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Abstract 

 

 
This is a qualitative study that has reviewed decision reports on academic cheating with content 

analysis as a method, aimed to investigate the actions that has led to disciplinary action and illustrate 

how students motivate their actions. The result shows that plagiarism is the main act that has led to 

disciplinary action. In the cheating plagiarism, the approach varies from the fact that the plagiarized 

texts may originate from students from other universities, classmates or it may be the result of 

collaboration between students. In the other cheating form unauthorised aids, the procedure is similar 

to the approach in terms of students bringing unauthorised aids on the examination. What varies is 

what kind of assistant students bring such as mobile phones, notes or writing sheets. 

The study can determine that student motivations for their actions may vary but include causes such 

as mistakes, pressed study situations and lack of resources, lack of time and stress, lack of knowledge 

and misinterpretations of the university rules. 
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1.  Inledning 

 

     Det akademiska fusket har ökat vid svenska universitet sett till antalet disciplinärenden och riske-

rar att medföra att utbildningskvaliteten på universiteten påverkas negativt. Universitetskanslersäm-

betets rapport ”Disciplinärenden 2014 vid universitet och högskolor” (2015) visar att studenter vid 

landets samtliga universitet som har varit föremål för disciplinåtgärd, har ökat drastiskt. I rapporten 

fastslås att från året 2001 till 2014 har det skett en ökning med 509 % och sett till antalet en ökning 

från 127 till 773 ärenden. Det skall dock beaktas att jämförelsen icke är fullständigt rättvis till följd 

av att Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping samt Handelshögskolan i Stockholm inte 

inkluderades i granskningen för året 2001, likaledes det faktum att antalet studenter vid landets uni-

versitet ökade under denna period. Vidare skriver man att ytterligare en förklaring till den drastiska 

ökningen kan härledas till det förbättrade arbetet mot fusk. Det finns ingen officiell statistik som 

påvisar i vilken utsträckning det förbättrade arbetet har haft en inverkan på det ökade fusket (UKÄ 

2015). 

     En kartläggning som SVT sammanställde för året 2015 visade att disciplinärendena vid landets 

universitet hade ökat ytterligare i förhållande till föregående år, en ökning som motsvarar 14 procent 

d.v.s. från 773 till 886 ärenden. Thomas Bragefors som är föredragande i disciplinnämnden vid 

Karlstads universitet kommenterar följande: Det är jätteallvarligt, det är ju en akademisk skrivning 

de gör som ska behandlas på rätt sätt, så vi ser allvarligt på det (SVT 2016-04-19). 

    Under året 2016 fortsatte de disciplinära åtgärderna att öka, vilket resulterade i att 38 studenter 

blev avstängda vid Karlstads universitet och den dominerande orsaken var att studenter hade plagierat. 

Bragefors påtalar att det kan orsakas av att studenterna mister kontrollen över vad de refererar till och 

förväxlar primärkälla med sekundärkälla: Förstaårsstudenter har lite svårare för det. Många gånger 

beror det på att man inte förstår, att man är stressad för att man måste få poäng eller andra sociala 

orsaker (SVT 2017-03-25). En tänkbar orsak till ökningen av anmälningar gällande fuskformen pla-

giat kan vara de högre universitetskraven som bidrar till att studenter fuskar i högre utsträckning än 

tidigare. Under 1990-talet var det möjligt att få en examen enbart genom att delta i undervisningen 

och efter varje kurs besvara frågor som var relativt lätta att förutsäga (Hult & Hult 2003). De numera 

högre universitetskraven kan ha medfört att särskilda studenters kunskaper gällande hur en akademisk 

uppsats skall skrivas och hanteras, inte har höjts i samma utsträckning som universitetskraven har 

ökat (Hult & Hult 2003). I form av att utbildningskraven har höjts och att det numera ställs krav på 

att studenten skall kunna generera egenproducerat material som analyserar ett problem, men likaväl 

att värdera fakta och använda teorier i sina arbeten, riskerar att leda till att fusket ökar och i synnerhet 

det plagierade fusket (Hult & Hult 2003). 
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     I Universitetskanslersämbetets (2015) rapport fastslår man att plagiat är den dominerande orsaken 

till att studenter blir aktuella för disciplinära åtgärder. Rapporten fastslår även att Karlstads universitet 

rankas på plats sex av tjugoåtta universitet/högskolor som sett till andelen disciplinärenden per läro-

säte 2014 är utsatta för fusk (UKÄ 2015). 

     Tidigare amerikansk forskning påvisar emellertid att mörkertalet gällande universitetsstudenter 

som fuskar kan vara betydligt högre än vad amerikansk officiell statistik anvisar. I Holleque studie 

(1982) där 158 universitetsstudenter medverkande uppgav alarmerande 43 % av de tillfrågade stu-

denterna att de vid minst ett tillfälle hade fuskat. De siffrorna bekräftas i Labeff et al. (1990) studie 

där 380 amerikanska universitetsstudenter medverkade och påvisade att 51.1 % av studenterna upp-

gav att de tidigare hade fuskat. Det var dock endast 1.3 % av de fuskande eleverna som uppgav att 

deras akademiska fuskande hade avslöjats (Labeff et al. 1990). Det indikerar att problematiken rå-

dande det akademiska fuskandet bland universitetsstudenter är tämligen extensivt i förhållande till 

den officiella statistiken. 

     I akademiska studier finns generella universitetsmål som studenter eftersträvar, men strategierna 

för att uppnå målen kan variera. I Williams et al. (2010) studie där amerikanska studenter medverkade 

kunde man fastslå att studenterna i sina akademiska studier hade generella mål som exempelvis att 

erhålla höga betyg, vara en god student eller vinna ett stipendium d.v.s. generella mål som praktiskt 

taget samtliga studenter vid ett universitet eftersträvar. Studien visade att det endast var en minoritet 

av universitetsstudenterna som ansåg att fusk är en legitim strategi för att uppnå universitetsmålen 

(Williams et al. 2010). 

     Det är emellertid ur ett utbildningsperspektiv problematiskt i de fall studenter anser att fusk är en 

legitim strategi för att uppnå universitetsmålen eftersom att de med hjälp av fusk kan manipulera och 

tillgodose de kunskapskrav som ställs på universitetsutbildningarna. En allvarlig konsekvens av det 

akademiska fuskandet är likaledes det faktum att universitet producerar studenter som har bristande 

kunskaper och som framöver skall vara verksamma på arbetsmarknaden. 

     Det är problematiskt att avväga om anmälningar rådande det akademiska fuskandet har ökat till 

följd av att flera studenter väljer att fuska, eller på grund av att universiteten har effektiviserat sina 

metoder i sitt arbete mot akademiskt fusk och således upptäcker mer fusk. Trots att svenska universi-

tetet har effektiviserat sina metoder och belyser vikten av det förebyggande arbetet mot det akade-

miska fuskandet så förekommer fusk i hög utsträckning, framför allt om man inkluderar mörkertalet. 

     Det finns ytterst ringa svensk forskning angående fenomenet akademiskt fuskande och i synnerhet 

vilka motiv som studenter har till att fuska på universitetsnivå (Hult & Hult 2003). Denna studie skall 

mot bakgrund av det belysa hur studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder motiverar sina 

handlingar. Studien skall granska beslutsrapporter från Karlstads universitet och kvalitativ 

innehållsanalys används som metod för att besvara syftet. 
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1.1  Syfte 

     Syftet med studien är att belysa hur studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder motiverar 

sina handlingar. Den sociologiska relevansen är att öka förståelsen till varför individer agerar i strid 

med universitetets rådande regelverk. 

 

1.2  Forskningsfrågor 

 Vilka typer av handlingar har föranlett disciplinära åtgärder? 

 Hur motiverar studenterna handlingarna som föranlett disciplinära åtgärder? 

 

1.3  Disposition 

     I det inledande kapitlet presenteras studiens inledning, syfte och forskningsfrågor. Det följande 

kapitlet omfattar studiens bakgrund och definierar vad som anses utgöra akademiskt fusk. 

     Den tidigare forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna redogör för den tidigare forsk-

ningen inom området samt sociologiska teorier och begrepp som sedermera appliceras på empirin för 

att tillåta en väl förankrad analys. Därefter presenteras metodkapitlet med studiens tillvägagångssätt 

gällande datainsamlingen och skall möjliggöra att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

     Efter metodkapitel presenteras studiens resultat och de teman som producerats via innehållsana-

lysen. Det efterföljande kapitlet analyserar studiens resultat och de två forskningsfrågorna utifrån den 

tidigare forskningen och det teoretiska ramverket. 

     Det avslutande kapitlet inkluderar resultatdiskussion, studiens slutsats som skall besvarar syftet 

och forskningsfrågorna, kritisk reflektion av studien samt förslag till vidare forskning som skall möj-

liggöra en fördjupande studie inom detta ämnesval. 
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2.  Bakgrund 

 

     I kapitel presenteras studiens bakgrund som skall definiera begreppet akademiskt fusk. Det är re-

levant för studien i det avseendet att det placerar studenternas handlingar i förhållande till rådande 

regelverk. Reglerna gällande det akademiska fuskandet regleras i högskoleförordningen och Univer-

sitetskanslersämbetet. Denna studie inkluderar enbart beslut från Karlstads universitet och deras po-

licydokument som förtydligar vad som anses utgöra akademiskt fusk på Karlstads universitet är så-

ledes relevant för studien. Kapitlet skall likaledes redogöra de förebyggande åtgärderna samt det dag-

liga arbetet mot fusk på Karlstads universitet. 

     Universitetskanslersämbetet (2015) fastslår att det finns sex företeelser som kan anses vara före-

mål för disciplinära åtgärder: fusklappar och otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiat och 

fabrikation, förfalskning av dokument, störande av undervisning eller verksamhet i övrigt samt sex-

uella eller etniska trakasserier (UKÄ 2015, s 5). Det regleras även i högskoleförordningen vilka fö-

reteelser som skall anses vara föremål för disciplinära åtgärder. Enligt 10 kap. 1 § i Högskoleförord-

ningen (SFS 1993:100) skall disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel 

eller på annat sätt försöker vilseleda prov, hindra eller störa en undervisning, prov eller annan verk-

samhet inom utbildningen. Disciplinära åtgärder kan likaledes vidtas om en student utsätter en annan 

student eller arbetstagare vid universitet för trakasserier eller sexuella trakasserier: 

 

 Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studiepre-

station annars ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom 

ramen för utbildningen vid högskolan, stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan 

särskild inrättning inom högskolan, eller utsätter en annan student eller en arbetstagare vid hög-

skolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskriminerings-

lagen (2008:567). Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen 

har begåtts. Förordning (2008:944) (10 kap. 1 § Högskoleförordning) 

 

     I 10 kap. 2 § Högskoleförordningen regleras vilken tidsperiod en avstängning kan vara giltig. Ett 

beslut om avstängning medför att studenter inte får delta i undervisning, tentamen eller annan verk-

samhet inom universitetet. Beslutet gällande avstängning och dess giltighet kan variera mellan flera 

perioder, men får maximalt tillämpas i högst sex månader 

     Reglerna från högskoleförordningen innebär att studenter som exempelvis med otillåtna hjälpme-

del eller via plagiat försöker vilseleda en examination riskerar att avstängas från universitetsstudier 

alternativt begränsas inträde till särskilda lokaler i högst sex månader. 



5 

 

     Karlstads universitet har utformat policydokumentet ”Råd och anvisningar för hantering av disci-

plinärenden” (Dnr C2017/102) som förtydligar vad som inkluderas i begreppet disciplinförseelse gäl-

lande fusk på universitetet. Det definieras som fusk att använda hjälpmedel som exempelvis otillåtna 

anteckningar eller lappar, kopiera texter vid hemtentamen och exkludera citathänvisning samt att 

samarbeta vid individuella moment. Det krävs inte att fusket har fullbordats för att det skall klassas 

som fusk utan det räcker att studenten har som avsikt att fuska. Vidare anses det som akademisk fusk 

om en student tillåter någon att kopiera ens svar (Dnr C2017/102). 

     De förebyggande åtgärderna är ett centralt inslag på Karlstads universitet för att motverka fusk 

långsiktigt. Thomas Bragefors som är föredragande i disciplinnämnden vid Karlstads universitet häv-

dar att de upplyser studenterna på hemsidor, bibliotek och kurshemsidor angående vad som anses 

klassas som akademiskt fusk: Vi har all information på alla kurshemsidor, på biblioteket och på vår 

hemsida. Både lärare och studentkåren är informerade och inblandade. Studenter får även informat-

ion när de börjar (SVT 2017-03-25). Det förtydligas likaväl i policydokumentet på Karlstads univer-

sitet att det är av yttersta vikt att studenterna kontinuerligt informeras om vilka regler som är rådande, 

i synnerhet gällande plagiat som är den vanligaste typen av ärende. Plagiat avser de fall där studenter 

helt eller delvis skriver av andra texter ordagrant utan att hänvisa till källan. Det kan likaledes variera 

mellan olika kursmoment vad som anses vara tillåtet eller otillåtet (Dnr C2017/102). 

     I det förebyggande arbetet har Karlstads universitet reformerat sina metoder genom inköpet av 

programmet ”Ephorus” som är inbyggt i läroplattformen ”Itslearning” vilket har effektiviserat pla-

giatkontrollen. Programmet tillåter läraren att scanna in studenternas inlämnade uppgifter och kon-

trollera om hela eller delar av en uppgift är plagierad (KAU 2016-08-16). Plagiatkontrollen skall 

effektivisera arbetet för att upptäcka plagiat men likaledes fungera som en förebyggande åtgärd som 

skall minska studenters försök till att fuska. Plagiatkontrollen skall enbart användas av lärare eller 

annan personal som har som uppdrag att stödja lärare vid Karlstads universitet (C2011/280). 

     Kapitlet förtydligar vad som inkluderas i begreppet akademiskt fusk från högskoleförordningen, 

Universitetskanslersämbetet samt Karlstad universitet och utgör det regelverk som skall sättas i relat-

ion till studenternas handlingar. Det förebyggande arbetet på Karlstads universitet är relevant utifrån 

det perspektivet att samtliga beslut som inkluderas i studien har sitt ursprung från Karlstads universi-

tet och påvisar att universitetet inte har ett bristande informationsflöde gentemot studenterna. 
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3.  Tidigare forskning 

 

     I kapitlet presenteras den tidigare forskningen i form av vetenskapliga artiklar, en doktorsavhand-

ling och en forskningsrapport. Den centrala utgångspunkten är att redogöra för varför studenter fuskar 

samt vilka egenskaper som karaktäriserar ett fuskbeteende. Den tidigare forskningen inom akade-

miskt fusk är begränsad vilket implicerar att den tidigare forskningens utgångspunkter är bredare än 

studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet inkluderar även psykologiska resonemang till följd av 

den begränsade forskningen ur ett sociologiskt perspektiv som belyser studenters akademiska fus-

kande. Denna studie skall i motsats till den tidigare forskningen tillföra en ökad förståelse ur ett so-

ciologiskt perspektiv gällande hur studenter motiverar sina handlingar som föranlett disciplinära åt-

gärder. 

 

3.1  Högre utbildningskrav och pressade situationer kan påverka fuskandet 

    Det finns ytterst lite svensk forskning gällande vilka motiv eller skäl studenter har till att fuska. 

Forskare för således inte ett djupare resonemang i Sverige rådande det akademiska fusket sett till 

samhällsutvecklingen, vilket kan medföra att det kan uppstå en diskrepans mellan de krav och för-

väntningar som ställs på studenterna i relation till universitetsvärldens traditioner (Hult & Hult 2003). 

Vidare är det problematiskt att diskutera akademiskt fusk utifrån motiveringen ”omedvetet fusk”. Det 

kan förekomma att studenter glömt anteckningar i en bok men studenten borde trots det känt till vilka 

regler som är rådande och handlingen anses därför vara medveten (Hult & Hult 2003). 

     I detta avsnitt följer en genomgång av faktorer som kan påverka studenters tendenser till att fuska. 

