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Sammanfattning
Högskoleverket har sedan 2001 redovisat statistik och reflektioner med anledning av de disciplinärenden som universitet och högskolor har beslutat om
enligt 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). År 2011, liksom de senaste
fem åren, omfattar genomgången även de tre större enskilda utbildningsanordnarna Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och
Högskolan i Jönköping. I de fall en jämförelse görs med tidigare år är utgångspunkten om inte annat anges 2005, dvs. det år då dessa tre lärosäten började
ingå i statistiken. Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinåtgärd
har under åren ökat med cirka 522 procent från 2001 till 2011, eller i antal från
127 till 790. Man bör dock beakta att antalet studenter vid landets högskolor
också ökat under denna tid, varför jämförelsen inte är helt rättvis. Endast ett
år, 2009, har man kunnat se en minskning i antalet avstängda eller varnade,
då med 7 procent från 2008. Även andelen disciplinärenden i förhållande till
antalet helårsstudenter har ökat mellan 2005 och 2011, från 0,15 till 0,25 procent.
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Genomgång av 2011 års disciplinärenden
vid landets universitet och högskolor
Ökningen av antalet ärenden i disciplinnämnderna
fortsätter men i mycket lägre takt än förra året
En genomgång av besluten i disciplinärenden visar att 790 studenter blev föremål för en disciplinär åtgärd 2011. Det är en ökning med cirka 5 procent från
2010. Som jämförelse kan nämnas att mellan 2009 och 2010 ökade antalet
ärenden med 48 procent. 790 studenter motsvarar 0,25 procent (0,16 procent
av antalet registrerade studenter) av antalet helårsstudenter jämfört med 0,23
procent 2010. Se diagram 1, diagram 2 och tabell 1 och 2 (som avser antalet
registrerade studenter) i slutet av detta avsnitt.
Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder
har under hela tiden som Högskoleverket granskat disciplinärenden varit plagiering. Detta skedde i 517 fall 2011. År 2001 var motsvarande antal 68.
Påföljderna

Av de 790 studenter som blev föremål för disciplinära åtgärder 2011 avstängdes 639 och 151 fick en varning. Jämfört med 2010 har antalet avstängningar
ökat med cirka 8 procent. Antalet varningar 2011 är något lägre än 2010, se
diagram 2.
Som framgår av det ovan anförda är det antalet studenter som blivit föremål för en disciplinåtgärd p.g.a. av plagiering som ökat dramatiskt under de
år som en granskning genomförts av Högskoleverket.
År 2011 minskade antalet helårsstudenter vid de aktuella lärosätena med
cirka 0,8 procent jämfört med 2010. Mellan 2007 och 2006 minskade antalet
helårsstudenter med 1,1 procent och mellan 2006 och 2005 med 3,4 procent.
Detta förklarar varför andelen studenter som blev föremål för en disciplinåtgärd ökade 2007 jämfört med 2005, trots att antalet ärenden var något mindre. Se diagram 3.
Grunderna för disciplinåtgärderna

Högskoleverket har valt att dela upp de olika typerna av ärenden i sex kategorier:
1. fusklappar och otillåtna hjälpmedel
2. otillåtet samarbete
3. plagiat och fabrikation
4. förfalskning av dokument
5. störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt
6. sexuella eller etniska trakasserier.
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Den vanligaste orsaken till att studenter blev föremål för disciplinåtgärder var,
som tidigare nämnts, plagiering. Detta har även varit fallet alla de åren granskningen har gjorts. Detta skedde i 517 fall, i 436 av fallen stängdes studenten av.
Antalet ärenden där varning meddelats för störande av undervisningen, har
minskat kraftigt 2011. Detta torde i princip ha sin förklaring i att Södertörns
högskola inte längre varnar studenter för att ha haft påslagen mobiltelefon vid
salstentamen. Se diagram 4 och 5. Antalet disciplinärenden, dvs. där studenter
antingen stängts av eller varnats, fördelat per lärosäte under 2011 framgår av
tabell 1 och 2 samt diagram 6.
Följande högskolor har inte fattat några beslut om avstängning eller varning
2010: Dans- och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan. Alla av dessa lärosäten är konstnärliga och har relativt få studenter, vilket torde vara en förklaring till att dessa lärosäten vanligtvis inte har
några eller ett fåtal ärenden år efter år.
Fler män än kvinnor blir föremål för en disciplinåtgärd, såväl i
antal som i procent av antalet studenter

År 2011, liksom de senaste fem åren, har Högskoleverket granskat om andelen
personer som blir föremål för en disciplinåtgärd skiljer sig mellan män och
kvinnor. År 2011 utgjorde kvinnor 60 procent av antalet studenter. Av dem
som blev föremål för en disciplinåtgärd utgjorde kvinnorna cirka 46 procent
eller i antal räknat 367 av 790 (se tabell 1 och 2 samt diagram 7). Detta är en
ökning sedan 2010 då kvinnor utgjorde 42 procent av de som blev föremål för
en disciplinåtgärd.
Intressanta avgöranden från förvaltningsdomstolarna
Högskoleverket angav i rapporten Disciplinära åtgärder mot studenter (rapport
2011:10 R, s. 56) att verket avsåg att bl.a. redovisa även intressanta avgöranden
från förvaltningsdomstolarna i kommande genomgångar av disciplinärendena.
Efter att ha gått igenom ett antal domar har verket funnit två avgöranden från
förvaltningsrätter, två avgöranden från kammarrätter samt ett avgörande från
Regeringsrätten. Dessa avgöranden återfinns längs bak i kronologisk ordning i
denna genomgång. Varje avgörande inleds med ett kortare referat.
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Diagram 1. Antal disciplinärenden 2005–2011.
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Diagram 2. Antal avstängningar och varningar 2005–2011.
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Diagram 3. Andel disciplinärenden av hela utbildningsvolymen (antalet avstängda och
varnade studenter/antalet helårsstudenter), 2005–2011.
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Diagram 4. Antal disciplinärenden per disciplinkategori 2005–2011.
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Diagram 5. Antal avstängningar och varningar per disciplinkategori 2005–2011.
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Diagram 6. Andel disciplinärenden som lett till en påföljd per lärosäte 2011 (antal
disciplinärenden/antal helårsstudenter).
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Mälardalens högskola
Försvarshögskolan
Högskolan i Borås
Södertörns högskola
Högskolan i Halmstad
Linnéuniversitetet
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Örebro universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Linköpings universitet
Högskolan i Gävle
Karolinska institutet
Karlstads universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Lunds universitet
Högskolan i Jönköping
Malmö högskola
Kungl. Tekniska högskolan
Stockholms universitet
Umeå universitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Uppsala universitet
Högskolan Väst
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Göteborgs universitet
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Diagram 7: Andel (procent) kvinnor av disciplinärendena samt andel kvinnor av
studenterna 2006 till 2011.
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Tabell 1. Avstängningar och varningar per lärosäte 2011. Andel och antal helårsstudenter
2011.
Lärosäte

