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AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL 

Detta avtal ska endast användas när avtal träffas med externa, icke vid Umeå universitet 
anställda, upphovsmän. 

(Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)  

Parter 

1. Umeå universitet, institutionen för (namn), 901 87 Umeå, kontaktperson (namn) (e-
mail/telefonnummer), nedan kallat Universitetet 

2. (namn) (adress) (personnummer/organisationsnummer), nedan kallad 
Upphovsmannen 

 

1. Undervisningsmaterial som avtalet omfattar 

Upphovsmannens föreläsning/-ar avseende: 

______________________________ (ange ämne eller annat igenkänningstecken) av 
vilken/vilka Universitetet har för avsikt att genom upptagning producera strömmande 
föreläsningar eller annat undervisningsmaterial som är avsett för digital spridning (både ljud, 
text och bild). 

Upphovsmannens föreläsningar och annat undervisningsmaterial kallas i detta avtal det 
Upphovsrättsliga verket.   

De strömmade föreläsningarna och annat producerat undervisningsmaterial avsedd för 
digital spridning kallas i detta avtal Produkten.  

2. Avtalets syfte 

Detta avtal syftar till att förtydliga Universitetets och Upphovsmannens rättigheter till det 
Upphovsrättsliga verket samt Produkten. Detta avtal skall ej innebära någon inskränkning av 
sådana ytterligare rättigheter som kan tillkomma Umeå universitet genom lag eller 
förordning såsom tillämpliga upphovsrättsliga regler, praxis eller sedvana. 
 

3. Universitetets rättigheter 

Ange ett av följande alternativ: 
 
□ Universitetet äger exklusiv rätt att genom upptagning producera strömmande föreläsningar 
och annat undervisningsmaterial avsett för digital spridning av det Upphovsrättsliga verket.  
Universitetet äger vidare en oåterkallelig rätt att genom den således framtagna Produkten 
förfoga över det Upphovsrättsliga verket, såväl direkt som indirekt, vid undervisning, 
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forskning, samverkan, utveckling, uppdragsutbildningar och annan verksamhet som faller 
inom Universitetets vid varje tillfälle normala verksamhet.  

□ Universitetet äger exklusiv rätt att genom upptagning producera strömmande föreläsningar 
och annat undervisningsmaterial avsett för digital spridning av det Upphovsrättsliga verket.  
Universitetet äger en oåterkallelig rätt att genom den således framtagna Produkten förfoga 
över det Upphovsrättsliga verket, såväl direkt som indirekt, inom den verksamhet som 
Universitetet bedriver i samband med kurs/kurserna/utbildningen 
 
____________________( ange kursnamn eller annat igenkänningstecken)   

 

4. Nyttjande vid uppdragsutbildningar bedriven med annan 
 
Ange ett av följande alternativ: 
 
□ Universitetet äger rätt att vid uppdragsutbildning bedriven med annan eller samverkan 
genom en enkel licens upplåta rätt för annan att genom Produkten nyttja det däri ingående 
Upphovsrättsliga verket. 

□ Universitetet har ej rätt att genom en enkel licens till annan upplåta rätt att genom 
Produkten nyttja det ingående Upphovsrättliga verket. 
 

5. Särskilt angående redigering av materialet 
 
Universitetet äger rätt att redigera, uppdatera och ändra i Produkten såtillvida ändring är 
nödvändig för användningen av Produkten. Detta innebär således även rätt till sådan 
redigering, uppdatering och ändring som medför ändring av det Upphovsrättliga verket.  
 

6. Upphovsmannens rättigheter 

Detta avtal skall ej inskränka Upphovsmannens rätt att nyttja det Upphovsrättliga verket i 
den form Upphovsmannen givit det.  

Upphovsmannen äger ej nyttja Produkten utan Universitetets skriftliga tillstånd. 
 

7. Ansvar 

Upphovsmannen ansvarar för att denne innehar full och oinskränkt upphovsrätt till det 
Upphovsrättsliga verket och att det inte ingår annans upphovsrättsliga verk som 
Upphovsmannen ej äger förfoga över på så vis som detta avtal kräver.  
 

8. Upphovsmannens ideella rättigheter 

Universitetet skall på lämpligt sätt tillse att Upphovsmannen anges som upphovsman till det 
Upphovsrättsliga verket.  

Har Universitetet redigerat, uppdaterat eller ändrat i det Upphovsrättliga verket skall detta 
anges i upptagningen eller i samband med tillgängliggörande av upptagningen. 

Ändringar i det Upphovsrättsliga verket får inte kränka Upphovsmannen, ej heller får det 
Upphovsrättliga verket tillgängliggöras i sådan form eller sådant sammanhang att det 
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innebär att Upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. 
Redaktionella ändringar, nödvändiga uppdateringar eller förkortningar av upptagningen 
eller dess innehåll skall ej anses utgöra sådana kränkande ändringar.  
 

9. Ersättning 

(För vid Universitetet anställd Upphovsman skall upplåtelse av rätt till det Upphovsrättliga 
verket anses ingå i den anställdes tjänsteåligganden varför sådan upplåtelse sker utan att 
någon ersättning utgår. Vid sådan upplåtelse ska för detta särskilt avsedd avtalsmall 
användas).  

Detta avtal avser upplåtelse av Upphovsrättligt verk vars Upphovsman ej är anställd vid 
Universitetet och för Upphovsmans medverkan vid upptagning därav skall Universitetet till 
Upphovsmannen erlägga ett engångsarvode om (ange ersättningens storlek x xxx kr).  
 

11. Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med datum för undertecknande av båda parter och (ange 
alternativ) 

□ Tillsvidare. Avtalet kan bringas att upphöra till det månadsskifte som infaller nio månader 
efter det att skriftlig uppsägning delgavs motparten. 

□ Till och med den ____ i ____ år ______ , efter detta datum skall Produkten förstöras om 
avtalet ej genom ny överenskommelse  mellan parterna förlängts. 
 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Umeå den            Umeå den 

Umeå universitet gm   (Upphovsmannen)  

 

 

---------------------------------------  --------------------------------------- 

(namnförtydligande)    (namnförtydligande) 

Kommentar 

Upphovsrätt tillkommer i första hand den som skapat verket, men anställningsavtal liksom 
andra avtal kan innebära att den ekonomiska rätten till det skapade verket övergår till annan.  
Även sedvana kan ge annan rätt att förfoga över annans verk, t ex har arbetsgivaren rätt att 
inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som 
tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot 
arbetsgivaren.  

Distansundervisning är idag en vanligt förekommande undervisningsform vid högskolor och 
universitet. Såsom arbetsgivare, och med den rollen följande rätten att leda och fördela 
arbetet, kan universitet och högskolor anvisa lärare att delta i exempelvis en upptagning av 
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en föreläsning. Medverkan i upptagningar får således ses som ett fullgörande av den 
anställdes tjänsteåligganden. 

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har enligt Upphovsrättslagen 
(1960:729) en uteslutande rätt att förfoga över sin upptagning, en sk till upphovsrätten 
närstående rättighet. Universitetet såsom framställare av upptagningar innehar således 
denna ensamrätt till upptagningen av undervisningsmaterial.  För rätt att nyttja i 
upptagningen ingående verk krävs naturligtvis att sådan rätt erhållits av verkets upphovsman 
genom avtal eller sedvana etc. 

 