De faktorer som kan påverka ett fuskbeteende är högre utbildningskrav, digitalisering och examinat-

ionsformer. Det kan likaväl medföra en förhöjd risk för fusk när studenter befinner sig i pressade 

studiesituationer och känner sig pressade att leverera ett godkänt betyg. 

     Hult och Hult (2003) genomförde en studie där svenska universitetslärare, universitetsjurister, re-

presentanter för studentkår och disciplinnämnden samt studenter intervjuades angående akademiskt 

fusk vid Linköpings universitet. De lärare som medverkande i studien forskar inom olika områden 

som teknik, naturvetenskap, vård, humaniora och samhällsvetenskap. Studenterna som intervjuades 

har tidigare studerat på utländska universitet och kommer från tre olika fakulteter. Studien påvisade 

att studenters fuskande kan härledas till en rad olikartade faktorer bl.a. att studenter riskerar att fuska 

när de befinner sig i pressade studiesituationer d.v.s. en nödlösning i de fall dem har omtentor och 

riskerar att förlora sitt studiemedel. Resonemanget att studenter fuskar till följd av omtentor eller att 

de har förlorat studiemedlet anger emellertid sällan studenterna själva: Ofta har de som anmäls för 

fusk resttentor och får inte studiemedel. Det blir en ond cirkel om studenten kommer efter. Studenterna 
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anger dock sällan detta som argument när de står inför disciplinnämnden (Hult & Hult 2003, s19). 

Det akademiska fusket kan även ha orsakats av faktorer som inkluderar tidspress som varit föranledd 

av hög arbetsbelastning eller av sjukdom vilket kan ha påverkat möjligheten till att studera. 

     Internet har medfört att en stor mängd material och information är tillgänglig och proceduren att 

kopiera information från internet är tämligen okomplicerad. Internet och digitaliseringen med dess 

informationsflöde anses vara ett av de främsta skälen till att studenter i högre utsträckning än tidigare 

plagierar andra studenters arbeten. Den tidigare formen av plagiat krävde en mer fysisk ansträngning 

rent skriftligt och ett aktivt deltagande (Hult & Hult 2003). 

     Examinationsformerna kan påverka fuskandet och i synnerhet plagieringen då studenter numera i 

högre utsträckning än tidigare bedriver former av projekt eller skriver uppsatser/rapporter i sina hem-

tentamen (Hult & Hult 2003). De ökade utbildningskraven har medfört att det krävs en högre dimens-

ion i arbetet med att studenterna skall kunna hantera att generera egenproducerat material i sina upp-

satser. Detta medför per automatik att kraven ökar på studenten att kunna demonstrera behärskande 

av det vetenskapliga hantverket. Examinationsformen erfordrar en högre förståelse och kunskap inom 

området och kan sätta press på studenten som därav kan uppfatta examinationsmomentet som stres-

sande, i synnerhet om studenten inte har eller inte bemästrar de grundläggande kunskaper som krävs 

för att utföra uppgiften. Det kan likaväl förefalla att studenten till följd av okunskaper rådande hur ett 

vetenskapligt arbete skall hanteras och sammanställas, riskerar att fuska omedvetet (Hult & Hult 

2003).  

     I särskilda fall kan det finnas en förhöjd risk att studenter använder otillåtna medel när de bedömer 

att risken för disciplinära åtgärder är låg, vilket innebär att ”tillfället gör tjuven” d.v.s. särskilda om-

ständigheter kan framkalla ett ökat fuskande (Rawwas & Isakson 2000 ref. i Hult & Hult 2003). 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att fusket riskerar att ”drivas fram” i de momenten det ställs krav 

på studenterna att de skall producera en längre sammanhängande text parallellt med relativt fria re-

striktioner för examinationen, vilket ofta förekommer i uppsatser eller hemtentamen. Det bedöms 

vidare att en förhöjd risk för fusk föranleds när studenter befinner sig i trångmål med studierna, i 

synnerhet om studenten riskerar att förlora sitt studiemedel (Hult & Hult 2003). 

     I detta avsnitt är det framförallt en form av yttre påverkan som kan öka förståelsen för studenternas 

handlingar och kan sättas i relation till studiens syfte. I kombination med ytterligare tidigare forskning 

skall avsnittet tillåta en ökad förståelse för de handlingar som anses utgöra det akademiska fuskandet, 

i synnerhet gällande studenternas motiv. Det är rimligt att anta att särskilda studenters handlingar kan 

uppstå till följd av bl.a. yttre situationer som exempelvis högre universitetskrav eller digitaliseringen, 

detta avsnitt belyser den faktorn. 
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3.2  Lägre betyg och bristande erfarenheter kan påverka fuskandet 

     I detta avsnitt presenteras riskfaktorer som kan medföra att studenter begår handlingar som kan 

föranleda till disciplinära åtgärder. Den tidigare forskningen påvisar att studenter som tidigare fuskat 

har i motsats till övriga studenter lägre betyg och är oerfarna universitetsstudenter. Den förväntade 

akademiska framgången bland studenter som tidigare fuskat var likaledes högre än vad forskaren 

förväntade. Dessa riskfaktorer kan leda till att studenter begår handlingar i syfte att etablera ett godare 

betyg som är förenligt med deras förväntade akademiska framgång eller på grund av okunskap miss-

tolkar universitetets regelverk. 

     I Holleque (1982) studie ”Cheating behaviors of college students” medverkade 158 amerikanska 

universitetsstudenter och studien visade att 43 % av studenterna uppgav att de hade fuskat vid minst 

ett tidigare tillfälle på universitetsnivå, fördelat på 50 % av män och 38.3 % av kvinnor. I studien 

fastslogs att studenter med lägre betyg tenderade att fuska i högre utsträckning än studenter med goda 

betyg: Students at the lower end of the grade scale tended to cheat more than those at the upper end 

(Holleque 1982, s101). Studien kunde påvisa att oerfarna studenter tenderade att fuska i högre ut-

sträckning än erfarna studenter, samt att studenter som hade fuskat var ovilliga att erkänna sitt age-

rande. Studien påvisade likaledes att fusket var relaterat till den förväntade akademiska framgång och 

de studenter som förväntade att de skulle förfoga över goda akademiska kunskaper fuskade mer än 

förväntat: Cheating is related to anticipated success in college. Students who anticipate being very 

successful cheat more than expected (Holleque 1982, s108). Resultatet visade att 67 % av de som 

tidigare fuskat förväntade sig akademisk framgång och motsvarande siffra för övriga studenter var 

89 %. 

     Den tidigare forskningen som påvisar att lägre betyg och oerfarna universitetsstudenter fuskar i 

högre utsträckning än övriga studenter, i kombination med att 67 % av studenterna som tidigare fuskat 

förväntade akademisk framgång är relevant för studien i det avseendet att det medför en ökad förstå-

else för studenternas handlingar som har föranlett disciplinära åtgärder. Det tillåter studien att placera 

studenternas motiveringar till handlingarna i förhållande till den tidigare forskningen. 

 

3.3  Personliga egenskaper och förhållningssätt kan påverka fusket 

     Det akademiska fuskandet kan härledas till studenternas personliga egenskaper och deras förhåll-

ningssätt gentemot det egna ansvarstagandet. I särskilda fall kan personliga egenskaper och förhåll-

ningssätt som omogenheten, neutralisering och ett bristande engagemang ha en negativ inverkan på 

studierna och påverka studentens handlingar. För att öka förståelsen för studenternas handlingar kan 

man inte bortse från att inkludera enskilda individuella egenskaper och personliga förhållningssätt. 
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     I Labeff et al. (1986) studie ”College Cheating: Immaturity, Lack of Commitment, and the Neut-

ralizing Attitude” som inkluderade data från 380 amerikanska universitetsstudenter, visade alarme-

rande att 54.1% av studenterna uppgav att de vid minst ett tillfälle hade fuskat men att enbart 1.3% 

av studenterna uppgav att de blivit ertappade för fusk. Studien fastslog att det fanns tre egenskaper 

eller förhållningssätt som karaktäriserade ett fuskbeteende bland universitetsstudenter. 

     Den första var ett förhållningssätt som omfattar neutralisering, vilket innebär att studenten förne-

kar ansvar över sitt agerande, att det har uppstått en skada genom deras agerande eller att det inte 

finns ett offer som påverkats av händelsen. Förnekelse av konsekvenserna över agerandet kan vara 

en strategi som underlättar fuskandet i förhållande till studentens samvete (Labeff et al. 1986). 

     Den andra egenskapen karaktäriseras av att studenter som fuskat har ett bristande engagemang till 

sina akademiska studier. Studien visade exempelvis att studenter som inte individuellt finansierat sina 

studier eller litteratur fuskade i högre utsträckning än studenter som individuellt finansierade sina 

studier. Det kan indikera att studenter som finansierat sina egna studier är mer motiverade än studenter 

som inte har finansierat sina studier. Indikationer på ett bristande engagemang påvisade likaledes det 

faktum att studenter som hade fuskat var i högre grad involverade i fritidsaktiviteter än de studenter 

som inte fuskade. Det kan förklaras utifrån att studenter som har fuskat disponerar mindre tid för sina 

studier och prioriterar således sina akademiska studier lägre än övriga studenter (Labeff et al. 1986). 

     Den tredje egenskapen karaktäriseras av omogenheten och Labeff et al. (1986) hävdar att studenter 

som fuskar tenderar att vara yngre, utan partner och spenderar mer tid åt fritidsnöjen, vilket kan as-

socieras med ett omoget beteende: Given that the cheater tends to be younger, single and either un-

employed or employed only part-time and to be more involved in outside ("play") activities, it can be 

suggested that he or she is more immature than the noncheater (Labeff et al. 1986, s352). Det bris-

tande engagemanget i kombination med omogenhet kan leda till att studenten fuskar för att etablera 

ett godkänt betyg. De studenter som fuskat har likaväl generellt lägre poäng på betygsskalan i förhål-

lande till studenter som inte har fuskat (Labeff et al. 1986). 

     Enskilda individers egenskaper och förhållningssätt gentemot de akademiska studierna kan på-

verka deras handlingar i särskilda situationer. Individers personliga egenskaper och förhållningssätt 

är relevanta för studien och kan delvis synliggöra varför studenter begår handlingar som strider mot 

universitetets regelverk. Ett bristande engagemang i de akademiska studierna kan belysa orsaken till 

att studenterna hamnar i tidsbrist och använder neutralisering för att rättfärdiga de handlingar som 

har föranlett disciplinära åtgärder. 
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3.4  Fuskbeteende kan härledas till specifika personlighetsdrag 

     I detta avsnitt presenteras studenters personlighetsdrag, som särskiljs från det föregående avsnittet 

gällande personliga egenskaper. Begreppet personlighetsdrag är ett bredare begrepp och inkluderar 

psykologiska skillnader mellan individer som är långsiktigt bestående, till skillnad från egenskaper 

som i högre grad kan förändras över tid. Det är ett psykologiskt perspektiv som avviker från det 

sociologiska perspektivet. Den psykologiska aspekten är bredare än studiens syfte och motiveras med 

att det finns begränsat med sociologisk forskning inom området. Det faktum att den sociologiska 

forskningen är begränsad gällande vilka motiv eller egenskaper studenter har, påverkar denna studie 

negativt till följd av svårigheter att utifrån ett sociologiskt perspektiv förklara och öka förståelsen för 

varför studenter fuskar eller motiverar sina handlingar. 

     Williams et al. (2010)  har inom området akademiskt fusk presenterat tre studier, men endast två 

av dessa är relevanta för denna studie. Studierna är sammanställda i ”Identifying and Profiling Scho-

lastic Cheaters: Their Personality, Cognitive Ability, and Motivation”. Den första studien där 249 

amerikanska universitetsstudenter medverkade fastslår att 73 % av universitetsstudenterna fuskat vid 

minst ett tillfälle tidigare. Forskarna skriver att statistiken gällande studenters tidigare fuskande är 

oroande: Apparently, cheating tendencies among college students continue at disturbingly high levels 

(Williams et al. 2010, s296). Studien påvisade att studenter som har fuskat fick högre poäng i person-

lighetsskalan där personlighetsdragen machiavellianism och narcissism mättes. Personlighetsdragen 

kännetecknas av manipulation av andra individer samt en överskattad positiv självbild. Narcissism 

inkluderar även bl.a. att individer förväntar att de skall uppnå ett bättre resultat än andra, men studien 

visade snarare att de i högre grad underpresterade i relation till övriga studenter. De kunde likaledes 

påvisa att studenter som fuskade hade lägre samvetsgrannhet och fick högre poäng gällande egen-

skaperna oansvarighet, impulsstyrdhet samt desorganisering. (Williams et al. 2010). 

     I den tredje studien medverkande 223 universitetsstudenter där syftet var att undersöka fuskande 

individers personlighetsdrag och moraliska preferenser. Studien fastslog att studenters akademiska 

mål som exempelvis höga betyg, få beröm eller vinna ett stipendium var generella mål som praktiskt 

taget samtliga studenter eftertraktar, men endast ett fåtal av dessa studenter anser att fuska är en legi-

tim strategi för att uppnå dessa mål. De studenter som hade fuskat uppvisade psykopatiska drag i form 

av en lägre moralisk nivå än de studenter som inte hade fuskat (Williams et al. 2010). 

     I syfte att undersöka hur studenter motiverar sina handlingar kan personlighetsdrag hos de studen-

ter som tidigare fuskat vara relevanta. Den aspekten medför att studenternas motiveringar inte endast 

kan belysas utifrån yttre situationer som högre universitetskrav och digitaliseringen, utan studenternas 

personlighetsdrag kan vara essentiella för en ökad förståelse för handlingarna. 
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4.  Teoretisk referensram 

 

     I kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram vars utgångspunkt härstammar från teorier 

och begrepp utifrån Erving Goffmans begrepp frame och intrycksstyrning samt Robert Mertons 

strainteori. Den teoretiska referensramens syfte är att placera studien i ett teoretiskt sammanhang och 

skall öka förståelsen för hur studenter motiverar de handlingarna som föranlett disciplinära åtgärder. 

 

4.1  Inramning - En situation tolkas utifrån det subjektiva 

     I detta avsnitt redogörs det för hur situationer kan tolkas olika baserat på individuella subjektiva 

tolkningar. En identisk situation kan utifrån en individs subjektiva tolkningar variera i förhållande till 

övriga individer (Goffman 1986). 

     Sociologen Erving Goffman (1986) introducerar i boken ”Frame Analysis” begreppet Frame eller 

inramning/ram översatt till svenska. Begreppet inramning innebär en subjektiv tolkning av en situat-

ion och individen ställer frågan ”Vad händer här?” för att placera situationen i ett sammanhang. Ett 

event eller en social tillställning kan utifrån individers tolkningar variera kraftigt. En fotbollsmatch 

där två olika supportergrupper inte uppfattar matchen på liknande sätt kan orsakats av deras under-

liggande subjektiva tolkningar av händelsen. Inramningen är således situationsbaserad och utifrån de 

subjektiva tolkningarna placeras händelsen i ett sammanhang (Goffman 1986). Det subjektiva kan 

påverka en individs tolkningar i avseendet vad som uppfattas vara ”rätt” i en situation och kan resul-

tera i en paradox. En enskild individs tolkning av situationen kan utifrån ett subjektivt perspektiv 

vara ”rätt”, men parallellt vara en felaktig tolkning av de reella förhållandena av en situation eller 

händelse (Goffman 1986). 