Andel
Avstäng- VarHelårs(procent) Totalt Kvinnor Män ningar ningar studenter

Uppsala universitet

0,14

32

20

12

26

6

23 087

Lunds universitet

0,22

63

26

37

54

9

28 458

Göteborgs universitet

0,04

12

8

4

12

0

26 904

Stockholms universitet

0,17

52

30

22

41

11

29 888

Umeå universitet

0,16

28

16

12

15

13

17 151

Linköpings universitet

0,28

51

23

28

48

3

18 097

Karolinska institutet

0,25

15

12

3

13

2

5 894

Kungl. Tekniska högskolan

0,20

25

6

19

23

2

12 707

Luleå tekniska universitet

0,13

10

5

5

8

2

7 412

Karlstads universitet

0,25

22

6

16

16

6

8 909

Linnéuniversitetet

0,43

68

26

42

56

12

15 760

Örebro universitet

0,37

38

19

19

26

12

10 231

Mittuniversitetet

0,13

11

2

9

11

0

8 497

Sveriges lantbruksuniversitet

0,24

10

2

8

6

4

4 117

Blekinge tekniska högskola

0,90

40

10

30

19

21

4 442

Högskolan i Borås

0,52

33

20

13

23

10

6 358

Högskolan Dalarna

0,33

24

7

17

15

9

7 179

Högskolan på Gotland

0,33

8

0

8

8

0

2 451

Gymnastik- och
idrottshögskolan

0,16

1

0

1

1

0

637

Högskolan i Gävle

0,27

18

6

12

14

4

6 746

Försvarshögskolan

0,55

3

Högskolan i Halmstad

0,47

26

16

10

24

2

5 581

0

3

3

0

543

Högskolan Kristianstad

0,39

23

11

12

18

5

5 966

Högskolan i Skövde

0,42

19

7

12

16

3

4 534

Högskolan Väst

0,13

7

2

5

6

1

5 252

Malmö högskola

0,20

25

11

14

25

0

12 583

Mälardalens högskola

0,75

60

47

13

58

2

8 021

Södertörns högskola

0,49

38

22

16

33

5

7 815

Chalmers tekniska högskola

0,12

10

2

8

9

1

8 522

Handelshögskolan i
Stockholm

0,06

1

0

1

1

0

1 623

Högskolan i Jönköping

0,20

17

5

12

11

6

8 540

Totalt

0,25

790

367

423

639

151

318 397
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Tabell 2. Avstängningar och varningar per lärosäte 2011. Andel och antal registrerade
studenter 2011.
Lärosäte

Andel
Avstäng- Var- Registrerade
(procent) Totalt Kvinnor Män ningar ningar studenter

Uppsala universitet

0,08

32

20

12

26

6

38 730

Lunds universitet

0,15

63

26

37

54

9

43 207

Göteborgs universitet

0,03

12

8

4

12

0

43 630

Stockholms universitet

0,10

52

30

22

41

11

52 064

Umeå universitet

0,08

28

16

12

15

13

33 191

Linköpings universitet

0,19

51

23

28

48

3

26 771

Karolinska institutet

0,14

15

12

3

13

2

10 442

Kungl. Tekniska högskolan

0,12

25

6

19

23

2

21 129

Luleå tekniska universitet

0,06

10

5

5

8

2

16 143

Karlstads universitet

0,14

22

6

16

16

6

16 084

Linnéuniversitetet

0,21

68

26

42

56

12

33 074

Örebro universitet

0,22

38

19

19

26

12

17 056

Mittuniversitetet

0,06

11

2

9

11

0

19 676

Sveriges lantbruksuniversitet

0,14

10

2

8

6

4

6 900

Blekinge tekniska högskola

0,43

40

10

30

19

21

9 276

Högskolan i Borås

0,27

33

20

13

23

10

12 089

Högskolan Dalarna

0,15

24

7

17

15

9

16 448

Högskolan på Gotland

0,10

8

0

8

8

0

7 938

Gymnastik- och
idrottshögskolan

0,09

1

0

1

1

0

1 154

Högskolan i Gävle

0,12

18

6

12

14

4

14 860

Försvarshögskolan

0,32

3

0

3

3

0

950

Högskolan i Halmstad

0,26

26

16

10

24

2

10 083

Högskolan Kristianstad

0,15

23

11

12

18

5

14 867

Högskolan i Skövde

0,17

19

7

12

16

3

11 160

Högskolan Väst

0,07

7

2

5

6

1

10 294

Malmö högskola

0,11

25

11

14

25

0

22 200

Mälardalens högskola

0,42

60

47

13

58

2

14 354

Södertörns högskola

0,30

38

22

16

33

5

12 846

Chalmers tekniska högskola

0,08

10

2

8

9

1

11 917

Handelshögskolan i
Stockholm

0,04

1

0

1

1

0

2 344

Högskolan i Jönköping

0,10

17

5

12

11

6

16 810

Totalt

0,16

790

367

423

639

151

482 388
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Bilaga: Rättsfallen med inledande
sammanfattning

Dom Kammarrätten i Sundsvall 2009-07-08 (Mål nr 3723-08)

Ett lärosäte stängde av en student i sex veckor för att studenten i samband med
en salstentamen haft med sig otillåtet material. Beslutet överklagades till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrättens (nuvarande förvaltningsrätten)
dom överklagades till kammarrätten. Kammarrätten kom fram till att även
om studenten inte känt till vilka hjälpmedel som var tillåtna vid tentamen
borde denne efter ett års studier ha varit informerad om de allmänna regler
som gäller vid tentamen. Studenten hade också tillhandhållits fullödig information om gällande regler vid den nu aktuella tentamen. Studenten ansågs
vid dessa förhållanden ha visat sådan likgiltighet inför frågan om något av
materialet varit tillåtet eller inte att det för dennes agerande saknat betydelse
om materialet var tillåtet eller inte. Studenten ansågs uppsåtligt ha försökt
vilseleda vid tentamen och lärosätet hade fog för att stänga av studenten i sex
veckor. Överklagandet avslogs.
Se kopia på domslut i ärendet på följande sidor ›
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DOM

KAMMARRÄTTEN
I SUNDSVALL

::'too<1

Mål

-='7-=

m

Sida l

(5)

3723-08

'S'

