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as on interviews with staff in two colleges/universities in 
Sweden. This material is analysed with a qualitative 
approach, and the theoretical lenses used are ethics and 
information literacy. The result shows that the most common 
causes of plagiarism according to the students themselves are 
lack of knowledge, a problematic private situation or that 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Informationskompetens har varit ett ämne för biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning under många år. Det har beskrivits på flera olika sätt, men beskrivningarna 
har gemensamt att informationskompetens handlar om att söka och använda 
information. Däremot kan, enligt Pilerot och Hedman (2009, s. 8), sättet man utvecklar 
eller undervisar för informationskompetens skilja sig åt, beroende på vilket perspektiv 
som anläggs. Den behavioristiska ansatsen fokuserar på informationskompetens som en 
färdig uppsättning förmågor, medan det fenomenografiska perspektivet istället vill 
belysa individens förståelse av information såväl som omvärld. Ett tredje perspektiv är 
det sociokulturella, som inriktar sig på hur människan blir informationskompetent i 
samspel med andra (Pilerot och Hedman, 2009, s. 13). En faktor som ofta lyfts fram 
som ett tecken på god informationskompetens är att information används inte bara 
effektivt utan även etiskt (Pilerot och Hedman, 2009, s. 17). Det leder oss in på ämnet 
för den här uppsatsen. I det snabbt växande informationssamhället ställs det allt högre 
krav på studenters informationskompetens. Det främjar en god utveckling av kunskaper 
och förmågor om studenten kan förhålla sig på ett akademiskt korrekt sätt till sina källor 
i samband med olika uppgifter under utbildningens gång. Undervisningen som bedrivs 
vid högskolebibliotek syftar till att utveckla dessa förmågor inför det kommande 
arbetslivet, vilket medför att förebyggandet av plagiering är viktigt att belysa då 
plagiering indikerar att det akademiskt korrekta användandet av information brister.  

Plagiering är ett växande problem på högskolan och den mest frekventa orsaken till att 
studenter stängs av, enligt en aktuell granskning (Tenfält, 2018, s. 8-9) genomförd på ett 
20- tal lärosäten av Dagens Nyheter. Många studenter har svårt att se gränsen mellan att 
skriva sin uppsats med egna ord och att samtidigt använda sig av tidigare forskning. 
Ytterligare ett problem är att synen på plagiat kan skilja sig mellan olika discipliner 
(Tenfält, 2018, s. 8-9), vilket också har lyfts fram av Gullifer och Tyson (2013, s. 1202). 
Andra forskare problematiserar termen plagiering genom att främst se den som en 
diskurs bland studenter och personal, istället för en reell och uniform företeelse 
(Gourlay & Deane, 2012, s. 19). Som utgångspunkt för denna kandidatuppsats behöver 
vi därför förhålla oss till en definition av begreppet.  
 
Urkund (2018, s. 2), som är en vanlig resurs för plagieringskontroll, betonar att elever 
och studenter alltid måste undersöka vad respektive skola eller lärosäte anser vara 
plagiat innan de börjar skriva. Det kan nämligen skilja sig åt, men oftast handlar det om 
att citera och referera enligt vissa fastställda riktlinjer, eller vilket slags samarbete som 
är tillåtet vid inlämningsuppgifter. Studenten behöver prata med sin lärare eller läsa 
någon av de guider för skrivande som är vanligt förekommande vid högskolor samt 
annan information som högskolan framställer. Som grundregel framhåller Urkund att 
plagiat inte nödvändigtvis behöver innebära att texten i sig är mer eller mindre identisk 
med originalkällan, utan det kan också betyda att strukturen eller tankegångarna är 
likartade. Idéer som framställs som författarens egna måste under alla omständigheter 
vara det (Urkund, 2018, s. 3).  
 
Hur plagiering ska hanteras i de fall det upptäcks är reglerat i Högskoleförordningen, 
kapitel 10. Där framgår det att de två disciplinära åtgärderna som finns tillgängliga är 
varning och avstängning från undervisning. Det senare gäller i högst sex månader. Varje 
högskola har en disciplinnämnd som handlägger de ärenden som uppstår. Studenten ges 
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tillfälle att yttra sig under en inledande utredning av rektor, vilken antingen inte leder 
till någon åtgärd, föranleder en varning, eller lämnas till disciplinnämnden för prövning. 
I de fall då studenten ställs inför nämnden har studenten rätt att yttra sig ännu en gång. 
Då nämnden beslutar om avstängning verkställs det omedelbart om inget annat anges i 
beslutet (SFS 1993:100).  
 
 

1.2 Problemformulering 

Högskolan ska förbereda studenterna för yrkeslivet och samverka med omvärlden. 
Högskolebibliotekets roll att genom pedagogisk verksamhet främja en ökad 
informationskompetens, till nytta för samhällsutvecklingen, är därför mycket viktig. I 
ett socialt hållbart samhälle behöver ny kunskap hela tiden produceras, inte gammal 
kunskap reproduceras. Samtidigt har studenterna ett helt nytt informationslandskap att 
förhålla sig till och lära sig använda på ett självständigt sätt. Ibland går det fel och 
plagiering är ett faktum, vilket i bakgrunden har beskrivits som ett växande problem.  
 
Frågan är vilka orsaker som ligger bakom plagiering, och hur högskolans olika instanser 
på bästa sätt kan förebygga det. Om det finns mönster i förklaringarna som studenterna 
uppger till det inträffade, går det därmed att dra slutsatser kring hur det kan undvikas. 
Det här är ett hittills outforskat problem när det handlar om svenska lärosäten, vilket 
leder till att det är särskilt relevant att undersöka det. Biblioteks- och 
informationsvetenskapen gynnas genom ett belysande av särskilda aspekter av 
informationskompetens, medan bibliotekariens roll i det förebyggande arbetet klarnar.  
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att åskådliggöra högskolestudenters angivna orsaker till plagiering med hjälp 
av etiska teorier, samt att utifrån dem och en modell för informationskompetens bidra 
med kunskap som kan underlätta för bibliotekarier och lärare att lyfta fram vissa 
områden inom informationskompetens i undervisning.  
 
 
Syftet uppnås genom att följande frågeställningar besvaras: 
 

● Med vilka etiska förklaringsmodeller kan studenters angivna orsaker till 
plagiering förstås, och hur kan högskolan arbeta förebyggande utifrån dem? 
 

● I vilken utsträckning kan olika perspektiv på informationskompetens bidra till en 
ökad förståelse kring förebyggande åtgärder mot plagiering och bibliotekariens 
roll i det här arbetet? 

 
 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad genom att enbart undersöka disciplinärenden vid svenska 
lärosäten, och enbart från år 2017. Vidare redovisas enbart de disciplinärenden som 
berör just plagiering i samband med inlämningsuppgifter. Avgränsningarna motiveras 
med att materialet är omfattande nog för en uppsats av det här slaget.  
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2. Tidigare forskning  
 

I föreliggande kapitel redovisas först forskning kring orsaker till plagiering, vilken följs 
av forskning kring förebyggande åtgärder. Litteraturen har sökts fram i databaserna 
LISA och LISTA, samt med hjälp av bibliotekskataloger.  

Granitz och Loewy (2007, s. 293-303) redovisar högskolestudenters angivna orsaker till 
plagiering i de fall då det upptäcks. Studien är genomförd vid ett universitet i USA, där 
studenterna får skriva en redogörelse till rektorn gällande varför de har plagierat. 
Utsagorna om orsakerna analyseras av forskarna med hjälp av sex olika etiska teorier 
och resultatet redovisas kvantitativt. Utifrån den analysen ger de förslag på hur man som 
lärare, professor eller högskola som institution kan förebygga plagiering, kopplade till 
respektive etisk teori. Grundtanken är att man genom att förstå studenternas tankesätt 
kan bemöta problemet på olika, väl genomtänkta, sätt. Granitz och Loewy föreslår 
framtida forskning kring huruvida de angivna orsakerna har förändrats med tiden eller 
inte. Min studie vill därför svara på detta genom att belysa vilka orsaker 
högskolestudenter i Sverige uppger idag, då de får tillfälle att förklara sig under 
pågående utredning. Forskarnas förslag på åtgärder diskuteras och jämförs i avsnittet 
”Diskussion och slutsatser” med synpunkter från högskolepersonal som kommer i 
kontakt med plagiering.   

I svensk forskning är orsaker till plagiering sparsamt behandlat. Trost (2009, s. 371-
374) redovisar en kvantitativ undersökning som ger en bild av frekvensen med vilken 
högskolestudenters plagiering utförs. Studien utgår ifrån ett resonemang om att 
sociologer ofta beskriver svenskar som ärliga och hårt arbetande, men även här sker det 
som hon kallar oärligt akademiskt beteende. I studien belyser hon också på vilka olika 
sätt det visar sig. Några exempel är att kopiera material från en annan student utan 
dennes kännedom, otillbörligt samarbete och att inte referera tillräckligt noggrant. Trost 
diskuterar dock inte varför studenterna har tagit till de här metoderna, vilket gör att det 
finns ett behov av att undersöka det här. Forskaren föreslår, förutom framtida forskning 
om orsaker, även forskning om förebyggande av plagiering.  

Volkov, Volkov och Tedford (2011, s. 23-27) tar sin utgångspunkt i en 
forskningsöversikt över vad som har skrivits om orsaker till plagiering såväl som 
förebyggande åtgärder vilket gör att studien är relevant för min uppsats. De undersöker 
med hjälp av formativ (framåtsyftande) feedback gällande referenshantering om det 
leder till en ökad förståelse för vad plagiering är och hur det kan undvikas. Den här 
feedbacken ingår i ett större undervisningsprojekt där studenterna på olika sätt inom 
ramen för en kurs får kunskap om plagiering. Ett underliggande syfte med deras studie 
är att belysa några orsaker till att studenter har problem med att förhålla sig självständigt 
till text. De nämner exempelvis otydliga regler på högskolan och bristande 
bakgrundskunskaper. Det främsta bidraget från Volkov et al. (s. 27-32) är just 
upptäckten att formativ feedback gör studenterna mindre benägna att plagiera i 
framtiden, genom en ökad förståelse för fenomenet, och därmed läggs ett stort ansvar på 
lärarna. Studien lyfter också fram de problem som studenter med andra modersmål än 
undervisningsspråket upplever i de här avseendena, och föreslår framtida forskning om 
det.  

Litteraturen om förebyggande arbete mot plagiering fokuserar ofta på samarbete mellan 
olika instanser på högskolan. Ekstrand och Seebass (2009, s. 96) betonar dock att 
utvärderingar av och systematiskt arbete kring integreringen av informationskompetens 
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i undervisning sällan sker utifrån både ett biblioteks- och ett akademiperspektiv. Min 
studie innefattar empiriskt material från olika personalgrupper på lärosätena såväl som 
studentgruppen, och bidrar därmed till den här diskussionen. Ekstrand och Seebass (s. 
84-87) lyfter fram att många lärare på högskolor inte i tillräckligt hög grad låter 
undervisningen genomsyras av att utveckla studenternas informationskompetens. 
Lärarna är ofta positiva till att få besök av bibliotekarier, men utöver de här sporadiska 
insatserna arbetar lärare och bibliotekarier inte integrerat. Det krävs ett ökat samarbete 
för att lära studenterna att exempelvis förhålla sig självständigt till sina källor. 
Författarna beskriver ett projekt som de har drivit i Kristianstad och diskuterar vilken 
roll lärare respektive bibliotekarier bör ha. Utifrån en diskussion om de två gruppernas 
skilda diskurser och arbetssituationer föreslår de att informationskompetens skrivs in i 
kursplanerna och att bibliotekarierna får delta mer i klassrummet. En viktig roll för 
bibliotekarien blir då att undervisa lärarna snarare än studenterna (Ekstrand & Seebass, 
2009, s. 97). 