     Det går att tolka Goffmans frame begrepp som en ”ram” utifrån att den inte enbart definierar och 

omdefinierar ett sammanhang utan man använder sig av metakommunikation i den sociala interakt-

ionen (Persson 2012). Metakommunikation innebär att individer och djur kan i kombination med ett 

agerande samtidigt kommunicera att agerandet inte skall tolkas eller uppfattas bokstavligen utifrån 

agerandet. I ett exempel med apor som har lekt, har man upptäckt att de använder sig av metakom-

munikation i den sociala interaktionen. I observationen slogs apor på låtsas och för att vara delaktig 

i leken krävdes att de kunde rama in situationen genom att tolka och urskilja metakommunikation 

d.v.s. budskapet att ”detta är en lek” och därför inte ett slagsmål i den traditionella meningen (Persson 

2012). Det kan tolkas utifrån att en ”ram” definierar ett sammanhang, men kan likaväl vara något att 

beroende på hur man tolkar det som ingår i kontexten. Det medför att samma situation kan variera 

beroende på om situationen utspelar sig i drömmen, reella förhållanden, på allvar eller låtsas (Persson 

2012). 
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     Inramningsbegreppet omfattar inte enbart en situationsdefinition utan likaväl en inramning av ett 

sammanhang. Det inkluderar exempelvis att individer använder sina erfarenheter och den sociala dy-

namiken som sammanhanget utspelar sig för att kunna placera det i en kontext. Det kan exemplifieras 

tydligt i en musikrecension i tidningen: Gammal man se löjlig ut om han dansade som Platan, men 

Platan har alltid dansat och har sedan länge uppnådda stjärnstatus överskuggar det löje vi betraktare 

skulle känna inför en dansade gamling (Persson 2012, s290). Det kan tolkas att utifrån individers 

tidigare erfarenheter och den sociala dynamiken sammanhanget utspelar sig i påverkar hur individer 

inramar en situation. Det medför att om en äldre man utan stjärnstatus dansade som artisten Platan 

hade inramningen av kontexten varit annorlunda, trots det faktum att i både sammanhangen dansar 

en äldre man, men hur individer ”ramar” in det varierar. 

     Goffmans inramningsbegrepp skall användas i studien för att belysa studenters handlingar utifrån 

perspektivet att deras subjektiva tolkningar påverkat deras handlingar. Det kan medföra att de miss-

bedömer situationer eller givna instruktioner i förhållande till det rådande regelverket och att hand-

lingarna mot bakgrund av det föranleder till disciplinära åtgärder. 

 

4.2  Intrycksstyrning – Individer spelar en roll i framträdandet 

     I detta avsnitt redogörs det för hur individer kan inta varierade roller i likhet med förhållandet 

mellan en skådespelare och sin publik. Den centrala utgångspunkten är att individer använder in-

trycksstyrning för att förmedla eller förstärka ett positivt intryck av sig själv. Begreppet intrycksstyr-

ning är relevant för studiens syfte utifrån att begreppet ger en ökad förståelse för de motiveringar 

studenterna presenterar. Det kan i särskilda fall vara i studenternas egenintresse att etablera ett positivt 

intryck genom intrycksstyrning och ett rollspelande. 

     När individer framträder inför andra bidrar deras agerande till att påverka definitionen av situat-

ionen och medför att individen kan agera på ett uträknat sätt vars syfte är att uppnå ett intryck på 

publiken. Det huvudsakliga motivet är att individen skall projicera en särskild definition av situat-

ionen eftersom publiken sannolikt är medvetna om att individen kommer att framställa ett positivt 

intryck av sig själv (Goffman 2015). I kombination med att individen i sitt framträdande projicerar 

sin definition av situationen kommer publiken genom deras respons samt agerande mot individen, 

projicera sin definition av situationen. De olika definitionerna av en situation brukar vanligtvis vara 

så pass överensstämda att det inte uppstår en öppen konflikt (Goffman 2015). Det medför att varje 

individ och publiken har en beslutanderätt och individen kan presentera rationaliseringar och rättfär-

digande över sitt agerande i frågor som är viktiga för individen men inte för publiken. I motsats kan 

individen vara tyst och avvaktande i frågor som är viktiga för åhörarna men inte för individen själv 

(Goffman 2015). 



13 

 

     Goffman menar att det finns många framträdanden som inte skulle utspela sig om inte det finns 

indikationer på något fysiskt smutsigt eller tvivelaktigt agerande men den typen av information ex-

kluderas från ett framträdande. Det råder inga tvivel om att många individer har både kapacitet och 

motiv till att förvanska fakta och endast skuldkänslor och rädsla kan avhålla dem ifrån att göra det. 

Individer kan i sin rollframställning således förvränga och vilseleda sin publik och bilda ett intryck 

av någonting som inte existerar i realiteten. Publiken kan bilda en uppfattning om intrycket individen 

försöker förmedla är falsk eller sant, genuint eller oäkta (Goffman 2015). I en rollframställning be-

höver inte individen komma med direkta lögner för att skapa ett positivt intryck utan kan använda 

kommunikationstekniker som otydligheter d.v.s. utelämnande av information och antydningar som 

bidrar till att individen uppnår fördelar genom att vilseleda snarare än att ljuga inför publiken (Goff-

man 2015). 

     Det individen väljer att presentera för sin publik härstammar från två uppdelningar som Goffman 

(2015) menar är den främre och bakre regionen. Den främre regionen är den platsen d.v.s. den inra-

mande fasaden där framträdandet utspelas och omfattas av hövlighetsnormer och anständighetsnor-

mer. De omfattar moraliska normer med handlingsanvisningar gällande hur man skall uppträda som 

exempelvis sexuell anständighet, inte ofreda andra och visa respekt för heliga platser och den instru-

mentella normen handlar om att uppfylla arbetsnormen. När det gäller anständighetsnormer och ett 

anständigt beteende behöver individen likaledes ta hänsyn till den inramning och region som utspelas 

för att etablera ett positiv intryck hos publiken eller undvika sanktioner (Goffman 2015). 

     I den bakre regionen som kan betraktas som ”bakom kulisserna” kan individen kliva ur rollen som 

presenterades i den främre regionen. Den bakre regionen är inte synlig för publiken och det som sker 

bakom kulisserna är avvikande från det som presenteras i framträdandet. Det kan exemplifieras med 

olikheter i det informella beteendespråket beroende på främre eller bakre regionen. I den bakre reg-

ionen kan uttryck som exempelvis svordomar, talar klarspråk, sexuella samtalsämnen, röker, slarvigt 

klädd, skrika och rapa förekomma d.v.s. uttryck och beteenden som inte presenteras i den främre 

regionen synliggörs i den bakre (Goffman 2015). 

     Begreppet intrycksstyrning tillåter studien att placera studenternas motiveringar i ett teoretiskt 

sammanhang som kan öka förståelsen för deras motiveringar. De motiveringar som studenterna ger 

kan betraktas utifrån Goffmans resonemang rådande främre och bakre region d.v.s. de försöker för-

medla ett positivt intryck i sitt framträdande inför sin publik i kombination med att de negativa ex-

kluderas. 
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4.3  Strainteorin – Diskrepans mellan medel och mål 

      I detta avsnitt presenteras strainteorin som ur ett sociologiskt perspektiv kan öka förståelsen för 

hur studenter motiverar sina handlingar som föranlett disciplinära åtgärder. I de fall det finns en dis-

krepans mellan individers medel och möjligheten att uppnå målen, kan det medföra att individen 

använder alternativa medel till att uppnå målen. 

     Strainteorin utvecklades på 1930-talet och teorin tillämpas frekvent inom kriminologiska studier. 

Den grundläggande premissen för strainteorin är att brott kan betraktas som ett socialt fenomen och 

samhällsstrukturen är upphovet till att det både uppstår men likaväl existerar ett avvikande beteende 

bland individer som sedermera kan leda till brottslighet (Sarnecki 2014). Strainteorin inspirerades 

utav Emilie Durkheims anomiteori vars utgångspunkter är att intensiva ekonomiska eller politiska 

processer kan leda till att samhällets normsystem sammanfaller och bildar anomi. Tillståndet anomi 

riskerar att medföra att självmorden och kriminaliteten i samhället tilltar (Sarnecki 2014). 

     I strainteorin vidareutvecklades anomibegreppet som anförde att det existerade en diskrepans mel-

lan individers medel och de etablerade livsmål som är konstruerade utefter medelklassvärderingar 

och inkluderar mål som en lyckad yrkeskarriär eller ekonomisk framgång. Diskrepansen är orsaken 

till de sociala problem och kriminaliteten i samhället (Sarnecki 2014). Det är till följd av en orättvis 

fördelning av resurser som producerar en obalans utifrån vilka medel särskilda individer förfogar över 

och som skall tillåta dem att uppnå de etablerade livsmålen. När det existerar en motsättning mellan 

medel och mål riskerar det att framkalla ”strain” d.v.s. individer upplever en frustration över att de 

inte förfogar över medlen som skall tillåta de att uppnå målen. Detta ökar riskerna för att de under-

privilegierade utvecklar ett avvikande beteende och tilltar alternativa medel som kriminalitet för att 

uppnå målen (Sarnecki 2014). 

     Det finns fem kategorier av individer och deras potential att uppnå målen sett till deras medel: 

rebellion, retreatism, ritualism, conformity och innovation (Merton 1938). I denna studie är det i syn-

nerhet två kategorier (conformity och innovation) som är relevanta och kommer att användas i ana-

lysen. Den första kategorin är conformity och är den vanligast förekommande formen i samhället och 

utgörs till stor del av medelklassen. Individerna inom kategorin conformity förfogar över medel som 

exempelvis ekonomiska resurser, sociala förutsättningar eller utbildningsmöjligheter som skall tillåta 

dem att uppnå målen och därför uppstår det således ingen strain (Merton 1938).   

     Den andra kategorin är innovation där individerna har målen men saknar de medel som skall möj-

liggöra för dem att uppnå målen. Det innebär att individer ombeds att inrikta sitt beteende gentemot 

sin förväntning av välstånd men parallellt nekas möjligheter att göra detta. Det är avsaknaden av 

medel som inte tillåter individer att uppnå de etablerade målen, trots att de ombeds att fullfölja vägen 
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mot dessa mål: On the one hand, they are asked to orient their conduct toward the prospect of accu-

mulating wealth and on the other, they are largely denied effective opportunities to do so institution-

ally (Merton 1938, s. 679). Individerna inom kategorin innovation med bristande medel förväntas 

således att delta, men saknar möjligheterna att på ett effektivt sätt vara delaktiga. Det medför en dis-

krepans mellan medel och mål och riskerar att leda till brottslighet till följd av de alternativa medel 

som individer tilltar för att uppnå målen (Merton 1938). 

     Den tredje kategorin är retreatism och är den minst förekommande formen. Den omfattar individer 

som saknar både medel och mål, ur ett sociologiskt perspektiv betraktas de som ”alien” och placeras 

utanför samhället och utgör således inget hot mot den socialiserade befolkningen. Dessa individer är 

i regel psykiskt sjuka, utstötta, alkoholister eller missbrukare och istället för att vara delaktiga i sam-

hället avviker de från samhället (Merton 1938). 

     Den fjärde kategorin är ritualism där individer har de etablerade medel men tappar målen ur sikte 

genom att mekaniskt följa order utan att ta hänsyn till konsekvenser. Exempelvis försvarade den naz-

istiska byråkraten Eichmann sitt agerande i rättegången med att han endast utförde order utan att 

reflektera över vilka konsekvenser agerandet ledde till (Sarnecki 2014). 

     I den sista kategorin rebellion har individerna både medel och målen, men individerna i denna 

kategori har inte de traditionella etablerade målen i sikte utan målet är istället att göra uppror mot det 

rådande normsystemet och det normativa ”svenssonlivet”. I motsats till kategorin retreatism som ur 

ett socialt perspektiv drar sig tillbaka från samhället, vill rebellion uppnå en ny social ordning där 

exempelvis terrorism ingår som en strategi för att uppnå detta (Sarnecki 2014). 

     I studien skall strainteorin användas för att synliggöra studenters handlingar utifrån att det kan 

finnas en diskrepans mellan studentens medel och möjligheterna att uppnå universitetsmål. Det ris-

kerar att medföra att studenter tilltar alternativa medel som skall tillåta de att uppnå universitetsmålen 

i brist på möjligheter att uppnå målen på ett legitimt sätt. 

     Strainteorins syfte har i traditionell mening vanligtvis tillämpats för att förklara kriminalitet och 

avvikande beteenden. I studien presenteras denna teori utifrån möjligheten att det akademiska fusket 

och studenternas handlingar i särskilda fall likställas med kriminalitet. Grundpremissen utifrån den 

aspekten är att akademiskt fusk är en regelöverträdelse i förhållande till universitetets regelverk i 

likhet med vad brottslighet är i förhållande till lagen. 
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5. Metod 

 
     I detta kapitel presenteras studiens metodval och tillvägagångssätt gällande datainsamlingen som 

utgörs av beslutsrapporter från Karlstad universitet. Kapitlet skall likaledes redogöra för studiens da-

tabearbetning i form av hur analysprocessen hanterats för att tillåta studien att generera de övergri-

pande teman som presenteras i resultatkapitlet. De etiska överväganden, studiens pålitlighet samt till-

förlitlighet inkluderas i kapitlet. 

 

5.1  Metodval 

     I denna studie utgörs metodvalet av kvalitativ innehållsanalys som skall möjliggöra att besvara 

syftet och forskningsfrågorna. Den kvalitativ metod valdes till följd av att studien skall analysera 

texter samt ord och metoden går ”på djupet” d.v.s. innebörden av texterna snarare än ”på bredden” 

som kvantitativ metod (Hjerm et al. 2014). Det valda metodvalet tillåter således studien att beskriva 

beslutsrapporternas textinnehåll utifrån hur studenterna motiverar de handlingar som har föranlett 

disciplinära åtgärder. Analysformen innehållsanalys tillämpas i synnerhet i den kvantitativa textana-

lysen när analysens tillvägagångssätt omfattar att kvantifiera d.v.s. räkna eller mäta särskilda ord i en 

text. Den kvalitativa innehållsanalys som är rådande i denna studie syftar till att systematiskt beskriva 

textinnehållet (Bergström & Boreus 2005). Det implicerar att den kvalitativa metoden är mer använd-

bar att tillämpa än kvantitativ metod utifrån studiens syfte. 

     I studiens kvalitativa innehållsanalys sammanställs och bearbetas datamaterialet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen valdes på grund av att analysformen tillåter ett relativt brett analysobjekt som kan 

inkludera exempelvis nyhetsartiklar, tecknade serier, texter och romaner. Det medför att studien på 

ett systematiskt sätt kan beskriva ett textinnehåll och finna olika mönster i texten. När innehållsana-

lysen har färdigställts och redovisats skall resultatet tolkas i relation till studiens syfte och forsknings-

frågor (Bergström & Boreus 2005). 

 

5.2  Urval 

     Den empiri som valts i studien utgörs av beslutsrapporter som är sammanställda av Karlstads uni-

versitets disciplinnämnd från 2010 till 2016. Det faktum att studien omfattar en granskning av be-

slutsrapporter, tillåts studien att undersöka ett brett spektrum av motiveringar till skillnad från vad 

intervjuer med ett fåtal utvalda studenter hade möjliggjort. I beslutsrapporterna redogörs det för vil-

ken form av fusk studenten är misstänkt för och kommentarer från examinatorn och studenten samt 

eventuell bevisning är det underlag som disciplinnämnd skall validera och bedöma. 
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     De beslutsrapporterna som skall analyseras bör sättas i relation till Karlstads universitets policydo-

kument som innehåller instruktioner för hur disciplinförseelse skall hanteras och struktureras för att 

utgöra ett underlag för disciplinnämnden. Disciplinärenden gällande misstanke skall bedömas objek-

tivt och skyndsamt anmälas till universitetsrektorn. Anmälningsplikten omfattar samtliga som är 

verksamma inom Karlstads universitet och är således icke ett frivilligt val. Disciplinärendet skall 

senare hanteras av disciplinnämnden och utredas av en utbildningshandläggare. Studenten skall ges 

möjligheten att kommentera misstanke gällande disciplinförseelse. När utredningen är sammanställd 

beslutar universitetsrektorn om disciplinärendet skall avskrivas, lämnas utan åtgärd, utdelas varning 

eller om disciplinnämnden skall pröva ärendet. En avstängning kan endast utdelas av disciplinnämn-

den (C2017/102). 