Meddelad i Sundsvall

Inkom

HOGSKOLEVERKET

2009 -070; O 9

Doss
Dnr
KLAGANDE

MOTPART
Högskolan Dalarna
Disciplinnämnden
791 88 Falun

ÖVERKLAGAT AVG ÖRANDE
Länsrätten i Dalarnas läns dom den 20 november 2008 i mål

nr

2647-08,

se bilaga A

SAKEN
Avstängning enligt högskoleförordningen (1993: l 00)

yrkar att beslutet om avstängning ska undanröjas och
anför bl.a. följande till stöd för sin talan. Han kom i god tid till tentamen.
Den examensvakt som anmälde honom hade inte innan tentamens böljan
informerat om vilket material som var tillåtet att medföra. Hade
tentamensvakten fullgjort denna skyldighet hade han naturligtvis blivit
uppmärksarmnad på det otillåtna material han av misstag råkat plocka
upp på bordet. Han hade då innan tentamens början kunnat plocka bort de
DKlagande/ombud
D Motpart/om bud

hade han inte ens tänkt på dem och än mindre använt dem som

DSKV
D FKNFC

hjälpmedel vid tentamen. Han hade aldrig en tanke på att använda dem

D LST/Trp.st

'bsk<.>l-e-

D LR
.0 t\
D

otillåtna medlen. När tentamensvakten upptäckte det otillåtna materialet

som hjälpmedel. Eftersom han inte var medveten om att han lagt upp
"

materialet var det inte aktuellt för honom att söka information om

För delgivning

materialet var tillåtet. Han har aldrig av likgiltighetsskäl underlåtit att ta

[El) För kännedom
D För handläggning
D

reda på gällande regler och har aldrig haft minsta avsikt att fuska sig till
bättre resultat. De sex veckornas avstängning har i praktiken blivit tio

Dok.ld 56396
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Expeditionstid

Box 714

Södra Tjämgatan 2

060-1866 00

060-1866 52

måndag - fredag

85I 21 Sundsvall
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E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se

09:00-12:00

www.kamrnarrattenisundsvall.se

13:00-15:00

Mål

nr

Sida 2
3723-08

veckor eftersom det inte fanns någon kurs han kunde börja på efter sex
veckor.

Högskolan Dalarna bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a..
följande. Föreskrifter om studenternas ansvar och skyldigheter i
samband med tentamen finns i Högskolan Dalarnas Studieadministrativa
bestämmelser. Dessa föreskrifter finns tillgängliga på nätet och
studenterna får information om skyldigheten att ta del av dem. Den
aktuella tentamen var en s.k. "Fronter tentamen" och genomförs på dator,
men i sal. Fronter är ett vid högskolan använt web-system, som
studenterna är mycket vana vid eftersom all information om kurser,
kurslitteratur och tentamina lämnas den vägen. Det innebär att i det
aktuella kursnunrnet på Fronter under rubriken meddelanden fanns
direktiv som gällde för den aktuella tentamen, dvs. vilka hjälpmedel som
var tillåtna samt övriga regler för tentamen. Det åvilar studenterna att
inför tentamen informera sig om vilka direktiv som finns under rubriken
meddelanden i Fronter-kursrummet. Enligt examinator informeras
studenterna om att de kan söka viktig information om tillåtna hjälpmedel
och övriga regler för tentamen i Fronter-kurs�et. Tentamensvakterna
informerade även muntligt om vilka hjälpmedel som var tillåtna och om
att studenterna hade tillgång till böcker i den främre delen av rummet
under tentamen. Muntlig information förekommer i samma utsträckning
som skriftlig enligt tentamensvakterna. Båda tentamensvakterna har
uppgett att de även gick runt och informerade vid skrivborden. När
satt sig på anvisad plats tog han upp en bok och några
lösa blad och lade dessa på skrivbordet. Det är inte tillåtet enligt de
studieadministrativa bestämmelserna. Han tog inget initiativ att kontakta
tentamensvakten och själv söka information om vilket material som var
tillåtet att använda under tentamen. Varken hans bok eller de lösa bladen
var tillåtet material enligt examinator och det framgick tydligt under
rubriken meddelanden i Fronter-kursrummet.

hade vid

det aktuella tillfället studerat vid högskolan mer än ett år och han kan inte
rimligen ha varit omedveten om vilka regler som gäller i samband med
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Mål

tentamina. Av det sagda framgår att

m

Sida 3
3723-08

ratt tillräcklig

information dels om sina skyldigheter att före en tentamen hålla sig
underrättad om vilket material som var tillåtet att medföra till tentamen,
dels om var han kunde ra tillgång till upplysningar i detta hänseende. Det
måste antas att

när han medförde det otillåtna

materialet och lade upp det på sitt arbetsbord, hade för avsikt att använda
det i vilseledande syfte. Det måste under alla förhållanden antas att
avsikt med att ta ut materialet från sin väska och lägga
upp det på bordet var att vid behov använda det. Om det nu förhöll sig på
det sätt som han anfört i sina skrivelser, alltså att han inte visste att det
var ett otillåtet material, måste han genom sin fullständiga underlåtenhet
att ta reda på vad som gäller ha visat sådan likgiltighet i förhållande till
risken för att materialet var otillåtet att det även på den grunden
föreligger ett försök att vilseleda i högskoleförordningen mening.

DOMSKÄL
I punkten 18, studieadministrativa bestärmnelser Högskolan Dalarna
anges bl.a. följande. När tentamen börjat rar inget materiel tas ur väskor
eller ytterplagg. Endast de skrivpapper samt det särskilda försättsblad
(omslag) som delas ut vid skrivningens början får användas, samt de
tillåtna hj älpmedel som examinator godkänt och informerat om i förväg.
Den som tenterar ansvarar för att endast tillåtet materiel finns på
skrivbordet. Student ska ha med: - pennor, radergummi - giltig
fotolegitimation - kvitto på erlagd kåravgift - eventuella hjälpmedel som
är fastställda av examinator.

Kammarrätten gör följande bedömning.

En förutsättning för ett ingripande vid misstanke om fusk är att studenten
uppsåtligt försökt vilseleda Ufr RÅ 1996 ref. 15). Enligt k ammarrättens
uppfattning innebär detta ett krav på uppsåt vad gäller medförandet av
materialet, ett eventuellt användande av detsamma samt vad gäller
materialets otillåtenhet vid tentamen.
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tagit med sig otillåtet

material till tentamen. Det kan hållas för uteslutet att materialet medförts
av misstag då

i vart fall när han tagit upp materialet,

som bl.a. utgjordes av en hel bok,

ur

sin väska måste ha blivit medveten

om att han haft det med sig. I och med att

tagit upp

materialet och lagt det på bordet kan det enligt k armnarrättens
uppfattning inte finnas någon annan rimlig förklaring än att
också ha haft för avsikt att eventuellt använda materialet vid
tentamen. Fråga uppkormner härefter om

känt till att

materialet varit otillåtet.

Även om det förefaller sannolikt att

känt till att

materialet var otillåtet är det inte av den utredning som föreligger i målet
visat, med en tillräcklig grad av säkerhet, att

rent

faktiskt kände till vilka hjälpmedel som var tillåtna vid den aktuella
tentamen. Av vad som framkommit av utredningen konstaterar
k ammarrätten dock att

dels, efter ett års studier, måste

ha varit väl informerad om de allmänna regler som gäller för tentamina
och dels tillhandahållits fullödig information gällande reglerna vid den nu
aktuella tentamen. Vid sådana förhållanden anser karmnarrätten att
visat en sådan likgiltighet inför frågan om något av de
material han haft med sig varit tillåtet eller inte att det i vart fall kan
hållas för visst att det för

agerande saknat betydelse

om materialet var tillåtet eller inte.

