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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka varför studenter väljer att fuska och vilka skäl 

de anger till detta handlande. Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

Vilka skäl eller förklaringar till fusk anger studenterna som fuskar? 

Vad kan påverka studenten att välja fusk? 

Skapar dagens individualiserade samhälle en studiesituation där fusk blir ett medel för 

karriär?  

 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en mångmetodologisk ansats där två former av 

textanalys (innehållsanalys och argumentationsanalys) används. 82 protokoll från landets 

disciplinnämnder behandlade år 2006 har studerats. 17 av Sveriges högskolor och universitet 

finns representerade bland dessa. Resultatet visade att större delen undersökta studenter 

förklarar fusk med att de känt sig stressade eller hade ont om tid, att de begick ett misstag 

eller slarvade och att det var oklart hur de skulle gå tillväga vid källhänvisning. Analysen har 

genomförts med hjälp av teoretikerna Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, 

och Max Weber. Slutsatserna beskriver att vårt samhällsklimat med individualisering och 

rationalitet formar individer som är beredda att fuska för att nå sitt mål.  
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Inledning 
När jag började fundera över vad som skulle kunna bli mitt uppsatsämne gick mina 

tankar till en tidningsartikel jag läst. Den beskrev att det blir allt vanligare med fusk på 

högskola och universitet. De flesta har nog ”fuskat” någon gång under sin skoltid men 

jag anser att det är en viss skillnad mellan fusk på grundskolenivå och eftergymnasial 

utbildning. Mitt intresse väcktes för detta ämne och jag funderade över vilken inriktning 

min uppsats skulle kunna ha. Jag kom fram till att det som jag vill veta mer om är hur 

studenter som fuskar resonerar kring detta och varför dessa gör valet att fuska. 

Nedanstående citat är hämtat från internet och är bara ett av flera exempel på de 

tidningsartiklar som tar upp ämnet fusk som är ett återkommande inslag i media. 

 

”Fler studenter på högskolan åker fast för att ha fuskat. Antalet som stängs av från 

undervisningen har fyrdubblats sedan 2001, visar en ny sammanställning. Den vanligaste 

formen av fusk är att kopiera uppsatser från internet” (Svenska Dagbladet, Publicerat: 27 

mars 2006, 19:15). 

 

Men vad är egentligen fusk? Vi har alla en föreställning om vad fusk innebär, detta är 

någonting som vi får lära oss i tidig ålder. Om inte föräldrarna har förklarat det innan 

skolstart tror jag att de allra flesta lärare informerar eleverna om vad som gäller vid 

provtillfällen tidigt i skolåldern. Men vår föreställning om fusk och var gränsen för fusk 

går ser antagligen olika ut beroende på vem man frågar. Högskoleförordningens 

definition på fusk lyder enligt följande:      

 

”Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som  

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när 

en studieprestation annars skall bedömas,…” (Högskoleförordningen, 10kap. 1§). 

 

Min ambition är att försöka få information om vilka anledningar som ligger bakom studentens 

val att fuska.   
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Bakgrund 

Högskoleverket har sedan 2003 genomfört årliga sammanställningar av domar och beslut från 

Sveriges högskolor och universitets disciplinnämnder. Sedan 2005 omfattas även Chalmers 

tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping av denna 

sammanställning. Dessa tre lärosäten har egna regler motsvarande högskoleförordningens 

föreskrifter men är inte skyldiga att följa högskoleförordningen (Högskoleverket [HSV], 

2007, s 5). 

 

Sammanställningen från år 2006 visar att andelen studenter som blir föremål för disciplinär 

åtgärd är fortsatt låg, endast 0,17 procent av alla studenter i Sverige. Det har dock skett en 

ökning av antalet studenter som blir föremål för disciplinär åtgärd, år 2006 var detta antal 482 

studenter vilket är en ökning med 9 procent från år 2005. Vid de statliga lärosätena kan man 

se en ökning med 254 procent från år 2001 till år 2006 (HSV, 2007, s 5). Granskningarna av 

de statliga lärosätena visade år 2006 att plagiat är den vanligaste orsaken till disciplinär 

åtgärd. Detta resultat presenteras även i tidigare års sammanställningar (HSV, 2007, s 8). De 

ärenden som finns redovisade i Högskoleverkets rapport från 2006 visar att de studenter som 

blivit föremål för disciplinär åtgärd (statliga lärosäten) kan fördelas i följande kategorier: 

fusklappar och otillåtna hjälpmedel (79 studenter), otillåtet samarbete (58 studenter), plagiat 

(294 studenter), störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt (9 studenter), 

förfalskning av dokument (6 studenter), sexuella trakasserier (3 studenter). Totalt 449 

studenter (HSV, 2007, s 8 f).   

 

Antalet disciplinärenden vid de enskilda högskolorna och universiteten varierar. Detta ska 

dock inte tolkas som att det ”fuskas” mer på vissa högskolor eller universitet. Det finns 

specifika söktjänster att tillgå för att upptäcka plagieringsfusk och dessa används av flera 

lärosäten där antalet disciplinärenden är större. Genom detta och en större uppmärksamhet hos 

lärarkåren upptäcks fler fall av plagiering. Anledningen till att vissa lärosäten har få fall av 

fusk kan handla om att de inte lagt ner de resurser som krävs kring plagieringsproblematiken. 

Ett fåtal (9) av Sveriges högskolor har under 2006 inte fattat några beslut om avstängning 

eller varning. I dessa fall handlar det troligtvis inte om bristande uppmärksamhet utan snarare 

om att antalet elever är lågt eller mycket lågt (HSV, 2007, s 11 f).     

 

Det finns olika former av datoriserade program som används för att förhindra fusk, ett 

exempel är Urkund som är ett automatiserat system mot plagiering. Urkund kontrollerar 
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dokument mot tre källområden: internet, förlagsmaterial och tidigare inskickade 

studentmaterial (http://www.urkund.se/se/Start.asp, 2007-11-17). Genom att studenten skickar 

sitt dokument med e-post till läraren kontrolleras dokumentet mot ovanstående tre 

källområden. Om dokumentet innehåller likheter med ett redan existerande material reagerar 

programmet på detta och gör en analysöversikt som skickas vidare till läraren som sedan gör 

en bedömning på huruvida det är plagiat eller ej 

(http://www.urkund.se/se/Urkund_Solution.asp, 2007-11-17). Det finns dessutom handböcker 

i hur man förhindrar fusk och plagiat exempelvis Carrol, (2007) och Harris, (2001). 

 

Syfte, Problemområde och frågeställningar 

Varför ska man undersöka området fusk? Det som intresserar mig är inte huruvida det är rätt 

eller fel att fuska. Jag är nyfiken på hur studenternas resonemang kring sitt handlande ter sig 

och om det är möjligt att förklara detta utifrån det rådande samhällsklimat vi lever i idag. 

Högskolorna och universiteten vill skapa konkurrenskraftiga utbildningar där studenterna har 

en god kunskapsgrund att stå på efter avslutad utbildning med anledning av detta har de 

naturligtvis ett intresse i att förhindra att fusk förekommer. Men det som intresserar mig är att 

det ökade fusket ger en indikation på att studiesituationen förändras. Och varför gör den det? 

Denna studies utgångspunkt ligger i att ta reda på vad som finns bakom fusket. Det jag 

funderar över är vad som motiverar studenter att fuska. Varför väljer personer att fuska när de 

själva har gjort valet att studera?  

 

Min utgångspunkt kring problemområdet ligger i vårt samhälles individualisering där det är 

viktigt att tänka på sig själv och att göra karriär. I dagens samhälle kan vi se en ökad 

konkurrens om jobb och status. Detta formar individer som har en stark motivation att nå fram 

till sina mål. Dessa individer är så starkt uppfyllda av detta mål att det inte spelar så stor roll 

hur man når dit. Detta tänker jag belysa med hjälp av sociologerna Zygmunt Bauman, och 

Anthony Giddens som har skapat teorier om moderniteten och samhällets individualisering. 

Giddens beskriver det moderna samhällets reflexivitet som kännetecknas av det regelbundna 

insamlandet och användandet av kunskap som tillämpas för förändring och organisering av 

samhället (Giddens, 1996, s 46f).  

 

Bauman resonerar kring begreppet identitet där vi individer enligt denne står inför dilemmat 

vilken identitet vi ska välja. När vi sedan valt identitet gäller det att vara uppmärksam på att 

denna kan förlora sin dragningskraft eller plockas bort från marknaden vilket innebär att ett 
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byte av identitet måste ske (Bauman, 2002, s 179). Max Webers teori kring rationalisering och 

dess effekter på individers handlande kommer ligga till grund för min analys av anledningarna 

bakom fusk. Weber beskriver fyra idealtyper för handlande (målrationellt, värderationellt, 

affektuellt, traditionellt) som jag kommer använda mig av (Boglind, Eliæson & Månson, 

2005, s 155). Pierre Bourdieus resonemang som beskriver utbildningssystemet som en 

funktion där sociala skillnader upprätthålls kommer också finnas med i min analys (Bourdieu, 

1999, s 33f).  

 

Genom att göra en textanalys av protokoll från disciplinnämnder i Sverige ska jag försöka 

komma bakom fusket och reda ut vilka orsaker som kan ligga bakom detta handlande. Genom 

att angripa problemet med ökande fusk på högskolor och universitet i Sverige med denna 

inriktning tror jag att vi kan få större klarhet i vad som kan göras för att motivera studenter att 

välja bort fusk. Det är naturligtvis viktigt att försvåra för studenter att fuska genom 

exempelvis tekniska hjälpmedel men jag anser att det är lika viktigt att skapa en 

studiesituation där studenterna själva väljer bort fusk.  

 

Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på varför studenter väljer att fuska. Jag vill 

undersöka vad studenter anger som skäl till sitt handlande. Jag har valt att avgränsa mitt 

arbete till studerande vid högskola och universitet eftersom det är nivån som väckt mitt 

intresse.  

 

Frågeställningar  

Vilka skäl eller förklaringar till fusk anger studenterna som fuskar? 

Vad kan påverka studenten att välja fusk? 

Skapar dagens individualiserade samhälle en studiesituation där fusk blir ett medel för 

karriär?  
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Metod 
Min uppsats kommer präglas av en mångmetodologisk ansats där jag använder två former av 

textanalys (innehållsanalys och argumentationsanalys) för att undersöka och analysera det 

empiriska material jag samlat in. Innehållsanalysen är kvantitativ och argumentationsanalysen 

kvalitativ.  