Nolin (2009, s. 257- 259) belyser forskares och bibliotekaries roller genom att ta sin 
utgångspunkt i hur de förändras i och med det nya informationssamhället. Han menar att 
då de två professionerna inte har samma förbindelser med varandra längre, leder det till 
att deras respektive kunskapspraktiker försvagas. Då forskare ofta undervisar på 
högskolan blir det här relevant i anslutning till Ekstrand och Seebass (2009, s. 84-87). 
Nolin ser en risk i att bibliotekarier går mot att vara en informationspraktiker snarare än 
en kunskapspraktiker, vilket ger en minskad status. Forskarna genomgår en likartad 
process. Vidare hävdar Nolin (s. 278) att det sociokulturella perspektivet på 
informationskompetens är gynnsamt i samarbetet professionerna emellan. 
Informationskompetens är enligt honom inte något som man lär sig och sedan behåller 
livet ut.  

Nolin (2013, s. 509-516) ger konkreta förslag på hur forskarnas respektive 
bibliotekariernas arbetsområden kan definieras och samtidigt berika varandra. Forskare 
har ett bottom- up- perspektiv genom sin expertkunskap inom sitt fält, medan 
bibliotekarier har ett top- down- perspektiv på hur informationssökning och -användning 
fungerar. Därför är det bra för båda parter med ett rikt samarbete. Nolin ger vidare 
förslag på tjänster och samarbetsstöd som bibliotekarien kan vara behjälplig med och 
därmed knytas hårdare till forskarvärlden. Nolin behandlar inte plagiering i sig, men 
bidrar till en bakgrundsbild av hur samarbetet mellan bibliotek och akademi ser ut och 
skulle kunna utvecklas, och är därmed relevanta för den här studien. 

Santos et al. (2017, s.761-768) redogör för en kvantitativ studie om lärares olika 
förhållningssätt till plagiering. Forskarna beskriver hur tidigare forskning om ämnet 
oftast har fokuserat på ämnet som ett etiskt problem, medan det istället är gynnsamt att 
fundera över hur själva undervisningen kan stimulera eget kreativt och kritiskt tänkande 
för att på så sätt minska förekomsten av plagiering. De lyfter fram uppfinningsrikedom 
med problemlösande och argumenterande examinationsuppgifter som den främsta 
förebyggande åtgärden, och har sett att i västvärlden går den här utvecklingen mer 
framåt än i landet för studien, Brasilien. Den här tanken om utformning av uppgifter är 
relevant för min studie.     

Nadelson (2007, s. 72-74) bidrar också med en kvantitativ studie, dock inriktad på 
högskolelärares erfarenheter. Resultatet exemplifierar olika former av oärligt 
akademiskt beteende som de upplever i sina klassrum, dels hur de upptäcker det samt 
vilka förebyggande åtgärder de använder sig av. För min studie är det senare relevant. 
Av de 72 lärarna i studien uppger drygt hälften att de har undervisat sina elever i 
referenshantering och diskuterat disciplinära åtgärder med dem. I de fall där lärarna 
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direkt underkänner studenten i en kurs då plagiat upptäcks gick rapporterade fall av 
plagiering ner signifikant. Det resultatet indikerar ett visst förhållningssätt till straff 
vilket är relevant för diskussionen i den här uppsatsen. Nadelson (s. 67-69) hänvisar 
också till tidigare forskning om hur lärares enkla och specifika information i 
klassrummet är mycket viktig för hur studenterna sedermera kommer att bete sig. Enligt 
de här studierna är studiemiljön, med ett betonande av akademisk integritet och vad det 
innebär att vara en del av en tradition, den främsta faktorn för ett gott etiskt beteende 
hos studenter. Författaren föreslår ytterligare forskning om hur förebyggande arbete mot 
plagiat kan se ut (Nadelson, 2007, s. 75).  

Carroll och Appleton (2001, s. 9-25) redogör för mängder av förebyggande åtgärder 
baserade i tidigare forskning. Författarna diskuterar vad personal på högskolor kan göra 
för att minska plagiering, men nämner inte bibliotekarierna specifikt. Fokus ligger på att 
plagiering bäst motverkas genom ett samarbete mellan alla nivåer på högskolan (Carroll 
& Appleton, 2001, s. 36-37). De högsta nivåerna, högskolestyrelsen och även 
Högskoleverket om man ser till svenska förhållanden, har ett särskilt ansvar för att se 
till att regler förtydligas och efterföljs. Mellan olika akademier måste det också finnas 
konsensus i hur man hanterar plagiat och vilken information som går ut till studenterna. 
En stor del av innehållet handlar om disciplinära åtgärder, men inte bara om att de måste 
finnas och vara konsekventa utan även att de ska gynna inlärning. Det är också tydligt 
att lärarna har en viktig roll, då många av åtgärderna handlar om att se över 
utformningen av uppgifter och att undervisa i referenshantering i anslutning till sitt 
ämne (Carroll & Appleton, 2001, s. 9-12). 

Lampert (2008, s. 35-61) fokuserar däremot på bibliotekariens roll i arbetet mot 
plagiering och har informationskompetens som teoretiskt ramverk, vilket gör att hennes 
resonemang är relevanta för den här uppsatsen. Baserat i en diger forskningsöversikt om 
hur diskussionerna om bibliotekariens roll har utvecklats genom årens lopp, föreslår hon 
att bibliotekarier kan undervisa i referenshantering och samarbeta med lärare för att göra 
ämnesspecifika insatser. Vidare ser hon behovet av att bibliotekarier samarbetar med 
exempelvis skrivarverkstäder, elevkåren, organisationer för internationella studenter, 
pedagogiska utvecklingsgrupper och administrativ personal, exempelvis med att 
utveckla riktlinjer mot plagiering. Därmed framträder möjliga samarbeten på ett mer 
specifikt sätt än i exempelvis Ekstrand och Seebass (2009, s. 84-87). Lampert (s. 75-87) 
redogör också för hur modeller för informationskompetens kan bidra med hjälp i det här 
arbetet. Hon åskådliggör hur den ansats bibliotekarien har inför lärande som individuellt 
eller kollektivt kan påverka vilket sätt man väljer att undervisa på, samt diskuterar för- 
och nackdelar med olika modeller. Avslutningsvis ger hon många konkreta exempel på 
hur uppgifter kan utformas för att undvika plagiering (Lampert, 2008, s. 119-129). 

Gibson och Chester- Fangman (2011, s. 132-145) beskriver en studie där de har 
undersökt vad högskolebibliotekarier redan gör för att motverka plagiering. Studien 
visar att de allra flesta ser det som sin uppgift, medan enstaka informanter anser att 
enbart lärarna ska ägna sig åt det. Ett fåtal beskriver att de redan har undervisat forskare 
och andra lärare i hur de ska lära ut referenshantering i sina kurser, vilket anknyter till 
Ekstrand och Seebass (2009, s. 97). Endast en tredjedel uttrycker att de samarbetar med 
andra instanser inom högskolan på något sätt, för att förebygga plagiering. Gibson och 
Chester- Fangman föreslår, i likhet med Lampert (2008, s. 103-118), att bibliotekarierna 
ska bli mer involverade i att utforma riktlinjer tillsammans med övrig högskolepersonal.  

George, Costigan och Ohara (2013, s. 144-155) redovisar ett lyckat projekt där 
bibliotekarierna på University of Bradford har ansvarat för två kurser som tillsammans 
utgjorde ”The Plagiarism Awareness Programme”. Den ena var avsedd för studenter 
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som redan hade plagierat, med kurser på plats i biblioteket, och den andra blev med 
tiden en obligatorisk introduktionskurs som gavs online för alla på universitetet. Till 
skillnad från många övriga exempel i min litteraturöversikt är det i det här projektet ett 
starkt fokus på bibliotekariens uppgift att själv undervisa i och ta ansvar för de här 
frågorna. Resultatet visar att fallen av plagiering har minskat efter de här insatserna 
(George et al., 2013, s. 156). 

De viktigaste resultaten i forskningsöversikten är exempelvis att samarbete mellan 
studenter samt oklara regler kring referenshantering kan orsaka plagiering, och att lärare 
har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Lärarna behöver dock samarbeta med 
bibliotekets personal och högskolans andra instanser för att angripa problematiken kring 
plagiering på bred front. Översikten visar också på olika inställningar till införandet av 
disciplinära åtgärder samt att lärar- och bibliotekarierollen kan utvecklas i samspel med 
varandra. 

Slutligen visar forskningsöversikten att Sverige och högskolestudenter inte har 
behandlats tidigare med syftet att belysa orsaker till plagiering och tänkbara 
förebyggande åtgärder.  

 
 

3. Teori  
 

Uppsatsen är baserad på två teoretiska ramverk som är kopplade till den första 
respektive den andra forskningsfrågan. Det första ramverket är en delvis omarbetad 
version av de etiska teorierna i en tidigare publicerad artikel av Granitz och Loewy 
(2007), medan det andra utgörs av tre av de mest etablerade synsätten på 
informationskompetens. Tillsammans bildar de en variation i teoretiska utgångspunkter 
som är gynnsam för att undersöka ett problem ur olika synvinklar.  

 

3.1 Etiska teorier 

Uppsatsens första teoretiska ramverk utgörs av sex etiska teorier som används för att 
analysera högskolestudenters angivna orsaker till plagiering. Teorierna, samt de olika 
exempel på utsagor som åskådliggör dem i den här framställningen, är direkt hämtade 
från Granitz och Loewy (2007, s. 296-298). Då artikeln är skriven på engelska har jag 
översatt exemplen till svenska men behållit citationstecknen runt dem. Jag har förhållit 
mig kritiskt till författarnas beskrivningar och därmed omdefinierat några av 
kategorierna. Teorierna omnämns också som förklaringsmodeller, vilket har visat sig 
vara mer passande efter omarbetningen av kategorierna.    
 
Deontologi innebär att det finns vissa handlingar som alltid är antingen rätt eller fel i 
alla situationer, och att man därmed inte behöver ta hänsyn till att analysera tänkbara 
konsekvenser när man ställs inför ett val. Olika aspekter av deontologi kan vara 
individens egen moraluppfattning, lagar, eller religiösa regler. Ett deontologiskt 
perspektiv på plagiering kan vara att det ses som moraliskt fel, eftersom man “stjäl” 
någon annans arbete. Utsagor som då kan härledas till deontologi kan vara “Jag visste 
inte att det här var fel” eller “Jag visste inte vad plagiering var”, alltså att studenten 
pekar på bristande kännedom om hur man skriver på ett självständigt sätt, enligt Granitz 
och Loewy (2007, s. 297). Min ståndpunkt är att kategorin bättre beskrivs som just 
“bristande kunskaper”, eftersom studenterna inte nödvändigtvis tolkar situationen som 
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att de har gjort något moraliskt fel och därmed inte kan sägas ha ett deontologiskt 
förhållningssätt. “Bristande kunskaper” är därmed min kategori A.  
 
