
Anvisningar till modellavtal: 
 

Författare – Lunds universitet / Publishing agreement 
 

Avtalet används mellan Lunds universitet och författare vid elektronisk publicering av 
artikel, avhandling, working papers etc., nedan kallad Arbetet, på universitetets 
hemsida. 

 
Genom avtalet ges Lunds universitet en icke exklusiv rätt att publicera Arbetet på 
universitetets hemsida för icke-kommersiell användning. Den del av upphovsrätten 
som upplåts är således ytterst begränsad. Upphovsmannen behåller rätten att 
exemplevis överlåta och upplåta licenser till Arbetet (dock med reservation för 
universitetets rätt, se nedan under p. 4.1.2), framställa exemplar (i såväl elektronisk 
form som i pappersformat) samt att sprida Arbetet. Även den ideella rätten kvarstannar 
hos författaren. 

 
§ 2  Upplåtelse av licens 

 
§ 2 anger i vilken omfattning Lunds universitetet får använda Arbetet. Lunds 
universitet ges en icke-exklusiv licens att: 
- publicera Arbetet på server tillhörande LU (är för närvarande publicering på 

domännamnen lu.se och lth.se) 
- göra print on demand till enstaka individer att användas för enskilt bruk  

 
§ 3  LU´s förpliktelse 

 
§ 3 anger Lunds universitets förpliktelser gentemot författaren: 
- Arbetet skall vara tillgängligt för internetanvändare under en viss tid  
- LU skall vidtaga tekniska och administrativa åtgärder för att Arbetet inte 

skall kunna ändras  
- 3.1.5 anger att Lunds universitet vid publicering skall referera till andra 

publikationer av Arbetet. Observera att detta kräver att författaren informerar 
universitetet om sådana publiceringar. 

  
§ 4 Garantier 

 
I § 4 försäkrar författaren att han / hon har upphovsrätt till Arbetet och har rätt att 
delvis upplåta denna i enlighet med avtalet. Observera 4.1.2 som stadgar att författaren 
måste se till att Lunds universitets rätt enligt avtalet säkras vid en eventuell 
överenskommelse om Arbetet med tredje man. Träffar författaren avtal med en tredje 
person som berör rätten till Arbetet (sådant avtal kan vara överlåtelse av upphovsrätt, 
licensavtal med förlag eller dyl.), måste författaren se till att Lunds universitets rätt 
enligt detta avtal fortsätter att gälla. Detta görs lämpligast genom att LU´s rätt enligt 
detta avtal anges i avtalet med tredje man och att avtalet med LU biläggs. 

  
§ 5  Intrång 

 
LU förbinder sig i § 5 att ange hur publikationen får användas av internetanvändare. 
Rättsliga åtgärder mot eventuell överträdelse av sådan användning hanteras av 
författaren. 



 
§ 6 Ersättning 

 
§ 6 stadgar skadeståndsanvar för författaren vid avtalsbrott, ex. om Arbetet innefattar 
intrång i annans upphovsrätt och LU vid publicering av Arbetet blir ersättningsskyldig 
för sådant intrång. 

 