Vid ovan angivna förhållanden finner kammarrätten det utrett att
uppsåtligt försökt vilseleda vid tentamen. Detta är att se som en
allvarlig form av fusk och högskolan har därför haft fog för att stänga av
under sex veckor. Överklagandet ska således avslås.
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Disciplinnämnden vid Högskolan Dalarnas beslut den 29 september 2008
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SAKEN
Disciplinåtgärd enligt högskoleförordningen (1993: I 00), HF

LÄNSRÄTTENS AVGÖRANDE
Länsrätten avslår överklagandet.

BAKGRUND OCH YRKANDE
Disciplinnämnden beslutade att stänga av

från och med

den 29 september till och med 10 november 2008. Beslutet motiverades
med att

i samband med en tentamen i kursen Introduktion

till TV-produktion den 23 augusti 2008 försökt vilseleda bedömaren genom
att ha med sig otillåtet material.

överklagar beslutet och anför till stöd för sin talan i hu
vudsak följande. För att genomföra den aktuella tentarnen hade han placerat
sig vid en av skolans datorer. Utan att i akt och mening bruka medhaft ma
terial tog han en bunt böcker och papper som han hade samlat i ryggsäcken.
Efter cirka tio minuter kom en tentamensvakt fram till honom och upplyste
om att han hade tagit med sig otillåtet studiematerial. Det otillåtna i det
medhavda materialet bestod av en bok och tre lösa ark. Visst material var

Dok.Id 54291
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Expeditionstid

Box45

Kullen 4

023-484 00

023-48480

måndag - fredag

79121 Falun

E-post: lansrattenidalama@dom.se

08:00-12:00
13:00-16:00
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tillåtet att ha med, men infonnation gavs aldrig före tentamensstart om vilka
medel som var tillåtna, vilket rör övrigt är en av tentamensvakternas skyl
digheter enligt gällande regler. Vakten tog sedan hand om såväl tillåtet som
otillåtet material. Han vill poängtera att det material han tagit med till ten
tan skett utan att han fått infonnation om vilka medel som var tillåtna. Där
för har han aldrig haft något uppsåt att vilseleda eller fuska.

Disciplinnärnnd en har i ett yttrande den 13 oktober 2008 anfört i huvudsak
följande. En rimlig utgångspunkt är enligt disciplinnärnndens erfarenhet att
den som har med sig otillåtet material till ett prov också har rör avsikt att
använda det, om det kan komma till nytta. Ett påstående från en student att
det otillåtna materialet bara råkade komma med av en slump förtjänar nor
malt inte tilltro, eftersom det är en av de mest grundläggande reglerna vid
högskolestudier att endast tillåtet material får medföras. I
fall var det dessutom så att han - vilket han själv vitsordat - hade tagit ma
terialet ur ryggsäcken och lagt det på bordet.

SKÄLEN FÖR LÄNSRÄTTENS AVGÖRANDE
Enligt 10 kap. 1

§

1 HF får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som

med otillåtna hjälpmedel eller p å annat sätt försöker vilseleda vid prov eller
när en studieprestation annars ska bedömas.

Av 10 kap. 2

§

HF framgår att de disciplinära åtgärderna är varning och

avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte rar delta i
undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid
högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst
sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse
tillträde till vissa lokaler inom högskolan.
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Av utredningen i målet framgår att tentamensvakten vid kontroll upptäckte
att

hade en bok bredvid sig som inte fanns med som tillå

tet hjälpmedel. Vidare fann vakten fem otillåtna papper.

Länsrätten gör följande bedömning.

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot
den enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas
krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig
sky ldig till den påtalade förseelsen.

I målet är ostridigt att

medfört otillåtet material till tenta

men. Om han inte ertappats skulle han ha vilselett bedömaren vid provet
Han har själv uppgett att han inte informerats om vilket material som varit
tillåtet på tentamen. Detta påstående har motsagts av tentamensvakten och
den ansvarige läraren vid disciplinnärnndens möte.

Allmänt gäller i svensk straffrätt att okunnighet eller felaktig uppfattning
om rättsregler (rättsvillfarelse) inte medför frihet från ansvar. Samma prin
cip bör tillämpas i detta fall. Tillämpningen innebär att det saknar betydelse
om

oavsiktligt brutit mot bestämmelserna i den meningen

att han inte känt till dessa. Undantagsvis kan rättsvillfarelse beaktas vid
bedömningen om den är uppenbart ursäktlig. I den mån
varit föremål för sådan villfarelse har emellertid inte framkommit någon
sådan omständighet som skulle kunna medföra att det finns skäl att i målet
beakta villfarelsen. Det har därför funnits fog för beslutet att avstänga
från utbildningen i sex veckor. Överklagandet ska således
avslås.
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Dom Förvaltningsrätten i Falun 2010-10-25 (Mål nr 4379-10)

Lärosätet stängde av studenten i sex veckor för att ha haft med sig otillåtna
hjälpmedel vid en salstentamen. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten konstaterade att studenterna vid ett flertal tillfällen informerats om vilka hjälpmedel som var tillåtna vid den aktuella tentamen (bl.a.
via ett försättsblad till tentamen). Studenten i fråga hade också gjort tentamen
vid ett tidigare tillfälle och borde ha tagit del av informationen vid det tillfället.
Mot denna bakgrund ansåg förvaltningsrätten att studenten uppvisat sådan
likgiltighet inför frågan om det material studenten haft med sig var tillåtet
eller inte eller att hans agerande saknat betydelse för om materialet var tillåtet
eller inte. Högskolan hade således skäl för att stänga av studenten. Avstängningsperioden var väl avvägd. Överklagandet avslogs.
Se kopia på domslut i ärendet på följande sidor ›
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BAKGRUND
Högskolan Dalarna har i beslut den 26 maj 20 I O stängt av
från undervisning i sex veckor mellan den

30

augusti 2010 och den I I ok

tober 2010. Som grund för beslutet anfördes att information givits av lära
re, vid såväl föreläsningar som tentamen och omtentamen, om vilka hjälp
medel som skulle komma att vara tillåtna i kursen internationell och svensk
affårsjuridik. Likalydande information gavs även på framsidan av omten
tamen. Trots detta har

haft otillåtna hjälpmedel på sin bänk

som kunde ha underlättat för honom vid omtentamenstillfållet.

YRKANDEN M.M.
överklagar Högskolan Dalarnas beslut och yrkar, som det får
förstås, att detta upphäves. Han anför bland annat följande till stöd för sin
talan. Han har en annan uppfattning om vad som varit tillåtet än det som
framgår av Högskolan Dalarnas beslut. Han har pratat med sin lärare Anni
ca Burman och det verkar som om allt han hade med sig var tillåtet.

