
Information ang. självplagiat och återanvändning av 
egna texter vid examination inom andra kurser och 
utbildningar 

Självplagiat innebär att man återanvänder sina egna texter, utan att tydligt 
hänvisa till den text som återanvänds. Det kan handla om tidigare publicerade 
eller examinerade uppsatser, promemorior eller andra texter (t. ex. CC- och 
förvaltningsrättsuppsatserna, eller specialkurs-PM). 

Huvudregeln är att alltid hantera sina egna texter på samma sätt som texter, 
författade av andra. Om du sammanfattar eller omformulerar något, som du 
tidigare skrivit, ska detta anges med en fotnot, innehållande en referens till 
den ursprungliga texten. Handlar det om en ordagrann återanvändning av en 
äldre text ska det markeras med citationstecken och fotnot. Det spelar alltså 
inte någon roll om det är du själv eller någon annan, som är författare till 
ursprungstexten; kraven på hänvisning är desamma. 

Reglerna om självplagiat uppställer också begränsningar i möjligheten att 
återanvända sådant, som man tidigare skrivit. Det är t. ex. inte tillåtet att lyfta 
in en tidigare uppsats i examensarbetet. Det skulle nämligen innebära att en 
och samma arbetsinsats tillgodoräknades vid flera examinationer. Ett sådant 
förfarande skulle av examinator också anses visa på en bristande 
självständighet i förhållande till tidigare producerat material, oavsett om det 
är du eller någon annan som är författaren. Om du är osäker på var gränsen 
går kan du fundera över hur du skulle ha bedömt situationen, om det inte var 
du utan professor N.N. som var författare till den text, som du nu funderar på 
att använda dig av. Hur skulle du då ha gjort? Ta upp frågan med din 
handledare om du fortfarande känner dig osäker. 

Om du återanvänder dina tidigare texter på ett felaktigt sätt kommer detta att 
visa sig i samband med plagiatkontrollen. Förekomsten av plagiat kan 
föranleda anmälan till universitetets disciplinnämnd. Det gäller oberoende av 
om du har plagierat dig själv eller någon annan författare. Disciplinnämnden, 
som leds av rektor eller den person som rektor utser, kan besluta om varning 
eller avstängning från studierna. Närmare information om föreskrifter för 



examination och handläggningen disciplinärenden finns på Juridiska 
institutionens hemsida. 
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