 

Textanalys ses som ett självklart inslag vid studier av samhällsvetenskapliga fenomen. Det 

finns forskare som menar att vi måste studera språket för att kunna dra slutsatser om våra 

handlingar och sätt att tänka. Intresset för textanalys hänger dessutom ihop med 

samhällsklimatet vi lever i vilket kännetecknas av uttryck som informationsåldern och 

nätverkssamhället. Det skapas oändligt mycket text världen över, när denna text sedan blir läst 

och refererad av andra människor påverkar de handlings och tankemönster. I det moderna 

samhället är de mycket viktiga (Bergström & Boréus, 2000, s 12f).         

 

När man använder textanalys som metod bör man tänka på att texter på olika sätt relaterar till 

människor och grupper av människor. Människor har skapat dessa texter och oftast finns det 

dessutom en mottagare till texterna. I texternas tillkomstmiljöer finns människor som hyser 

medvetna och omedvetna föreställningar vilket dessa också speglar (Bergström & Boréus, 

2000, s 15). De protokoll jag har som underlag för min undersökning är författade av 

sekreterare och är sammandrag från disciplinnämndens sammanträde vid varje aktuellt 

tillfälle. Dessa protokoll innehåller därmed inte all information som framkommer vid 

sammanträdet. Det finns alltså en möjlighet att detaljer runt studenters anledningar till sitt 

fusk inte redovisas.    

 

Innehållsanalys innebär att man beskriver textinnehåll på ett systematiskt sätt. Denna typ av 

analys kan tillämpas på vilken slags text som helst. Det kan handla om att räkna förekomsten 

av vissa uttryck eller ord, rubrikstorlek eller argument av ett visst slag. Innehållsanalysen är 

lämplig att använda då man försöker finna mönster i ett större material. Man söker då efter 

inslag i texten som exempelvis tillkännagivanden och tydliga uttryck (Bergström & Boréus, 

2000, s 45f). Denna metod passar min undersökning väl då jag vill plocka fram tydliga 

anledningar som studenterna anger i de protokoll jag har tillgång till. Mitt tillvägagångssätt 

består i att jag vid läsning av protokollen antecknar alla möjliga anledningar till fusk som 

anges av studenterna. Varje anledning får sedan ett nummer. När varje fall sedan läggs in i 
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dataprogrammet SPSS har jag möjlighet att se det totala antalet fall och hur de fördelas på de 

olika anledningarna. 

 

Insamling och urval av undersökningsmaterial 

Under våren 2007 påbörjade jag uppsatsarbetet. Jag ville till en början göra intervjuer med 

personer som någon gång fuskat på en tenta. Detta visade sig dock vara mycket svårt. Jag 

bodde vid denna tidpunkt i Borås och eftersom jag visste vad jag ville skriva om började jag 

leta intervjupersoner redan då. Genom att sätta upp lappar på tretton av Högskolan i Borås 

anslagstavlor försökte jag komma i kontakt med personer som någon gång fuskat på en tenta. 

Min tanke var att personer skulle vara mer benägna att ställa upp om de blev intervjuade av en 

person som studerade vid en annan högskola. Jag var noggrann med att understryka 

anonymiteten hos intervjupersonerna och att mitt syfte inte handlade om att bedöma huruvida 

det är rätt eller fel att fuska. Det var dock ingen student som kontaktade mig. Jag gjorde 

ytterligare ett försök genom att kontakta en student som vid tidigare tillfälle talat om att denne 

fuskat på en tenta. Min tanke var att denna person eventuellt kände någon i sin tur som fuskat 

och att jag genom denna metod kunde få ihop intervjupersoner. Dessvärre var denna person 

inte intresserad av att ställa upp på intervju och ville heller inte lämna ut någon mer som 

fuskat.  

 

Jag tror att jag hade kunnat få fram mer information om anledningen till fusk genom en 

intervju där ett personligt möte kan ge förtroenden som kanske inte kommer fram vid en 

enkätstudie eller som i mitt fall en innehållsanalys. Fördelen med innehållsanalysen är istället 

att jag kommer kunna redovisa fler anledningar till fusk än vad jag kunnat göra om jag använt 

mig av intervjuer. Disciplinnämnden är den instans som handlägger ärenden där fusk berörs. 

Dessa ärenden dokumenteras i form av protokoll från disciplinnämndens sammanträde och är 

offentliga handlingar. Dessa protokoll utgör mitt empiriska material som jag kommer 

analysera med hjälp av innehållsanalys och argumentationsanalys.  

 

Jag skickade ut en förfrågan via mail om det fanns möjlighet att ta del av protokollen från 

disciplinnämnden sammanträde som rör fusk under 2006 till alla högskolor/universitet i 

Sverige. De flesta av protokollen från högskolorna/universiteten kunde mailas till mig varpå 

jag kunde skriva ut dem hemma. Ett fåtal av protokollen som finns med i min undersökning 

skickades med post. När antalet protokoll var uppe i 268 stycken beslutade jag att begränsa 

mitt empiriska material till dessa fall.         
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Totalt har jag samlat in 268 fall av fusk under år 2006 från följande 16 högskolor och 

universitet, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Uppsala universitet, Chalmers tekniska 

högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, 

Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Karolinska institutet, Högskolan i Borås, Högskolan 

i Kalmar, Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Blekinge tekniska 

högskola. Jag använder mig utav de fall där studenterna tydligt uppger en anledning eller ett 

skäl till sitt fusk. Jag har enbart använt mig av fall där disciplinnämnd eller rektor beslutat om 

avstängning eller varning. Detta med anledning av att jag bara vill undersöka fall där det står 

klart att det rör sig om fusk. Efter detta urval återstod 82 fall från 14 högskolor/universitet att 

undersöka. Högskolan Väst hade under år 2006 två fall som rörde fusk eller plagiat, Blekinge 

tekniska högskola hade samma år 23 fall som rörde fusk eller plagiat. Dock har jag inte 

kunnat utläsa tydliga anledningar eller skäl till dessa studenters fuskande i 

disciplinnämndernas protokoll. Med anledning av detta kommer dessa två högskolor inte att 

finnas med i min undersökning. Vid läsning av de protokoll som jag tagit del av kunde det 

observeras att detaljrikheten i protokollen varierar mellan de olika universiteten och 

högskolorna.  

 

Etiska överväganden 

Den enskilde individens integritet och privata sfär ska skyddas och detta är en förutsättning 

för att personen inte ska kunna bli igenkänd i de texter som offentliggörs. Forskning som 

bedrivs i syfte att belysa det nyanserade och varierade i personers attityder, föreställningar 

och värderingar kan bli svår att utföra om man måste förhålla sig till ett absolut 

anonymitetskrav. Risken att personen blir igenkänd ökar vid en mer nyanserad inriktning på 

forskningen. Då forskning genomsyras av bevarandet av anonymitet hos individer, grupper 

eller institutioner kan resultaten försvagas eftersom forskaren måste utlämna viktiga källor 

(Gullveig Alver & Øyen, 1998, s 107f).   

 

Tid har stor betydelse när det gäller möjligheten för forskaren att närma sig individens privata 

sfär. Om ämnet för studien ligger en bit bakåt i tiden är det betydligt lättare att få personer 

som är villiga att ställa upp på en undersökning (Gullveig Alver & Øyen, 1998, s 126). Det är 

genom det färdiga arbetet som forskaren ställs tillsvars för alla parter. Dessa parter kan ha helt 

olika intressen i arbetet. Forskaren måste väga de rättigheter och skyldigheter som följer 

forskarrollen och det är här utmaningen ligger. Forskningsresultaten kan skapa oförutsedda 
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konsekvenser vilket i sin tur orsakar motsättningar inom de parter som berörs. Forskaren bör 

med anledning av detta vara noggrann då begrepp och kategorier skapas och väljs ut. Med 

detta menas dock inte att forskaren har skyldighet att vara alla parter till lags. Genom att 

skapa nya insikter och ny kunskap ska forskningen utmana och detta innebär att det i vissa fall 

kommer finnas personer eller grupper som upplever sina intressen hotade (Gullveig Alver & 

Øyen, 1998, s 130f).        

 

Analys av data 

SPSS är ett dataprogram där man har möjlighet att koda data för att sedan skapa tabeller och 

analyser. Jag kommer använda mig av SPSS för att i uppsatsen kunna redovisa en 

lättöverskådlig bild över hur de olika anledningarna till fusk ser ut. Detta möjliggörs genom 

att de insamlade protokollen får var sitt nummer från 1 till 82. Sedan skapar jag variabler 

utifrån protokollen som sammanställs och redovisas i frekvenstabeller samt korstabeller. 

Dessa variabler utgår ifrån uppgifter i protokollen och jag har använt mig av följande fem 

variabler i min undersökning: Tillhörighet, vilket innefattar 14 högskolor/universitet. Jag har 

här med hjälp av SPSS räknat hur många fall av fusk som finns vid varje högskola/universitet. 

Kön är nästa variabel och denna redovisar hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut. 

Den tredje variabeln som jag använt mig av är närvarande/ej närvarande vid 

disciplinnämndens sammanträde. Det som redovisas i denna variabel är hur många utav de 

studenter jag undersöker som närvarar vid disciplinnämndens sammanträde. Den fjärde 

variabeln består av de olika sorters fusk som jag har upptäckt i protokollen. Den femte och 

sista variabeln som jag valt att lyfta fram ur protokollen är anledning till fusk.  

 

Totalt kunde jag hitta 17 olika anledningar som studenterna förklarade sitt fusk med. I ett fåtal 

av protokollen uppgav studenterna flera anledningar till fusk. Jag valde då att använda mig av 

den anledning som framstod som viktigast. I flertalet av dessa fall hängde också 

anledningarna ihop och i de fallen har jag bakat ihop dessa anledningar till en. Vid en närmare 

analys av anledningarna bakom fusk kom jag fram till att flera av dessa kunde slås ihop till 

nya kategorier för att skapa tydligare resultat. Detta resulterade i 7 nya kategorier med olika 

anledningar som jag redovisar nedan. 

1. Stress/tidsbrist – Stress och tidsbrist slås ihop i en gemensam kategori. 

2. Skoltrött – Skoltrött kunde inte slås samman med någon annan anledning och är därför 

oförändrad. 

12 
 



3. Ointressant/irrelevant kurs – Ointressant/irrelevant kurs kunde inte slås samman med 

någon annan anledning och är därför oförändrad. 

4. Oklarhet kring källhänvisning – sammanslagning av följande kategorier: brist på 

information, källhantering ser olik ut i hemlandet, missförstod reglerna kring 

examinationen, ottydlig gräns för vad som är tillåtet/otillåtet vid examination. 