Situationsetik innebär att man alltid avgör vad som är rätt och fel utifrån respektive 
särskild situation, och alltså inte tar hänsyn till vad som är rätt och fel enligt företeelser 
som lag, religion eller förväntade konsekvenser av handlingen. Det är individens 
omständigheter här och nu som man ska ta hänsyn till. I exemplet med plagiering 
genomsyrar det här synsättet utsagor som “jag var sjuk” eller “jag var stressad”. 
Situationsetik är min kategori B.   
 
Etisk egoism går ut på att man offrar andra för sitt eget välmående eller sin egen 
förtjänst. Man tänker helt på sitt eget intresse. I fallet med plagiering skulle det här 
synsättet kunna framträda i utsagor som kretsar kring att studenten överhuvudtaget inte 
ångrar sig, alternativt skyller på läraren som exempelvis gett felaktig information om 
vad som krävs för en godkänd uppgift. Den här kategorin har jag brutit upp i två 
separata kategorier. Jag ställer mig nämligen kritisk till beskrivningen att “offra andra”, 
vilket inte alltid är fallet när någon skyller ifrån sig eller inte ångrar sig. Därför kallar 
jag min kategori C istället för “skuldförflyttning”. Det finns också rena exempel på 
”etisk egoism” i det empiriska materialet, vilket blir kategori D. 
 
Utilitarism, som ofta ställs emot deontologi, är ett synsätt där man strävar efter att nå 
största möjliga lycka för största möjliga antal människor. Det är således den starkaste 
formen av konsekvensetik, där man försöker att förutse konsekvenserna av sin handling 
och väga dess för- och nackdelar mot varandra. Studenter som ger uttryck för att 
plagiering leder till bra konsekvenser kan exempelvis säga “plagiering leder till bättre 
betyg”. Här anser jag att “konsekvensetik” är en bättre benämning än utilitarism, då 
studenten kan fokusera på goda konsekvenser men inte för största möjliga antal 
människor, då endast han eller hon själv påverkas av detta förfarande. 
“Konsekvensetik” är därmed min kategori E.  
 
Kontraktualism innebär att någon ser en situation som att de gör någon en tjänst i utbyte 
mot något annat. Här är det tänkbart att kontraktualism kan bli aktuellt då en student har 
samarbetat med någon annan. Jag behåller därmed “Kontraktualism” som är min 
kategori F.  
 
Kulturrelativism illustrerar hur uppfattningar om vad som är rätt och fel kan skilja sig åt 
från kultur till kultur. Något som anses som etiskt rätt i en kultur kan ses som det rakt 
motsatta i en annan. Fenomenet kan påträffas i påståenden om att “så här är det tillåtet 
att göra i den kultur jag kommer ifrån/i mitt tidigare hemland”. ”Kulturrelativism” är 
min kategori G.  
 
Hur teorierna har använts i analysen beskrivs i metodkapitlet. Där framgår det också att 
det under arbetets gång har trätt fram nya kategorier där två eller flera etiska 
förhållningssätt kombineras. 
 
 

3.2 Tre perspektiv på informationskompetens 
 
Pilerot och Hedman (2009, s. 7-14) beskriver tre olika perspektiv på 
informationskompetens: det behavioristiska, det fenomenografiska och det 
sociokulturella. En utgångspunkt i deras resonemang är att valet av perspektiv påverkar 
hur man talar om och bedriver undervisning i informationskompetens. I den här 
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uppsatsen diskuteras perspektiven i samband med intervjuer som har genomförts med 
personal på lärosätena angående förebyggande arbete mot plagiat.  
 
Det behavioristiska perspektivet beskrivs av Pilerot och Hedman (2009, s. 15-23) som 
att informationskompetens är en färdig uppsättning mätbara färdigheter och förmågor. 
Inte sällan är dessa färdigheter sammanställda i standarder för vad man ska kunna, 
beskrivna som särskilda komponenter som handlar om att identifiera, söka och använda 
information, åtföljda av indikatorer för mätande. I sektionerna om användande av 
information lyfts ofta etikfrågor fram, exempelvis att man ska förhålla sig självständigt 
till sina källor. Pilerot och Hedman beskriver perspektivet som normativt, mekaniskt 
och inte öppet för variation. De ger exempel på att informationskompetens beskrivs som 
separat från kompetenser som kännedom om informations- och kommunikationsteknik, 
kritiskt tänkande och generell kommunikationsförmåga.  
 
Vidare framhåller Pilerot och Hedman (2009, s. 20-21) att det behavioristiska 
perspektivet har en tydlig koppling till tankar om livslångt lärande och 
kunskapssamhället, genom att färdigheterna inom informationskompetens anses nyttiga 
i alla sammanhang när man väl har lärt sig dem. Olika kontexter är inte relevanta, då det 
bara finns ett sätt att vara informationskompetent på. Ytterligare ett viktigt 
karaktärsdrag hos det här perspektivet är att texter ses som centrala, då individen visar 
sin informationskompetens genom att förhålla sig på ett visst sätt till källor i form av 
texter.  
 
Det fenomenografiska perspektivet innebär enligt Pilerot och Hedman (2009, s. 23- 27) 
ett mer varierat synsätt på informationskompetens än det behavioristiska. Eftersom 
fenomenografi handlar om hur människor erfar och förstår vissa fenomen, beskrivs 
informationskompetens enligt det här synsättet som varierande och att det baseras på 
individens erfarenhet och kontext. Det finns alltså ingen speciell process för 
informationssökning som är korrekt, utan individen kan välja tillvägagångssätt inför en 
uppgift. Informationskompetens kan därmed per definition variera från en kultur till en 
annan. Det finns heller inga färdiga listor med färdigheter som man ska lära sig. Pilerot 
och Hedman betonar också att användandet av information är viktigare än sökandet av 
densamma enligt det fenomenografiska perspektivet. Fokus ligger på individens egen 
förståelse för information och omvärld, snarare än det sociala sammanhanget han eller 
hon befinner sig i. Lärande sker därmed inte kollektivt.  
 
Pilerot och Hedman (2009, s. 28-32) redovisar slutligen det sociokulturella perspektivet 
där informationskompetens utvecklas genom socialt samspel, i ett visst socialt och 
kulturellt sammanhang. Det kan vara en studiepraktik som exempelvis en 
gymnasieskola eller ett universitet, eller en yrkespraktik som råder på en arbetsplats. 
Med det här synsättet beskrivs lärande som en kollektiv process, och 
informationskompetens som en förståelse för informationsbeteendet i det aktuella 
sammanhanget. Även det här perspektivet skiljer sig alltså från det behavioristiska 
genom att det saknas en uppsättning mätbara färdigheter. Pilerot och Hedman lyfter 
vidare fram perspektivets reflekterande och icke- normativa natur. Ett sociokulturellt 
perspektiv innebär också att man kan sägas bli medlem i en viss praktikgemenskap, 
exempelvis genom att hitta sin roll på arbetsplatsen eller känna sig delaktig i en 
akademisk miljö. Deltagandet i den sociala praktiken är viktigare än att förhålla sig till 
textbaserade källor, för att utveckla informationskompetens. 
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4. Metod och material 
 

4.1 Urval och datainsamling 

Uppsatsen bygger på två uppsättningar av empiriskt material, dels dokument, dels 
anteckningar från intervjuer med personal. Att det finns två olika slags material, varav 
det ena är fast och färdigt medan det andra skapas genom ett samtal, leder till en ökad 
bredd och komplexitet som är gynnsam för forskningsfrågorna. Då studenternas utsagor 
redan fanns dokumenterade behövde jag inte genomföra intervjuer med dem, utan jag 
kunde omedelbart inleda analysen. Det ledde till att jag kunde läsa empiri från betydligt 
fler studieobjekt än vid intervjuer.    

Det ursprungliga materialet bestod av 72 beslut från disciplinnämnden gällande “Försök 
till vilseledande vid examination” vid en högskola i Sverige, vilka utgjorde det totala 
antalet ärenden från år 2017. De tillhandahölls från högskolans arkivarie som 
tillsammans med ansvarig jurist hade tagit bort samtliga personuppgifter. Att ärenden 
från endast ett år analyserades beror på att det var ett tillräckligt stort underlag för att ge 
en bild av tänkbara orsaker till plagiering. Av dessa ärenden valdes de ut som berör 
plagiering i samband med inlämningsuppgifter, alltså inte de fall där exempelvis 
fusklappar hade påträffats i samband med salstentor. Det fanns också några enstaka fall 
där studenten hade valt att inte yttra sig i ärendet. Efter detta urval fanns det 60 beslut 
kvar att analysera. Jag ersatte deras ärendenummer med löpnummer från ett till 60 för 
att underlätta den analytiska processen. För att utöka mängden beslut att analysera 
kontaktade jag ytterligare ett svenskt lärosäte och genomförde samma urvalsförfarande. 
Det urvalet resulterade i 43 beslut, vilka fick löpnummer 61- 103. Min avsikt var inte att 
jämföra studenternas orsaker från lärosäte till lärosäte, utan jag behandlade det 
empiriska materialet som en helhet. Av de 103 ärendena var det endast tre som avsåg 
plagiering i ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Alla övriga var fall av plagiering i 
samband med mindre delkurser, på 0,5- 7,5 högskolepoäng. Olika akademiska ämnen 
förekommer i materialet, såsom turism, pedagogik, ingenjörsutbildningar och 
vårdämnen. Det finns ingen tydlig trend i materialet gällande i vilka kurser plagiat oftast 
upptäcks. Urvalet av vilka lärosäten vars dokument jag skulle undersöka var ett rent 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194). Det föll sig nämligen naturligt att börja 
söka där, eftersom jag redan hade kontakter på de två platserna. Vid en första 
genomläsning såg jag att det räckte med dokument från två lärosäten, då flera olika 
orsaker till plagiering trädde fram.    

För att kunna diskutera lämpliga förebyggande åtgärder mot plagiering samlade jag in 
ett kompletterande material via telefonsamtal med åtta personer på de två aktuella 
lärosätena. Även det här urvalet var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194), då 
jag hade enstaka kontakter sedan tidigare och även fick nya kontakter i samband med 
insamlingen av dokument som beskrivs ovan. Informanterna 1-2 arbetar som 
bibliotekarier, informant 4 som studentombudsman, informanterna 5-7 sitter på olika 
positioner i disciplinnämnderna och informanterna 3 och 8 arbetar på olika sätt med 
studenter och svenska språket. Då syftet inte är att ställa lärosätena emot varandra, 
behandlas materialet som en helhet på liknande sätt som studenternas utsagor i 
dokumenten. Tillsammans utgör informanterna en heterogen grupp som alla på olika 
sätt kommer i kontakt med plagiering och studenter, vilket gör att det är fruktbart att 
belysa deras sammantagna åsikter. Telefonsamtalen kan beskrivas som någonting 
emellan en ostrukturerad och en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 415). Jag 
ställde en inledande fråga och sedan fick informanterna associera fritt, jag hade dock en 
kortfattad guide med några få huvudområden som jag ville täcka in och därför återkom 
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till. Den återfinns i bilaga 3. Den inledande frågan gällde huruvida, och i så fall på 
vilket sätt, plagiering kan förebyggas. Intervjuerna spelades inte in, utan jag antecknade 
informanternas åsikter löpande. Efter intervjun renskrev jag anteckningarna omedelbart.   

