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Fusk och plagiat
Fusk är att ojust skaffa sig fördelar, försöka vilseleda eller bryta 
mot regler. Plagiat är en form av fusk.

Utbildning
Akademierna har ansvar för att studenterna väl känner till 
de regler och riktlinjer som finns i fråga om användning av 
textmaterial.

Exempel på plagiat
Plagiat kan t.ex. vara att:
• köpa en uppsats och lämna in uppsatsen i eget namn
• lämna in en annan students arbete i eget namn
• kopiera en text från Internet, ur en bok, en artikel, eller egen 

tidigare skriven text utan att ange källa
• skriva med egna ord det som står i en text men inte ange  

varifrån man har hämtat underlaget för det man skrivit
• kopiera statistik, kartor, tabeller, bilder eller grafer 

från vilken källa det än må vara utan att ange källa.

Tre sätt att behandla citerad text
Det finns tre sätt att korrekt behandla citerad text,
nämligen genom:
• citering
• omskrivning
• summering

Citering
Detta innebär att:
• kopiera en text ord för ord
• sätta texten inom citationstecken
• ange källan vid citatstället
• ange källan i referenslistan

Omskrivning
Detta innebär att:
• skriva om texten med egna ord
• ange källan i texten
• ange källan i referenslistan

Summering
Detta innebär att:
• sammanfatta texten i egna ord
• ange källan i texten
• ange källan i referenslistan

Att använda citationstecken
Citationstecken ska användas vid:
• direkta citat
• diskutabelt påstående, alltså något som är kontroversiellt eller 

inte rena fakta

Följande behöver inte markeras med citationstecken:
• allmän kunskap och fakta
• dina egna idéer, upptäckter och ord

Konsekvenser av fusk
Högskolan ser mycket allvarligt på fusk. Varje misstanke om 
fusk kommer att rapporteras till rektor för vidare utredning. 
Disciplinära åtgärder vid förseelse är varning eller avstängning.

En första hjälp för dig som ska  
författa akademiska texter
Hur man får använda tidigare publicerat material
Denna broschyr är en första introduktion för dig som är ny som 
student på högskolan och som inte tidigare kommit i kontakt med 
akademiska texter. Den behandlar hur man får använda tidigare 
publicerat material.

Broschyren är inspirerad av Hult, Å. & Hult, H. (2003) Att fuska och plagiera samt 
Carroll, J. (2002)  A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education och baseras

på högskoleförordningen  samt officiella dokument från Vetenskapsrådet och Högskolan i Borås.