Högskolan Dalarna vidhåller sitt beslut och anför bland annat följande. Av
utredningen har framgått att läraren har givit tydliga instruktioner om vilka
hjälpmedel som skulle vara tillåtna vid tentamen, dels vid föreläsningar,
dels vid en träningstentamen. Vidare har skriftlig information om vilka
hjälpmedel som var tillåtna också lämnats vid det aktuella tentamenstillfål
let. Av den skriftliga informationen framgick på engelska att det var tillåtet
att medföra tryckt lagtext eller lagbok utan egna anteckningar samt en bok
av Michael Bogdan. Trots denna information har studenten haft hjälpmedel
som inte var tillåtna bestående i föreläsningsanteckningar som läraren lagt
ut på fronter, seminarieuppgifter och en artikel. Studenten kan inte ha trott
att detta var tillåtet. Om han valt att inte ta åt sig av den information som
givits måste han i vart fall anses ha varit likgiltig inför frågan om något av
de material han haft med sig varit tillåtet på ett sådant sätt att det kan hållas
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för visst att det för hans agerande saknat betydelse om materialet varit tillå
tet eller ej. Han har därför uppsåtligen försökt vilseleda vid tentamen.

Förvaltningsrätten har den 18 oktober 20 l O hållit muntlig förhandling i
målet.

har vid den muntliga förhandlingen anfört bland annat föl
jande. Han fick veta först av disciplinnärnnden att det aktuella materialet
inte var tillåtet. De anteckningar han gjorde gjordes med anledning av
språkförbistringar. Anteckningarna var inte till någon hjälp och flertalet av
de andra eleverna ansåg också att anteckningar var tillåtna.

Vittnesförhör har vid den muntliga förhandlingen hållits med lärare Annica
Burman. Denne har bland annat anfört att det funnits mycket tydliga in
struktioner kring vad som varit tillåtet och inte. Det var bland annat ti Håtet
att ta med okommenterad lagtext, viss EV-lagstiftning och en kursbok.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER
Av 10 kap. 1 § högskoleförordningen framgår att disciplinära åtgärder får
vidtas mot studenter som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov
eller när en studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen
för utbildningen vid högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrätt
ning inom högskolan, eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana
trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i l kap. 4 § diskrimine
ringslagen.
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Av 10 kap. 2 § samma förordning framgår att de disciplinära åtgärderna är
vanling och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten
inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock
sammanlagt högst sex månader.

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten anser att Högskolan Dalama har haft fog för sitt beslut
att stänga av

från undervisning. Förvaltningsrätten har kom

mit fram till denna slutsats av följande skäl.

Regeringsrätten har i

RÅ

1996 ref 15 framhållit att en disciplinär åtgärd

utgör ett allvarligt ingrepp mot den enskilde studenten. För att ett beslut
om avstängning ska få meddelas krävs därför att det av utredningen klart
framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen. Som
regel bör krävas att studenten har handlat med uppsåt (se K ammarrättens i
Stockholm dom den 3 1 augusti 2007 i mål

ffi

5 995-06).

Kammarrätten i Stockholm har dock i ovan angivet mål anfört att det inte
kan ha varit lagstiftarens mening att en tentand genom att hålla sig i ovet
skap om reglerna för tillåtna hjälpmedel vid tentamen skulle kunna undgå
sanktioner för fusk. Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 8 juli 2009
(dom

nr

3 723-08) funnit att en student borde varit infonnerad om allmänna

regler för tentamina och tillhandahållits fullödig infonnation rörande reg
lerna vid en aktuell tentamen. Mot denna bakgrund fann kammarrätten att
studenten uppvisat en sådan likgiltighet inför frågan om något av de mate
rial han haft med sig varit tillåtet eller inte att det i vart fall kan hållas för
visst att hans agerande saknat betydelse för om materialet var tillåtet eller
inte. Vid sådant förhållande kunde studenten anses ha försökt vilseleda vid
tentamen med uppsåt (jämför även

RÅ 20 l O ref

6).
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har haft med sig föreläsningsanteckningar

som lagts ut på fronter. På dessa har det funnits egna anteckningar. Han har
vidare haft med sig seminarieuppgifter och en artikel.

Av försättsbladet till aktuell tentamen har på engelska återgetts vad som
har varit tillåtna hjälpmedeL Härav framgår att studenten får ha med olika
former av lagtext och en kursbok. Vidare framgår att egna kommentarer
inte var tillåtna. Av utredningen i målet framgår även att instruktion har
getts vid ett flertal föreläsningar samt vid träningstentamen avseende vilka
hjälpmedel som var tillåtna.

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.

Förvaltningsrätten konstaterar att det i utredningen gjorts gällande att ele
verna vid flertalet tillfällen har informerats om att hjälpmedel var tillåtna
vid den aktuella tentamen. Av utredningen framgår att studenterna skriftli
gen har informerats om vilka hjälpmedel som var tillåtna via ett försätts
blad till tentamen. Med hänsyn till att

gjort aktuell tentamen

vid ett omtentamenstillfälle borde han åtminstone ha tagit del av denna
information vid det tidigare tentamenstillfallet. Med hänsyn till omständig
heterna kring den aktuella tentamen och de instruktioner som getts anser
förvaltningsrätten att

åtminstone uppvisat sådan likgiltighet

inför frågan om något av de material han haft med sig varit tillåtet eller inte
att det i vart fall kan hållas för visst att hans agerande saknat betydelse för
om materialet var tillåtet eller inte. Vid sådant förhållande har
uppvisat sådant uppsåt till vilseledande att Högskolan Dalarna haft fog
för sitt beslut att vidta disciplinära åtgärder. Avstängningsperioden om sex
veckor framstår med hänsyn till omständigheterna som väl avvägd.
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överklagar, se bilaga (Dv 3109I1c).

-

._-

Karlsson Helghe
rådman

I avgörandet har även nämndemännen Olle Norin, Janette Bäckman och
Johan Thomasson deltagit. Enhälligt.
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Dom Regeringsrätten 2010-01-28 (Mål nr 5845-07, RÅ 2010 ref. 6)