Det jag hade kunnat göra annorlunda är att intervjua ännu fler personalgrupper för att 
bredda det empiriska materialet med fler perspektiv. Jag är framförallt kritisk mot att jag 
inte har intervjuat någon lärare på högskolan för att få dennes syn på plagiering. Att 
lägga mer tid på att faktiskt spela in och transkribera materialet skulle också ha 
underlättat i processen att finna djupare underliggande teman. Jag valde dock att 
prioritera den bredd som uppstår när ett antal intervjuer kombineras med 
dokumentanalys. En nackdel med dokumenten är att det ofrånkomligen blir 
andrahandskällor, då det skrivs ned vad studenten säger inför disciplinnämnden, medan 
vi aldrig kan veta exakt vad han eller hon egentligen tänkte eller upplevde 
ursprungligen. Jag anser ändå att tillförlitligheten är hög då dokumenten är väldigt 
utförliga, och även om jag hade intervjuat studenter är det inte säkert att de hade 
kommit ihåg eller uppgivit exakt vad som hände.  

 

4.2 Analysmetod 

Analysen av det empiriska materialet har genomförts med hjälp av två olika slags 
kvalitativ innehållsanalys, ett med deduktivt och ett med induktivt förhållningssätt. De 
här två analyserna beskrivs nedan. Kvalitativ innehållsanalys är enligt Bryman (2011, s. 
651) lämpligt för att förstå hur människor upplever ett visst fenomen eller en viss 
situation. Som forskare undersöker man vilka teman som kan utläsas ur en uppsättning 
information, exempelvis i dokument eller intervjuer (Bryman, 2011, s. 523). Då min 
studie handlar om att åskådliggöra studenters angivna orsaker till plagiering såväl som 
förslag på åtgärder från personal, är kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod. Jag är 
inte intresserad av kvantifiering av data utan vill gå in på djupet i människors utsagor 
istället. 

I ett beslut från disciplinnämnden framgår det utförligt vilken förklaring som studenten 
har angivit i samband med utfrågning. Det är den sektionen jag har läst närmare i varje 
dokument och analyserat kvalitativt med ett deduktivt förhållningssätt, det vill säga att 
jag har letat efter på förhand givna teman (Bryman, 2011, s. 28). I det här fallet är 
temana de ovan beskrivna etiska teorierna. Jag strök inledningsvis under de fraser och 
ord som verkade centrala. I marginalen skrev jag preliminära kategorier samt särskilt 
ofta återkommande nyckelord. Vid nästa genomläsning sorterades dokumenten in i 
definitiva kategorier. För de ärenden som gav uttryck för flera förklaringar samtidigt 
skapades nya kategorier, vilka också redovisas i resultatet. Jag gjorde sedan en 
förteckning för varje kategori, med de aktuella ärendenas löpnummer. Beslut av 
följande slag: “nekar utan förklaring”, “erkänner utan förklaring” och “kommentar 
saknas” sorterades bort, då de inte bidrog till analysen eftersom det inte fanns någon 
förklaring att läsa. Slutligen läste jag varje kategori för sig och skapade en förteckning 
över nyckelfraser i referatform som återkommer eller framträder som centrala i 
förhållande till de etiska teorierna. Förteckningen återfinns som bilaga 1 i uppsatsen. 
Resultatet redovisas med hjälp av exempel på studenters uppgivna orsaker till plagiering 
som de återges i besluten.  

Även materialet från intervjuerna analyserades kvalitativt men med ett induktivt 
förhållningssätt, vilket innebär att olika teman träder fram utan att det finns en på 
förhand given lista på teorier eller kategorier (Bryman, 2011, s. 28). Analysen inleddes 
med en första genomläsning av anteckningarna från intervjuerna, där jag strök under 
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passager som verkade centrala eller återkom. Jag skrev sedan nyckelord i marginalen. I 
nästa stadie av analysen fokuserade jag på att hitta teman; vad var det informanterna 
menade, och vilka nyckelord hängde ihop? Temana var i första hand fokuserade på 
vilka åtgärder informanterna föreslog för att förebygga plagiering. För att illustrera hur 
teman och nyckelord kunde se ut följer här några exempel. I temat “Samhälle och 
kultur” var några av nyckelorden “press”, “resultat”, “likvärdighet” och 
“kulturskillnad”. I temat “Värderingar” var några av nyckelorden och -fraserna 
“hederlighet”, “respektera”, “förståelse” och “hitta sin egen röst”.  

För att förhålla mig kritisk till min analysmetod har jag funderat över det faktum att 
några av de förberedda frågorna i min intervjuguide återspeglas i de teman som 
behandlas i kapitlet “Resultat och analys”. Betyder det att tillvägagångssättet inte var 
fullt ut induktivt? Dock visade sig frågorna under intervjuernas gång relevanta och 
centrala, vilket gör det berättigat att göra teman av dem.  

Slutligen analyserade jag temana i intervjuerna utifrån de tre perspektiven på 
informationskompetens. Jag letade efter tecken på att perspektiven återspeglades i 
informationen, vilket är närmast ett deduktivt förhållningssätt. Dock utmynnade inte den 
analysen i att innehållet på ett definitivt sätt placerades in i tre kategorier, utan snarare 
ett reflekterande resonemang kring helheten baserat på exempel från empirin. 
Tillsammans med de två slagen av kvalitativ innehållsanalys utgör den reflektionen en 
varierad uppsättning av analysmetoder.  

 

4.3 Forskningsetiska principer  

Bryman (2011, s. 131-132) redogör för fyra viktiga etiska principer som är tillämpbara 
på den delen av min studie som berör intervjuer. Den första, informationskravet, handlar 
om att de som deltar i en studie måste få information om syftet med den, att det är 
frivilligt att vara med och att de inte behöver fullfölja intervjun. Allt det uppfylls i 
informationsbrevet som utgör bilaga 2 i uppsatsen. Ett problem med informationsbrevet 
visade sig dock vara att den angivna tiden i flera fall var alldeles för kort. Informanterna 
var engagerade och hade mycket att säga.  

Nästa princip, samtyckeskravet, innebär att den tillfrågade själv bestämmer om han eller 
hon ska delta (Bryman, 2011, s. 132). Det här kan också innebära att man behöver 
skriva på en samtyckesblankett i de fall personuppgifter samlas in. Det var inte fallet 
inför den här studien, och inga intervjuer spelades heller in, vilket innebar att en sådan 
blankett inte var nödvändig. Informanterna gav istället sitt samtycke genom att skicka 
ett e-mail till mig och i det tacka ja till att vara med.  

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att de som deltar inte ska gå att 
identifiera samt att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt (Bryman, 2011, s. 
132). Jag har därför valt att inte uppge i uppsatsen vilka lärosäten som personalen 
kommer ifrån, då exempelvis antalet bibliotekarier generellt sett inte är så högt på en 
arbetsplats. Jag har av samma skäl endast uppgivit informanternas generella 
befattningsområden snarare än att skriva exakt vilken position de har i exempelvis 
disciplinnämnden, då det senare inte är relevant. I en annan slags uppsats, med syftet att 
jämföra antingen lärosäten eller synpunkterna mellan befattningar, hade ett annat 
förfarande varit lämpligt.  

Den sista principen, nyttjandekravet, finns till för att forskare inte ska kunna använda 
insamlade uppgifter till något annat än den aktuella studien (Bryman, 2011, s. 132). 
Självklart uppfyller jag även det här kravet och för inte uppgifterna vidare.        
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5. Resultat  
 

 
5.1 Studenters angivna orsaker till plagiering 

Resultatet visar att tre av de etiska förklaringsmodellerna dominerar det empiriska 
materialet. Dessa beskrivs nedan i separata avsnitt. Efter det följer en redogörelse för de 
nya kategorier som har trätt fram under arbetets gång, där två eller fler 
förklaringsmodeller kombineras i utsagorna. Slutligen redovisas de kategorier som 
återfinns mer sparsamt i empirin. Exempel på aktuella ärendenummer från besluten 
återges löpande inom parentes.  

 

5.1.1 Bristande kunskaper 

Den oftast förekommande förklaringen till plagiering är “bristande kunskaper”, kategori 
A. Resultatet visar vidare att det som brister kan vara flera olika saker, vilket leder till 
att olika undergrupper träder fram i den här kategorin. En ytterligare slutsats är att 
bristande kunskaper i flera fall kombineras med andra förklaringsmodeller, vilket 
innebär att fler exempel på bristande kunskaper också redovisas under 5.1.4. 

Den största undergruppen kännetecknas av olika problem med referenshantering. Det 
vanligaste problemet är att studenterna har försökt att formulera sig på egen hand, men 
inte lyckats fullt ut (32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 75). De berättar ofta att de har haft en 
viss text från Internet i åtanke när de har skrivit sina uppgifter (29, 36, 37). I enstaka fall 
ger de uttryck för att de inte alls behärskar källhantering (90) eller har glömt att 
omformulera särskilda delar ur kurslitteraturen (52, 88). Resultatet visar också att 
studenter ibland inte förstår vad studiehandledningen avser med de instruktioner som 
finns gällande hur man skriver självständigt (27). I den här undergruppen återfinns 
också utsagor om problem som uppstår vid användning av översättningsverktyg som 
Google translate. Studenter översätter stycken och anser sig självständigt skriva om 
översättningarna, men fastnar i plagieringskontrollen gentemot tidigare studenter som 
har använt samma förfarande (65, 66). 

Ett annat slags bristande kunskaper som framträder tydligt är på vilket sätt studenter kan 
och bör samarbeta i samband med inlämningsuppgifter. Det är mycket vanligt med 
berättelser om hur två studenter har diskuterat en uppgift och samtidigt fört 
anteckningar, vilket har lett till för lika svar (8, 61, 78, 79). I de fall då diskussionerna 
förs via dator är risken stor att det här problemet uppstår (82). I flera av exemplen på 
utsagor i den här undergruppen framgår det att läraren uttryckligen har uppmuntrat 
samarbete och diskussion (83). Ytterligare ett mönster är att studenter har tittat på 
kurskamraters uppgifter som mall för inspiration (51, 93). Just “inspiration” har visat sig 
vara ett återkommande ord som är värt att klargöra i ett förebyggande arbete mot 
plagiering. I enstaka fall har studenterna både diskuterat med varandra under arbetets 
gång och den ene har sedan tittat på den andres text i slutskedet (102). Slutligen uppstår 
det ibland problem vid grupparbeten, där studenter delar upp ansvarsområdena och litar 
på att båda gör sitt jobb, och lämnar in utan genomläsning (6). Om samarbetet inte sker 
kontinuerligt ökar risken för att någon av studenterna plagierar. 

Den sista undergruppen berör problem med tolkning av vad som räknas som plagiat 
(45). I den här gruppen dominerar frågor gällande självplagiat, alltså att studenterna 
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återger stycken från sina tidigare inlämnade uppgifter. I några fall ger studenten uttryck 
för bristande kännedom om hur man hanterar sina egna texter, och att det är svårt att 
förhålla sig självständigt och på ett nytt sätt till dessa (63, 84). I andra utsagor är det 
tydligare att kunskapen om konceptet självplagiat saknas helt, alltså att studenten tror att 
det är ett rimligt förfarande att lämna in sina tidigare uppgifter igen (99). Enstaka 
studenter förklarar att det är positivt att använda egna texter från tidigare kurser 
eftersom det ibland är relevant (72). En annan åsikt som framträder i det empiriska 
materialet är “Plagiat innebär att någon tar en hel uppsats och lämnar in den som sin 
egen” (53), vilket studenten i fråga använder som argument för att denne inte har 
plagierat.   