5. Personliga problem – personliga problem slås ihop med svår familjesituation och jag 

väljer att kalla denna kategori personliga problem. 

6. Svår uppgift – sammanslagning av kategorierna: svår uppgift, lapparna skulle inge 

självförtroende, osäker på sina kunskaper och bristande språkkunskap.  

7. Misstag/slarv – Följande kategorier slås samman: Misstag, slarv och glömde att 

lapparna var med in till tentamen.   

Vid analysen kommer jag även använda mig av citat ur de redovisade protokollen för att 

tolka, belysa och stärka de resultat jag får fram.       

 

Genom att undersöka protokoll från högskolor och universitets olika disciplinnämnder ser 

situationen ut som sådan att den student som står inför disciplinnämnden är i 

försvarsställning. Detta påverkar också mitt resultat. Då studenten står i begrepp att försvara 

sitt handlande finns det möjlighet att denne också anpassar sin anledning efter detta. 

Studenten vill ju naturligtvis få ett så milt straff som möjligt. Elisabeth Carling genomförde 

under vårterminen 2005 en C-uppsats i retorik som behandlar studenters försvarsstrategier. 

Hon beskriver i sin diskussion att det mesta av hennes material består av sammanfattningar 

och protokoll vilket innebär att det handlar om andrahandsinformation. Detta riskerar att 

vinkla eller förvränga resultaten då det inte är studentens egna ord som framkommer. Om 

Carling skulle göra om sin undersökning skulle det vara ett naturligt val för henne att försöka 

delta vid samtliga möten under handläggningens gång samt försöka tala med varje enskild 

student (Carling, 2005, s 26).  

 

Jag håller med Carling angående kritiken av metoden att undersöka andrahandsinformation, 

dock har jag svårt att se hur man skulle kunna genomföra undersökningen enligt Carlings 

förslag. Arbetet med en c-uppsats pågår i tio veckor och om man skulle närvara vid alla möten 

under handläggningens gång skulle det troligen bara vara möjligt att följa ett ärende om man 

dessutom ska intervjua studenten. Detta skulle också förutsätta att det faktiskt fanns ett ärende 

inom rimlig tid för arbetet med c-uppsatsen. Som jag påpekat tidigare tror jag att det bästa 
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sättet att angripa detta ämne vore genom intervju men då det visat sig vara mycket svårt att få 

personer att ställa upp kanske en enkätundersökning med öppna frågor skulle vara ett 

alternativ. Problemet ligger fortfarande i att få tag på studenter som verkligen har fuskat och 

vill tala om varför. En enkätundersökning skulle innebära att många enkäter skulle behöva 

skickas ut för att överhuvudtaget kunna uppnå syftet med undersökningen. Med anledning av 

detta tycker jag att den metod jag valt är ett bra alternativ till intervju. Innehållsanalysen 

passar mitt syfte bra då jag vill få fram anledningar till fusk angivna av studenter.        
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Tidigare forskning 
Fusket inom högskolan ökar och det finns flera skäl till detta. Det blir fler och fler som väljer 

att studera på högskola/universitet. Studenterna blir i dagens studiemiljö mer anonyma då den 

personliga kontakten mellan lärare och student minskar. Detta kan leda till att studenten inte 

hyser någon känslomässig bindning till det lärosäte denne studerar vid. Internet har genom sitt 

inträdande gjort information tillgänglig för långt fler än vad som tidigare var möjligt och detta 

kan också vara ett skäl till att fusket ökar. Jakten på bra betyg leder till att studenter hamnar i 

stress och tidsnöd, dessutom är risken att bli ertappad relativt liten (Hult & Hult, 2003, s 5f). 

 

Hanteringen av fusk och plagiat bland lärare 

Oavsett om man är lärare eller student finns det svårigheter i att bemöta misstankar om fusk 

och plagiat. Det är ett känsligt ämne som troligtvis är förknippat med skuld och skam om man 

blir upptäckt. Hård af Segerstad beskriver hur hon vid upprepade tillfällen stött på renodlade 

plagiat men valt att inte gå vidare med någon anmälan utan istället löst det på annat sätt (Hård 

af Segerstad, 2006, s 193).  Bohlin & Widéns studie av fusk på högskolan visar att lärare ser 

vissa problem vid bedömning kring fusk. Lärarna menar att hänsyn måste tas till förklaringar 

och förmildrande omständigheter i enskilda fall för att kunna göra bedömningen fusk. Detta 

område är komplicerat och svårt vilket till stor del beror på omständigheterna kring fusk. Det 

är för det första svårt att bedöma vad som egentligen är fusk och för det andra kan det kring 

enskilda fall finnas förmildrande omständigheter. Det är i huvudsak positivt att lärare vill ta 

detta i beaktande men det finns en risk att bedömningarna kring vad som är fusk eller inte 

varierar beroende på lärare och från fall till fall. Om lärare ska kunna göra en rättvis 

bedömning i vad som är fusk är det inte lämpligt att denna bedömning baseras på enskilda 

lärares åsikter kring förmildrande omständigheter. Denna borde istället grundas på kunskap 

utarbetad genom tydligt formulerade riktlinjer som beskriver vilka handlingar som ska 

betraktas som fusk (Bohlin & Widén, 2007, s 16f).  

 

Tekniska hjälpmedel 

Teknikens framsteg har inneburit att det blir lättare för lärare att upptäcka fusk. Genuine text 

är ett program som kontrollerar och jämför textmassa mot Internets redan existerande texter. 

Detta program skulle kunna fungera som ett objektivt sätt att bedöma fusk, dock ligger detta 

beslut i sista hand hos läraren. Alla lärare är inte beredda att anmäla fusk och detta beror 

bland annat på att vissa lärare anser att det inte är den enskilde lärarens sak att göra. När lärare 
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ska bedöma vilka utav studenters författade texter som ska tas upp för granskning av ovan 

nämnda fuskprogram uppstå ett etiskt problem. Kan det föreligga risk att studenter med 

annorlunda bakgrund såsom utländsk bakgrund eller social bakgrund lättare blir föremål för 

prövning än de traditionellt studerande vid högskola och universitet? Författarnas förslag 

innebär att lärarna skulle koncentrera sig på hur studentens förståelse ser ut genom att ställa 

frågor till studenten om innehållet istället för att bara titta på hur mycket som är plagierat 

(Bohlin & Widén, 2007, s 16f).  

 

Kön, ålder, moral och motivation   

När det gäller kön är resultaten av forskning kring fusk ganska motstridiga. Med viss 

tveksamhet kan man säga att män är något mer benägna att fuska än kvinnor och de är mer 

toleranta mot fusk. Då män och kvinnor vanligtvis väljer olika former av utbildning finns det 

andra faktorer att ta hänsyn till såsom examinationsform, undervisningsform och kontakt med 

lärarna. Ålder verkar ha betydelse för förekomsten av fusk då äldre personer tycker det är 

viktigare med etiska frågor. Det handlar om hela livssituationen hos de äldre studenterna då 

de oftare än de yngre är gifta och har barn vilket leder till att de värderar moral och etik högt 

samt antagligen har så mycket att förlora om de skulle fuska att de hellre avstår (Hult & Hult, 

2003, s 14).   

 

Hult & Hult har i sin undersökning genomfört intervjuer med lärare och studenter vid 

Linköpings universitet. Dessa intervjuer visade att några lärare tror att det är vanligare att 

yngre studenter fuskar medan en av de intervjuade lärarna och några studenter pekar på 

skillnader mellan utbytesstudenter och svenska studenter vad gäller synen på vad som är fusk. 

Acceptansen gentemot plagiat och otillåtet samarbete tycks vara högre i vissa länder (Hult & 

Hult, 2003, s 18f).   

 

Några av lärarna i intervjuundersökningen påpekar att mycket schemalagd och lärarstyrd 

undervisning kan minska studentens motivation att studera. Dagens examinationsform där det 

blir allt vanligare med olika former av projekt, hemtentor, rapporter och uppsatser är också en 

faktor som nämns då det är lättare att fuska med denna typ av examination. Dessa typer av 

tentor kräver dessutom att studenten gör en större insats vilket kan upplevas som stressande. 

En lärare påpekar också att omedvetet fusk kan förekomma då studenten inte har kunskap i 

hur ett vetenskapligt arbete ska utföras. Antalet studerande har ökat och detta tror många utav 

de intervjuade lärarna leder till att det finns fler motiv till studier än tidigare där studenter som 
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studerar för att ta examen förmodligen ökat. Det ökade antalet studenter leder också till att vi 

får en större spridning kring studenters åsikter och däribland huruvida det är moraliskt riktigt 

med fusk. Det finns dessutom en del lärare som påstår att det bland alla studenter förekommer 

individer som inte har förutsättningar att klara högre studier (Hult & Hult, 2003, s 18f).  

 

Anledningar till fusk 

Hult & Hults intervjuundersökning har resulterat i ett antal motiv till fusk. Flera av de 

intervjuade påpekar att fusk används som en nödlösning då studenten kommer i trångmål på 

grund av exempelvis tidspress som orsakats av sjukdom eller hög arbetsbelastning. 

Tillgängligheten till information genom internet ökar möjligheterna till plagiat. Ökad 

anonymitet genom stora studerandegrupper är en annan anledning som kan orsaka mindre 

lojalitet gentemot systemet (Hult & Hult, 2003, s 18f).  

 

Generellt sett uppmanas samarbete mer och mer inom den akademiska världen. Enligt en av 

de intervjuade finns det möjlighet att detta slår över när ett individuellt arbete ska utföras. De 

intervjuade ledarmötena i disciplinnämnden har angett tre anledningar som de främsta då 

studenter stått inför disciplinnämnden. Den första gäller att studenterna inte visste att de hade 

med sig lappen eller att de hade anteckningar i boken. Den andra visar på att studenterna på 

något vis var illa ute i sin studiesituation. Den tredje vanligaste anledningen är att studenterna 

fuskat för att få bra betyg. Ledamöterna påpekar också att de studenter som står inför 

nämnden ofta har resttentor vilket leder till att de inte får studiemedel. Detta anges dock sällan 

som argument av studenterna (Hult & Hult, 2003, s 18f). 

 

Under vårterminen 2005 genomförde Elisabeth Carling en C-uppsats i retorik där hon 

undersökte studenters förvarsstrategier. Detta gjorde hon med hjälp av en fallstudie och 

analyserade då 18 disciplinärenden från Södertörns högskola (Carling, 2005, s 11). Carling 

genomförde dessutom en intervju med en disciplinhandläggare på Södertörns högskola. 