Lärosätet stängde av studenten i fyra veckor för att ha haft med sig ett otillåtet hjälpmedel (miniräknare) vid en salstenta. Av bilaga 1 till lärosätets interna
föreskrifter följde att det var examinatorns skyldighet att i kurs-pm och på
tentamensformuläret informera studenterna om tillåtna hjälpmedel samt att
det var en tentands skyldighet att ta reda på vilka hjälpmedel som var tillåtna
vid tentamen och att endast sådan hjälpmedel som på förhand medgivits av
examinatorn fick medföras. Beslutet överklagades till länsrätten som avslog
överklagandet. Domen överklagandes till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten ansåg att den princip som gäller i svensk straffrätt, att
okunnighet eller felaktig uppfattning om rättsregler inte medför frihet från
ansvar, även borde tillämpas i detta fall. Kammarrättens dom överklagades
till Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen). Regeringsrätten gjorde följande bedömning. Studenten har gjort invändningen att han
inte visste att det var otillåtet att ta med och använda en miniräknare varför
denne inte medvetet försökt vilseleda vid tentamen. Vilka hjälpmedel som var
tillåtna fanns angivet i anvisningarna för kursen (miniräknare var inte med i
denna uppräkning), på skrivningsformuläret, på tavlan i skrivsalen samt via
muntlig information vid tentamenstillfället. Vid den aktuella examinationen
ansåg Regeringsrätten att det tydligt angivits vilka hjälpmedel som var til�låtna. Att tentamensanvisningarna inte angav att miniräknare inte var ett til�låtet hjälpmedel saknade därmed betydelse. Studenten måste därför ha varit
medveten om att miniräknare var ett otillåtet hjälpmedel och hade därmed
försökt vilseleda i den mening som avses i 10 kap. 1 § första stycket högskoleförordningen (1993:100). Överklagandet avslogs.
Se kopia på domslut i ärendet på följande sidor ›
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YRKANDEN M.M.

yrkar att Regeringsrätten, med ändring av kammarrättens
dom, upphäver disciplilmämndens beslut. Till stöd for sin talan anfor han bl.a.
fåljande. Han har inte uppsåtligen forsökt vilseleda vid tentamen. Därmed saknas
det laga grund att genom disciplinåtgärd avstänga honom. En sådan åtgärd
forutsätter att det av utredningen klali framgår att studenten har gjort sig skyldig
till den påtalade forseelsen. Däri inbegrips, forutorn de faktiska omständigheter
som utgör forseelsen, att studenten handlat med uppsåt, vilket forhållande även
fastslås i

I

kap. 2 § brottsbalken där det stadgas att en gärning ska, om inte annat

foreskrivs, anses som brott endast om den begås uppsåtligen. Ä ven om studenten
slarvat i högre grad i samband med en tentamen eller till och med visat uppenbar
likgiltighet for att sätta sig in i de tentamensregler som gäller så kan inte
disciplinär åtgärd meddelas så länge studenten inte uppsåtligen forsö!ct vilseleda
vid tentamen. Kammarrättens rättstillämpning innebär att den utan särskild
foreskrift samt genom en synnerligen extensiv tolkning av en straffbestämmelse
utvidgar det straffbara området till att även avse en vad k ammarrätten synes
uppfatta som en vårdslös handling, den att en tentand håller sig i ovetskap om
reglerna for tillåtna hjälpmedel vid tentamen. Det har ostridigt åvilat examinator
att på tentamensformuläret ange att miniräknare var ett otillåtet hjälpmedel vilket
examinatorn ostridigt inte fullgjort. Detta bör frislaiva en tentand som svävar i
okunskap från straffrättsligt ansvar. I målet är det fråga om s.k. oegentlig
rättsvillfarelse. Han har inte varit i villfarelse om innehållet i 10 kap.

l

§

högskoleforordningen utan endast beträffande huruvida miniräknare var tillåtet
som hjälpmedel vid det ifrågavarande tentamenstillfallet. En sådan villfarelse
utesluter enligt allmänna straffrättsliga grunder uppsåt.

Kungl. Tekniska högskolan (KTH) bestrider bifall till överklagandet och anfor
bl.a. foljande.

har uppsåtligen forsö!ct vilseleda vid tentamen

genom att medfora och använda otillåtet hjälpmedel.

påstår att

han vid tentamenstillfållet var väl fortrogen med högskoleforordningens
bestämmelser om forsök till vilseledande, interna foreskrifter avseende slaiftliga
prov och de nännare anvisningarna for hjälpmedel vid provet men att han, av den

32

DOM

3
Målru
5845-07

anledningen att examinator enligt hans uppfattning lämnat felaktig infonnation
om hjälpmedel, var i oegentlig rättsvillfarelse vad gäller miniräknarens tillåtlighet.
De intema foreskriftema kräver emellertid ett mer nyanserat läsande än att enbart
ta sikte på svagheten i fonnuleringen om miniräknare i avsnittet Exan1inator. De
skriftliga anvisningar som gavs under kursens gång och vid tentamenstillfallet var
tydliga och utesluter allt annat än det som är särskilt angivet som hjälpmedel.
Dessutom har

deltagit i ett stort antal prov vid KTH tidigare

under utbildningen och då haft att ta del av anvisningar om tillåtna hjälpmedel
med motsvarande lydelse och villkor som är aktuella i målet. Det kan inte råda
något som helst tvivel om den bristande tillåtligheten av miniräknare. Vid dessa
forhållanden är det inte rimligt att anta att

uppfattat

miniräknaren som tillåtet hjälpmedel. Det måste ha stått helt klali for honom att
om han valde att inte ta del av anvisningama innebar detta en uppenbar risk for att
ett av honom medtaget hjälpmedel kunde vara otillåtet. Den villfarelse om
tillåtligheten av ett specifikt hjälpmedel som detta beteende kan leda till är inte
ursäktande. I likhet med vad kammarrätten funnit kan det inte heller ha vmit
lagstiftarens mening att en student som håller sig i ovetskap om reglema fOr
tillåtna hjälpmedel ska kunna undgå disciplinär åtgärd.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 10 kap. l § farsta stycket I högskoleforordningen (1993: I 00) får
disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på
almat sätt forsöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska
bedömas. A v 2 § samma kapitel framgår att de disciplinära åtgärdema är vaJTIing
och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i
undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen for utbildningen under
viss tid, högst sex månader. Det är alltså fråga om ett utomstraffrättsligt ansvar
och brottsbalken är inte tillämplig.

Av bilaga l till KTH:s intema fOreslaifter ru 6/02 foljer att det fu' eXa.J11inators
skyldighet att i kurs-PM och på tentamensfonnuläret infonnera studentema om
tillåtna hjälpmedel, att det är tentands skyldighet att ta reda på vilka hjälpmedel

33

DOM

4
Mål

m

5845-07
som är tillåtna vid tentamen och att endast sådana hjälpmedel som på forhand
medgivits av examinator får medforas till tentamen.

En disciplinär åtgärd i fonn av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot den
enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas krävs därfor
att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den påtalade
forseelsen

(RÅ 1996 ref. 15).

Det är ostridigt i målet att

medfort och använt miniräknaren

vid tentamen. Det är vidare ostridigt att miniräknaren var ett otillåtet hjälpmedel.
gör emellertid gällande att han inte uppfattat det sistnämnda
och att han därfor inte ska anses ha medvetet forsökt att vilseleda vid tentamen.

Av handlingarna framgår att det i anvisningarna for den i målet aktuella kursen
har angetts att hjälpmedel vid tentamen är penna, radergummi och fonnelsamling.
På tentamensfonnuläret finns som hjälpmedel upptaget "Fonnelblad (två sidor).
Bifogas denna text." Infonnation om tillåtna hjälpmedel fanns vidare på tavlan i
skrivsalen och muntlig infonnation gavs vid tentamenstillfållet.

