheter i enlighet med detta avtal. 
Författaren skall hålla Högskolan i Gävle skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer i anledning 
av Högskolan i Gävles publicering av Verket. 



Förklaringar till publiceringsvillkoren 
 
Genom att skriva på publiceringsöverenskommelsen i samband med din registrering och publicering 
godkänner du även ovanstående publiceringsvillkor om elektronisk publicering av ditt arbete. I 
överenskommelsen med Högskolan i Gävle överlåter författaren endast rätten för just denna enstaka, 
elektroniska publicering till Högskolan i Gävle, vilket ger Högskolan i Gävle en s.k. icke-exklusiv rätt 
att publicera verket. Det innebär inte några inskränkningar för författaren att publicera sitt verk i andra 
sammanhang. 
 
 
Förklaringar till avtalets olika paragrafer 
 
§1 Överlåtelse av rätten att publicera elektroniskt 
Här säkerställs att Högskolan i Gävle inte behöver betala för att publicera uppsatsen elektroniskt. 
"att göra verket tillgängligt för exemplarframställning" innebär att Högskolan i Gävle inte kan ställas 
till svars om den som hittar uppsatsen på Internet också skriver ut en eller annan sida på skrivare. 
Med e-publiceringssystem avses den programvara/plattform som används för e-publiceringen, f.n. 
DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) utvecklad vid Uppsala universitet. Genom samarbetsavtal mellan 
Högskolan i Gävle och Uppsala universitet lagras högskolans e-publicerade dokument på en server som 
handhas av Uppsala universitet och även på en arkivserver vid Kungliga biblioteket. 
Författaren kan fortfarande träffa avtal med annan part - som exempelvis ett förlag för kommersiell 
publicering - utan att Högskolan i Gävle kan motsätta sig detta. 
 
§2 Syfte med publicering 
Poängterar att publiceringen sker i utbildningssyfte och inte i kommersiellt syfte. 
 
§3 Verkets form 
Ger högskolan möjlighet att bestämma formerna för den elektroniska publiceringen. Står det 
exempelvis i instruktionerna att det är en pdf-fil som ska lämnas in, så är det detta som gäller. 
 
§4 Upphovsmannaskap 
Garanterar att det är upphovsmannen som Högskolan i Gävle träffar avtal med. 
Innebär också att Högskolan i Gävle fråntas ansvaret för eventuella förbiseenden när det gäller rätt att 
publicera bilder och annat från andra upphovsmän som ingår i verket. Ansvaret för detta vilar på 
författaren. 
 
§5 Förbehåll vid annan upplåtelse av upphovsrätt 
Reglerar att andra parter som författaren träffar avtal med om upphovsrätten inte kan ställa krav på 
Högskolan i Gävle eller förhindra att Högskolan i Gävle publicerar verket elektroniskt. 



To the Swedish version
 

 
 
 
Terms of agreement concerning electronic publishing 
through the University of Gävle’s e-publishing system. 
Version 2006-05-31. 
(N.B. It is the Swedish version of the agreement that will be in effect) 
 
§1. Transfer of copyright regarding electronic publishing 
Subject to the limitations stated below, the Author undertakes to transfer to the University of Gävle 
without compensation the right to publish the Author's thesis, hereinafter designated the Work, in 
electronic form in the University of Gävle’s e-publishing system. 
The right to publish shall include the right to make copies and to make the Work available to the public. 
Publishing shall take place in such form as exists when the Work has been approved by examination. 
Transfer of the right to publish in electronic form shall not impose any limitations on the Author to 
make use of the work for commercial purposes. 
 
§2. Purpose of publishing 
Publishing shall take place for the university's research, teaching and library requirements and not for 
commercial purposes.  
 
§3. Form of the work 
The Author shall make the Work available in appropriate digital form, according to instructions from 
the University. 
 
§4. Copyright 
The Author shall ensure that he or she is the originator of the Work and has got permission to use any 
included illustrations copyrighted by other originators and has the right to dispose of the Work for 
publishing in accordance with the present agreement. 
 
§5. Limitations with respect to other transfer of copyright 
If the Author transfers the copyright of the Work to any other person in any respect other than as is 
stipulated in the present agreement, the Author shall always reserve the University of Gävle’s rights in 
accordance with the present agreement. The Author shall always ensure that the University of Gävle 
suffers no financial loss in connection with any demand for compensation that may arise from the 
University of Gävle’s publishing of the Work. 



Summary of the terms of agreement concerning transfer 
of the right to publish your work in electronic form 
 
In order to be able to publish your work in electronic form, the University of Gävle has to come to an 
agreement with you as the author regarding transfer of copyright. 
According to this agreement, the University of Gävle has the right to publish the thesis in electronic 
form without compensation to the author. But the transfer of copyright does not limit the authors right 
to use the work for commercial purposes. The agreement gives the University of Gävle the right to 
make the work available to the public. This electronic publishing made by the University of Gävle shall 
only be for the purpose of the university's research, teaching and library requirements. The author shall 
always reserve the University of Gävle’s right in any other agreement of transfer of copyright for the 
work. The duration of the agreement follows what is stipulated in the Swedish Copyright Act about 
duration of copyright. 
 
 