Denna kunde beskriva tre generella kategorier när det gäller studenters försvarsstrategier. Den 

första handlar om de studenter som erkänner att de tog en chansning, den andra om de som 

inte förstår någonting och den tredje de som blir arga. Den tredje kategorin kommenteras av 

disciplinhandläggaren med att dessa studenter ofta satt detta i system och då mest blir 

upprörda över att ha blivit upptäckta (Carling, 2005, s 7). Under analysens framväxt kunde 

Carling se att de flesta (13 av 18) av de analyserade fallen tycktes falla in under den andra 

kategorin där studenterna menar att det inte var deras avsikt att fuska och att det hela handlade 
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om slarv eller misstag. De övriga fem fallen består av två fall där studenten hävdar sin oskuld 

och tre fall där studenten erkänner. Carling placerar de tre fallen med erkännande studenter i 

den första kategorin. De två resterande fallen delas då det ena fallet kan placeras i den tredje 

kategorin medan det andra inte passar in i någon av de tre kategorierna (Carling, 2005, s 23). 

 

Karriär som drivkraft 

Hult & Hult refererar Auer och Kroupar i sin studie där konsumtionssamhället diskuteras som 

bidragande faktor till fusk där studenterna omvandlas till kunder. Det blir viktigare med betyg 

och examen än själva bildningen i sig, drivkraften för studierna hamnar utanför individen. Det 

finns förvånansvärt lite skrivet om motivation, motiv och förhållningssätt till lärande i artiklar 

som rör fusk och plagiat. Konstigt nog är det också få forskare som för resonemang kring 

samhällsutveckling, förväntningar, krav och hur universitetsvärldens traditioner och 

organisation påverkar individen (Hult & Hult, 2003, s 17). Bohlin & Widén (2007, s 9f) 

undersöker bland annat i sin studie var studenterna och lärarna lägger det huvudsakliga 

ansvaret för sitt lärande. Utav 73 studenter svarade 6 av dem att ansvaret låg hos lärarna. 

Författarna anser detta resultat vara anmärkningsvärt och tolkar med viss försiktighet detta 

enligt ovanstående resonemang där studenterna i konsumtionssamhället sätter betyg och 

examen framför lärandet i sig.  

 

Hård af Segerstad (2005) diskuterar vikten av att studenten tar ansvar för sitt eget lärande och 

äger sin kunskap. Hon baserar detta på iden att studenten ska studera för sin egen skull och 

inte för att ta examen. Författaren efterlyser ett ömsesidigt ansvarstänkande när det gäller 

undvikande av fusk och för att studenterna ska kunna ta ansvar måste de få information och 

kunskap. Hon beskriver vidare att hennes uppfattning är att studenter ofta är intresserade av 

hur tentamen går till och vilka regler som gäller. Trots att studenterna har tillgång till de 

regelverk som reglerar tentamen (Högskoleverket och Linköpings universitets regelverk) tror 

Hård af Segerstad att det är få som läser dessa dokument. Däremot tror hon det är fler 

studenter som läser på Linköpings universitets hemsida där det finns en tentamensguide. Det 

som författaren finner är intressant är att tentamensguiden endast tar upp fusk i samband med 

traditionella salstentamina. Det nämns ingenting om alternativa examinationsformer (Hammar 

Chiriac, 2005, s 188f).          

 

Bertram Gallant & Drinan (2006, s 840) beskriver i sin studie av organisationsteori och fusk 

bland studenter att fusk är ett komplext problem som är svårt att hantera då det finns flera 
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faktorer kopplade till området. Denna kultur med fuskande studenter har fått fäste på 

universitetens campus och en förändring verkar nästan omöjlig.  

 

Det har visat sig att studenter har svårt att anmäla en vän för fusk och de vill inte riskera att 

bli involverade. Detta kan bero på att de känner igen pressen man som student ställs inför och 

tävlingen om bra betyg som möter alla studenter. Studenter ser numera sin utbildning som ett 

steg på vägen i sin karriär och examen är målet med siktet inställt på status och ekonomiska 

intäkter. Detta kanske förklarar varför studenter hellre tar till fusk när de får uppgifter som ses 

som irrelevanta för utbildningen. Lärare ser svårigheter i att anmäla fusk då de är rädda för att 

förstöra studentens betyg och därmed förhindra vidare utbildning och anställning. Vidare ses 

också processen kring fall av fusk som tidsödande och detta gör det lätt för lärare att ignorera 

fusk vilket i sin tur kan understödja en fuskkultur (Bertram Gallant & Drinan, 2006, s 845).  

 

Det amerikanska samhället hade sin politiska och religiösa topp med engagemang från 

medborgarna under 1950 och 1960-talet, sedan dess har trenden vänt neråt. Författarna 

beskriver hur denna generation medborgare håller på att bytas ut mot en ny generation och 

denna har inte samma engagemang och politiska tänkande som tidigare generations 

medborgare. Analysen påpekar att individer i dagens samhälle utbildar sig i högre 

utsträckning och fler blir ekonomiskt oberoende vilket leder till att individen i allt färre fall 

upplever sig vara i behov av hjälp från andra eller samhället i stort. Denna samhällsförändring 

kännetecknas av ett instrumentellt förhållningssätt istället för sociala, personliga och stöttande 

egenskaper som det gamla samhället strävade efter. Instrumentella samhällen skapar 

egocentriska klimat där individuella behov sätts framför samhällets krav (Bertram Gallant & 

Drinan, 2006, s 847).     

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Teoretiska utgångspunkter 
Rationalitet 

Max Weber som är en klassiker inom sociologin har beskrivit sociologin som en vetenskap 

där man försöker förstå meningen i det sociala handlandet vilket sker genom kartläggning av 

orsaker och verkan. Det sociala handlandet definieras som en handling där den subjektiva 

innebörden relaterar sig till andras beteenden och bestämmer position utifrån dessa (Boglind 

et al, 2005, s 154). Weber utvecklade idealtypen som skulle fungera som redskap i det 

vetenskapliga arbetet. Idealtypen är tänkt som ett medel för att förstå historiska samband och 

skall inte tolkas som en modell av verkligheten. I det skedet forskaren närmar sig den faktiska 

verkligheten kan denne använda sig av idealtypen som då fungerar som en mental 

konstruktion. Weber menade att man som forskare kan skapa idealtyper om vad som helst 

men dessa får inte ha några värderande inslag (Boglind et al, 2005, s 146f).  

 

Weber ville med sin betoning på idealtypen som tankekonstruktion visa att den rådande 

uppfattningen om att vetenskapen kan fånga verkligheten som den är inte stämmer. Kunskap 

om sociala lagar är inte kunskap om den sociala verkligheten. Den är bara ett av de 

hjälpmedel som det mänskliga medvetandet behöver för att skapa kunskap av sådan art. 

Weber menar att varje tanke bara kan fånga en del av verkligheten och det är därför som de 

lagar skapade av historiker och samhällsforskare egentligen är idealtyper som har skapats 

genom att bara betona ett eller ett par synsätt och samtidigt lägga till flera spridda och 

avgränsade fenomen (Boglind et al, 2005, s 148). Weber menar att det sociala handlandet kan 

utföras enligt fyra typer: målrationellt, värderationellt, affektuellt och traditionellt. Dessa är 

skapade utifrån tanken att de för en betraktare kan göra en handling meningsfull och ska 

därmed användas för att förstå en handling och sedan rationellt förklara den. Den traditionella 

och den affektuella handlingen beskriver Weber som ett beteende där det inte förekommer 

rationellt överläggande då dessa styrs av tradition eller känsla. Aktören är inte medveten om 

sambanden mellan handling och mål (Boglind et al, 2005, s 154f).   

 

Det målrationella handlandet karakteriseras av ett rationellt övervägande av de konsekvenser 

som handlingen för med sig. Rationaliteten handlar om att man tänker över olika alternativ 

och söker efter det mest effektiva för att uppnå målet. Handlingen i sig är här ett medel och 

inte ett mål. Det värderationella handlandet innebär att man känner krav på sig att handla på 

ett visst sätt. Detta handlande är inte av så stor betydelse för den som utför handlingen utan 
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kännetecknas av känslan att vilja leva upp till någonting. Det kan handla om en medveten tro 

på ett religiöst, estetiskt eller etiskt egenvärde hos ett beteende (Boglind et al, 2005, s 154f).           

  

Individualiseringen och moderniteten 

Bauman menar att vi människor som lever i samhället upplever oroskänslor som leder till ett 

ständigt sökande efter identitet och självdefinition. Detta sökande har att göra med 

upplösningen av identiteter som håller på att ske och den avreglering samt privatisering av 

identitetsbildningen som pågår (Bauman, 2002, s 155). Vår identitet är inte en privat fråga 

eller ett privat bekymmer den är socialt skapad. Tanken om individualisering innebär att 

individen frigörs från den förutbestämda identiteten och ges en uppgift som denne själv får 

ansvaret att utföra och ta konsekvenserna av (Bauman, 2002, s 176). Konsekvensen av ett 

individualiserat och globaliserat samhälle med dess spänningar är ett desperat sökande efter 

identitet (Bauman, 2002, s 186).   

 

Giddens menar att moderniteten skapar ett allt större avståndstagande i tidrummet och 

relationer som kännetecknas av tillit är en förutsättning för detta (Giddens, 1996, s 87). Med 

tillit menar Giddens det förtroende som individen ger en person eller ett system och dess 

pålitlighet där hänsyn tas till händelser eller konsekvenser av händelser där förtroendet visar 

på en tillförsikt om personens redlighet, kärlek eller om vissa abstrakta principers realitet 

såsom teknisk kunskap (Giddens, 1996, s 40). När det handlar om tillit till system såsom 

exempelvis sjukvård vidmakthålls förtroendet om kunskapen som finns hos dessa experter 

och denna tillit fungerar på grund av att lekmannen är okunnig om denna expertkunskap 

(Giddens, 1996, s 87). 

 

Giddens menar att vi i det moderna samhället åker med Jagannath. Denna skenande maskin 

har en enorm kraft som vi kollektivt kan styra till viss del men som hotar att styra iväg utanför 

vår kontroll. Denna maskin kör över de som står i vägen och även om den ibland verkar ha en 

stadig kurs kan den när som helst byta riktning. Färden är inte otrevlig och utan mening, 

tvärtom kan den vara spännande och skapa föraningar om framtiden. Dock kommer vi inte 

kunna kontrollera resvägen eller farten till fullo så länge modernitetens institutioner består 

(Giddens, 1996, s 131). Moderniteten möjliggör ett större utrymme för personlig utveckling, 

trygghet och självförverkligande i stora delar av vardagslivet. När det gäller de allra flesta 

expertsystem är vi lekmän och lekmannen måste åka med Jagannath. Många av oss känner en 
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brist på kontroll över vissa av våra levnadsförhållanden, denna känsla är enligt Giddens helt 

verklig (Giddens, 1996, s 136).  