Det som läggs

till last är att han har bmtit mot en regel som

det ålegat honom som tentand att folja. Han har varit skyldig att ta reda på vilka
hjälpmedel som var tillåtna vid tentamen. Vid den i målet aktuella examinationen
har det tydligt angetts vilka hjälpmedel som var tillåtna och det kan inte ha rått
någon tvekan om att uppräkningen var uttömmande. Att tentamensanvisningarna
inte angav att miniräknare inte var ett tillåtet hjälpmedel saknar därmed betydelse.

har vid tentamenstillfållet ertappats med ett av honom medfort
hjälpmedel som han måste ha varit medveten om var otillåtet. Han har dänned
forsökt vilseleda i den mening som avses i 10 kap. 1 § forsta stycket l högskole-
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fcirordningen. Han kan således inte undgå en disciplinåtgärd. Avstängning i fyra
veckor är en väl avvägd åtgärd. Överklagandet ska därfcir avslås.
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SAlffiN
Disciplinåtgärd enligt högskoleförordningen (1993: 100)

.

yrkar att kammanätten med ändring av länsrättens

dom upphäver disciplinnämndens beslut.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) bestrider bifall till överklagandet.

anför till stöd för sin talan i huvudsak följande. Han
har inte uppsåtligen försökt att vilseleda vid tentameiJ genom att medföra
och bruka en minirälmare. Ansvarig examinator har i strid med KTH:s
interna föreskrift nr 6/02 underlåtit att såväl i kurs-PM som i tentamensformuläret klargöra att miniräknare utgjort ett otillåtet hjälpmedel vid
tentamenstillfållet. Som en följd av villfarelsen har han helt öppet nyttjat
en minirälmare försedd med pipljud under tentamenstillfallet, vilket
uppmärksammades av flera personer nära honom. Något försök att dölja
användandet av miniräknaren under tentamenstillfallet har'inte skett.
Härav följ er att han uppenbarligen inte haft uppsåt att utnyttja ett otillåtet
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hjälpmedel eller på annat sätt uppsåtligen försökt vilseleda vid
tentamenstillhillet. Vidare måste det understrykas att ansvarig examinator
inte heller på skrivtavlan

fullgjOli sin informationsplikt

enligt den interna

föreskriften. Det finns därför inte laga grund för att vidta disciplinära
åtgärder mot honom.

Länsrättens tolkning av bestämmelsen i 1 0 !cap . l § högskole
förordningen innebär att det föreligger ett "strikt ansvar" oberoende av
"dolus eller culpa" hos den ansvarige. Tollmi ngen står
Regeringsrättens bedömning

i

rättsfallet

RÅ

i

strid med

1996 ref. 15 såväl

beträffande bevisbörda som beviskrav samt med förarbetena och
bestämmelsens ordalydelse.

KTH anför bl.a. följande.

har enligt KTH:s mening

uppsåtligen försökt vilseleda vid tentamen genom att medföra och
använda ett otillåtet hjälpmedel. Enligt praxis på området krävs inte
direkt uppsåt för ansvar enligt bestämmelsen i 10 kap. 1 § högskole
förordningen. Det är tillräckligt att man förstår vad man gör för att kravet
på uppsåt skall vara uppfYllt.

Vilka regler som gäller vid ett visst tentamenstillfålle styrs b1.a. av
ämnesområdet, den pedagogik som använts i aktuell kurs och vilka
kunskaper som skall mätas. En upprälming a v samtliga otillåtna
hjälpmedel skulle i de flesta fall bli mycket omfattande och ogenom
tränglig för studenterna. Examinator har alltid att noga överväga
formuleringen av reglerna för respektive examination. Vid i målet aktuell
examination, där 13 tentander deltog, har tydligt angetts vad som är
tillåtet och det råder ingen tvekan om att upprälmingen är uttömmande.
Dessutom är det klarlagt att informationen g etts såväl skriftl igen

S0111

muntligen vid ett flertal tillfällen under kursen. Av handlingarna i
disciplinärendet framgår att

vid tidpunkten för den

aktuella tentamen hade studerat vid KTH under nästan tre läsår och
examinerats i 17 kurser.

måste således ha varit väl
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förtrogen med skyldigheten att noga ta reda på vilka regler S0111 gäller för
viss tentamen och den praxis för utformningen av tentamen

S011 1

gäller

vid KTH samt att bestämmelserna varierar från et! examinationstil!f!ilJe
till ett annat. Dessutom har han varit väl insatt i var dessa närmare
bestämmelser står att finna. Vid sj älva tentamenstillfållena ges alltid
information om tillåtna hj älpmedel och vad som i övrigt gäller för aktuell
tentamen. Vid i målet aktuell tentamen gavs muntlig information om
tillåtna hj älpmedel och sådana hj älpmedel fanns antecknade på tavlan i
skrivsalen samt angavs även på handlingen med tentamensuppgifter.
Utformningen av den information som getts ger inte anledning att anta att
rälmaren utgjort ett tillåtet hjälpmedel. Mot bakgrund av den erfarenhet
som

har av examination vid KTH och den

information som getts framstår det

S0111 osannolikt

att han inte förstått att

rälmaren varit ett otillåtet hj älpmedel.

Uppgiften att

öppet använt en miniräknare med

pipljud stöds inte av utredningen i ärendet. Det är inte klarlagt att
rälmaren förvarats öppet på bänken under hela tentamenstiden. Enligt
uppgift i anmälan och av rastvakt vid genomförd kontroll har den inte
funnits på bänken. Rälmaren kan även användas utan att avge ljudsignal.
Vidare uppmärksammade tentamensvakt och medtentand pipljudet från
räknaren först tre och en halv timmar in på tentamenstiden. KTH anser
inte att användandet av en räknare som endast ljuder vid felaktigt hand
havande kan utgöra en omständighet till stöd för at! användandet skulle
ha skett öppet. Det faktum att ingen av valctema vid genomförda
kontroller sett räknaren och att pipljudet hördes först när större delen av
tentamenstiden förlöpt talar snarare för att

sökt dölja

användandet.

Den av

åberopade interna föreskriften nr 6/02 är

uppdelad i tre delar som var för sig innehåller regelverket för respektive
adressat. Den åberopade delen av föreskriften är regelverket ämnat för
examinator. I regelverket ämnat för tentand allges att tentand är skyldig
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att känna till vilka hjälpmedel som är tillåtna, att endast av examinator på
förhand medgivna hjälpmedel får tas med till tentamen och att dessa
uppgifter står att finna i kurs-PM och på tentamensformuläret. Vidare
anges att tentamensvakt, examinator eller ansvarig lärare får kontrollera
hjälpmedel . Examinator bar i föreliggande fall uppfyllt skyldigheterna
gentemot tentanderna. Det är klarlagt att tydlig såväl muntlig som
skriftlig information om tillåtna hjälpmedel getts vid ett flertal tillftillen
under kursen och att informationen funnits i kurs-PM och på tentamens
formuläret. I övrigt kan noteras att alla andra studenter vid detta
tentamenstillfålle och tidigare baft klart får sig att minirälmaren var ett
otillåtet hjälpmedel.

har genom förfarandet skaffat sig

en fördel framför kamratema.

har därefter kommit in med ett yttrande den 5 mars
2007

varvid han bilagt och åberopat skriftliga redogörelser av vissa

medtentander för att visa att nyttjandet av miniräknaren skett på ett öppet
sätt och att han inte försökt dölja något.