 

5.1.2 Situationsetik 

Den näst största gruppen av förklaringsmodell är situationsetik, kategori B. I likhet med 
ovanstående förekommer även den här i kombination med andra förklaringsmodeller, 
och redovisas därför med ytterligare exempel i 5.1.4. 

Inom den här gruppen dominerar förklaringar som kretsar kring olika typer av 
stressande situationer. I vissa fall har studenterna drabbats av fysiska åkommor, för egen 
del eller inom sin närmaste familjekrets (71). Någon enstaka person har varit med om 
dödsfall i familjen vilket har lett till en depression och oförmåga att skriva självständigt 
(14). Bortsett från de här erfarenheterna är stressen till allra största del kopplad till 
upplevd tidsbrist relaterad till utbildningen i sig (20, 30). Ibland ska studenten lämna in 
mer än en hemtentamen på samma dag (73) eller har en omtentamen som måste bli 
färdig (18). Faktorer som genomförande av VFU- perioder eller annan form av praktik 
har också en negativ inverkan på vissa studenters kapacitet att skriva uppgifter (86). I 
materialet återfinns också exempel där flera stressande element sammanfaller, såsom 
influensa, praktik och icke definierade händelser i privatlivet (4).  

En annan form av situationsetik är förklaringar som har med kulturell bakgrund och 
språk att göra. Det förekommer i utsagor av arten “som utländsk student hade hon svårt 
att förstå frågorna. Vissa ord kunde hon inte ens hitta i sitt lexikon” (5). Samma student 
ger uttryck för att i de fall hon har frågat läraren om hjälp så har denne hänvisat henne 
vidare till studiehandledningen, som hon inte förstår innebörden av (5).  

Slutligen förekommer det exempel där stressen sägs leda till svårigheter att förstå 
kurslitteraturen (28), men där det är otydligt om svårigheterna beror på språkförbistring 
eller den hämmande effekt som stress kan ha på lärande.  

 

5.1.3 Skuldförflyttning 

Resultatet visar att den tredje mest frekventa förklaringsmodellen är skuldförflyttning, 
kategori C. Även den här modellen exemplifieras vidare i 5.1.4 då den i vissa fall 
kombineras med andra slags förklaringar. Det som karakteriserar den här kategorin är 
att studenten lägger ansvaret för det som har hänt på en annan person än sig själv.  

Majoriteten av exemplen i den här kategorin kretsar kring den roll som lärare och 
handledare har i skrivprocessen. Studenterna upplever att plagiatet på ett eller annat sätt 
bottnar i bristande eller felaktig information. I många fall är det en faktor som redan har 
nämnts under 5.1.1, lärarens uppmuntran till samarbete studenter emellan, som lyfts 
fram som ursäkt till det inträffade (19). En återkommande ståndpunkt är att läraren har 
sagt att de ska samarbeta men inte definierat hur samarbetet ska fungera (25, 46). I vissa 
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fall har läraren också sagt att det är gynnsamt att titta på tidigare elevuppgifter för att få 
inspiration (26), vilket utan vidare specificering leder till missförstånd. En tendens som 
träder fram i materialet är också att de som lyfter fram läraren som bristfällig förmedlare 
av information i några fall betonar att plagiat endast är att klippa ut och klistra in någon 
annans text och att det inte har skett i det aktuella fallet (3). Det är alltså två typer av 
bortförklaringar, direkt eller indirekt kopplade till ofullständig kunskap, på samma 
gång. Enstaka studenter framlägger åsikten att högskolan inte har informerat om vad 
plagiat är, utan bara berättat om Urkund som ska mäta plagiat i de fall det förekommer 
(1).  

Läraren får i vissa fall skulden för plagiatet genom andra slags resonemang. En student 
betonar att det var omöjligt att få kontakt med läraren under sommarlovet, så han kunde 
inte fråga om det som han tyckte var svårt med skrivandet (77). En annan förklarar hur 
hon redan tidigt under kursen påtalade den i hennes tycke olämpliga uppgiften för 
läraren, då studenterna hade skrivit en annan med snarlika begrepp tidigare. Läraren höll 
dock inte med henne och plagiatkontrollen reagerade på studentens uppgift (96). 

Enstaka utsagor lägger skulden på hjälpsamma individer som inte har varit transparenta 
med på vilket sätt de har utgått ifrån sin egen text när de har hjälpt till, eller återigen, 
inspirerat. Någon har diskuterat både innehåll och litteratur med en tidigare student men 
hade inte kännedom om att denne då hade sin egen uppgift framför sig (50). Ytterligare 
en student beskriver en mer informell situation där tidigare studenter spontant hjälpte 
henne i biblioteket, men utan att berätta att hjälpen var direkt hämtad från deras egna 
texter (11). 

 

5.1.4 Kombinerade förklaringar 

Den största kategorin där två förklaringar kombineras är situationsetik plus bristande 
kunskaper. I de allra flesta fall baserar studenten sin förklaring till plagiatet på ett 
resonemang från kategori B, och det fortsätter med ett åskådliggörande av brister 
tillhörande kategori A. Skillnaden mot kategori B är alltså att studenten uttryckligen i 
sina utsagor beskriver specifika problem med exempelvis referenshantering som en 
följd av exempelvis stress eller sjukdom.  

Ett exempel är en student som lyfter fram sin dåvarande situation som präglad av en 
pågående dyslexiutredning och svårigheter att ta till sig akademisk text. Då använde hon 
sig istället av gamla uppsatser och formulerade inte om texten i sin inlämning i 
tillräckligt hög grad (68). Att stressande faktorer som tidsbrist, mående eller problem 
med språket sägs leda till att man använder andras texter som mall och inspiration, 
återkommer i den här kategorin (16, 22, 58, 59, 74, 76, 94, 95, 103). Ett ovanligt 
exempel är det där studenten ger uttryck för en svår privat situation och i slutskedet inte 
alls orkade omarbeta kurskamratens text, utan kopierade hela och skickade in (97). Det 
finns också exempel där självplagiat beskrivs som en sista utväg i en situation av 
tidsbrist (57). 

Den andra kategorin där två förklaringar kombineras är den där studenten både anger 
sin egen situation och en extern persons beteende som orsak till plagiatet. I det här 
materialet går det inte att dra slutsatser kring vilken av de två orsakerna som leder till 
den andra. Det finns exempel på när studenten upplevt kursen och instruktionerna som 
röriga, samtidigt som hon eller han har känt sig stressad på arbetet (81, 85). En person 
betonar att även andra studenter har varit av åsikten att det saknades tydliga kriterier till 
uppgiften, vilket befäster bilden av skuldförflyttning, men han hade också en 
omtentamen vid den aktuella tidpunkten vilket påverkade hans egen situation (70). 
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Slutligen upplever en student att hon försökt att kommunicera sina problem grundade i 
tidsbrist genom att be läraren om att få frågorna till hemtentamen i förtid, men att denne 
nekat, vilket då försvårat processen för henne (2). 

Avslutningsvis träder en kategori fram där fler än två förklaringar kombineras. I ett 
ovanligt exempel räknar studenten på ett uttalat sätt upp tre olika anledningar, där dessa 
tre var och en är hämtade från kategori A, B och C. Den första är att han inte alls kände 
till vad som räknas som plagiat, den andra är att hans situation påverkades av psykisk 
press då det var krig i hans hemland och den tredje är att de medstudenter som han 
skulle diskutera med inte var aktiva (12). 

 

5.1.5 Övriga kategorier 

Kategori D är etisk egoism, och i materialet med 103 beslut återfinns endast ett exempel 
på det. Studenten i fråga erkänner hur han har lånat en hårddisk av en tidigare student 
och då kopierat hennes duggor som fanns sparade på den. Han försöker inte att förklara 
bort vad som har skett utan uppger att “han ville få snabba och enkla poäng” (98). Det 
här är alltså ett unikt fall.  

Gällande kategori E, konsekvensetik, visar resultatet att det inte finns några exempel på 
det här. Att plagiering leder till bättre betyg är alltså inget som studenterna i materialet 
har gett uttryck för. Att något positivt ska bli följden av en handling är naturligtvis en 
underförstådd tanke i exempelvis resonemang om hur studenterna har tagit hjälp av 
medstudenter, men eftersom de själva inte ser det som en akt av plagiering går det inte 
att härleda utsagorna till den här modellen.   

Kategori F, kontraktualism, misstänkte jag inledningsvis skulle kunna spåras i utsagor 
om samarbete. Då gör ju studenterna indirekt någon en tjänst i utbyte mot något annat. 
Resultatet visar dock att de flesta förklaringar som handlar om samarbete snarare 
bottnar i bristande kunskaper om hur samarbete kan genomföras på ett korrekt sätt, 
vilket beskrivits under 5.1.1. Det är alltså inte på något sätt uttryckt att studenterna anser 
sig ha gjort varandra en tjänst under arbetets gång, utan oftast har de hjälpts åt för att 
lyckas med sin uppgift. Kontraktualism kan indikeras av ett exempel i materialet, där 
mor och son vilka båda misstänks för plagiat i form av otillbörligt samarbete beskriver 
hur de har suttit i samma rum och arbetat med samma uppgift. Ibland läste den ena upp 
sina svar, och sedan den andra, vilket på ett ovanligt konkret sätt beskriver ett utbyte av 
information (56).  

Avslutningsvis visar resultatet att det empiriska materialet inte alls illustrerar 
kulturrelativism, kategori G. I avsnitt 5.2.1 av uppsatsen beskrivs det dock att 
personalen har mött fenomenet i sitt arbete med studenter. I vissa kulturer är det enligt 
dessa resonemang ett vanligt synsätt att ordagrant återgivande av fakta från böcker och 
artiklar är ett tecken på kunskap, i jämförelse med självständigt reflekterande, enligt 
informanterna 1, 2 och 3. Det här skulle i så fall vara en tänkbar faktor som bidrar till att 
dessa studenter fastnar i plagiatkontrollen.  