     De beslutsrapporter som utgör datamaterialet är förstahandskällor och borde således rimligtvis 

vara det tillförlitligaste alternativt att tillämpa i studien. De aktuella beslutsrapporterna inkluderar 

endast beslut som resulterat i en disciplinär åtgärd i form av avstängning vid Karlstads universitet och 

är följande: 

 

År Plagiat Otillåtna 

hjälpmedel 

Otillåtet 

samarbete 

Förfalskande 

av dokument 

Totalt 

2010 4 man & 1 

kvinna 

2 man 0 0 7 

2011 7 man & 3 

kvinna 

4 man & 2 

kvinna 

0 0 16 

2012 14 man & 11 

kvinna 

3 man & 3 

kvinna 

1 man & 1 

kvinna 

1 man 34 

2013 12 man & 15 

kvinna 

1 kvinna 0 0 28 

2014 11 man & 20 

kvinna 

3 kvinna 2 man 0 36 

2015 13 man & 6 

kvinna 

3 man & 3 

kvinna 

2 man 0 27 

2016 12 man & 10 

kvinna 

5 man & 5 

kvinna 

3 man & 2 

kvinna 

1 kvinna 38 

 

     I beslutsrapporterna utläses en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor ur ett långsiktigt 

perspektiv gällande disciplinära åtgärderna som har utdelats av disciplinnämnden. Den huvudsakliga 

orsaken att en disciplinär åtgärd utdelas är fuskformen plagiat och disciplinärendena har ökat mellan 

perioden 2010 till 2013 och har sedermera stabiliserats efter 2013. 
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5.3  Avgränsningar 

     Studien avgränsas till att undersöka beslut där den disciplinära påföljden resulterat i en avstäng-

ning från Karlstads universitet. Det motiveras med att besluten anses vara av sådan allvarlig karaktär 

att det således borde vara ställt bortom all rimlig tvivel att studenter som tilldelats den påföljden 

uppsåtligen försökte vilseleda en examination. 

     Karlstads universitet valdes med bakgrund av Universitetskanslersämbetets (2015) rapport som 

fastslår att Karlstads universitet placeras på sjätte plats av totalt 28 platser rådande akademiskt fusk 

per lärosäte/student. Antalet beslut som skall granskas blir således varken för omfattande eller för 

ringa. Den aktuella tidsperioden för studien är perioden 2010 till 2016 med motiveringen att de skall 

öka studiens tillförlitlighet. En ytterligare avgränsning och avsmalning gällande tidsperioden hade 

minskat tillförlitligheten i studien och möjligen påverkat resultatet negativt. 

     Beslut som inte faller under kategorierna otillåtna medel eller försökt vilseleda en examinations 

kurs inkluderas inte i studien på grund av att de utgör en ytterst ringa del av samtliga beslut. Otillåtet 

samarbete faller under kategorin försökt vilseleda en examinations kurs. 

 

5.4  Databearbetning 

     I studien kodades nyckelord och centrala meningar från beslutsrapporterna och placerades i olika 

kategorier för att strukturera upp textens innehåll på ett hanterbart sätt. Det nästa steget var att placera 

liknande kategorier tillsammans som bildade större övergripande teman och som sedermera present-

eras i resultatkapitlet. 

     Den kvalitativa analysmetoden av datamaterialet uppdelas med utgångspunkt i tre nivåer och slut-

målet skall vara en form av ”teoretisk mättnad”, vilket innebär att resultatet är väl underbyggt och 

stabilt utifrån det avseendet att inga ytterligare kategorier uppstår av en genomgång av materialet 

(Hjerm et al. 2014). Begreppet ”mättnad” syftar till att när nya genomläsningar av materialet inte 

resulterar i att nya kategorier kan bildas utan enbart genererar en repetition av tidigare observationer 

är ”mättnaden” ett faktum (Hjerm et al. 2014). I studien lästes beslutsrapporterna upprepade gånger 

för att uppnå en mättnad. 

     Den första nivån utgår från reduktion av data d.v.s. kodning av data vars syfte är att göra det 

textbaserade materialet hanterbart. Kodning av data genomförs genom att identifiera centrala begrepp 

samt nyckelord i datamaterialet och tillskriva de koder som gradvis formateras till olika kategorier 

(Hjerm et al. 2014). I studien kodades nyckelord och meningar från beslutsrapporterna och placerades 

i olika kategorier för att strukturerar upp textens innehåll på ett hanterbart sätt. 

     Den andra nivån i analysprocessen omfattar tematisering och skall påbörjas när uppsättningen av 
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koder och kategorier har stabiliserats och inte genererar ytterligare kategorier. De framtagna katego-

rierna skall utifrån liknande mönster eller kopplingar sammanlänkas och bilda ett tematiskt ramverk 

d.v.s. större övergripande teman (Hjerm et al. 2014). Tematisering är inte enbart ett sorteringsarbete 

utan likaledes ett essentiellt moment för analysen i relation till studiens eventuella frågeställning samt 

de teoretiska utgångspunkterna. Det centrala med tematisering är att finna mönster och kopplingar 

som är betydelsefulla utifrån studiens syfte (Hjerm et al. 2014). Ett moment när man kodar och tema-

tiserar materialet är att ställa frågan ”Vad handlar det här om och var hör det hemma?” för att placera 

meningar och begrepp i ett sammanhang som sorteras i kategorier för att sedermera generera teman 

(Hjerm et al. 2014). I studien omfattade den andra nivån att placera liknande kategorier tillsammans 

som bildade ett större övergripande tema i resultatkapitlet. 

     I den tredje nivån skall innehållsanalysen slutföras med en summering av de mönster och nyck-

elord som återfinns i datamaterialet och presenteras utifrån de teman som genererades genom kod-

ningsprocessen (Hjerm et al. 2014). 

     I studien presenteras förslagsvis temat ”Tidsbrist och Stress” som skall besvara studiens andra 

forskningsfråga och för att exemplifiera tillkomsten av temat kan följande citat användas som redogör 

för att en student till följd av stress glömde bort att referera korrekt: Lina använde sig av dessa inter-

netkällor till sina svar. Lina var stressad över andra saker under tentan och glömde bort att referera 

till dessa källor […] (Dnr C2014/422). Det citatet var under analysprocessen placerad under katego-

rin ”Glömska på grund av stress” med stöd av att studenten vittnar om att hon glömde bort att referera 

till följd av stress. Vidare används ett citat där en student påtalar att hon upplevde stress över att hon 

inte skulle hinna söka in till masterprogrammet: […] Hon kände sig väldigt stressad eftersom hon inte 

skulle hinna söka in till masterprogrammet till hösten om hon inte klarade av den nu aktuella tenta-

men […] (Dnr C2013/223). Det citatet placerades under kategorin ”Tidsnöd för ansökning” vilket 

motiverades av att studenten påtalar att hon på grund av tidsnöd med att söka in till masterprogrammet 

upplevde stress. 

     Citaten sammanlänkades vid tematiseringen och skapade sedermera ett större övergripande tema 

med stöd av att båda citaten har gemensamma nämnare d.v.s. att stressen är orsaken till varför en 

misstanke om fusk har uppstått, trots att studenternas har olika förklaringar till uppkomsten av stres-

sen så är den gemensamma nämnaren således ”stress” som beror på tidsbrist. 
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5.5  Tillförlitlighet och trovärdighet 

     I kvalitativ forskning innebär begreppet tillförlitlighet huvudsakligen att visa forskarens tillväga-

gångssätt, procedurer samt beslut som tillåter andra forskare att ”se” men även bedöma tillvägagångs-

sätt och besluten. Den centrala utgångspunkten är att det skall vara möjligt att kritiskt granska forsk-

ningsprocessen (Denscombe 2009). I kvalitativa studier omfattar trovärdigheten i vilken utsträckning 

studien och data är precisa och träffsäkra utifrån ett trovärdighetsperspektiv d.v.s. den kvalitativa data 

har producerats och kontrollerats i enighet med god praxis. Begreppet trovärdighet inkluderar likaväl 

att bedöma lämpligheten i data sett utifrån forskningsfrågorna och vad som skall undersökas 

(Denscombe 2009).  

     I denna studie omfattar tillförlitlighet hur objektiv undersökaren är i förhållande till att redogöra 

för delar av det empiriska underlaget. Studiens trovärdighet kontrolleras utifrån att forskaren har ett 

giltigt metodval som tillämpas inom forskningen och som tillåter studien att generera en tillförlitlig 

slutsats vilken besvarar forskningsfrågorna och syftet. Vidare har en essentiell riktlinje i studien varit 

transparens rådande studiens tillvägagångssätt samt vilket material som har använts och hur empirin 

sammanställts och presenterats. Forskarens personliga värderingar, övertygelser och identitet kan inte 

totalt elimineras från analysprocessen inom kvalitativ data, men forskaren skall behandla dataana-

lysen med ett öppet sinne för att inte riskera studiens objektivitet vilket inkluderar b.la. att forskaren 

inte försummar data som inte överensstämmer med analysen (Denscome 2009). 

     I syfte att stärka tillförlitligheten och minimera risken att subjektiva tolkningar haft en inverkan 

på resultatkapitlet har citat använts frekvent för att stödja tolkningarna. Trots att åtgärder har vidtagits 

i form av frekvent tillämpning av citat från materialet för att göra de subjektiva tolkningarna transpa-

renta för granskning, så har forskaren en vital inverkan utifrån den aspekten att forskaren väljer vad 

som skall presenteras men även vad som skall exkluderas. I avseendet gällande subjektiva tolkningar 

så är tolkningarna av materialet och det som presenteras subjektiva d.v.s. en annan undersökare kan 

tolka materialet som inte är förenligt med denna studiens tolkning. 

     Denna studie har använt förstahandskällor vars syfte är att ytterligare stärka studiens trovärdighet, 

vilket är i enlighet med Denscome (2009) resonemang angående att en central aspekt rådande en 

studies validitet är att källorna skall vara autentiska d.v.s. besluten i studien skall vara äkta och de 

ursprungliga. Det medför således att denna studies källor borde betraktas vara korrekta och att det 

därmed inte existerar en risk att källorna är bristfälliga eller missvisande. 

 

 

 

 



21 

 

5.6  Etisk reflektion 

     I vetenskapsrådet (2002) presenteras fyra forskningsetiska huvudkrav som forskningen skall ta 

hänsyn till. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. Kraven innebär att individer som medverkar i studien skall informeras om vilka villkor 

som är grundläggande för deras medverkan i studien. Forskaren skall inhämta deltagarnas samtycke 

och har likaledes en skyldighet att skydda deltagarna från att kunna identifieras av utomstående, i 

synnerhet om det finns etiskt känsliga uppgifter. Forskaren skall endast använda uppgifterna om en-

skilda individer i forskningssyfte och uppgifterna får således inte användas i icke vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2002). 

     I denna studie som inkluderar offentliga uppgifter i beslut rådande akademiskt fusk har endast 

konfidentialitetskravet varit relevant. Beslutsrapporterna är offentliga handlingar som inkluderar stu-

denternas förnamn, efternamn samt personnummer. I studien presenteras autentiska beslut men reella 

namn exkluderas och ersätts med fiktiva namn i de citat där förnamnet ursprungligen existerar med 

hänsyn till att de icke fyller en funktion. Diarienummer som varje beslut har och som refereras till 

efter varje citat är essentiell för att styrka från vilket beslut citatet härstammar från och är således inte 

placerad för att registrera den enskilda individen. 
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6.  Resultat 

 

     Syftet med studien är att belysa hur studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder motiverar 

sina handlingar. I det första avsnittet presenteras handlingar som har föranlett disciplinära åtgärder i 

form av fuskformerna plagiat och otillåtna hjälpmedel. Det andra avsnittet redogör för hur studenterna 

motiverar sina handlingar som föranlett disciplinära åtgärder. Resultatet utgår från de teman som in-

nehållsanalysen genererade och baseras på relevanta citat från beslutsprotokollen. 

 

6.1  Former av fusk 

     I det empiriska materialet är det två övergripande former av handlingar som har föranlett discipli-

nära åtgärder, plagiat respektive användning av otillåtna hjälpmedel. I avsnittet presenteras varierade 

former av akademiskt fusk som inkluderar plagierade uppsatser eller inlämningsuppgifter samt otill-

låtna hjälpmedel vid salstentamen. Avsnittet redogör för att studenternas handlingar kan variera inom 

fuskformerna plagiat och otillåtna hjälpmedel, vilket medför att handlingarna i varje fuskform inte 

har identiska tillvägagångssätt. 

 

6.1.1  Plagiat 

     En återkommande fuskform är att studenter plagierar material som de sedermera använder i sina 

uppsatser eller inlämningsuppgifter. Plagiat är emellertid ett brett begrepp och tillvägagångssättet kan 

variera från ärende till ärende. Ett av de tillvägagångssätt som framkommer i det empiriska materialet 

är att studenter kopierar material från uppsatser som har sitt ursprung från ett annat universitet. Det 

exemplifieras i ett beslut där en student misstänkts för att plagierat 20 % av sin inlämningsuppgift 

från ett examensarbete: 

 

Av utredningen framgår att Frida […] har lämnat in en examinationsuppgift, vars innehåll enligt 

en kontroll via Urkund till nästan 20 procent återfinns i ett examensarbete i ämnet Samhällskun-

skap vid **** universitet, utan att källan angivits varken i källförteckningen, den löpande texten 

eller genom fotnotsystemet. […] Den rättande läraren har påtalat att det föreligger stora likheter 

i uttryckssätt och ordval och att likheterna är svåra att förklara på annat sätt än att examensar-

betet vid *** *universitet fungerat som förlaga. Denna misstanke stärks enligt samma lärare av 

att Frida eget språk generellt skiljer sig väsentligt från det språk som används i de texter som 

återfinns i uppsatsen från **** (Dnr C2013/765) 
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     Citatet illustrerar den formen av plagiat som omfattar att studenter använder material från uppsatser 

som härstammar från andra universitet och presenterar materialet som sitt egen. I det empiriska 

materialet finns även ärenden där studenter plagierar från kurskamrater vilket kan innebära att stu-

denten likaväl misstänkts för fusk. I nedanstående ärende misstänktes en student för att ha plagierat 

49 % respektive 19 % av sin inlämningsuppgift från två kurskamrater. En av kurskamraterna lade upp 

sina svar på en sluten Facebookgrupp som den misstänkta studenten sedermera kopierade och an-

vände i sin egen inlämningsuppgift: […] urkund visade det sig att Roger och Pär hade överensstäm-

mande svar till 49 % och Johan 19 % respektive 16 % mot Roger och Pär. Efter kontakt med studen-

terna visade det sig att de hade tagit del av Pär svar via Facebook (Dnr C2014/204). De olika tillvä-

gagångssätten som illustreras ovan skiljer sig åt i den bemärkelsen att uppkomsten av det plagierade 

materialet i ovanstående ärende härstammar från en kurskamrat som tillhandahållit sin inlämnings-

uppgift, till skillnad från det första ärendet där studenten aktivt har sökt efter information och material 

från internet. Den centrala skiljelinjen är att det krävs ett mer aktivt sökande efter material från stu-

denterna när de plagierar från andra universitet. 

     När studenter samarbetar kan det öka riskerna för att de kan misstänkas för plagiat. I nedanstående 

ärende har två studenter samarbetat med instuderingsfrågor. De frågorna som studenterna hade sam-

arbetat med användes senare i den aktuella kursens individuella inlämningsuppgift och medförde att 

de misstänktes för otillåtet samarbete till följd av att de hade identiska svar på 2 av 5 frågor. Trots att 

examinatorn kan ha förståelse för resonemanget att studenternas svar kan vara likartade, uppger han 

att det strider mot rådande anvisningar: 

 

Examinatorn uppger vidare att han kan ha förståelse för studenternas resonemang att svaren kan 

bli lika om man jobbat med frågorna på förhand, men att använda sig av gemensamma anteck-

ningar är inte att redovisa svaren individuellt. De identiska ordföljderna i de aktuella svaren röjer 

att svaren antingen har kopierats från en gemensam källa eller att det ena svaret har kopierats 

från det andra. Oavsett vilket, strider förfaringssättet tydligt mot anvisningarna (Dnr C2015/666) 

      

     Av citatet framgår att examinatorn kan förstå att studenters svar kan vara liknande om de samar-

betat med instuderingsfrågorna i förväg, men detta ärende omfattar inte liknande svar utan snarare 

identiska ordföljder som har kopierats och strider mot regelverket. 

