
Överenskommelse om digitalisering och tillgängliggörande av publikation
Jag godkänner härmed att nedanstående verk tillgängliggörs digitalt genom Uppsala universitets  
publiceringsplattform DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet (uu.diva-portal.org). 

Jag innehar upphovsrätt till:

........................................................................................................................................................... 
(Verkets titel och årtal)

Verket har jag författat

□  Ensam

□  Tillsammans med:

...........................................................................................................................................................  
(Alla medförfattare signerar ett eget dokument)

Finns det delar av verket (t.ex. bilder) där upphovsrätten ägs av tredje part?

□  Nej

□  Ja, följande delar:

........................................................................................................................................................... 

DiVA är en plattform för långsiktigt bevarande och fritt tillgängliggörande av publikationer på Internet via 
publika gränssnitt. Ovan angivna verk får tillgängliggöras digitalt genom systemet DiVA vid Uppsala univer-
sitet, och i framtida system som kan komma att ersätta DiVA. Läs DiVAs fullständiga publiceringsvillkor: 
https://info.diva-portal.org/om-diva/open-access/publiceringsvillkor/
 Tillgängliggörandet innefattar möjlighet för användare av systemet att ladda ner verket, liksom att mång-
faldiga och sprida verket vidare. Rätten omfattar inte sådana eventuella delar av verket där upphovsrätten 
tillkommer annan part. Sådana delar ska undantas vid skapandet av den digitala versionen och får således 
inte göras tillgänglig för allmänheten. 
 Digital publicering i DiVA kräver godkännande från samtliga upphovspersoner till verket. Verkets upp-
hovsperson(er) har inte rätt till ekonomisk ersättning från Uppsala universitetsbibliotek vid tillgängliggöran-
de av verket i DiVA.
 Uppsala universitetsbibliotek får inte framställa exemplar för andra ändamål än ovan angivet. Biblioteket 
äger heller ingen exklusiv rätt till verket och får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt denna över-
enskommelse.
 Verket skall vara korrekt återgivet och får inte, enligt 28 § Upphovsrättslagen, ändras annat än genom 
rent tekniska ändringar nödvändiga för den medgivna användningen eller rättelser av uppenbara tryckfel.

   

............................................................. .......................................................... ........................
Signatur  Namnförtydligande   Datum

............................................................. ..........................................................
E-post  Telefon 

Skicka signerad överenskommelse till: Fråga biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek, fraga.biblioteket@ub.uu.se

Frågor? 
Kontakta fraga.biblioteket@ub.uu.se 
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