 

5.2 Att förebygga plagiat 

I det här avsnittet redovisas tematiskt de uppfattningar om förebyggande åtgärder som 
träder fram i materialet från intervjuerna. Resultatet analyseras sedan utifrån de tre 
perspektiven på informationskompetens; det behavioristiska, det fenomenografiska och 
det sociokulturella.  
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5.2.1 Teman i intervjuerna  

Värderingar 
Det mest framträdande temat i intervjumaterialet är att arbete med värderingar är 
nyckeln för att förebygga plagiat. Det här arbetet förutsätter ett samarbete mellan 
högskolans alla instanser. Inom det här temat återkommer också betydelsen av att 
diskutera och åskådliggöra frågor om vilken inställning och motivation studenten har till 
sin utbildning. Informant 8 uttrycker det som att det handlar om att belysa vikten av en 
förståelse för den akademiska världen och att studenten själv ingår i en forskningsmiljö, 
där det är nödvändigt att respektera sina källor. Resonemanget återkommer hos 
informant 2, som är av åsikten att studenterna behöver få inblick i att syftet med 
referenshantering inte bara är att visa varifrån informationen kommer, men också att 
hitta sin egen röst och därigenom bli en del av en akademisk tradition. Informant 3 
betonar ytterligare vikten av att låta frågan om referenshantering få utrymme på 
högskolan, och att studenterna måste få hjälp att förstå varför det är viktigt snarare än att 
enbart prata om själva plagieringskontrollen. Även informant 4 lyfter fram att det är 
viktigt att belysa vad det innebär att förhålla sig till text och göra sin alldeles egen 
uppsats. Begreppet “hederlighet” träder fram som centralt i intervjuerna med 
informanterna 1, 2 och 7, liksom “redlighet” som informant 1 nämner att exempelvis 
kurslärare tidigt behöver fokusera på. Informanterna 2 och 7 betonar att högskolan 
behöver skapa möjligheter för arbete med dessa värderingar. 
 
Språket och gymnasiet 
Studenters bristande bakgrundskunskaper i svenska och engelska nämns av 
informanterna 2, 3 och 4 som ett ofta förekommande problem. Informant 3 nyanserar 
bilden med att poängtera att ibland är det inte språket i sig som brister, utan 
självförtroendet att våga använda det. Ibland handlar det om studenter med andra 
modersmål, men det är också en stor del av övriga studenter som har svårt att förstå 
innehållet i vetenskapliga texter, enligt informanterna 2 och 8. De ser stora skillnader i 
studenters kunskaper om vad vetenskaplighet innebär, vilket kan härledas till deras 
gymnasiestudier. Även informanterna 6 och 7 betonar att gymnasieskolan är central för 
att plagiat på högskolan ska förebyggas. Diskussionerna om etiskt korrekt hantering av 
källor behöver börja redan då, eller ännu tidigare som informant 3 föreslår, samt åtföljas 
av disciplinära åtgärder i de fall plagiat upptäcks. Informant 2 ställer sig också frågande 
till gymnasieskolans betygssättning, då det ibland är tydligt att studenterna saknar 
tillräckliga kunskaper i att läsa och skriva. På högskolan utförs ett förebyggande arbete 
mot plagiat genom språkpedagogens insatser med att lära studenter strategier för läsning 
och förståelse av akademisk text och examinationsuppgifter. Bibliotekarierna är 
behjälpliga med referenshantering och exempeltexter, men det behöver samtidigt gå en 
gräns mellan bibliotekariernas och språkpedagogens roll då de förstnämnda inte ska 
undervisa i svenska enligt informanterna 2 och 3. De betonar återigen vikten av 
samarbete mellan högskolans olika personalgrupper, då de kompletterar och berikar 
varandra.     
 
Lärarnas roll 
Kurslärare och programsamordnare har en mycket viktig roll för att förebygga plagiat 
på högskolan. Dels är de centrala för att i mötet med studenterna befästa de värderingar 
som nämnts ovan, dels för att på konkreta sätt undervisa och informera om vad plagiat 
är. Informanterna 3 och 5 föreslår att varje kurs ska innehålla ett examinerande moment 
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om vetenskaplig hederlighet och källkritik. Samtliga informanter betonar vikten av att 
lärarna utformar genomtänkta examinationer med tydliga krav, samt noggrant förklarar 
exempelvis var gränsen går för hur man som studenter samarbetar utan att kopiera 
varandras tankar i slutprodukten. Informant 1 framhåller vidare att det är lärarna som 
har bäst möjlighet att se över studenternas arbetsbelastning inom ramen för en kurs, 
samt att de ansvarar för att kontrollsystemet för plagiat fungerar. Hon poängterar också 
att lärarna har en viktig uppgift i att lära ut hur man hanterar text och referenser, vilket 
också befästs av informanterna 2, 3 och 8. De önskar att lärarna ger plats i 
kursplaneringen för fler lektionsbesök av bibliotekarier och språkpedagog, inte bara i 
början av utbildningen utan successivt. Informant 3 befäster bilden av att alla insatser 
behöver ske såväl tidigt som kontinuerligt för att bli en integrerad del av utbildningen. 
Hon föreslår exempelvis ett upplägg där arbetet sker i en planerad progression från 
termin till termin, med fokus på enkla sätt att referera och samtal om varför det är 
viktigt under den första terminen. Informant 3 önskar också fortbildningsinsatser för att 
hjälpa lärare att upptäcka tecken på plagiat. Hon ser också hur lärare skulle kunna få 
stöttning i det här arbetet genom ett samarbete på bred front mellan bibliotek, 
språkpedagog, ämnesföreträdare och liknande grupper på högskolan. Ett fokusområde 
skulle kunna vara utvecklandet av examinationer som undviker ett återanvändande av 
gamla uppgifter, samt examinationer där studenter reflekterar i hög grad i motsats till att 
de återger fakta.     
 
Straff 
Samtliga informanter framhåller att hårdare disciplinära åtgärder än de som redan finns 
inte är ett lämpligt förebyggande arbete. Det räcker med de nuvarande reglerna för 
avstängning vilka, som informant 7 påpekar, grundas i högskoleförordningen. 
Informanterna 4 och 6 ger uttryck för att den skuld, skam och oro inför framtiden som 
studenterna ofta känner då de ställs till svars för plagiat är straff nog. De förlorar också 
sitt CSN- bidrag under en period vilket är ett hårt slag. Informant 7 berättar: “Vi vill ju 
att de kommer tillbaka till oss och slutför sin utbildning”. Det här synsättet genomsyrar 
intervjuerna. Huruvida de disciplinära åtgärderna fungerar avskräckande på vissa 
studenter är det svårt att dra slutsatser kring, men informant 7 har fått uppfattningen att 
det ibland är så om ryktet om en avstängning sprids. Även om det inte är önskvärt med 
strängare straff diskuterar informanterna 1 och 2 hanteringen av fall där plagiat sker 
både medvetet och återkommande. Om sådana fall finns, är det enligt dem större 
anledning att efter en rättssäker process eventuellt ompröva studentens möjlighet att ta 
examen. Informant 3 nyanserar materialet med tanken att för vissa studenter, de som 
egentligen skulle kunna lösa inlämningsuppgiften självständigt, kanske hårdare straff 
skulle ha en viss avskräckande effekt. För studenter som saknar resurser som 
språkkunskaper och studievana hade det däremot spelat en mindre roll.  
 
Studentens ansvar 
Studenten själv har ett stort ansvar för att förebygga plagiat på högskolan, dels genom 
att själv sprida vidare de värderingar som nämnts ovan men också genom praktiska 
åtgärder för att hjälpa sig själv. Informant 8 lyfter fram att det är viktigt att tidigt under 
en utbildning ta hjälp av biblioteket för att lära sig vad som karakteriserar vetenskaplig 
text, samt att planera sina studier och läsa in sig på kurslitteraturen i god tid innan en 
examination. Studenterna behöver också bli bättre på att fråga lärarna om hjälp enligt 
informanterna 3 och 7, och att läsa studiehandledningen enligt informant 6. Vidare 
framhåller informant 1 vikten av noggrannhet och korrekturläsning, då hon ser att inom 
vissa studentkretsar finns det en kultur av att “chansa” och lämna in uppgifter utan att 
ha vinnlagt sig om korrekta referenser. 
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Informant 3 för ett resonemang om att studenter som dyker upp i språkverkstaden och 
inför disciplinnämnden ibland ger uttryck för att de har svaga resurser. Det kan vara i 
form av en studieovan bakgrund, små nätverk, dyslexi eller svenska som andraspråk, 
vilket personalen måste vara medveten om. Högskolan behöver se över olika lösningar 
för de här studenterna, men alla studenter måste också ställa eventuell stress i 
förhållande till den faktiska tid de lägger ner på sina studier. Många läser alldeles för 
lite och börjar för sent. Informant 3 beskriver också hur många studenter drar sig för att 
be om hjälp från instanser som språkverkstad och bibliotek, och hellre vänder sig till 
nätverk som familj och vänner.  
 
Samhälle och kultur 
Det finns ingen samstämmighet i materialet gällande huruvida en förändring av attityder 
i samhället kan leda till att plagiering förebyggs. Informant 3 och 4 understryker att det 
finns en press i samhället idag att alla måste bli klara med en högre utbildning och få ett 
jobb, och informant 4 beskriver att en del studenter ser högskolestudierna som en tjänst 
som de betalar för, vilka båda är resonemang som kan leda till slarv och plagiat. Det här 
hör ihop med det fokus på resultat snarare än kunskapsutveckling som informanterna 3 
och 8 ser i samhället. Informant 3 ser också hur det har samband med idén om vad som 
utgör en lyckad människa, samtidigt som det finns strömningar i samhället om att man 
ska klara sig på egen hand, vilket skapar en stark yttre press. Samtidigt ger informant 1 
uttryck för uppfattningen att det i Sverige idag inte är jätteviktigt med en akademisk 
examen förutom i de fall när yrket kräver en legitimation. Högskolestudenter från andra 
kulturer, exempelvis ensamkommande flyktingar, kan känna press att bli klar med sina 
studier för att kunna hjälpa familjemedlemmar på olika sätt. Den här pressen kan 
eventuellt leda till större risk att man slarvar vid en inlämning, enligt informant 2. I 
vissa kulturer beskrivs det också, enligt informant 1, 2 och 3, som önskvärt att skriva av 
en text snarare än att bearbeta den eller reflektera kring den. Det här är en kulturskillnad 
som leder till en ökad risk för plagiat i enlighet med diskussionen om kulturrelativism i 
5.1.5 ovan. Åtgärden som informanterna föreslår är riktad information till den aktuella 
studentgruppen. Informant 3 upplever också att i en del kulturer är det svårare att våga 
fråga lärare om hjälp, vilket i sig kan leda till problem med inlämningsuppgifter. 
 
I det här temat förekommer också tankar om högskolans utformning. Informant 3 
påpekar att det ofta är de skriftliga inlämningsuppgifterna som bedöms, inte det man gör 
på lektionstid i form av diskussioner eller övningar. På utbildningar med många 
inlämningsuppgifter borde det här systemet och kontrollerna av det samma, likväl som 
det nationella regelverket gällande likvärdig och rättvis bedömning, ses över och 
diskuteras.   
 
Övriga åtgärder 
Slutligen finns det flera specifika insatser mot plagiat som är värda att belysa då de visar 
på goda exempel. Studenthälsan och elevkåren samarbetar proaktivt i frågor som berör 
exempelvis stress, enligt informanterna 4, 5 och 7. Högskolebiblioteken erbjuder 
skrivstuga, även kallat “uppsatsakuten” och “språkverkstad”, och vid ett av lärosätena 
planeras en utbildningsdag för lärare om förebyggande av plagiat, berättar informant 4. 
Han vill gärna se ökade möjligheter för bibliotekarierna att komma ut i kurserna och 
informera snarare än att bjuda in till öppna föreläsningar. Vid samma lärosäte har 
personalen omarbetat ett webbaserat självstudiematerial där hederlighet såväl som 
plagiat utgör nya sektioner enligt informant 2. Betydelsen av spridande av information 
om vad som utgör plagiat, i samarbete med högskolans alla instanser, betonas av 
informant 7. Informant 6 lyfter fram som en tänkbar möjlighet att standardisera 
informationen om plagiat i studiehandledningarna, då den i dagsläget ibland skiljer sig 
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åt både mellan och inom akademier. Informant 1 funderar slutligen på behovet av 
åtgärder som nischade föreläsningar inom etik eller genrepedagogik.  
 