     I materialet framträder ytterligare en form av plagiat som kan uppstå när studenter inte har korrekt 

käll- och referenshantering eller inte förstår hur man skall hänvisa till primär- och sekundärkällor. 

Den formen avviker från andra former av plagiat i den bemärkelsen att det kan härledas till studenters 

okunskaper rådande hur man skall hantera och referera till exempelvis digitala källor. I de situationer 

studenter nyttjar internet och det förekommer primär- och sekundärkällor riskerar studenten att begå 
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ett misstag till följd av sin okunskap, men som utifrån regelverket klassas som fusk. Ett exempel på 

en bristande bearbetad text är en hemtentamen som matchade till 26 % med en annan uppsats där 

studenten inte hade refererat till källan i sin text. Det skälet som studenten uppgav kan härledas till 

okunskap rådande hur man skall hänvisa till primär- och sekundärkällor. Trots att den aktuella stu-

denten uppges ha skrivit två kandidatuppsatser pekar materialet på att studenten saknar basala kun-

skaper gällande hur refererar till digitala källor: 

 

 Johanna uppgift är inlämnad via It’s Learning och plagieringsverktyget visade på en träff om 

26 % mot andra källor än de i uppgiften angivna. Efter en träff med Johanna där hennes uppgift 

gicks igenom och man diskuterade hur hon hade refererat så framkom det att Johanna inte var 

säker på hur man skulle använda sig av citat och referat. Johanna har inte förstått hur man skall 

referera till primär- och sekundärkällor (Dnr C2015/270) 

 

     I citatet exemplifieras att den formen av plagiat avviker från andra typer av plagiat utifrån att 

ärendet omfattar bristande kunskaper rådande hur man skall hantera primär- och sekundärkällor. Det 

medför att studenter i delar av uppsatser inte anger korrekta referenser eller citat och resulterar i att 

de misstänks för akademiskt fusk. 

      

6.1.2  Otillåtna hjälpmedel 

     I det empiriska materialet framgår det att det finns varierade tillvägagångssätt när studenter an-

vänder otillåtna hjälpmedel vid en salstentamen. De studenter som misstänkts för fusk inom denna 

form har medtagit olika typer av hjälpmedel som inte tillåtits enligt examinationskursen. En form av 

otillåtet hjälpmedel exemplifieras i ett ärende där studenten i ett försök att uppnå ett godkänt betyg 

och indirekt etablera ett fortsatt studiemedel placerade studenten ett färdigskrivet blad bland de övriga 

inlämnade bladen med syfte att vilseleda examinatorn: 

 

 När examinatorn skulle rätta Alis tentamen märkte han att handstilen som svaret på första sidan 

var skriven skiljde sig väldigt mycket åt övriga sidor. Första sidan var också märkt med svar 

på ”uppgift nr 1-5” istället för enbart uppgift, vilket är märkningen som används i vanliga fall. 

Dessutom syntes tydliga spår av att bladet som Ali lämnat in var vikt, vilket inte de övriga bladen 

hade varit. Examinatorn tyckte inte heller svaren som Ali lämnat in svarar på någon av 

uppgifterna 1-5 vilket förstärker intrycket av att lappen var skriven hemma men tog med till 

tentamen och lämnades in (Dnr C2016/600) 
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     Citatet redogör för hur studenten medtagit ett färdigskrivet svar som placerats bland övriga blad 

och avviker från övriga ärenden. Tillvägagångssätt i ärendet utifrån fuskformen otillåtna hjälpmedel 

är sällsynt och uträknat i det avseendet att studenten hade ett färdigskrivet svar vars syfte var att 

besvara uppgiftsfrågorna och således inte användas för att endast skriva av. 

     Ett annat exempel på otillåtna hjälpmedel framträder från ett ärende där en student medtagit för-

skrivna lappar för att använda på salstentamen. I ärendet fastslås att studenten hade medtagit post-it-

lappar som innehöll information från och var identiska med en sida på internet och lärarens power-

pointpresentationer. Informationen från post-it-lapparna var delvis irrelevant i förhållande till de rå-

dande tentafrågorna som studenten skulle besvara: 

 

 […] Post-it-lapparna innehåller avskrifter ur *** och lärarens powerpointpresentationer. På 

några av lapparna är gamla tentamensfrågor med svar ditskrivna. Där finns också en stor mängd 

fakta som är helt irrelevanta i förhållande till de aktuella tentamensfrågorna. Tentamen består av 

23 frågor varav fråga nummer 3 består av 40 flervalsfrågor. Några av frågorna kräver resone-

rande svar, flera frågor har alternativ som a, b, c och d. Examinatorn har kontrollerat studentens 

svar på frågorna 2a, 2b, 2c, 7 och 9. Svaren är direkt ”kopierade” ur **** text, från Examinatorns 

powerpointpresentation samt från en sida på Internet (Dnr C2013/792) 

 

     Citatet visar att fuskformen liknar det föregående ärendet i den bemärkelsen att båda studenterna 

medtagit färdigskrivna lappar eller svar i syfte att på ett otillåtet sätt besvara tentamensfrågorna, men 

tillvägagångssätt skiljer sig. I ena ärendet placerade studenten ett färdigskrivet svar tillsammans med 

övriga inlämnade blad och i det andra ärendet hade studenten medtagit post-it-lappar med omfattande 

irrelevant information. 

     En ytterligare variant av otillåtna hjälpmedel är att studenter medtar mobiltelefoner till salstenta-

men utan att lämna in dem, vilket är strikt emot universitetets regelverk och information angående 

detta delges studenterna innan salstentamen inleds. I ett ärende där en student som ertappades med 

en mobiltelefon i fickan efter ett toalettbesök, påtalar studenten att han glömde tömma fickorna innan 

tentamensskrivningen inleddes: När Karl hade varit på toaletten så upptäckte tentamensvakten att 

studenten hade något som liknade en mobiltelefon i fickan. Hon frågade då Karl om han hade något 

i fickan och då tog han upp sin mobiltelefon […] (Dnr C2015/719). Det citatet exemplifierar en relativt 

okomplicerad och frekvent handling som är utförd av en student inom fuskformen otillåtna hjälpme-

del. Det faktum att tentavakten upptäckte att studenten hade en mobiltelefon kan indikera att studen-

ten hade för avsikt att använda mobiltelefon. 
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6.1.3  Sammanfattande reflektion 

     I temat plagiat framkommer att det kan variera hur studenter plagierar uppsatser eller inlämnings-

uppgifter. Det plagierade materialet kan ursprungligen härstamma från b.la. kurskamrater, studenter 

från andra universitet eller samarbete mellan studenter. I temat otillåtna hjälpmedel kan hjälpmedlet 

variera men tillvägagångssättet är likartat och innebär i regel att studenter medför lappar eller mobil-

telefoner in på salstentamen för att tillhandahålla information. Det kan likaledes variera i vilken ut-

sträckning studenten har tillgång till information d.v.s. en mobiltelefon ökar tillgången till informat-

ion i förhållande till exempelvis ett på förhand skrivet blad eller lapp. I motsats till fuskformen plagiat 

kan otillåtna hjälpmedel vara svårare för universiteten att upptäcka. Det kan medföra att studenterna 

i likhet med vad Rawwas och Isakson ref. i Hult & Hult (2003) anser att risken för disciplinära åtgär-

der är relativt låg och är därför beredda att ta riskerna med att använda otillåtna hjälpmedel. 

    

6.2  Studenternas motiveringar till deras handlingar 

     I detta avsnitt besvaras den andra forskningsfrågan om hur studenter motiverar de handlingar som 

föranlett disciplinära åtgärder. I kodningen av det empiriska materialet genererades fyra teman vilka 

skall besvara den andra forskningsfrågan. Dessa teman är bristande resurser och pressade situationer, 

tidsbrist och stress, okunskap leder till misstolkningar av regelverket, fusket är en konsekvens av ett 

misstag och skall bidra till en ökad förståelse för studenters handlingar. 

 

6.2.1  Bristande resurser och pressade situationer 

      I det empiriska materialet framgår ett ärenden där studenter uppger anledningen till att de miss-

tänkts för fusk kan härledas till föregående misslyckade studieresultat. De tidigare bristande studie-

resultaten kan försvåra för studenters möjligheter att erhålla ett fortsatt studiemedel. 

      I särskilda fall, vilket är sällan förekommande, erkänner studenten att den har fuskat enbart till 

följd av en pressad situation sett ur ett ekonomiskt perspektiv:[…] erkänt att hon har fuskat genom 

att använda sig av anteckningar som hon hade med sig vid skrivningen i skrivsal och […] haft med 

sig sin mobiltelefon. Hon uppger att hon gjorde detta för att hon var rädd för att förlora sitt studielån 

på grund av tidigare underkända tentamina (Dnr C2012/475). Studenten medger att hon tagit med 

en mobiltelefon och anteckningar in på salstentamen i syfte att öka sina möjligheter att uppnå ett 

godkänt betyg och således fortsätta erhålla sitt studiemedel. 

     Det empiriska materialet visar även att det akademiska fuskandet kan orsakas av läs- och skriv-

svårigheter. Det exemplifieras i ett ärende där studenten påtalar att trots att han var väl förberedd inför 

examinationskursen, påverkade hans dyslexi möjligheterna att referera korrekt på en hemtentamen. 

Studenten uppger att han kände en stor press över det faktum att han befinner sig i trångmål gällande 
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det finansiella stödet till följd av tidigare misslyckade studieresultat. Studenten uppger likaledes att 

hans hälsa inte är god samt att han känner sig utbränd: 

 

 […] Han är diagnosticerad dyslektiker och har mycket svårt att själv göra minnesanteckningar 

under föreläsningar, varför han utvecklat denna arbetsmetod i stället […] Han hade samlat på 

sig material till föreläsningarna för att lära sig ämnesområdet, dock utan att alltid och konsekvent 

skriva upp varifrån han hämtat texterna […] Han känner en stor press över sina tidigare studie-

resultat som gör att han har problem att få studielån. Hans hälsa är heller inte bra. Han anser 

sig vara snudd på utbränd (Dnr C2011/167) 

 

     Citatet illustrerar hur studenten använder olika motiveringar i sitt resonemang. Det faktum att stu-

denten påtalar de tidigare misslyckade studieresultaten och problem att få studielån i kombination 

med dålig hälsa och utbrändhet kan indikera att de faktorerna är relevanta för att förstå studentens 

handling.  

     Det sakförhållandet att studenter upplever att de är pressade utifrån det faktum att de riskerar att 

förlora sitt studiemedel kan vara en motivering eller ett skäl till att de använder otillåtna medel eller 

plagierar information med syfte att uppnå ett godkänt betyg. De föregående bristande studieresultaten 

är en återkommande motivering eller förklaring till varför studenter upplever att de är pressade av 

situationen gällande ett fortsatt finansiellt stöd. 

     De bristande studieresultaten kan, bortsett från det faktum att studiemedlet riskerar att bli indraget, 

likaledes ha en negativ inverkan på studenternas möjligheter att tillåtas fortsätta sina studier på för-

djupande kurser inom det rådande ämnet till följd av de behörighetskrav som existerar. Det förtydligas 

när en student vittnar om en kaotisk vårtermin som medförde att studenten förvärvade 4.5 godkända 

högskolepoäng utav 30 möjliga och riskerar att inte tillåtas att slutföra sin utbildning. I kombination 

med den pressade situationen misstänker även studenten att han lider av dyslexi som i synnerhet är 

problematiskt när det ingår teoretiska kurser i utbildningen. Studenten misstänktes plagierat en tidi-

gare students inlämningsuppgift och matchningsgraden mellan uppgifterna var 22 %. Det framkom-

mer inte vilken av orsakerna som är huvudmotiveringen: 

 

 Niklas berättar om en vårtermin -13 som varit fullständigt kaotisk. Studieresultaten som skulle 

kunna bestå av 30 hp uppgår till 1+3,5 godkända hp […] Han var orolig för sina studieresultat 

och anade att han inte skulle klara av de behörighetskrav som finns för att få gå vidare upp i 

årskurs 3 av **utbildningen  […] En studentkamrat hörde genast av sig genom att sända sin egen 

sedan februari godkända uppgift […] bestämde han sig för att använda hennes uppgift som mall 

för att komma gång. Han misstänker själv att han lider av någon lindrigare form av dyslexi men 
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inte sökt för att få den diagnostiserad så ofta känner han sig pressad när det ingår teoretiska 

kurser i musik och pedagogik där det ingår mycket kurslitteratur och han själv måste författa 

texter (Dnr C2013/628) 

 

     Citatet kan tolkas utifrån att studenten till följd av sin dyslexi och svårigheter med teoretiska kurser 

misstänkte att han inte skulle klara av den aktuella tentamen som var nödvändig för att fortsätta på 

utbildningen. Dyslexin försvårade studentens möjlighet att på ett korrekt sätt bearbeta sin text och de 

bristande teoretiska kunskaperna resulterade i en felaktig referenshantering. 

     I materialet påtalar särskilda studenter en bristande förmåga att skriva om texter är motivering till 

att de tidigare studierna har påverkats negativt. I kombination med bristande förmåga att skriva om 

litteratur påtalar en student att även personliga problem. Studenten upplever att hon inte har blivit 

korrekt behandlad till följd av utredningen gällande misstänkt fusk, vilket har bidragit till en ökad 

stress: 

 

 […] personliga problem som gjorde att studierna blev lidande. Det hände rätt så mycket runt 

omkring henne, bland annat handlar det om situationen i mellan-östern som råder just nu och 

hållit på i två år där hon har hela sin släkt kvar […] Hon var ständigt orolig för alla sina nära 

som hon har där nere och fick svårt att sova och koncentrera sig på plugget […] Hon blir bara 

förvirrad, blandar ihop massa och till slut glömmer vad hon läste om hon försöker göra om det 

till sina egna ord. Detta är ett ”problem” hon har haft hela sitt liv, att lära sig att göra om texter 

till sina egna ord […] ingen har rätt att kritisera hennes sätt som hon lär sig bäst på […] Leyla 

är stressad över den uppkomna situationen och känner sig inte rätt behandlad (Dnr C2014/459) 

 

     Citatet pekar på att de bristande resurserna i kombination med en bristande förmåga att samman-

ställa litteratur på ett korrekt sätt, är förklaringen till att sju svar från studentens hemtentamen är 

identiska med källor från internet. 

 

6.2.2  Tidsbrist och stress 

     Den andra motiveringen som framträder i ärendena är att tidsbrist och stress har påverkat studen-

ternas handlande på ett sådant sätt att det upprättats en misstanke om fusk. De upplever att stressen 

är associerad med studierna vilket medför att de glömmer bort korrekt referenshantering eller att re-

ferera till källorna som de använt som återfinns på internet. Ovanstående motivering exemplifieras i 

ett ärende där studentens uppsats överensstämmer till 62 % med texter som återfinns på internet och 

studenten hävdar att detta har orsakats till följd av stress. Huvudskälet till att söka information på 
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internet uppgavs vara att finna inspiration, men till följd av stress och tidsbrist glömde studenten att 

referera till de källorna på internet som studenten hade inkluderat i sin uppsats: Lina var stressad över 

andra saker […] och glömde bort att referera till dessa källor. Tanken med sökningen via internet var 

att få inspiration […]  men glömde att skriva om dem till egen text och på grund av tidsbrist glömdes 

referenserna bort (Dnr C2014/422). I citatet framhåller studenten att stressen är den direkta orsaken 

till varför hon inte refererat till de plagierade källorna och anledningen till varför inte texten är bear-

betad förklaras med glömska. Resonemanget i citatet är anmärkningsvärt utifrån tolkningen att en 

individuell akademisk uppsats kan sammanställas utan referenser eller bearbetning av den ursprung-

liga texten, till följd av stress och glömska. 