    

Etik och moral 

Bauman beskriver vårt sätt att välja hur vi ska handla. Han menar att det intressanta med en 

handling är de fall där man som individ måste välja samt de handlingar där man väljer att 

handla på ett visst sätt men kunde valt ett annat. Dessa handlingar blir intressanta då man 

utvärderar, bedömer och uppskattar dessa. Själva värderingen som görs är en oundviklig del 

av valet och beslutsfattandet. Värderingen är ett behov som individerna har då de fattar beslut 

och de som handlar av ren vana har sällan en eftertanke i denna. I de fall det handlar om en 

värdering hos individen är det helt enkelt så att nyttig inte behöver betyda god. När man väl 

börjar ställa upp kriterierna för värderingen börjar bedömningens kännetecken att dela sig och 

splittras. Det som en tidigare var det enda rätta sättet delar sig i det moraliskt lämpliga, det 

estetiskt njutbara och ekonomiskt förståndiga. Individens handlingar kan ur olika synvinklar 

vara både rätt eller orätt (Bauman, 2001, s 11). De moraliska val som vi individer ställs inför 

upplevs som kluvna och vi upplever därför den tid vi lever i som moraliskt oklar. Vår tid ger 

oss en frihet att välja som aldrig varit möjlig tidigare men samtidigt ställs vi inför ett tillstånd 

av osäkerhet som aldrig tidigare varit så kvalfyllt. Individerna längtar efter övertygande 

vägledning för att kunna lägga över ansvaret för sina svåra val på någon annan. Dessvärre är 

de auktoriteter som finns i samhället omstridda och ingen av dem är tillräckligt mäktig att ge 

oss det tillstånd av pålitlighet vi söker. Detta leder till att vi inte litar på någon auktoritet, i alla 

fall inte till fullo och troget (Bauman, 2001, s 30f).    

 

Bauman menar att moraliska val inte är något annat än just val som vi gör. Det finns inga 

klara lösningar på problem och det finns heller ingen sann väg att gå. Det finns inga speciella 

lagar man kan följa för att undvika situationer som kan få obehagliga konsekvenser såsom 

dåligt samvete, synd och skrupler som kommer oombedda då besluten redan fattats och 

verkställts. Den verklighet vi lever i är komplicerad och svårtolkad, det är därför som de 

moraliska besluten är just ambivalenta. Det är i denna värld vi måste leva (Bauman, 2001, s 

44).    
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Utbildning 

Dagens samhälle genomsyras av tvivel. Såväl vardagslivet som det filosofiska medvetandet 

omgärdas av tvivel till kunskap. Giddens menar att moderniteten ser på kunskap som 

någonting som för tillfället kan betraktas som sann men vi måste vara beredda på att denna 

kunskap kan ändra innehåll eller förkastas helt (Giddens, 1999, s 11). Studenter vid högskola 

och universitet kämpar mot den teknologiska revolutionen som förkortar livslängden på den 

förvärvade kunskapen vilket leder till att dessa tillgångar redan vid examenstillfället kan ha 

gått ur tiden (Bauman, 2002, s 160). Många är de akademiker som anammar samhällets krav 

på att anpassa sig efter utbud och efterfrågan särskilt i USA och Storbritannien men även i 

Europa dock mindre uppenbart där. Studenterna betraktar utbildningen som en vara vilken 

måste motsvara de förväntningar samhället ställer och kvalitén mäts efter hur bra den säljer 

(Bauman, 2002, s 164).   

 

Bourdieu menar att utbildningssystemet bidrar till att reproducera fördelningen av det 

kulturella kapitalet och genom detta återskapas också det sociala rummets struktur (Bourdieu, 

1999, s 31). Genom flera urvalsåtgärder skiljer utbildningssystemet dem åt som innehar ärvt 

kulturellt kapital och de som inte har det. Bourdieu menar att utbildningssystemet bidrar till 

att upprätthålla de sociala skillnader som redan finns eftersom man inte kan skilja sociala 

skillnader som bygger på ärvt socialt kapital från skillnader i begåvning. Skolan skapar en 

klassindelning som upprätthåller en ordning där eleverna präglas av denna tillhörighet för 

resten av sina liv. Bourdieu liknar detta vid en medeltida riddarorden, där en klart avgränsad 

grupp av människor har rätt att dominera då de skiljer sig från vanliga ”dödliga” människor. 

Han menar att de titlar som kommer utav goda provresultat bidrar till att intyg om social 

kompetens uppfattas som en garanti för teknisk kompetens vilket gör att man kan likna detta 

vid adelstitlar. Det är vanligt att själva betygsutdelningen sker under högtidliga former som 

kan jämföras med den ceremoni då en riddare dubbas (Bourdieu, 1999, s 33f). 

Utbildningssystemet ansågs förr bidra till meritokrati då den individuella prestationsförmågan 

sattes framför ärvda privilegier, dock tenderar detta synsätt att försvagas eftersom det finns en 

dold koppling mellan studiebegåvning och kulturellt arv. Det skapas istället en ny typ av adel 

som genom sin utbildningstitel garanteras auktoritet och legitimitet (Bourdieu, 1999, s 35). 
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Resultat 
Jag har valt att använda mig av tabeller för att redovisa mitt resultat. Dessa är skapade utifrån 

den information jag hämtat i de 82 undersökta protokollen från disciplinnämnderna på 

Sveriges högskolor och universitet.    

 

Redovisning och analys av datamaterial 

De sex tabellerna som redovisas är frekvenstabeller vilket innebär att de visar hur 

fördelningen av de 82 fall av fusk jag har undersökt ser ut, tabellerna visar procentuell 

fördelning och antal fall för respektive variabel. I min undersökning använder jag mig av sex 

variabler och redovisar alltså dessa var för sig i dessa sex tabeller. Variablerna visar hur 

många fall av fusk som jag tagit del av på respektive högskola/universitet, hur fördelningen 

mellan kvinnor och män ser ut, vilken sorts fusk som användes, om de undersökta fallen 

närvarade på disciplinnämndens möte eller inte, de anledningar till fusk som angavs i 

protokollen och anledningar till fusk efter sammanslagning.  

Efter varje frekvenstabell har jag valt att lyfta fram min tolkning och analys av datamaterialet. 

Vid analys av tabellerna har jag valt att använda mig av citat hämtade ur de olika protokollen 

som undersöks. Dessa citat börjar i vissa fall mitt i en mening. Det beror på att de protokoll 

jag använder mig av benämner studenterna med fullständigt namn och med hänsyn till de 

personer som berörs vill jag inte använda detta i min uppsats. Med citat av denna typ vill jag 

tydliggöra och styrka min analys. Genom att använda mig av innehållsanalysen som verktyg 

har jag fått en god blick över hur fusket på Sveriges högskolor och universitet förklaras.  

 

I bilaga 1 finns dessutom ytterligare 8 tabeller för den som är intresserad. I dem presenteras 

variablerna i korstabeller där två eller flera variabler redovisas mot varandra. Jag har skapat 

dessa korstabeller för att undersöka om det kan finnas mönster eller samband mellan de olika 

variablerna. Det finns dock inte utrymme i denna studie för en djupare analys av denna 

korstabulering varpå jag väljer att placera dessa i bilagor.  
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Tabell 1, fördelning av de 82 undersökta fallen på Högskola/Universitet 

Högskola/Universitet

13 15,9 15,9 15,9
5 6,1 6,1 22,0

15 18,3 18,3 40,2

2 2,4 2,4 42,7

1 1,2 1,2 43,9

13 15,9 15,9 59,8
2 2,4 2,4 62,2
8 9,8 9,8 72,0
2 2,4 2,4 74,4
1 1,2 1,2 75,6
6 7,3 7,3 82,9
3 3,7 3,7 86,6
4 4,9 4,9 91,5
7 8,5 8,5 100,0

82 100,0 100,0

Högskolan i Halmstad
Malmö Högskola
Uppsala Universitet
Chalmers Tekniska
Högskola
Sveriges
Lantbruksuniversitet
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
Linköpings Universitet
Mittuniversitetet
Karolinska Institutet
Högskolan i Borås
Högskolan i Kalmar
Karlstad Universitet
Göteborgs Universitet
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Den första tabellen som jag valt kalla högskola/universitet beskriver hur många fall av fusk 

med anledning på respektive lärosäte som under 2006 handlades i disciplinnämnd. Utifrån 

tabellen kan vi se att det är tre lärosäten som har ett högre antal fall nämligen högskolan i 

Halmstad, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Detta ska dock inte tolkas som att 

det fuskas mer på dessa tre lärosäten. Det kan snarare handla om att dessa tre lägger mycket 

tid och energi på att få bukt med fusk. En annan anledning är att antalet studenter är stort på 

dessa lärosäten. En tredje anledning är att deras protokoll från disciplinnämndernas 

sammanträde är detaljerade och beskriver tydligt anledningar i de fall studenten valt att yttra 

sig (HSV, 2007, s 11 f).  

 

I avsnittet om tidigare forskning beskrivs hur lärare anser att man vid upptäckt av fusk måste 

ta hänsyn till hela studentens studiesituation. Det efterlyses tydligare riktlinjer för hur man ska 

gå till väga vid fusk för att skapa en rättvis situation (Bohlin & Widén, 2007, s 16f). Hur 

hanterar respektive lärosäte detta? Finns det outtalade regler kring hur man hanterar fall av 

fusk? Detta skulle kanske kunna vara en förklaring till att siffrorna är högre respektive lägre 

vid vissa högskolor/universitet.  
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  Tabell 2, fördelning av de 82 undersökta fallen på typ av fusk som används 

typ av fusk som används

56 68,3 68,3 68,3
1 1,2 1,2 69,5

21 25,6 25,6 95,1

4 4,9 4,9 100,0
82 100,0 100,0

plagiat
otillåtet samarbete
fusklapp/otillåtet
hjälpmedel
övrigt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
I likhet med tidigare forskning visar även mina resultat att en övervägande del av fusket sker 

genom plagiat (HSV, 2007, s 8 f). Detta kan kopplas till den ökade tillgängligheten av 

information (Hult & Hult, 2003, s 5f). Vid läsning av protokollen framkommer att det i flera 

fall handlar om studenter som hämtat hem fakta från internet.  

