
Publiceringsavtal för E-publicering av Studentarbete vid LiU E-Press 
Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) erbjuder alla studenter vid Linköpings Universitet att E-publicera sitt 
studentarbete (mindre arbete, uppsats eller examensarbete) i DiVA om inga upphovsrättsliga eller sekretessmässiga 
hinder finns. Detta Avtal mellan Författaren (uppges nedan och benämns fortsatt kollektivt även om det är flera 
Författare) och Linköpings Universitet genom LiU E-Press reglerar publiceringen av studentarbete som uppges nedan 
(fortsatt benämnt Studentarbetet). Genom påskrift att detta Avtal godkänner Författaren även LiU E-Press 
publiceringsvillkor Dnr: UB-2021-00042 (fortsatt benämnt Publiceringsvillkoren) 

Författaren registrerar själv relevant Metadata (titel, författare, abstract, kurs m.m.) och laddar upp Studentarbetet i 
PDF-format i DiVA. Anvisningar finns här. Den institution som examinerat Studentarbetet ansvarar för att publikationens 
Metadata är korrekt och ser till att Studentarbetet publiceras när detta Avtal signerats. 

Studentarbetets titel: 

Utbildning / Program / Ämne: 

Institution: ISRN (om det används): 

2021-06-07 

Lämna avtalet till ansvarig administratör på din institution. 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

Författaren behåller upphovsrätten 
och väljer att publicera Studentarbetet med följande licens 
(välj en) Läs mer om licenser och hur du väljer licens  
☐ Creative Commons Erkännande (CC BY) (mest

öppen). Andra kan sprida och bygga vidare på
Studentarbetet under förutsättning att de ger
Författaren erkännande.

☐ Creative Commons Erkännande Icke-
Kommersiell (CC BY-NC). Andra kan sprida och
bygga vidare på Studentarbetet under förutsättning att
de ger Författaren erkännande, och det inte är för
kommersiella syften.

☐ Ingen Creative Commons licens. (Om ingen
kryssruta är ifylld antas detta val om ”ingen licens”
gälla.)

Ansvar 
LiU E-Press åtaganden framgår av Publiceringsvillkoren. 

I och med underskrift nedan intygar Författaren att: 

• Författaren godkänner detta Avtal och
Publiceringsvillkoren vilket bland annat innebär att
Studentarbetet tillgänglighetsanpasssats. Läs mer om
hur du gör.

• Eventuell Creative Commons-licens visas tydligt på
Studentarbetets tryckortssida. Läs mer om hur du gör.

• Författaren ger LiU E-Press en icke-exklusiv rätt att
E-publicera Studentarbetet via LiU E-Press med
eventuellt vald licens enligt ovan.

Författarens underskrift 

Om Studentarbetet är skrivet av flera Författare krävs att Avtalet skrivs under av samtliga Författare. Om 
antalet Författare är fler än två ska återstående författare skriva under på Avtalets baksida. 
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