     I ett ärende där en students hemtentamen skulle kompletteras var 50 % av den kompletterade hem-

tentamen överensstämmande med information från internet och saknade referenser. Studenten fram-

höll att hon varit bortrest och till följd av den tidsnöd som uppstod upplevde hon stress som medförde 

att referenshanteringen av misstag blev inkorrekt, dock inser studenten att det var ett felaktigt age-

rande: Hon uppger att hon vet att det hon har gjort är helt fel. Hon hade varit på resa och hamnade 

i tidsnöd, kände sig stressad och begick detta misstag. Hon är bedrövad över det fel hon har gjort 

(Dnr C2012/731). I ärendet framkommer inte vilket misstag som studenten refererar till, utan endast 

att tidsnöden och stressen är orsaken. Det faktum att studenten är medveten om sitt felaktiga agerande 

kan indikera att studenten avsiktligen försökt vilseleda examinatorn. 

     Det fusk som studenter är misstänkta för kan uppstå när de hamnar i tidsnöd när de skall söka nya 

akademiska kurser som erfordrar att den sökande har samtliga högskolepoäng eller den giltiga behö-

righeten som efterfrågas på kursen. Ett exempel på ett sådant fall är en student som i sin hemtentamen 

hade plagierat 13 av 37 rader som överensstämde till 88 % respektive 100 % med källor som återfinns 

på internet och på fråga 4 var 12 av 19 rader överensstämmande med 95 % respektive 98 % från 

Wikipedia. Studenten påtalar att tentamen var den sista efter 3.5 års studier på universitetet samt att 

den var essentiell för att studenten skulle hinna söka till masterprogrammet och upplevde på grund 

av det stress. Studenten hade emellertid kännedom om att detta agerande inte var tillåtet och ber om 

ursäkt för sitt agerande och menar vidare att hon är djupt ångerfull: 

 

 Hon ber om ursäkt och är verkligen inte stolt över det hon har gjort. Hon ångrar sig mycket, 

detta skulle bli den sista tentamen på cirka 3,5 års studier. Hon kände sig väldigt stressad eftersom 

hon inte skulle hinna söka in till masterprogrammet till hösten om hon inte klarade av nu aktuell 

tentamen och det var ett bra tag sedan hon läste kursen och ville så gärna bli godkänd (Dnr 

C2013/223) 
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     Citatet illustrerar att stressen inför att inte hinna söka till masterprogrammet om studenten inte 

klarade av den aktuella tentamen är motiveringen till agerandet. Studenten påtalar att hon nu ångrar 

sitt agerande, vilket kan indikera att studenten var medveten om att hon agerat i strid med universite-

tets regelverk. 

     Det förekommer liknande fall i det empiriska materialet där studenter i stressade situationer kan 

uppleva en panikartad känsla som kan leda till att de agerar på ett otillåtet sätt och i strid med rådande 

regelverk. Trots att studenterna kan vara medvetna om att deras handlingar är tvivelaktiga och kan 

medföra sanktioner, är pressen för stor för att välja att avstå från agerandet. Det exemplifieras i ett 

ärende där en student som vid första tillfället påtalar att han på grund av stressen och pressen olyck-

ligtvis glömde bort att källhänvisa, men vid ett senare tillfälle uppgav studenten att han var medveten 

om den bristande referenshanteringen men fann ingen annan utväg än att skicka in den plagierade 

hemtentamen. Det är ett beslut som studenten numera ångar och skäms för sitt agerande: 

 

 Dock rörde det ihop sig när han skulle källhänvisa det material som han använde för att kunna 

formulera fram sina egna slutsatser och han glömde källhänvisa på grund av panik och stress 

[…] Under tentamen kände han sig så pressad att han bröt ihop. Han såg ingen annan utväg än 

att skicka in tentamen. Så snart han hade gjort det tänkte han ”vad har jag gjort?” och ångrade 

sig. Han var i chocktillstånd och skämdes över vad han hade gjort. Han grät i flera dagar (Dnr 

C2014/448) 

 

     Citatet liknar det föregående citatet och studenterna påtalar att den upplevda stressen och pressen 

är motivering till varför de har misstänkts för fusk. I likhet med det föregående citatet tyder studentens 

resonemang på att han förstått att han handlat i strid med universitets regelverk. I särskilda fall kan 

det förekomma situationer där studiestressen inte är motiveringen till ett agerande, utan snarare den 

personliga stressen med b.la. familjeförhållanden som påverkar studierna. Den tidspressen som kan 

uppstå i vardagen kan påverka studierna i den bemärkelsen att studenten inte kan frigöra den tid som 

kan vara nödvändig för att uppnå ett godkänt betyg. Ett sådant fall exemplifieras i ett ärende där en 

student misstänkts för att ha plagierat en annan hemtentamen till 100 % och studenten framhåller att 

det kan härledas till att hon kände en tidspress till följd av familjeförhållandena. Den akademiska 

studietiden som studenten kunde avverka var beroende av den tiden som blev ”över” efter att famil-

jens behov blivit tillgodosedda: 

 

Hon har en mycket tidspressad vardag. Hon har sex barn, av vilka det minsta är 4,5 år och det 

äldsta studerar vid universitetet. Hon får studera på tider som ”blir över” när familjen har fått 
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sitt. När hemtentamen skulle lämnas in, kände hon sig mycket pressad. Hon är medveten om att 

hon gjort fel och ångrar sig djupt (Dnr C2011/355) 

 

     I citatet påtalar studenten emellertid att hon ångrar sitt agerande och är medveten om att hennes 

handling inte är i linje med universitets regelverk angående hur ett akademiskt arbete skall hanteras. 

Det innebär att studenten sannolikt förstod att handlingen skulle betraktas som akademiskt fusk, men 

på grund av en begränsad studietid upplevde studenten press och agerade på ett felaktigt sätt. 

 

6.2.3  Okunskap leder till misstolkningar av regelverket 

     I detta tema presenteras motiveringar från det empiriska materialet som kan härledas till studen-

ternas misstolkningar gällande hur ett akademiskt arbete skall skrivas eller hur korrekt akademisk 

käll- och referenshantering skall hanteras. 

     I ett ärende där en student som misstänkts för att ha plagierat 20 % av en examensuppsats, förklarar 

att hon haft kännedom om att det är ett ofrånkomligt krav att referera till källor, men har emellertid 

inte haft full kännedom om i vilken utsträckning man behöver bearbeta en text för att senare referera 

till texten: Hon känner till att man måste hänvisa till sina källor, när man citerar men hon har inte 

fullt klart för sig hur mycket man måste bearbeta en text för att det ska kallas referat och kräva en 

hänvisning (Dnr C2013/765). Studentens motivering kan tolkas utifrån okunskaper angående hur man 

skall bearbeta texten och med stöd av det påtalar studenten indirekt att det inte fanns ett uppsåt att 

vilseleda examinatorn. 

     Det kan vara problematiskt för oerfarna studenter att tillgodose de krav som ställs på dem rådande 

det akademiska skrivandet och referenshanteringen, i synnerhet hanteringen av andra studenters ar-

beten. I ett ärende där en student plagierat en sida utan att referera, i kombination med att en rad olika 

citat saknade källhänvisning, påpekar studenten att det var första gången hon skrev ett vetenskapligt 

arbete. Studenten rådfrågade sin handledare om hur hon skulle hantera litteratur som har sitt ursprung 

från andra examensarbeten och i samtalet med sin handledare uppfattade hon att man inte behövde 

tilldela ursprungsförfattarna någon betydande uppmärksamhet. Studenten menar vidare att anklagel-

serna om fusk kan härledas till att de sannolikt har missförstått varandra i kommunikationen, vilket 

kan ses i citatet nedan: 

      

 Det var första gången hon skrev ett vetenskapligt arbete […]  gjorde ett uppehåll med studierna. 

Hon ”släpar” därför efter med B-kursen, där uppsatsskrivande ingår […] En av de frågor hon 

ställde till sin handledare var, hur hon skulle hantera ”litteratur ur andra examensarbeten”. Hon 
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uppfattade då svaret från handledaren som att hon inte ”behövde ge credit åt dom som skrivit 

examensarbeten”. Hon tror nu att de har missförstått varandra (Dnr C2010/47) 

 

     Citatet exemplifierar hur studenten till följd av ett missförstånd har tolkat att handledaren påtalat 

att man inte behöver tillskriva andra examensarbete beröm genom att referera till dem. Studenten 

feltolkade således handledaren, vilket är motiveringen till agerandet. 

     I materialet förekommer att studenter använder delar av sina föregående uppsatser eller inläm-

ningsuppgifter i sina aktuella uppsatser utan att referera till den ursprungliga texten d.v.s. självplagi-

ering. En student som misstänkts för självplagiat hävdar att han inte förstått att det inte är tillåtet att 

använda eget tidigare skrivet material: Personligen har jag inte förstått att man inte kan använda sig 

av material som man själv har skrivit (Dnr C2013/159). 

     Det svenska utbildningssystemet och dess regelverk kan särskilja sig från utländska utbildnings-

system och deras regelverk. Den centrala skiljelinjen mellan svenska och utländska regelverk kan 

vara käll- och referenshantering. I ett ärende vittnar en student om att det existerar en skillnad mellan 

två utbildningssystem och misstänktes till följd av detta för att ha plagierat en uppgift som överens-

stämmer till 70 % med en tidigare inlämnad uppgift. Studenten påtalar att det kan härledas till okun-

skap om det svenska utbildningssystemet och att studenten i sina tidigare studier från hemlandet inte 

tillämpade användning av referenser och citat. Det enda som erfordrades i hemlandet för att uppnå en 

kandidatexamen var att kunna uppvisa att man behärskade och hade kännedom om ämnet: Han hade 

problem med hur kan skulle hantera citat och referenser, vilket han tidigare inte har gjort. När han 

tog kandidatexamen i hemlandet behövde han inte använda citat eller referenser, endast visa att han 

förstod ämnet (Dnr C2016/755). Den motivering som studenten uppger att fusket är ett resultat av de 

olika utbildningssystemen är således inte ett medvetet val att försöka vilseleda examinatorn utan sna-

rare ett resultat av att studenten misstolkat regelverket. 

     Det finns ärenden i det empiriska materialet där studenter uppmuntras att diskutera kursen med 

studiekamrater när de skall skriva enskilda inlämningsuppgifter, vilket kan vara problematiskt för 

studenter att skilja på vilken form av samarbete som anses vara tillåtet enligt regelverket. Ett ärende 

omfattar ett fall där en student bad en studiekamrat om dennes inlämningsuppgift och plagierade 

sedermera studiekamratens inlämningsuppgift, men ändrade placeringen på enstaka ord. Studenten 

påtalar att misstanke om fusk orsakats av svårigheter i att bedöma i vilken utsträckning samarbete på 

universitetsnivå får ske. Skulle studenten emellertid varit medveten om att arbetssättet varit inkorrekt 

skulle han refererat till den studenten som bifogade inlämningsuppgiften, vilket kan utläsas i citatet: 

 

 På kursen har studenterna uppmuntrats att ta hjälp av varandra men han har inte förstått hur 

mycket man får samarbeta. Micke tog studenten från gymnasiet i våras och där har det varit 
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tillåtet att samarbeta, så det är svårt att avgöra hur mycket man kan samarbeta på universitetet. 

Han visste inte att han behövde skriva att han hade fått hjälp av en studiekamrat, hade han vetat 

om det hade han angett att han hade fått hjälp (Dnr C2015/708) 

 

     Citatet kan tolkas utifrån att studenten av sina tidigare erfarenheter från gymnasiet trodde att det 

var tillåtet att samarbeta genom att ändra enstaka ord från kurskamratens inlämningsuppgift. Studen-

ten misstolkade likaledes att man skall referera till den ursprungliga texten, vilket kan indikera att 

studenten är oerfaren gällande referenshantering. 

     I ett ärende gällande en laborationsuppgift som inkluderar framtagande av en app till elektronisk 

utrustning, hade en student kopierat hela eller delar av en laboration och presenterat den som sin egna. 

Examinatorn menade att överträdelsen är så allvarlig att om någon i sin yrkesroll skulle agera på 

liknande sätt skulle det vara ett fall för upphovsrättsintrång och eventuellt leda till skadestånd. Stu-

denten hävdar i motsats till examinatorn att han endast följt de instruktioner som existerar för att 

skapa en app till elektronisk utrustning. Studenten gör en jämförelse till en matlagningskurs för att 

demonstrera sin logik: Om detta var en matlagningskurs och vi fått i uppgift att göra muffins, är det 

plagiat att följa ett recept då? Ju mer noggrann man är med att följa receptet desto bättre blir det, 

jag var väldigt noggrann med att följa tutorialen till punkt och pricka, så det skulle bli bra och felfritt! 

(Dnr C2015/593). Citatet pekar på att det finns en tolkningskonflikt mellan studenten och examina-

torn om vad som skall anses vara fusk. Studenten hävdar att det inte existerar ett uppsåt att vilseleda 

examinatorn utan snarare att inlämningsuppgiften skulle vara felfri. 

 

6.2.4  Fusket är en konsekvens av ett misstag 

     Det slutgiltiga temat som genererades från det empiriska materialet omfattar att studenterna moti-

verar sina handlingar med att de har begått ett misstag. Det inkluderar fall eller situationer som upp-

stått utan avsiktligt syfte att försöka vilseleda en examinator, utan enbart uppstått som en konsekvens 

av ett misstag från studentens agerande. 

     I materialet förekommer ärenden där studenter uppger att de av misstag skickat in fel inlämnings-

uppgift eller uppsats till handledare eller examinator. En student som misstänkts för att ha plagierat 4 

av 6 sidor utan att hänvisa till källor hävdar att det beror på att hon skickade fel version till examina-

torn. När studenten ombads att visa den korrekta inlämningsuppgiften kunde inte studenten finna den 

ursprungliga inlämningsuppgiften: 
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När hon vid utredningssamtalet får se den uppgift hon lämnat in till läraren som sin examination, 

säger hon att detta inte är den rätta versionen. Hon måste ha en annan version hemma i sin dator 

eftersom hon inte alls har skrivit av så långa texter ordagrant. Det som hon råkat sända till sin 

lärare måste vara det arbetsexemplar hon haft. Hon ombeds då att visa upp rätt version. Hon 

uppger efter samtalet att hon inte kunde hitta det efterfrågade dokumentet i sin dator eller på de 

minneskort hon har hemma (Dnr C2012/588)   

 

     I studentens resonemang i citatet framhålls att fel uppgift har skickats till examinatorn och när 

studenten får möjlighet att rätta misstaget genom att visa den rätta versionen så uppdagas att den rätta 

versionen inte fanns tillgänglig för studenten. Det borde rimligtvis vara i studentens intresse att finna 

den rätta versionen omgående, att inte det skedde kan indikera att det inte existerar en ytterligare 

version bortsett från den som examinatorn erhöll. 

     I materialet återfinns ett ärende som omfattar misstanke gällande fusk av otillåtet hjälpmedel med 

fusklapp på en salstentamen. Studenten motiverar sin handling med att det av misstag har uppstått till 

följd av att hon glömt lappen som hon repeterade på före tentamensdagen i sin ficka den aktuella 

dagen. Studenten menar att hon var väl förberedd inför salstentamen och skulle därmed uppnå ett 

godkänt betyg. Det existerar således inga motiv för att studenten skulle medtagit en lapp i syfte att 

försöka fuska: Hon lärde sig texten på lappen utantill kvällen före tentamensdagen och hade med sig 

lappen för att repetera innehållet på vägen till universitetet. Det var ett misstag att lappen hamnade 

utanför fickan. Hon var väl förberedd inför tentamen så att hon skulle klara av att bli godkänd (Dnr 

C2011/726). I citatet tydliggör studenten att det inte fanns motiv till att hon medvetet skulle ta med 

en fusklapp till salstentamen då hon var förberedd och sannolikt skulle klara av att uppnå ett godkänt 

betyg. 