 
5.2.2 Analys utifrån perspektiv på informationskompetens 
 
För att få en djupare förståelse för innehållet i intervjuerna utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv, har jag analyserat det utifrån de tre perspektiven på informationskompetens. 
Analysen visar att det behavioristiska perspektivet framträder till största del, men att 
även de fenomenografiska och sociokulturella perspektiven sporadiskt kan utläsas. Då 
plagiat per definition är ett avsteg från vad som oftast inkluderas i behavioristiskt 
inriktade listor över önskvärt informationsbeteende, och plagiat är ämnet för den här 
studien, kan det ha bidragit till att just det perspektivet dominerar materialet. Det faktum 
att det behavioristiska perspektivet fokuserar på just texter och hur man förhåller sig 
självständigt till text leder också till att det ligger nära studien. 
 
Materialet från intervjuerna beskriver ett förebyggande arbete mot plagiat som utgår 
ifrån färdiga regler och riktlinjer för hur plagiat kan undvikas. Det är alltså tydligt att det 
finns en standard att utgå ifrån för korrekt referenshantering och den ska följas. Under 
“Lärarnas roll” beskrivs hur lärarna ska lära ut dessa kompetenser och kontrollera att de 
efterföljs. Temat “Språket och gymnasiet” illustrerar hur det är önskvärt att 
undervisningen börjar i tidiga åldrar, eftersom det här är rätt väg att gå. “Studentens 
ansvar” är att korrekturläsa, vinnlägga sig om att förstå studiehandledningen och tidigt i 
utbildningen kontakta biblioteket. Även begreppet hederlighet som beskrivs under 
“Värderingar” passar in i det här perspektivet, då det handlar om att självständigt ta sig 
an en text på ett korrekt sätt. Hederlighet framstår som föredömligt, oavsett vad 
individen upplever och vad den sociala kontexten är.  
 
Pilerot och Hedman (2009, s. 18) ger dock exempel på hur informationskompetens i 
vissa texter skrivna utifrån det behavioristiska perspektivet ses som separat från andra 
kompetenser. Det här är en striktare tolkning av informationskompetens som inte 
framträder i materialet från intervjuerna. Exempelvis kritiskt tänkande och 
kommunikationsförmåga lyfts fram i utsagor om att hitta sin egen röst och fullt ut förstå 
innehållet i en vetenskaplig text.  
 
Det fenomenografiska perspektivet, där informationskompetens varierar beroende på 
individens egen förståelse av informationen och omvärlden, är inte frekvent 
återkommande i materialet. Enligt beskrivningen i Pilerot och Hedman (2009, s. 26) är 
användandet av information viktigare än informationssökningen i det här perspektivet, 
men eftersom ämnet för uppsatsen är korrekt användning av information går det inte att 
dra slutsatsen att materialet i stort illustrerar ett fenomenografiskt synsätt. Det tydligaste 
exemplet i empirin är utsagan om att “hitta sin egen röst” i temat “Värderingar”. Det 
handlar om att hjälpa och uppmuntra studenterna att skapa sin egen förståelse kring 
omvärlden. Inställningen att det är viktigt att hitta sin egen röst är dock nära 
sammankopplad med att förhålla sig självständigt till text, vilket även nämns i det 
behavioristiska perspektivet.  
 
Informationskompetens kan enligt det fenomenografiska perspektivet skilja sig åt från 
kultur till kultur. I temat “Samhälle och kultur” framgår det att informanterna har 
erfarenhet av att i vissa kulturer ses det som positivt att skriva av fakta snarare än att 
diskutera den självständigt. Åtgärden som föreslås är riktade åtgärder för den här 
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studentgruppen, vilket därmed illustrerar det behavioristiska perspektivet att det finns 
ett korrekt sätt att förhålla sig till text.    
 
Det sociokulturella perspektivet fokuserar på förståelse av informationsbeteende i ett 
visst socialt och kulturellt sammanhang, och att finna sin plats inom exempelvis en 
studie- eller yrkespraktik. Flera av informanterna ger uttryck för det här perspektivet i 
temat “Värderingar”, i resonemang om att studenterna behöver förstå den akademiska 
världen och att de ska bli en del av en forskarmiljö och -tradition. Pilerot och Hedman 
(2009, s. 29-30) betonar också att reflektion kännetecknar det sociokulturella 
perspektivet, vilket är en underliggande tanke i de här värderingarna kring 
studiepraktiken. För att få en förståelse krävs reflektion. I resonemangen om svårigheter 
för studenter från andra kulturer att passa in i den akademiska världen, gällande 
exempelvis hur man hanterar text och inte vågar be om hjälp, avspeglas också 
sociokulturellt orienterade idéer. Det gäller också resultatet som berör studenter med 
brist på resurser som studievana och nätverk, då de kommer från ett annat sammanhang 
än högskolans. I temat “Samhälle och kultur” framträder vidare det sociokulturella 
perspektivet i tankegångarna om hur pressen från samhället att få ett jobb kan leda till 
otillåtna metoder för att bli klar med utbildningen. 
 
Ett viktigt karaktärsdrag i det sociokulturella perspektivet är också att interaktion med 
textbaserade källor inte står i centrum, till förmån för interaktion med människorna som 
ingår i det aktuella sociala sammanhanget (Pilerot & Hedman, 2009, s. 31). Det här 
kollektiva lärandet saknas helt i materialet från intervjuerna, utöver spridandet och 
utvecklandet av de rätta värderingarna och fostrandet in i den akademiska miljön.    
 
 
 

6. Diskussion och slutsatser 
 

Resultatet bekräftar delar av studien av Granitz och Loewy (2007, s. 296-299) om 
studenters angivna orsaker till plagiat. Den kategori som de benämner deontologi 
omfattar 41.8% av utsagorna och är därmed i majoritet. Deontologi är den 
förklaringsmodell som jag har kritiserat och omnämnt “bristande kunskaper”, vilken 
visade sig vara den största i mitt material. Den näst mest frekvent förekommande 
förklaringen i både min studie och i Granitz och Loewy är situationsetik, dock omfattar 
kategorin endast 19.9% av utsagorna i deras material. Skillnaden mellan kategori A och 
B var inte så stor i min studie, även om kategori A var i klar majoritet. En stor skillnad 
är också att jag har tagit hänsyn till och skapat nya kategorier för de förklaringar som 
kombinerar flera etiska teorier. Redan tidigt i analysen av materialet var det tydligt att 
ett behov av dessa kategorier fanns. Granitz och Loewy har enbart arbetat med sex 
renodlade kategorier och diskuterar inte möjligheten att gå utanför dem vare sig i 
studenternas utsagor eller i analysen.  

Den tredje största förklaringsmodellen i Granitz och Loewy (2007, s. 299) är etisk 
egoism, vilken visar sig i 18.4% av deras material, alltså nästan lika många exempel 
som i fallet med situationsetik. I exemplen som återges är det tydligt att de till den här 
gruppen har räknat de utsagor som är rena nekanden utan förklaring, vilket inte är fallet 
i min studie. I enlighet med min beskrivning i teoriavsnittet har jag kritiserat författarnas 
definition av etisk egoism, och gjort en annan kategori kallad skuldförflyttning. Den 
kategorin är min tredje största, medan jag endast fann ett enda exempel på etisk egoism 
enligt min tolkning. Som jag har beskrivit i metodavsnittet har jag sorterat bort rena 
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nekande där studenten inte ger någon förklaring då det ligger utanför syftet med 
uppsatsen. 

Granitz och Loewy (2007, s. 299-300) redovisar till skillnad från resultatet i min studie 
exempel på både utilitarism och kulturrelativism, dock betydligt mindre än de andra 
grupperna. De har funnit lika stor andel kontraktualism som utilitarism. I exemplen som 
de anger för kontraktualism framgår det att de har inkluderat alla utsagor som berör 
samarbete studenter emellan, vilket inte är fallet i min studie. Jag har använt mig av 
definitionen i teoriavsnittet som beskrivs ytterligare i 5.1.5, där kontraktualism enbart 
handlar om att man gör ett uttalat utbyte av idéer. Exemplen om samarbete hör hemma i 
min kategori “bristande kunskaper”, där de visade sig vara en stor undergrupp. Granitz 
och Loewy redogör vidare för att deras studie starkt bekräftar flertaliga fall av tidigare 
forskning, exempelvis om att studenter är förvirrade kring vad plagiat egentligen 
innebär.  

Den första delen av den första forskningsfrågan, “Vilka etiska förklaringsmodeller kan 
utläsas ur studenters angivna orsaker till plagiering, och hur kan högskolan arbeta 
förebyggande utifrån dem?” är därmed besvarad genom mitt resultat i jämförelse med 
Granitz och Loewy (2007, s. 299). Enstaka övriga forskare i min litteraturöversikt 
behandlar orsaker till plagiering, vilka är värda att nämna trots att deras resonemang inte 
bygger på etik. Trost (2009, s. 371-372) redogör inte för direkta orsaker till plagiering, 
utan några sätt som ohederligt akademiskt beteende kan visa sig. Hon tar i det 
resonemanget upp exempelvis otillbörligt samarbete. Det förstärker bilden av att just 
samarbete kan förorsaka problem med att skriva en självständig slutprodukt, vilket mitt 
resultat visar. Volkov et al. (2011, s. 23-27) nämner otydliga regler kring plagiering 
samt bristande kunskaper i referenshantering som viktiga orsaker, vilket även det 
återspeglas i den största kategorin orsaker i min studie.  

Den andra delen av den första forskningsfrågan leder in på det förebyggande arbetet 
mot plagiering, men gäller endast förebyggande utifrån de etiska modellerna. Återigen 
är Granitz och Loewy (2007, s. 300- 303) därför utgångspunkten för diskussionen. 
Författarna anser att högskolan kan arbeta förebyggande mot plagiat på olika sätt, 
beroende på vilken förklaringsmodell man vill bemöta. Enligt dem går det att 
förekomma varje tänkbart rättfärdigande med en uppsättning av förebyggande åtgärder. 
De bästa sätten att förekomma deontologiskt inriktade ursäkter är att se över högskolans 
information om dels akademisk hederlighet, dels vad plagiat är. Undervisning i 
referenshantering såväl som att se över utformningen av examinationer lyfts också fram. 
Det här överensstämmer med mitt resultat i kategori A, “bristande kunskaper”. Gällande 
situationsetik har forskarna ett uppseendeväckande förslag på förebyggande arbete, 
nämligen att se över straffen för plagiering så att inga situationsinriktade ursäkter ens 
kan bli aktuella (Granitz och Loewy, 2007, s. 303). Det här är en stor skillnad gentemot 
det material som trädde fram i intervjuerna, där personalen inte ville se över straffskalan 
utan istället arbeta med värderingar och hjälpa studenterna. Författarna hävdar att 
lärarna måste vara bestämda mot studenterna och förklara att det inte finns några giltiga 
ursäkter, samtidigt som de motsägelsefullt nämner att läraren har ansvar för att skapa en 
klassrumssituation där studenten vågar säga till i god tid om ett reellt situationsrelaterat 
problem uppstår.  