 

”Han letade på Internet efter artiklar och intervjuteknik för att läsa på men plockade sedan in 

dessa i sin skriftliga rapport när han hamnade i tidspress inför att rapporten skulle lämnas 

in.” (Diarienummer: 105-2473-06).    

 

När det gäller fusklappar och otillåtna hjälpmedel finns det flera varianter på detta fusk, bland 

annat handlar det om miniräknare och formelsamlingar som inte är tillåtna vid 

tentamenstillfället, fusklappar som läggs i böcker, pennfack, på toaletten och i skorna. Denna 

typ av fusk kan kanske ses som mer traditionellt men handlar alltså inte om så stor del, endast 

25,6%. Detta beror till viss del på att det har blivit allt vanligare med examinationsformer där 

studenten ska genomföra en analys av något slag, rapport eller dylikt (Hult & Hult, 2003, s 

18f).     

 

Vid en salstentamen finns det hela tiden en tentamensvakt som går runt i salen och övervakar 

skrivningen, om man blir ertappad med att fuska i det läget har man dessutom sällskap av alla 

andra som skriver tentamen. Denna situation tror jag skulle kännas mycket besvärande för de 

allra flesta och verkar säkert avskräckande för många. Vid en hemtentamen sitter man oftast 

själv och skriver vilket innebär att det bara är man själv som ser om man fuskar. Skulle man 

bli ertappad med att ha fuskat sker det vid ett senare tillfälle och läraren hanterar situationen 

enskilt med studenten. Detta tror jag kan vara ytterligare en anledning till att fusk genom 

plagiat ökar. 
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Tabell 3, fördelning av de 82 undersökta fallen på alla noterade anledningar till fusk 

Anledning till fusk

16 19,5 19,5 19,5
1 1,2 1,2 20,7
2 2,4 2,4 23,2

17 20,7 20,7 43,9

2 2,4 2,4 46,3
2 2,4 2,4 48,8
6 7,3 7,3 56,1

3 3,7 3,7 59,8

1 1,2 1,2 61,0

3 3,7 3,7 64,6

3 3,7 3,7 68,3

6 7,3 7,3 75,6
7 8,5 8,5 84,1

5 6,1 6,1 90,2

3 3,7 3,7 93,9
1 1,2 1,2 95,1

4 4,9 4,9 100,0

82 100,0 100,0

tidsbrist
skoltrött
ointressant/irrelevant kurs
missförstod reglerna
kring
källhänvisning/tentamen
svår familjesituation
bristande språkkunskap
stress
otydlig gräns
tillåtet/otillåtet
lapparna skulle inge själv
förtroende
osäker på sina kunskaper

glömde att lapparna var
med till tentamen
personliga problem
misstag
brist på information om
källhantering
slarv
svår uppgift
källhantering annorlunda i
hemlandet
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

När jag gick igenom protokollen från disciplinnämnderna fann jag 17 olika anledningar som 

studenterna ”förklarade” sitt handlande med. Dessa anledningar redovisas med antal studenter 

som angivit samma anledning i tabellen ovan. Utav 82 protokoll framträder alltså 17 olika 

anledningar till fusk. När man studerar dessa anledningar framträder en bild där flera utav 

dessa hänger ihop och kan placeras tillsammans i nya grupper med anledningar. Jag har valt 

att gå tillväga på detta vis för att få en tydligare bild av hur studenterna upplever sitt 

handlande.  
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Tabell 4, fördelning av de 82 undersökta fallen på anledningar till fusk efter sammanslagning  

anledning efter sammanslagning

20 24,4 24,4 24,4
1 1,2 1,2 25,6
2 2,4 2,4 28,0

29 35,4 35,4 63,4

8 9,8 9,8 73,2
7 8,5 8,5 81,7

15 18,3 18,3 100,0
82 100,0 100,0

stress/tidsbrist
skoltrött
ointressant/irrelevant kurs
oklarhet kring
källhänvisning
personliga problem
svår uppgift
misstag/slarv
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
I tabellen med alla anledningar redovisade kan man se att de två grupperna ”tidsbrist” och 

”missförstod reglerna kring källhänvisning/tentamen” innehar ett större antal studenter. Om 

man studerar tabellen där jag slagit samman anledningar som hör ihop kan man se ytterligare 

en grupp framträda med något fler studenter än övriga redovisade anledningar detta är 

gruppen misstag/slarv. Det är alltså tre grupper som framträder mer än övriga som tydliga 

anledningar till fusk.    

 

Den gruppen med flest studenter i är den jag valt att kalla oklarhet kring källhänvisning. Här 

handlar det om studenter som berättar att de tycker läraren har gett för dålig information om 

vad som gäller angående regler innan tentamenstillfället. Ett exempel på detta är följande 

citat: "har i en skrivelse bl a anfört följande. Han har aldrig på universitetet blivit informerad 

om hur man skall ange källor. Det aktuella skriftliga arbetet skulle vara en förberedande 

uppgift inför C-uppsatsen” (Diarienummer: UFV 2006/882). ). I tidigare forskning beskrivs 

att en lärare påpekar att omedvetet fusk kan förekomma eftersom studenten kanske inte har 

kunskap om hur ett vetenskapligt arbete ska utföras (Hult & Hult, 2003, s 18f). Det är viktigt 

att studenten tar ansvar för sitt lärande och äger sin kunskap. Studenten ska studera för sin 

egen skull och inte för att ta examen (Hammar Chiriac, 2005, s 188f). Visserligen kan det 

förhålla sig på det viset att studenten inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra 

uppgiften, men jag anser att man ska kunna förvänta sig att studenter tar eget ansvar och 

själva tar reda på hur man går tillväga. Det framgår av citatet att detta var en uppgift som 

skulle vara förberedande för c-uppsatsen. På denna nivå anser jag att man som student ska 

kunna referera på korrekt sätt. Nedanstående citat visar ytterligare ett exempel där kunskapen 

om källhänvisning verkar bristfällig.  
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Vissa studenter menar att de har missförstått och tolkat de regler som finns fel. ”Hon 

uppfattade institutionens instruktioner som att man skulle ange källorna men inser nu att hon 

troligen missuppfattade hur detta skulle ske. Hon vet inte om plagiat togs upp i 

undervisningen eftersom hon inte närvarade vid samtliga undervisningstillfällen.” 

(Diarienummer: SU 35-1228-06).  

 

Andra studenter påpekar att de har andra regler för källhänvisning i hemlandet än vad vi har 

här i Sverige. ”Han säger att det inte är samma regler här som det är i hans hemland. Han 

hämtade text från internet och angav vissa referenser. Att man inte får plagiera text utan att 

ange att det säger han sig inte känna till. Han säger att på en del ställen där det ändå är 

”meningslös text” har han tagit text från internet (Diarienummer: 56-2006-2030). Detta visar 

sig också i den intervjuundersökning som Hult & Hult (2003, s 18f) genomfört. Några av de 

intervjuade studenterna och en lärare påpekar att det finns skillnader vad gäller synen på fusk 

och vad som ska betraktas som fusk mellan utbytesstudenter och svenska studenter. I vissa 

länder verkar acceptansen gentemot plagiat och otillåtet samarbete vara högre.   

 

Slutligen anger en del studenter att gränsen för vad som är tillåtet eller inte tillåtet är oklar. 

”han känner sig felaktigt behandlad och att gränsen för vad som är tillåtet respektive 

ottillåtet är otydlig…det är tillåtet att samarbeta i andra sammanhang,” (Diarienummer: SU 

35-0804-06). Generellt sett uppmanas samarbete mer och mer inom den akademiska världen. 

Enligt en av intervjupersonerna i Hult & Hults (2003, s 18f) undersökning finns det möjlighet 

att detta slår över när ett individuellt arbete ska genomföras. Om läraren inte är tydlig med 

vad som gäller vid en tentamen kan jag förstå att studenter blir förvirrade. Men återigen måste 

jag hänvisa till eget ansvar. Är man som student tveksam till om samarbete är tillåtet vid en 

tentamen och om något verkar oklart då ska man kontakta läraren istället för att ”chansa”.   

 

Den näst största gruppen är den som jag kallar stress/tidsbrist. I denna kategori har jag 

placerat de studenter som berättar att de har känt stress inför tentamen och därför valt att 

fuska. ”Det inträffade beror på slarvfel från hans sida. Han var i en pressad och stressig 

situation när han skrev hemtentamen och han hade knappt någon tid alls att redigera svaret 

på den aktuella frågan.” (Diarienummer: UFV 2006/350). Dagens examinationsform där det 

blir allt vanligare med olika former av projekt, hemtentor, rapporter och uppsatser är en faktor 

som nämns vara bidragande till det ökande fusket då det är lättare att fuska med dessa 

examinationsformer. Denna typ av tentamen kräver dessutom en större insats av studenten 
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vilket kan upplevas som stressande (Hult & Hult, 2003, s 18f). Jakten på bra betyg leder till 

att studenter hamnar i stress och tidsnöd (Hult & Hult, 2003, s 5f). I denna grupp hamnar 

också de studenter som berättar att de har haft ont om tid till uppgiften och varit rädda att inte 

hinna slutföra tentamen och att de på grund av detta använt sig av fusk. ”Han letade på 

internet efter artiklar och intervjuteknik för att läsa på men plockade sedan in dessa i sin 

skriftliga rapport när han hamnade i tidspress inför att rapporten skulle lämnas in.”  

(Diarienummer: 105-2473-06).  

 

Studenter på högskola och universitet kämpar mot den teknologiska revolutionen som 

förkortar livslängden på den förvärvade kunskapen vilken redan vid examinationen kan ha 

gått ur tiden (Bauman, 2002, s 160). Kunskapen i sig kanske inte har så stort värde för alla 

studenter. Examen och den titel det medför är förmodligen det som värderas högre och 

eftersträvas. Bauman (2002, s 164) beskriver att studenterna betraktar utbildningen som en 

vara vilken måste motsvara de förväntningar samhället ställer och kvalitén mäts efter hur bra 

den säljer. Min uppfattning är att de flesta vill göra någon form av karriär och då hamnar de 

innersta intressena i skymundan för den inkomstbringande titeln. Bertram Gallant & Drinan 

(2006, s 845) påpekar att eftersom examen är själva målet med siktet inställt på karriär kan 

man utifrån detta förklara varför studenter tar till fusk när de får uppgifter som är irrelevanta 

för utbildningen.  