 

6.2.5  Sammanfattande reflektion 

     I de teman som genererats presenteras att bristande resurser och pressade situationer, tidsbrist 

och stress, okunskap och misstolkningar av regelverket samt fusk som en konsekvens av ett misstag 

är motiveringarna till studenternas handlingar som har föranlett disciplinära åtgärder. I formen bris-

tande resurser och pressade situationer kan studenternas handlingar härledas till personliga problem 

som exempelvis orolighet över anhöriga eller studieproblematik som omfattar dyslexi, samt tidigare 

misslyckade studieresultat som medfört att särskilda studenter befinner sig i pressade studiesituat-

ioner som direkt och indirekt sätter press på studenterna att etablera ett godkänt betyg för att fortsätta 

erhålla studiemedel alternativt komma in på fördjupande kurser. I temat presenteras motiveringarna 

studieproblematik, dyslexi samt tidigare misslyckade studieresultat som kan tolkas utifrån Merton 
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(1938) strainteori som innebär att individer som har bristande resurser för att uppnå målen kan tillta 

alternativa medel som en strategi.  

     I temat tidsbrist och stress påtalar studenterna att stressen och tidsbristen är orsaken till deras 

handlingar. Det faktum att studenterna motiverar sina handlingar utifrån stress men inte redogör för 

varför de upplever stress eller har tidsbrist avviker från Labeff et al. (1986) studie som påvisade att 

studenter som tidigare fuskat disponerar mer tid åt fritidsaktiviteter vilket kan innebära att de dispo-

nerar mindre tid för sina studier. 

     I temat okunskap leder till misstolkningar av regelverket påtalar studenterna att deras handlingar 

orsakats av att de tolkat regelverket fel till följd av okunskap gällande plagiat och självplagiering, 

vilket har medfört att deras handlingar har föranlett disciplinära åtgärder. Det handlar i synnerhet om 

okunskap angående hur man skall referera korrekt när man skriver ett akademiskt arbete och i vilken 

utsträckning man skall bearbeta text som studenterna inte själva ursprungligen har skrivit. Det faktum 

att studenterna i särskilda fall har misstolkat vad som är tillåtet kan i likhet med Goffman (1986) 

inramningsbegrepp indikera att deras subjektiva tolkningar inte överensstämmer med det reella re-

gelverket. Det innebär att studenternas handlingar kan tolkas utifrån deras subjektiva tolkningar av 

regelverket vilka i detta fall var felaktiga och resulterade sedermera i misstänkt akademiskt fusk. 

     Det sista temat framhåller att fusket är en konsekvens av ett misstag. De handlingar som studen-

terna menar är ett misstag kan variera, men omfattar i regel att studenterna till följd av glömska har 

medtagit otillåtet hjälpmedel till salstentamen eller av misstag skickat in fel inlämningsuppgift till 

examinatorn. Studenterna påtalar i ärendena att det inte fanns ett uppsåt att använda otillåtna medel 

eller vilseleda en examinator för att etablera ett betyg. Den tidigare forskningen fastslår emellertid att 

studenter är ovilliga att erkänna sina handlingar rådande akademiskt fusk (Holleque 1982). Det kan 

indikera att särskilda studenter i detta tema använder motiveringen misstag till följd av att de inte är 

villiga att erkänna att de har försökt fuska. Det förhållningssättet är i likhet med vad Labeff et al. 

(1986) studie påvisade att studenter som har fuskat kan inta ett neutraliserande förhållningssätt som 

medför att de förnekar sitt ansvar i kombination med Goffmans (2015) intrycksstyrning som innebär 

att individer sitt framträdande inför publik d.v.s. i den främre regionen uppvisar en positiv sida av sig 

själv. 
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7.  Analys 

 

     Resultatet påvisar att studenternas handlingar i fuskformen plagiat varierar sett till tillvägagångs-

sättet, men resultatet av handlingarna i fuskformen är liknande i form av att studenter använder 

material och information som de inte bearbetar i den utsträckning som krävs för att uppfylla univer-

sitetets krav. Studien kan fastslå att utifrån studenternas handlingar är plagiat den mest frekventa 

fuskformen vilket är i linje med Universitetskanslersämbetets (2015) rapport som fastslår att plagiat 

är den vanligaste fuskformen. Tillvägagångssättet gällande plagiat kan variera, men resultatet av fusk-

formen är liknande i form av att studenter använder material och information i sina uppsatser eller 

inlämningsuppgifter som de inte bearbetar i den utsträckning som krävs för att uppfylla universitetets 

krav. Studiens resultat kan tolkas i anslutning till Hult och Hult (2003) studie som påtalar att internet 

och digitaliseringen har ökat studenternas möjligheter att plagiera och riskerar att medföra att studen-

ter således faller för lockelsen att plagiera när de befinner sig i pressade studiesituationer, eller att de 

till följd av okunskaper oavsiktligt plagierar. Det implicerar att internet och digitaliseringen kan uti-

från fuskformen plagiat vara ett verktyg som tillgodoser studenternas möjligheter att plagiera med 

hänsyn till att förutsättningarna för plagiat har förändrats sett över tid. Det resulterar i en paradox 

utifrån att universiteten har effektiviserat sina metoder för att upptäcka fusket med plagiatkontrol-

len ”Ephorus” men parallellt har studenternas möjligheter till att fuska ökat till följd av digitali-

seringen och därmed tillgången till material som kan plagieras. Det faktum att studenternas möjlig-

heter till att plagiera har ökat innebär inte per automatik att plagiat ökar utan man måste även ta 

hänsyn till individers vilja eller uppsåt till att plagiera. Digitaliseringen kan möjligen öka riskerna att 

individer använder internet som ett verktyg för plagiat när de bedömer att riskerna för att upptäckas 

är låga, men utifrån ett sociologiskt perspektiv gällande att förstå varför individer agerar på ett särskilt 

sätt kan möjligheterna som digitaliseringen medfört endast betraktas som ett medel som tillåter indi-

vider att uppnå sitt syfte. Det kan innebära att viljan eller uppsåtet till att plagiera sett utifrån ett 

individperspektiv alltid existerat, men att digitaliseringen har i högre grad både har tillgodosett och 

möjliggjort att en högre andel individer kan plagiera. 

     I fuskformen otillåtna hjälpmedel visade resultatet att studenternas handlingar huvudsakligen om-

fattade medtagande av hjälpmedel som exempelvis mobiltelefoner eller lappar in på salstentamen. I 

resultatet påvisas att de handlingar som inkluderas i fuskformen otillåtna hjälpmedel är färre sett till 

antalet i förhållande till fuskformen plagiat. Det kan indikera att handlingarna i fuskformen otillåtna 

hjälpmedel är för riskabla och riskerna för disciplinära åtgärder är höga, vilket kan sättas i relation 

till den tidigare forskningen som påtalar att det existerar en förhöjd risk att studenter tillämpar otill-

låtna medel i de situationer de bedömer att risken för disciplinära åtgärder är låga (Rawwas & Isakson 
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2000 ref. i Hult & Hult 2003). Det kan implicera ur ett sociologiskt perspektiv att studenterna avstår 

från ett agerande som strider mot universitets regelverk när där de anser att riskerna för att upptäckas 

är relativ höga. I handlingarna utifrån fuskformen otillåtna hjälpmedel finns det ytterligare dimens-

ioner av risker bortsett från att upptäckas. Det omfattar i likhet med Goffman (1986)  inramningen av 

situationen d.v.s. kontexten rådande hur en salstentamen skall genomföras och vad som är tillåtet är 

strikt och tydligt. En student som upptäcks med ett otillåtet hjälpmedel på en salstentamen medför 

även konsekvensen att handlingar som ursprungligen skulle hållas avskilt från publiken utifrån det 

Goffman (2015) menar är den bakre regionen d.v.s. vara separat från den främre regionen, ingår i 

individers rollframställning och är en del av framträdandet. Det medför att studenterna behöver för-

hålla sig till två risker. Den ena omfattar risken att upptäckas och den andra risken omfattar handlingar 

som ursprungligen skulle vara i den bakre regionen istället blir direkt synliga, vilket kan försvåra 

möjligheten för studenterna att i sin rollframställning efterrationalisera i sitt framträdande d.v.s. i den 

främre regionen när studenterna skall motivera sina handlingar inför exempelvis disciplinnämnden. 

     De motiveringar som studenterna påtalar varierar utifrån vilken fuskform handlingarna har föran-

lett disciplinära åtgärder. I studien påvisar resultatet att särskilda handlingar i fuskformen plagiat ut-

görs av bristande referenshantering och särskilda studenter motiverar handlingarna med oerfarenhet 

att skriva akademiska texter eller okunskap rådande universitets regelverk. Resultatet har delvis lik-

heter med den tidigare forskningen som lyfter liknande faktorer och påtalar att oerfarna studenter 

fuskar i högre utsträckning än etablerade studenter (Holleque 1982). Det kan implicera att utbytesstu-

denter som är oerfarna sett ur ett svenskt utbildningsperspektiv kan till följd av sina subjektiva tolk-

ningar i enighet med Goffmans (1986) inramningsbegrepp, agera i strid mot det svenska regelverket 

utifrån fuskformen plagiat. I resultatet framkommer det att särskilda utbytesstudenter hävdar att de 

tror att de har agerat korrekt utifrån det regelverk som är giltigt i deras hemland som referenspunkt. 

Det medför att hur en student ramar in kontexten d.v.s. hur regelverket skall tolkas kan vara beroende 

av individens tidigare erfarenheter, i synnerhet om studenten inte tagit del av universitets information. 

Det innebär att beroende på hur studenter ramar in en situation eller kontext får betydelse utifrån ett 

studieperspektiv sett till hur inlämningsuppgifter, uppsatser eller prov skall hanteras, utföras och sam-

manställas på ett korrekt sätt som är i linje med universitets regelverk. 

     I fuskformen otillåtna hjälpmedel motiverar särskilda studenter i resultatet sina handlingar utifrån 

att de orsakats till följd av ett misstag, vilket är i motsats till de huvudsakliga motiveringarna i fusk-

formen plagiat. De motiveringarna som omfattar att handlingarna orsakats av misstag i fuskformen 

otillåtna hjälpmedel, försvårar för möjligheten att förstå deras handlingar utifrån Goffmans (1986) 

inramningsbegrepp. Det medför således att det är problematiskt att applicera motiveringar som är i 

enighet med inramningsbegreppet utifrån den aspekten att medtagande av mobiltelefon eller lappar 

på en tentamen sannolikt sällan är tillåtet, oavsett tidigare studienivå. 
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     I studiens resultat utifrån hur studenterna motiverar det akademiska fusket påtalar särskilda stu-

denter att deras handlingar orsakats av rädsla. Den rädsla studenterna vittnar om kan härledas till 

tidigare misslyckade studieresultatet som påverkar deras möjligheter att erhålla och fortsätta erhålla 

studiemedel eller komma in på fördjupande kurser inom området. Resultatet visar att särskilda stu-

denter motiverar sina handlingar genom att påtala de tidigare misslyckade studieresultaten, vilket kan 

indikera att de tidigare haft en lägre kunskapsnivå i förhållande till universitetskraven på enskilda 

kurser, sett till att universitetsbetyg innefattar en betygsättning av studenters kunskapsnivå. 

De misslyckade studieresultatet kan vara en indikation på en lägre kunskapsnivå i förhållande till de 

studenter som inte har misslyckade studieresultat vilket kan sättas i relation till tidigare forskning som 

fastslagit att studenter som fuskar generellt har lägre betyg än de som inte fuskat (Holleque 1982). 

Det är emellertid problematiskt att utifrån denna studie fastslå att studenter som fuskat generellt har 

lägre betyg än övriga studenter och att det har påverkat deras handlingar. I resultatet framkommer 

dock att särskilda studenter har begått handlingar som föranlett disciplinära åtgärder vars motivering 

endast var att uppnå ett godkänt betyg i en specifik kurs. Det är således rimligt att anta att i den 

specifika kursen har studenten en lägre kunskapsnivå med utgångspunkt i att det akademiska fusket 

inte fyller en funktion om studenter har den kunskapsnivå som krävs för att uppnå ett godkänt betyg, 

då faktorerna tidsbrist och stress kan uteslutas från detta teman. 

     Det framkommer i resultatet att vissa studenter motiverar sina handlingar med att påpeka försvå-

rande omständigheter som exempelvis dyslexi eller personliga problem som en förklaring av händel-

ser vilka har lett till disciplinära åtgärder. Den försvårade omständigheten rådande dyslexi medför en 

problematik gällande läs- och skrivsvårigheter, vilket i resultatet framhålls påverka särskilda studen-

ters möjligheter att uppnå universitetskraven. Den bristande länken mellan studenternas resurser i 

form försvårande omständigheter kan betraktas i anslutning till Mertons (1938) strainteori inom ka-

tegorin innovation, som implicerar att individer inte har medlen till att uppnå målen och tilltar alter-

nativa medel för att förverkliga målen (Merton 1938). Strainteorin kan således tolkas utifrån att stu-

denters handlingar är ett resultat av bristande resurser eller förutsättningar för att uppnå universitets-

målen. I resultatet är det emellertid sällsynt att studenterna direkt motiverar sina handlingar utifrån 

ovanstående resonemang, utan påtalar snarare svepande motiveringar som indirekt inkluderar försvå-

rande omständigheter vilka har påverkat deras handlingar som exempelvis dyslexi, utbrändhet, bris-

tande hälsa, lägre teoretiska kunskaper och koncentrationssvårigheter. Det implicerar emellertid inte 

att samtliga studenter som har försvårande omständigheter per automatik begår handlingar som re-

sulterar i disciplinära åtgärder. 

     I resultaten har stress och tidsbrist framträtt som ett motiv till varför studenterna begått handlingar 

som föranlett disciplinära åtgärder. Tidsbrist är den faktorn som framkallar stress och är motiveringen 

till att studenter har glömt att referera korrekt alternativt utelämnat att referera och således blivit 
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misstänkta för akademiskt fusk. Den uppkomna tidspressen i resultatet kan i särskilda fall härledas 

till studenternas personliga förhållanden som inte tillåter studenterna att studera i den utsträckning 

som krävs för att uppnå ett godkänt betyg. Resultatet avviker från den tidigare forskningen som ex-

empelvis Labeff et al. (1986) studie som påvisade att fuskande studenter tenderar att ha ett lägre 

engagemang och ägnar ner tid åt fritidsaktiviteter än övriga studenter. Studenterna motiverar särskilda 

handlingar med tidsbrist och stress i resultatet men de uppger inte det personliga engagemanget som 

betydande faktor eller motivering till deras handlingar som har föranlett disciplinära åtgärder. Det 

faktum att studenterna enbart motiverar sina handlingar med tidsbrist eller stress och sällan berättar 

varför de upplever stress eller har tidsnöd kan tolkas utifrån Goffmans (2015) begrepp intrycksstyr-

ning som innebär att individer kan använda kommunikationstekniker som implicerar att de medvetet 

utelämnar negativ information eller är otydliga i sin kommunikation för att etablera ett positivt intryck 

på sin publik (Goffman 2015). 

Det förekommer i materialet att särskilda studenter motiverar sina handlingar med att framföra att 

misstankarna om akademiskt fusk orsakats av deras okunskap och att de således har misstolkat uni-

versitetets regelverk. Resultatet påvisar att inramningsbegrepp och definitionen av ”ramen” d.v.s. 

kontexten som ur ett studieperspektiv är regelverket, används för att förklara studenternas felaktiga 

subjektiva tolkning i förhållande till deras handlingar som föranlett disciplinära åtgärder. Det medför 

att den subjektiva tolkningen kan vara “rätt” utifrån individens perspektiv och inramningen av kon-

texten, men parallellt vara felaktig sett till de reella förhållandena (Goffman 1986). 

