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publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 
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kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
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säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-

skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 

eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 
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According to intellectual property law the author has the right to be 
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against infringement. 
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