 

Den tredje största gruppen kallar jag misstag/slarv. Inom denna kategori befinner sig de 

studenter som menar att de gjort ett misstag när de fuskade. ”beskriver sitt agerande som ett 

stort misstag som hon skäms för”. (Diarienummer: G3 2806/06). Denna kategori innehar 

också studenter som menar att deras fusk beror på slarvfel. ”De ej utsatta citattecknen och de 

dåligt formulerade meningarna beror på misstag från hennes sida. Det har varit slarvigt av 

henne att inte noggrant kontrollera sitt arbete.” (Diarienummer: UFV 2006/1351). Dessa 

anledningar har också observerats av Carling (2007, s 23) som beskriver att studenterna inte 

hade för avsikt att fuska, det handlade om slarv eller misstag. Hänger dessa anledningar ihop 

med tidsbrist och stress? Många studenter arbetar extra för att få ihop ekonomin och detta kan 

i sin tur leda till att det blir svårt att få tillräckligt med tid till skolarbetet. Extraarbete är inte 

någon anledning som jag funnit att studenter anger i de protokoll jag undersökt men jag skulle 

kunna tänka mig att det finns med som en bidragande faktor till fusk. Min uppfattning är att 

det är vanligt att studenter har någon form av extraarbete.    
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Tabell 5, fördelning av de 82 undersökta fallen på antalet närvarande eller ej närvarande vid 

disciplinnämndens sammanträde 

närvarande/ejnärvarande vid sammanträde

5 6,1 6,1 6,1
43 52,4 52,4 58,5
34 41,5 41,5 100,0
82 100,0 100,0

bortfall
närvarande
ej närvarande
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Ovanstående tabell visar att 41,5% av studenterna i min undersökning valde att inte närvara 

vid disciplinnämndens sammanträde. Detta är inte överraskande då det förmodligen finns 

känslor som skuld och skam inblandade i situationen. Bauman (2001, s 44) beskriver den 

verklighet vi lever i som komplicerad och svårtolkad vilket leder till att de moraliska beslut vi 

fattar är ambivalenta i sin karaktär. Detta skulle kunna tolkas som att den person vilken väljer 

att fuska i ett ögonblick känner sig tveksam till detta i nästa stund. Med anledning av detta 

skulle vi kunna förstå varför så många som 34 personer av 82 väljer att inte närvara vid 

disciplinnämndens sammanträde. En person som fuskat och känner sig tveksam till det egna 

beteendet känner förmodligen skam och då kanske det är svårt att stå för sitt handlande inför 

disciplinnämnden.  

 

Studenterna blir i dagens studiemiljö mer anonyma då den personliga kontakten mellan lärare 

och student minskar (Hult & Hult, 2003, s 5f). Med anledning av detta tror jag det blir 

”lättare” att fuska eftersom man inte har någon personlig bindning till läraren utan är en i 

mängden. Samtidigt är det kanske denna personliga kontakt som studenten fruktar inför mötet 

med disciplinnämnden och därför väljer att avstå.   
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Tabell 6, fördelning av de 82 undersökta fallen på kön  

Kön

1 1,2 1,2 1,2
39 47,6 47,6 48,8
42 51,2 51,2 100,0
82 100,0 100,0

Bortfall
kvinna
man
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tabellen kön visar på en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Denna tendens har 

observerats inom tidigare forskning som visar att man endast med försiktighet kan påstå att 

män är något mer benägna att fuska än kvinnor och har en högre tolerans gentemot fusk (Hult 

& Hult, 2003, s 14). Denna undersökning har visserligen några fler fall av män redovisade 

men då det är en liten undersökningsgrupp med endast 82 fall kan jag inte dra några slutsatser 

utifrån detta. Jag hade förväntat mig en fördelning som denna då jag upplever att många 

studenter och däribland både män och kvinnor ser sin studiesituation som en transportsträcka 

till ett välavlönat arbete. Jag upplever inte någon skillnad mellan könen utan tror snarare att 

det handlar om det samhälle vi lever i med individualisering och ökade krav på prestation.  

 

Bauman (2002, s 186) beskriver följderna av individualiseringen som ett desperat sökande 

efter identitet. Jag är beredd att instämma i hans påstående. Vårt yrke och det vi arbetar med 

är en stor del i våra liv, för både kvinnor och män. Finns det överhuvudtaget kvar några 

hemmafruar? Visserligen är det fler kvinnor som arbetar deltid men likväl arbetar de flesta 

kvinnor idag utanför hemmet. Den första frågan vi ställer när vi skakat någons hand är, vad 

arbetar du med? Arbetslivet är viktigt för oss. Därför vill jag påstå att detta hör ihop med vår 

identitet och för att finna denna identitet måste vi skaffa oss ett yrke. För många av dagens 

ungdomar finns det kanske inte så många alternativ till fortsatta studier då de flesta yrken 

kräver någon form av utbildning. Jag tror att detta skapar ett utbildningsklimat där studenterna 

inte studerar för sig själva och sin egen utveckling utan för den karriär som lockar efter 

utbildningen.          
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Sammanfattning av resultat 

Mina resultat visar att de flesta av de undersökta fallen av studenter hänvisar till stress, 

tidsbrist, oklarhet kring hur källhänvisningen ska genomföras, misstag och slarv. Men jag 

skulle vilja förklara dessa handlingar utifrån Webers tankar om idealtypen. Jag vill påstå att 

dessa individers handlande är karakteristiska för det målrationella handlandet som 

kännetecknas av ett rationellt övervägande av de konsekvenser handlingen för med sig. 

Rationaliteten handlar om att man tänker över olika alternativ och söker efter det mest 

effektiva för att uppnå målet. Själva handlingen i sig är inte ett mål utan ett medel (Boglind et 

al, 2005, s 154f). Målet för studenterna är att få en examen som leder till ett jobb och karriär. 

Det är viktigt att lyckas i dagens samhälle och fusk blir därför ett medel som många studenter 

uppenbarligen använder sig av. De anledningar som studenterna anger tolkar jag som 

bidragande faktorer till valet studenten gör att fuska.  

 

Bourdieu menar att utbildningssystemet bidrar till att upprätthålla de sociala skillnader som 

finns i samhället. Skolan skapar en klassindelning som blir viktig för resten av elevens liv. 

Han liknar betyg vid adelstitlar då goda provresultat bidrar till att intyg om social kompetens 

uppfattas som en garanti för teknisk kompetens (Bourdieu, 1999, s 33f). Denna indelning som 

Bourdieu beskriver kan appliceras på de examenstitlar som studenterna kan bli ärade med. En 

fin titel betyder mycket då den är statusgivande. Men det gäller att välja rätt titel, den som ger 

jobb och goda inkomster.  

 

Mina resultat visar att en ganska stor del studenter väljer att inte närvara på 

disciplinnämndens sammanträde (41,5%), detta tror jag beror på att studenten till viss del 

säkert känner skuld och skam men även rädsla inför att försvara en oriktig handling inför vad 

som kan betraktas som en domstol. Plagiat är den vanligaste typen av fusk vilket även har 

visat sig i tidigare forskning (HSV, 2007, s 8 f). Detta har troligtvis att göra med 

tillgängligheten till information som har exploderat de senaste åren (Hult & Hult, 2003, s 5f). 

Fusk kan inte sägas vara vanligare på vissa högskolor eller universitet utan handlar snarare 

om vilken uppmärksamhet lärosätena väljer att ägna detta samt antalet studenter (HSV, 2007, 

s 11 f). Kön verkar inte ha någon betydelse för fusk, kvinnor fuskar i nästintill lika stor 

utsträckning som män. 

 

Individerna längtar efter övertygande vägledning för att kunna lägga över ansvaret för sina 

svåra val på någon annan. Dessvärre är de auktoriteter som finns i samhället omstridda och 
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ingen av dem är så pass mäktig att denne kan skänka oss det tillstånd av pålitlighet vi söker 

(Bauman, 2001, s 30f). Om vi inte har någon auktoritet att lägga vår tilltro till har vi ju bara 

oss själva kvar och det kanske är en aspekt som bidrar till fusk bland studenterna. Vi måste 

klara oss själva och se över vårt ”eget bo”. Vi tänker mer och mer på oss själva vilket också 

beskrivs av Bertram Gallant & Drinan (2006, s 847) som menar att vi i dagens samhälle 

utbildar oss i högre grad och allt fler blir ekonomiskt oberoende vilket också leder till att vi i 

allt färre fall upplever oss vara beroende av andra eller samhället i stort. Det gamla samhället 

strävade efter sociala, personliga och stöttande egenskaper som vi är på väg bort ifrån.     
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Diskussion 
Denna sammanställning av protokoll har resulterat i en översikt som talar om vilka 

anledningar studenter anger som skäl till fusk. Om möjligheten hade funnits skulle jag velat 

komplettera detta resultat med djupintervjuer. Denna typ av undersökning ger en översikt över 

hur situationen ser ut men inte mer. Jag skulle vilja veta mer om hur de personer som fuskat 

tänker och vad de egentligen menar när de säger sig vara exempelvis skoltrötta. En 

kombination av de två metoderna textanalys och djupintervju tror jag hade gett en bredare 

undersökning med ett material som fångar upp fler aspekter än vad som är möjligt med enbart 

textanalys.   

 

Enligt Webers resonemang kring idealtypen är denna tänkt att användas som hjälpmedel för 

att förstå historiska samband. Denna är alltså inte en modell av verkligheten (Boglind et al, 

2005, s 146f). Man skulle kunna se min studie som en form av idealtyp där jag använder mig 

av textanalys för att undersöka och försöka förstå varför studenter fuskar. Men vad säger 

egentligen min studie om detta? Kan man dra några slutsatser utifrån de resultat jag 

presenterar? Det kan man nog göra men med utgångspunkten att resultatet presenterar denna 

studies verklighet. Weber beskriver att idealtypen bara visar en del av verkligheten (Boglind 

et al, 2005, s 148) och det är denna tanke som jag vill betona. Om denna studie hade 

genomförts med samma syfte men med annan metod hade resultatet förmodligen också sett 

annorlunda ut.     

 

Har jag lyckats besvara mina frågeställningar?  

Jag tycker att mina frågeställningar är besvarade. Jag har lyckats ta reda på varför studenter 

fuskar och vad som ligger bakom detta genom att använda mig utav mina egna data, tidigare 

forskning samt teori och skapat resultat. Vidare tycker jag mig ha lyft dessa resultat och tagit 

mig från individnivå till grupp och samhällsnivå genom att applicera tidigare forskning och 

teori på datamaterialet. Individens anledningar till fusk framträder ur ett samhällsklimat som 

genomsyras av individualitet och rationalitet. Tidigare forskning och teori har båda 

presenterat tankar som rör rationalitet, individualitet, etik, moral och utbildningsklimat. Dessa 

begrepp är viktiga bitar i dagens samhälle som karakteriseras av att vi individer söker efter ett 

bättre liv. Men om vi stannade upp och tänkte efter en stund kanske vi skulle finna att det liv 

vi lever egentligen är ganska bra. Varför ska det vara så bråttom hela tiden? Det är mer värt 

att ta en omtenta än att fuska sig till ett godkänt. Det värsta som kan hända är att man lär sig 
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mer och det tar lite längre tid att bli godkänd på kursen. Men det är just detta det handlar om, 

tid. Helst ska man vara utbildad, gjort karriär och ha familj och barn vid trettio. Med de 

kraven på studenterna är det kanske inte så konstigt att många väljer att fuska. 