     De subjektiva tolkningarna kan i särskilda fall härledas till studenternas tidigare erfarenheter som 

presenteras i resultatet och omfattar deras tidigare studier på gymnasienivå eller utomlands, där både 

kraven men sannolikt även hur man skall skriva och hantera inlämningsuppgifter eller uppsatser kan 

variera kraftigt i relation till svensk universitetsnivå. Det är därför rimligt att anta att dessa studenter 

har agerat med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och har därmed förmodat att de har agerat på 

ett akademiskt korrekt sätt utifrån deras inramning av kontexten. I de ärendena existerar det således 

en diskrepans mellan studenternas tolkningar och okunskap gällande universitetets regelverk i förhål-

lande till det reella regelverket. Det faktum att särskilda studenter i resultatet motiverar sina hand-

lingar utifrån subjektiva feltolkningar som indirekt är en felaktig inramning av kontexten, kan anses 

vara en direkt desorganisering i förhållande till det rådande regelverket. Desorganisering är likaledes 

en egenskap som överensstämmer med ett fuskbeteende i enighet med Williams et al. (2010). 

     I det empiriska resultatet framträder ärenden där studenter motiverar sina handlingar med att de 

orsakats av misstag, okunskaper och feltolkningar. Det är emellertid problematiskt att avväga hur 

sanningsenliga studenternas motiveringar är i förhållande till exempelvis förståelsen för Goffmans 

(1986) inramningsbegrepp som påtalar att subjektiva tolkningar i vissa fall kan särskiljas från reella 

situationer eller ur ett studieperspektiv d.v.s. regelverket. Det skall sättas i relation till det faktum att 
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studenter även har ett ansvar att tillhandahålla information som skall tillåta de att utföra sina studier 

på ett korrekt sätt. Beslutsfattande rådande disciplinära åtgärder är ohållbar om man bortser från stu-

denternas individuella ansvar. 

     I beslutsrapporterna motiverar studenterna sina handlingar inför disciplinnämnden som skall be-

sluta om handlingarna är så allvarliga att en avstängning från universitetet är aktuellt. De givna för-

utsättningar bör även beaktas utifrån att det kan finns en risk att särskilda studenter i likhet med 

Goffmans (2015) intrycksstyrning försöker påverka vilket intryck disciplinnämnden får av studenten. 

När studenterna skall motivera sina handlingar inför disciplinnämnden kan det betraktas som ett roll-

framträdande som utspelas i den främre regionen och i rollen ingår att projicera hur studenterna defi-

nierar situationen d.v.s. handlingarna som föranlett disciplinära åtgärder. Det kan således vara i stu-

denternas intresse att förmedla ett positivt intryck genom exempelvis att vilseleda eller utelämna be-

tydande information med syfte att undvika avstängning från universitetet. Goffman (2015) menar att 

ett sådant rollframträdande inte är otänkbart beroende på att det finns många individer som har moti-

ven men likaledes kapaciteten till att förvränga fakta, men rädsla och eventuella skuldkänslor kan 

möjligen avvärja dem från att detta. Disciplinnämnden skall senare ta ställning till hur studenterna 

motiverar sina handlingar och bedöma om de gjort sig skyldiga till akademiskt fusk utifrån regelver-

ket vilket är i likhet med vad Goffman (2015) hävdar en publik skall göra när de försöker skapa en 

uppfattning om en individs trovärdighet i framträdandet. 

     Ur ett sociologiskt perspektiv behöver man ta hänsyn till under vilka omständigheter individer 

motiverar sina handlingar och hur det kan påverka studenters förklaringar. Den avgörande faktorn 

sett till de rådande omständigheterna för studenterna är det faktum att de är i en utsatt situation utifrån 

ett studieperspektiv och riskerar en avstängning, vilket kan påverka deras möjligheter att studera. Det 

medför att motiveringarna bör betraktas och tolkas utifrån de omständigheter som de framfördes för 

att öka förståelsen för hur studenterna motiverar sina handlingar. I resultatet framför studenterna säl-

lan att de medvetet har försökt vilseleda en examination eller använt otillåtna medel, vilket kan vara 

till följd av den utsatta positionen studenterna befinner sig i och genom att förvränga eller undanhålla 

information projicerar ett positiv intryck av sig själv eller etablerar en förståelse av sin publik för 

handlingarna. Studenterna kan sannolikt även känna en rädsla för repressalier och i kombination med 

att de inte kan bli bestraffade med att fara med osanning eller utelämna information inför disciplin-

nämnden öppnar upp möjligheten att studenterna efterrationaliserar eller förvränger sina motiveringar 

för att undvika disciplinära åtgärder.  
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8.  Diskussion 

  

     Syftet med denna studie är att belysa hur studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder 

motiverar sina handlingar. Den första forskningsfrågan redogör för vilka typer av handlingar som har 

föranlett disciplinära åtgärder och den andra forskningsfrågan redogör för hur studenterna motiverar 

sina handlingar som har föranlett disciplinära åtgärder. I kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån 

syftet och forskningsfrågorna samt en kritisk reflektion över studien. Det avslutande avsnittet presen-

terar förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

8.1  Resultatdiskussion 

     Den första forskningsfrågan som diskuteras omfattar vilka handlingar som föranlett disciplinära 

åtgärder. I resultatet presenterades två former av handlingar som föranlett disciplinära åtgärder, fusk-

formerna plagiat och otillåtna hjälpmedel. Av resultatet framgår det att studenternas handlingar pla-

cerades i högre utsträckning inom fuskformen plagiat än otillåtna hjälpmedel, vilket är i enighet med 

Universitetskanslersämbetets (2015) rapport som fastslog att plagiat är den vanligaste fuskformen. 

Resultatet kan dock ge en missvisande bild utifrån det faktum att universitetet har förbättrat sitt arbete 

mot fusk, i synnerhet mot plagiat (KAU 2016-08-16). Det kan innebära att det har upptäckts mer 

handlingar som klassas som plagiat till skillnad från otillåtna hjälpmedel. I kombination med det 

påvisar ett flertal från den tidigare forskningen att det finns ett extensivt mörkertal gällande det aka-

demiska fusket (Labeff et al. 1986, Williams et al. 2010). Det kan medföra att resultatet i denna studie 

rådande studenternas handlingar kan vara delvis missvisande beroende av att studien undersöker stu-

denter som blivit avstängda från universitet d.v.s. explicit de som avslöjats och således inte samtliga 

studenter som möjligen har fuskat i sina akademiska studier. Med bakgrund av vetenskap om att 

mörkertalet är extensivt parallellt med att det inte framgår vilken av fuskformerna som mörkertalet 

syftar till, är det rimligt att anta att mörkertalet är dominerande i den fuskform där universiteten har 

svårigheter att upptäcka det akademiska fusket d.v.s. implicit otillåtna hjälpmedel. 

     Resonemanget är essentiellt att framföra utifrån att studiens forskningsfråga omfattar formule-

ringen ”blivit föremål för disciplinära åtgärder” och skall således inte förväxlas med att studien i sitt 

resultat gör anspråk på att belysa det akademiska fusket som helhet. Det akademiska fusket som hel-

het måste inkludera studenter som har fuskat men som inte avslöjats, vilket kan vara problematiskt. 

Resultatet är ur ett sociologiskt perspektiv delvis bristfälligt till följd av att studien endast undersöker 

handlingar som medfört disciplinära åtgärder och inte ur ett helhetsperspektiv. Konsekvensen av det 

är att ur ett sociologiskt perspektiv saknas full kännedom om vilka handlingar studenter begår eller 
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metoder som används som utgör akademiskt fusk enligt regelverket. Det kan betraktas som hand-

lingar som utspelas i det Goffman (2015) menar är den bakre regionen där publiken inte har insyn 

och blir endast synliga i den främre regionen när handlingarna upptäckts. 

     Den andra forskningsfrågan som diskuterades omfattade hur studenter motiverar sina handlingar. 

I resultatet motiverar studenterna sina handlingar med pressade studiesituationer och bristande re-

surser, tidsbrist och stress, okunskaper och feltolkningar av regelverket samt misstag. 

     I resultatet redogjordes det för att studenter i särskilda ärenden motiverade sina handlingar med 

försvårande omständigheter, bristande kunskapsnivåer i specifika kurser samt personliga problem. I 

anslutning till Merton (1938) strainteori kan dessa individers bristande medel riskera att leda till att 

de tilltar alternativa medel för att uppnå målen, exempelvis kan studenter med bristande medel tillta 

alternativa medel som fusk för att uppnå universitetsmålen. Huvudtesen i strainteorin och detta reso-

nemang är således att individer saknar eller har bristande medel för att uppnå målen. Det implicerar 

emellertid inte att studenterna har permanenta bristande medel, utan det kan förändras över tid d.v.s. 

individers resurser eller medel kan förbättras eller försämras till följd av skiftande förutsättningar. 

Begreppet resurser kan inkludera faktorer som exempelvis vilken tid som studenten tillåts att dispo-

nera till sina studier, individuell kunskapsnivå samt personliga problem och dyslexi som kan påverka 

studenternas möjligheter att för tillfället etablera ett godkänt betyg. 

     Det framkommer i resultatet att särskilda studenter framhåller tidsbrist och stress som en orsak till 

deras handlingar. I beslutsrapporterna utvecklar studenterna dock sällan varför de har tidsbrist d.v.s. 

huvudanledningen till stressen. Det försvårar möjligheten att placera studenternas motiveringar i ett 

större sammanhang. Resonemanget implicerar att det kan vara problematiskt att inte placera studen-

ters motiveringar i ett större sammanhang d.v.s. för att öka förståelsen ur ett sociologiskt perspektiv 

för studenternas motiveringar behöver man likaledes ha kännedom om varför studenten upplever 

stress och tidsbrist d.v.s. huvudmotiveringen. 

     Resultatet i studien påvisar likaledes att studenterna motiverar sina handlingar med misstolkningar, 

okunskap och misstag. Det är rimligt att anta att särskilda studenter har misstolkat regelverket till 

följd av felaktiga tolkningar i likhet med Goffman (1986) inramningsbegrepp d.v.s. att deras subjek-

tiva tolkningar har varit ”rätt” utifrån det subjektiva, men felaktiga sett till de reella förhållandena. 

Studenternas motivering avseende misstolkningar eller okunskap rådande universitetets regelverk 

förklarar dock inte varför studenterna inte har kontrollerat eller tagit del av informationen gällande 

hur ett akademiskt arbete skall hanteras och sammanställas. De motiveringar som presenteras i resul-

tatet skall man förhålla sig kritisk mot utifrån förförståelse av Goffman (2015) intrycksstyrningsbe-

grepp i kombination med att studenternas motiveringar i beslutsrapporterna skedde under särskilda 

omständigheter där studenterna riskerade att bli avstänga från universitet. 
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8.2  Slutsats 

     Syftet med denna studie är att belysa hur studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder 

motiverar sina handlingar. Den första forskningsfrågan redogör för vilka typer av handlingar som har 

föranlett disciplinära åtgärder. Studien kan fastslå att den vanligaste handlingen som föranlett disci-

plinära åtgärder är plagiat. Tillvägagångssättet i fuskformen plagiat varierar i det avseendet att den 

ursprungliga texten kan härstamma från studenter från utomstående universitet, kurskamrater eller så 

kan plagiatet vara resultatet från samarbete mellan studenter. I fuskformen otillåtna hjälpmedel kan 

studien fastslå att tillvägagångssättet är likartat i den bemärkelsen att studenterna medför ett otillåtet 

hjälpmedel in på salstentamen. Det som varierar i denna fuskform är vilken typ av hjälpmedel stu-

denten medtar som exempelvis lappar, blad eller mobiltelefon.   

     Den andra forskningsfrågan redogör för hur studenterna motiverar sina handlingar som har föran-

lett disciplinära åtgärder. Studien kan fastslå att studenternas motiveringar för deras handlingar vari-

erar, men kan härledas till pressade studiesituationer och bristande resurser, tidsbrist och stress, 

okunskaper och feltolkningar av regelverket samt misstag. 

 

8.3  Kritisk reflektion över studien 

     I studien används beslutsrapporter där studenterna skall kommentera och motivera deras hand-

lingar gällande misstanke om akademiskt fusk. Den kan anses vara en pressad situation för studenten 

i den bemärkelsen att de riskerar avstängning från universitetet. Det faktum att studenten riskerar en 

avstängning kan sannolikt påverkat de motiveringarna som framförts i beslutsrapporterna och kan 

således indirekt påverka tillförlitligheten i denna studie. Ett tillförlitligare tillvägagångssätt skulle 

vara att intervjua studenter som redan varit avstängda från universitet beroende av att studenterna 

under sådana omständigheter inte känner pressen från att riskera en avstängning och kan således dis-

kutera motiveringarna mer öppet och friare. 

     Denna studie begränsas till följd av att den tidigare forskningen gällande akademiskt fusk är ringa 

i kombination med att beslutsrapporterna inte tillåter fördjupande information om motiveringarna, 

vilket exempelvis intervjuer skulle tillåta. Det begränsar studiens möjlighet att analysera resultatet 

med samtlig tidigare forskning som presenteras i studien, utan att spekulera. 

     Det går även att diskutera huruvida den tidigare amerikanska forskningen är otidsenlig, som ex-

empelvis Labeff et al. (1986) och Holleque (1982), kan riskera att påverka denna studie negativt. Det 

kan inte uteslutas att de kulturella skillnader som existerar och den förändrade tidsperioden kan på-

verka i vilken utsträckning studenter fuskar och vilka egenskaper dessa studenter innehar. Det faktum 

att de svenska och amerikanska utbildningsinstitutioner skiljer sig åt, framförallt utifrån att en svensk 
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akademisk utbildning är kostnadsfri, vilket är i motsatt till de flesta amerikanska akademiska utbild-

ningar. 

     I ett amerikanskt studieperspektiv kan det innebära att diverse mål som exempelvis stipendium för 

ekonomiskt stöd är direkt avgörande för möjligheten att studera och avviker således i förhållande till 

ett svenskt studieperspektiv, men likaledes det faktum att det i högre grad kan påverka studiepressen 

och riskerna att studenterna tilltar fusk som en strategi för att etablera ett godkänt betyg. Det kan 

medföra att slutsatserna kan vara inkorrekta i jämförelse med nutidens reella förhållande rådande det 

akademiska fusket och att forskningen således har en lägre generaliserbarhet ur ett svenskt perspektiv. 

Trots det faktum kan diskussionen samtidigt föras i motsatt riktning d.v.s. att motiveringar till akade-

miskt fusk och studenters mål som exempelvis etablera goda betyg eller ett godkänt betyg som är 

obligatoriskt för att klara en utbildning kan möjligen vara universella och oföränderliga över tid vilket 

kan implicera att tillämpningen av den tidigare amerikanska forskningen är befogad. 

     I denna studie inkluderas endast beslutsrapporter från Karlstads universitet, vilket kan försvåra för 

en generalisering av resultatet och slutsatsen utifrån förutsättningen att studenterna från Karlstads 

universitet markant avviker från övriga studenter. En studie som inkluderar beslutsrapporter från 

samtliga svenska universitet hade möjliggjort för en generalisering. 

 

8.4  Förslag till vidare forskning 

     I studien presenterades studenternas motiveringar utifrån beslutsrapporterna och med bakgrund av 

det tidigare resonemanget skulle det vara intressant att intervjua studenter som redan har varit av-

stängda från universiteten. Min personliga övertygelse är att intervjuer skulle öka både förståelsen för 

varför studenter fuskar men likaledes tillförlitligheten för de motiveringar som studenterna anger. 

     I den tidigare amerikanska forskningen fastslås det att mörkertalet gällande det akademiska fus-

kandet är extensivt. Det skulle vara intressant att undersöka om mörkertalet är lika extensivt i Sverige 

som vad den amerikanska forskningen påvisar. Givet att den amerikanska forskningen rådande mör-

kertalet kan appliceras på svenska universitet är det i min mening allvarligt då universiteten produce-

rar studenter med bristande kunskaper. I det förebyggande arbetet mot akademiskt fusk behövs såle-

des ytterligare forskning rådande grundproblematiken d.v.s. anledningarna till varför särskilda stu-

denter väljer att fuska. 
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