I fallet med “etisk egoism”, som jag har kritiserat och till största del gjort om till 
kategorin “skuldförflyttning”, fortsätter förslagen om hårdare straff att genomsyra 
diskussionen i Granitz och Loewy (2007, s. 303). De menar att högskolan på det här 
sättet inte lämnar något utrymme för missförstånd mellan lärare och student. Även 
undervisning i referenshantering och plagiat förebygger den här typen av ursäkt enligt 
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dem, vilket överensstämmer mer med personalens utsagor i mitt material. Författarna 
diskuterar även övriga etiska kategorier, men det är likartade tankar om straff och 
information som återkommer. Den andra delen av den första forskningsfrågan är 
därmed besvarad, men behöver kompletteras med ett resonemang om förebyggande 
arbete bortom etiska kategorier. Diskussionen går nu därför över till att behandla den 
andra forskningsfrågan, “Hur kan olika perspektiv på informationskompetens bidra till 
en ökad förståelse kring förebyggande åtgärder mot plagiering och bibliotekariens roll i 
det här arbetet?”.  

Resultatet av studien förstärker på flera sätt den tidigare forskning som finns om 
förebyggande åtgärder. Framförallt gäller det ett av de teman som trädde fram i 
intervjuerna, “Lärarnas roll”. I forskningsöversikten är det tydligt att just lärarna på 
högskolan är högst betydelsefulla i arbetet mot plagiering. Endast enstaka studier, 
såsom George et al. (2013, s. 156) betonar istället bibliotekariens roll som den viktigaste 
faktorn i det förebyggande arbetet, eller att bibliotekarierna måste involveras i arbetet 
med riktlinjer på högskolans högre nivåer (Gibson & Chester- Fangman, 2011, s. 145).  

Lärarna lyfts fram som centrala i flera av de studier som handlar om samarbete mellan 
olika instanser på högskolan. “Samarbete” var inte ett eget tema i mitt material från 
intervjuerna, men det trädde ändå fram, exempelvis under temat “Lärarnas roll”. 
Ekstrand och Seebass (2009, s. 84-87) bygger hela sin argumentation på betydelsen av 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier, och föreslår att bibliotekarier ska undervisa 
lärarna i att undervisa mot plagiat. Det här återspeglas i några av de åtgärder som 
genomförs på lärosätena i studien, med exempelvis en utbildningsdag för lärare. 
Diskussionen leder till att lärar- och bibliotekarieprofessionerna behöver belysas och 
reflekteras kring. Informanterna 2 och 3 betonade båda i sina intervjuer att det måste gå 
tydliga gränser mellan olika personalgrupper för att samarbetet ska lyckas. Deras 
resonemang gällde främst bibliotekarier och den personal som arbetar med det svenska 
språket, men då lärarnas roll lyfts fram i hög utsträckning ligger det nära till hands att 
fundera kring gränsdragningar även här. Nolin (2013, s. 515-516) diskuterar i anslutning 
till olika yrkesgruppers uppgifter hur ett gynnsamt samarbete utifrån klara gränser dem 
emellan kan se ut för att förstärka professionerna istället för att underminera dem. 
Lärarna måste också dels se över formerna för examination och bedriva en kreativ 
undervisning (Santos et al., 2017, s. 761-768), samt utveckla formativ feedback (Volkov 
et al., 2011, s. 27-32). Framförallt uppgifternas utformning betonades som viktigt i det 
förebyggande arbetet enligt informanterna. 

Vidare var informanterna eniga om att hårdare straff inte skulle ha en förebyggande 
effekt genom att avskräcka studenterna från plagiering. Nadelson (2007, s. 72-74) 
beskriver hur “hot” om att underkännas i en kurs vid plagiering ledde till minskade fall 
av plagiat. Det är den enda studien i forskningsöversikten som tyder på det. Nadelson 
bekräftar dock andra delar av mitt resultat genom sitt resonemang om vikten av tydlig 
information, belysande av akademisk integritet och hederlighet samt vad det innebär att 
vara en del av en akademisk tradition. Allt det här återfinns i intervjumaterialet. Tanken 
att standardisera informationen om plagiat mellan akademier syns även den i empirin 
från intervjuerna såväl som i Carroll och Appleton (2001, s. 36-37).  

Utifrån alla åtgärder som behöver göras enligt den här studien, går det att se vad 
högskolan ska fokusera på i ljuset av olika perspektiv på informationskompetens? 
Resultatet av studien visade att behavioristiska resonemang dominerar såväl det 
empiriska materialet som tidigare forskning, men jag vill göra några avslutande 
reflektioner. Nolin (2009, s. 278) lyfter fram det sociokulturella perspektivet, där 
informationskompetens är något som varierar och utvecklas under livets gång i samspel 
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med andra. I intervjumaterialet finns det exempel på det här genom att det framstår som 
önskvärt med ett fostrande in i en akademisk miljö, vilket är rimligt då det handlar om 
att lära sig vilka värderingar som är viktiga att ha för att kunna producera ny kunskap 
och inte bara reproducera gammal sådan. Även utsagorna om samarbete förstärker det 
sociokulturella perspektivet, då bibliotekarier och lärare kan lära av varandra och 
tillsammans, eftersom de inte kan göra det här arbetet isolerat från varandra utan måste 
hjälpas åt. Rollerna dem emellan behöver klargöras och utvecklas, vilket gör att 
förutsättningarna även för studenternas informationskompetens efter hand blir bättre. 
Det fenomenografiska perspektivet på hur informationskompetens utvecklas kan 
slutligen utläsas av de utsagor som betonar vikten av kreativa och uppfinningsrika 
examinationsformer, där individen på varierade sätt får visa sin potential och förståelse. 
Det här är något som har lyfts fram både i forskning och intervjuer som en viktig 
förebyggande åtgärd mot plagiering. 

Framtida forskning om hur lärare på högskolan ser på sin uppgift i att förebygga plagiat, 
vore intressant i ljuset av hur deras roll uttryckligen betonas i resultatet av den här 
studien. De angivna orsakerna till plagiat har inte förändrats i stor utsträckning under 
det senaste decenniet, men det finns mer att utforska kring åtgärderna och framförallt i 
klargörandet och utvecklandet av bibliotekariers och lärares roller.   
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Bilaga 1: Kodschema 
 
Här följer några exempel på nyckelfraser som kännetecknar 
förklaringsmodellerna i studenternas utsagor. Dessa är i form av referat. 
Exempel på löpnummer där de återfinns står inom parentes. 
 
 

A. Bristande kunskaper (t ex om vad 
som räknas som plagiat, hur man 
förhåller sig självständigt till 
information, hur man samarbetar 
“lagom” mycket) 

X kände inte till konceptet “självplagiat” 
(63). 
X borde ha använt sig av egna ord, men 
tycker att det är svårt att då inte uttrycka 
sig fel faktamässigt (75). 
X och Y har diskuterat uppgiften och X 
har då antecknat under tiden (83). 
X har glömt att referera till en bok (88). 
X behärskar inte källhantering (90). 
X använde andra studenters uppgifter 
som mall och inspiration (93). 
X anser att plagiat är att lämna in en hel 
uppsats skriven av någon annan, vilket 
han inte har gjort (53). 
X förstår inte hur hon ska tolka texten om 
fusk i studiehandledningen (27). 
 
 

B. Situationsetik X var stressad då han hade två hemtentor 
att lämna in samma dag (73). 
X syster diagnosticerades med cancer 
vilket påverkade studierna negativt (71). 
X var deprimerad och inte i ett tillstånd 
att skriva (14). 
X har bott i Sverige i tre år och på grund 
av språket är det jättesvårt att förstå vad 
hon ska göra (5). 
När X fick influensa missade hon delar av 
sin praktik och behövde ta igen detta (4). 

C. Skuldförflyttning X hade försökt kontakta läraren för att få 
hjälp, men fick inget svar (77). 
X hade ifrågasatt uppgiften då det fanns 
risk för självplagiat, men läraren höll inte 
med (96). 
X förstod inte att Y hade sin egen uppgift 
framför sig när de diskuterade (11). 
Läraren hade sagt att studenterna fick 
samarbeta (46). 
Handledaren upplevdes som kritisk och 
ohjälpsam vilket påverkade arbetet (1). 

D. Etisk egoism  X kopierade Y´s duggor till sin egen dator 



28 
 

för att få snabba och enkla poäng (98). 

E. Konsekvensetik Exempel på detta saknas men det 
diskuteras i uppsatsen. 

F. Kontraktualism Ibland sa X till Y att han skulle skriva på 
ett sätt, och ibland sa Y till X att hon 
skulle skriva på ett sätt. De utbytte 
information (56). 

G. Kulturrelativism Exempel på detta saknas men det 
diskuteras i uppsatsen. 
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Bilaga 2: Brev till informanter 
 
Information och förfrågan om deltagande i studie.  

Jag heter Anette Karlsson Atencio och är student inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag skriver just nu min kandidatuppsats 
om studenters plagiering av texter vid högskolor. Syftet är bland annat att undersöka om 
och hur sådan plagiering kan förebyggas, för att i förlängningen utveckla 
användarundervisning i informationssökning, forskningsetik och skrivande. Den 
huvudsakliga empirin är studenters egna utsagor om orsaker till plagiering i de fall då de 
har ställts inför disciplinnämnden. Som komplement till detta material önskar jag prata 
med personal som kommer i kontakt med eller arbetar med frågan om plagiering. 

I samråd med mina handledare vill jag nu fråga dig om du kan tänka dig att genomföra 
ett kort telefonsamtal (ca 15 minuter) med mig. Jag kommer inte att spela in samtalet 
utan enbart anteckna. I den färdiga uppsatsen kommer jag att inte att nämna lärosätena 
som deltagit, men ge exempel på befattningar och sedan redovisa resultatet som en 
helhet. Enskilda uttalanden kommer alltså inte att kunna kopplas till enskilda individer. 
Ni kommer att erbjudas möjlighet att läsa igenom texten innan uppsatsen läggs fram.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta samtalet utan 
motivering. Om du hellre vill konversera via e-post går det såklart bra! 

Frågan som samtalet kommer att kretsa kring, inklusive följdfrågor, är huruvida 
plagiering kan förebyggas enligt dig och i så fall hur. 

Svara gärna ja eller nej på denna förfrågan genom att skicka ett e-mail. Vi kommer 
sedan överens om en tid då det passar dig att bli uppringd. Tack för att du tog dig tid att 
läsa! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Anette Karlsson Atencio      

070- XXX XX XX 

mejladress@gmail.com             

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Samtalet utgick ifrån följande huvudfråga: 

● Kan plagiering förebyggas enligt dig, och i så fall hur? 

Jag lät informanterna prata fritt utifrån den frågan. Vid behov lyfte jag fram något av 
följande frågeområden, dock är de inte ordagrant återgivna, utan samtalet var mer 
flexibelt och oberoende av nedanstående ordning: 

● Vad kan högskolebiblioteket göra för att förebygga? 
● Vad kan övriga instanser på högskolan göra? 
● Vilket ansvar har studenten själv i ett förebyggande arbete? 
● Attityder i samhället- finns det något där att förändra som kan bidra till ett 

förebyggande av plagiering? 
● Hårdare straff- kan de ha en avskräckande effekt? 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