 

Uppslag för framtida studier 

I hur stor utsträckning anmäls fall där studenten fuskar till disciplinnämnden? Är det vanligt 

att lärarna istället tar upp problemet direkt med studenten? Detta skulle vara ett intressant 

område att undersöka. Jag misstänker att mörkertalet kring fusk är ganska stort och min fråga 

är hur lärarna ser på disciplinnämnden och dess uppgift. Är den viktig och är det viktigt att 

studenten ”ställs inför rätta”? Hur ser lärarna på möjligheten att lösa saken på egen hand?  

 

Hur ser varje enskilt lärosäte på fusk och om det finns skillnader eller likheter mellan dem? 

 

Känner sig ungdomar tvingade att läsa vidare fast de kanske egentligen inte vill? Är kraven på 

att lyckas i dagens samhälle för höga eller är rädslan att inte få arbete utan högskoleutbildning 

för hög? 
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Protokoll från disciplinnämnder under 2006 med följande diarienummer: 

Sveriges lantbruksuniversitet SLU ua. 17.9-1163/06 

Stockholms universitet  SU 35-2153-05 SU 35-2154-05 

   SU 35-2586-05 SU 35-0458-06 

SU 35-0271-06 SU 35-0827-06 

   SU 35-1239-06   SU 35-1228-06 

   SU 35-0804-06 SU 35-1430-06

   SU 35-1393-06 SU 35-2014-06

   SU 35-1963-06  

Umeå universitet  105-2473-06  105-426-06 

Linköpings universitet  LiU 83-84/06-43 LiU 440/06-43

   LiU 562/06-43 LiU 634/06-43

   LiU 1006/06-43 LiU 1108/06-43

   LiU 1306/06-43 LiU 1308/06-43 

Mittuniversitetet   MIUN 2006/1088 MIUN 2006/126 

Karolinska institutet Diarienummer ej angivet i protokoll.  Datum för 

disciplinnämndens sammanträde var 2006-09-13. 

Högskolan i Borås 61-06-54  267-06-54 

   297-06-54  307-06-54 

   299-06-54  435-06-54 
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Högskolan i Kalmar  6.9-254/06  6.9-548/06 

   6.9-604/06   

Karlstad universitet  C2005/885  

 Diarienummer ej angivet i följande tre protokoll.  

Datum för disciplinnämndens sammanträden var 

2006-03-15, 2006-05-12 och 2006-06-26. 

Högskolan i Halmstad 56-2006-575  56-2006-577 

 56-2006-579  56-2006-578 

   56-2006-889  56-2006-890 

   56-2006-891  56-2006-1329 

56-2006-1330 56-2006-2030 

56-2006-2427 56-2006-2428 

56-2006-2706 

Göteborgs universitet  G3 572/06  G3 1251/06 

   G3 2806/06  G3 3407/06 

   G3 2733/06  G3 3625/06 

   G3 3201/06   

Malmö högskola  Mahr 55-06/162 Mahr 55-06/169 

   Mahr 55-06/402 Mahr 55-06/583 

   Mahr 55-06/585  

Uppsala universitet  UFV2006/55  UFV2006/234 

   UFV2006/350 UFV2006/882 

   UFV2006/897 UFV2006/1103 

   UFV2006/1351 UFV2006/1468 

   UFV2006/2124  

Chalmers tekniska högskola C 65-2006  C 318-2006 
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Bilagor 
Bilaga 1, Tabeller med korstabulerade variabler  

Kön * närvarande/ejnärvarande vid sammanträde Crosstabulation

Count

0 0 1 1
3 20 16 39
2 23 17 42
5 43 34 82

Bortfall
kvinna
man

Kön

Total

bortfall närvarande ej närvarande

närvarande/ejnärvarande vid
sammanträde

Total

 
Ovanstående tabell visar på en jämn fördelning där kvinnor och män i lika hög utsträckning 

väljer att närvara eller inte närvara vid disciplinnämndens sammanträde. 

 

Kön * anledning efter sammanslagning Crosstabulation

Count

0 0 0 1 0 0 0 1
7 1 2 12 6 3 8 39

13 0 0 16 2 4 7 42
20 1 2 29 8 7 15 82

Bortfall
kvinna
man

Kön

Total

stress/tid
sbrist skoltrött

ointressant/irr
elevant kurs

oklarhet kring
källhänvisning

personliga
problem svår uppgiftmisstag/slarv

anledning efter sammanslagning

Total

 
Vid jämförelse av variablerna kön och anledning efter sammanslagning kan man se att 

tabellen visar på att kvinnor anger personliga problem som anledning i högre utsträckning än 

män. Mäns anledningar pekar på stress/tidsbrist och oklarhet kring källhänvisning.  
 
 Kön * typ av fusk som används Crosstabulation 
 

Count  

typ av fusk som används 

  Plagiat 

otillåtet 

samarbete 

fusklapp/otillåte

t hjälpmedel övrigt Total 

Bortfall 1 0 0 0 1 

kvinna 26 0 12 1 39 

Kön 

man 29 1 9 3 42 

Total 56 1 21 4 82 
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Tabellen kön mot typ av fusk som används visar att det även här är en ganska jämn fördelning 

mellan könen. Plagiat används i några fler fall av män och fusklapp/ottillåtet samarbete i 

några fler fall av kvinnor. 

 
Högskola/Universitet * anledning efter sammanslagning Crosstabulation

Count

1 0 1 6 4 1 0 13
1 0 0 1 1 1 1 5
1 0 0 5 0 0 9 15

0 0 0 0 0 1 1 2

1 0 0 0 0 0 0 1

2 1 1 6 1 2 0 13
1 0 0 1 0 0 0 2
4 0 0 3 1 0 0 8
0 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 3 0 0 1 6
1 0 0 0 0 1 1 3
3 0 0 1 0 0 0 4
3 0 0 1 1 0 2 7

20 1 2 29 8 7 15 82

Högskolan i Halmstad
Malmö Högskola
Uppsala Universitet
Chalmers Tekniska
Högskola
Sveriges
Lantbruksuniversitet
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
Linköpings Universitet
Mittuniversitetet
Karolinska Institutet
Högskolan i Borås
Högskolan i Kalmar
Karlstad Universitet
Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet

Total

stress/tid
sbrist skoltrött

ointressant/irr
elevant kurs

oklarhet kring
källhänvisning

personliga
problem svår uppgift misstag/slarv

anledning efter sammanslagning

Total

 
 

 

 
 anledning efter sammanslagning * närvarande/ejnärvarande vid sammanträde Crosstabulation 
 

Count  

närvarande/ejnärvarande vid sammanträde 

  bortfall närvarande ej närvarande Total 

stress/tidsbrist 2 10 8 20

skoltrött 0 0 1 1

ointressant/irrelevant kurs 0 1 1 2

oklarhet kring 

källhänvisning 
2 17 10 29

personliga problem 0 6 2 8

svår uppgift 1 5 1 7

anledning efter 

sammanslagning 

misstag/slarv 0 4 11 15

Total 5 43 34 82
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anledning efter sammanslagning * typ av fusk som används Crosstabulation

Count

15 0 5 0 20
1 0 0 0 1
2 0 0 0 2

20 1 6 2 29

5 0 2 1 8
4 0 2 1 7
9 0 6 0 15

56 1 21 4 82

stress/tidsbrist
skoltrött
ointressant/irrelevant kurs
oklarhet kring
källhänvisning
personliga problem
svår uppgift
misstag/slarv

anledning efter
sammanslagning

Total

plagiat
otillåtet

samarbete
fusklapp/otillåt
et hjälpmedel övrigt

typ av fusk som används

Total

 
 

 

Högskola/Universitet * typ av fusk som används Crosstabulation

Count

10 0 2 1 13
5 0 0 0 5

13 0 2 0 15

0 0 2 0 2

1 0 0 0 1

9 1 1 2 13
1 0 1 0 2
7 0 1 0 8
1 0 1 0 2
0 0 0 1 1
1 0 5 0 6
1 0 2 0 3
3 0 1 0 4
4 0 3 0 7

56 1 21 4 82

Högskolan i Halmstad
Malmö Högskola
Uppsala Universitet
Chalmers Tekniska
Högskola
Sveriges
Lantbruksuniversitet
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
Linköpings Universitet
Mittuniversitetet
Karolinska Institutet
Högskolan i Borås
Högskolan i Kalmar
Karlstad Universitet
Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet

Total

plagiat
otillåtet

samarbete
fusklapp/otillåt
et hjälpmedel övrigt

typ av fusk som används

Total
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Högskola/Universitet * Kön * typ av fusk som används Crosstabulation

Count

0 3 7 10
0 4 1 5
1 5 7 13

0 0 1 1

0 7 2 9
0 0 1 1
0 3 4 7
0 1 0 1
0 1 0 1
0 0 1 1
0 0 3 3
0 2 2 4
1 26 29 56

1 1
1 1

2 0 2
1 1 2

0 2 2

0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
3 2 5
2 0 2
0 1 1
2 1 3

12 9 21
1 0 1
0 2 2
0 1 1
1 3 4

Högskolan i Halmstad
Malmö Högskola
Uppsala Universitet
Sveriges
Lantbruksuniversitet
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
Linköpings Universitet
Mittuniversitetet
Högskolan i Borås
Högskolan i Kalmar
Karlstad Universitet
Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet

Total
Stockholms UniversitetHögskola/Universitet

Total
Högskolan i Halmstad
Uppsala Universitet
Chalmers Tekniska
Högskola
Stockholms Universitet
Umeå Universitet
Linköpings Universitet
Mittuniversitetet
Högskolan i Borås
Högskolan i Kalmar
Karlstad Universitet
Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet

Total
Högskolan i Halmstad
Stockholms Universitet
Karolinska Institutet

Högskola/Universitet

Total

typ av fusk som används
plagiat

otillåtet samarbete

fusklapp/otillåtet
hjälpmedel

övrigt

Bortfall kvinna man
Kön

Total
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