KTH har med anledning av yttrandet anfört b1.a. följande. Skriftlig
information om tillåtna hjälpmedel har under kursens hela gång fnnnits
tillgänglig i anvisningama för kursen. Lydelsen är tydlig och utesluter allt
annat än det som är särskilt angett som hjälpmedel. Det kan inte råda
något som helst tvivel om den bristande tillåtligheten av rälmare. Utöver
denna skriftliga information i anvisningarna har skriftlig infol111ation
getts i tentamensformuläret. Lydelsen är också här tydlig och utesluter
allt annat än det som särskilt angetts som hjälpmedel. Information har
också getts muntligen under kursens gång och vid tentamenstilWillet.
Dessutom fanns tillåtna hjälpmedel angivna på tavlan i salen där
tentamen hölls.

Av åberopad intern fåreskrift nr 6/02 framgår, utöver det som anförs i
överklagandet, under rubriken Hjälpmedel i avsnittet Tentand att tentand
är skyldig att känna till vilka hjälpmedel som

är

tillåtna, att endast av
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examinator på förhand medgivna hjälpmedel får medföras till tentamen
samt att uppgift om tillåtna hj älpmedel återfinns i kurs-PM och på
tentamensformuläret. Den interna föreskriften häver ett mer nyanserat
läsande än att enbart ta sikte på den i föreskriften förekommande
svagheten i formuleringen om miniräknare i avsnittet Examinator. Det är
fullständigt orimligt att det här inträffade förbi seendet skulle tillförsäkra
en chanstagande student genväg till en lyckad examination utan hänsyn
till de regellojala studenterna och deras prestationer utan förbjudna hj älp
medel. Att så överse med försök till vilseledande strider mot reglema om
l ikabehandling av studenter.

Under utredningen av ärendet och inför disciplinnämnden uppgav
att han inte tagit del av anvisningama och at! han inte
brukar fasta så stor vikt vid forn1ell information. Att inte ta del av
bestämmelser fritar inte från ansvar. I överklagandet uppger
däremot at! han inte underlåtit att ta del av gällande regler
och att han är väl förtrogen med den intema föreshiften.
som deltagit i et! stort rultal tentamina vid KTH, har under
utbildningen haft at! ta del av anvisningar o m tillåtna hjälpmedel med en
utformning motsvarande den i ärendet aktuella. Av skriftliga utsagor som
bifogats

yttrande den 5 mars 2007 framgår att de tre

tentander som lämnat utsagorna haft klart för sig att rälmare var ett
otillåtet hjälpmedel. Tvivel uppstod först när
nyttjande av rälmaren observerades. Tentamensanvisningama har för
dessa personer varit tydliga och uteslutit räknare. Inte heller någon av de
övriga

i

tentamen deltagande studenterna använde rälmare.

har slutligen anfört att den intema föreskriften under
avsnittet Examinator enligt bans mening är fullständigt klar och att det är
ostridigt att ansvarig examinator inte följt vad som där föreskrivits vad
gäller infannatian om tillåtligheten av minirälmare vid tentamen. Om
föreshiften följts hade han inte svävat i villfarelse om tillåtligheten.
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Uppsåt från hans sida är därmed uteslutet och förutsättningar att meddela
honom disciplinpåföljd finns således inte.

DOMSKÄL

I länsrättens dom redogörs för de tillämpliga b estämmelserna i högskole

förordningen.

Det är ostridigt i målet att

har använt sig av en

minirälmare vid det aktnella tentamenstillfållet och att sådan rälmm'e inte
uttryckligen angetts som otillåten i den information som getts inför
provet. Han har sj älv uppgett att han inte haft uppsåt att vilseleda vid
tentamen. Frågan är främst om hans påstådda okunskap om eller
underlåtenhet att ta reda på vad som faktiskt utgjort tillåtna hj älpmedel
medför att disciplinansvar inte kan åläggas honom.

Enligt KTH:s interna föreskrift nr 6/02 gäller bl.a. att tentand är skyldig
att känna till vilka hj älpmedel som är tillåtna och att endast sådana hj älp
medel som på förhand medgetts av examinator får medföras till
tentamen. Uppgift om vilka hj älpmedel som är tillåtna vid tentamen skall
framgå av kurs-PM samt på tentamensformuläret. Vidare anges i före
skriften att examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid
tentamen och att denne både i kurs-PM och på tentamensformuläret skall
informera de studerande om vilka hjälpmed e l som är tillåtna. Om inga
hj älpmedel tillåts skall även detta finnas angivet. De studerande har rätt
att i god tid få kännedom om vilka hj älpmedel som är tillåtna och det
åligger även examinator att tillse att tentamensvaktema är informerade
om tillåtna hjälpmedel. Texten på tentamens formuläret är därför viktig.
Beträffande miniräknare skall tydliga regler anges både i kurs-PM och på
tentamensformuläret, exempelvis med
"Miniräknare ej tillåten".
"Typgodkänd minirälmare tillåten" (exempelvis utan
texthantering).
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"Miniräknare får ej innehålla information med anknytning till
kursen",
Överträdelse härav betraktas som fusk,

Kammarrätten gör följande bedömning,

Eftersom en disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt
ingrepp mot den enskilde studenten förutsätter en sådan åtgärd att det av
utredningen klart framgår att studenten har gjort sig skyldig till den
påtalade förseelsen, Däri inbegrips, förutom att de faktiska omständig
heter som utgör förseelsen föreligger, i förevarande fall att studenten
har handlat med uppsåt.

Inom straffrätten föreskrivs beträffande vissa brott, t.ex, svindleri (9 kap,
9 § brottsbalken, BrB), ett s.k. subj ektivt överskott i form av att hand
lingen skall ha utförts med ett visst syfte. Rekvisitet uttrycks med orden
"för att" eller "söker" och omfattas av krav på direkt uppsåt. I före
varande fall skulle en analog tolkning av

lO

förordningen innebära ett krav på att

kap.

l

§ högskole
utfört gärningen

med direkt uppsåt att vilseleda vid provet. Han har i detta hänseende
invänt att han - eftersom han skulle ha uppfattat reglerna så, att mini
rälmaren var ett tillåtet hj älpmedel - saknat sådant uppsåt och att
sanktion därför inte kan beslutas. Det kan emellertid enligt kammar
rättens uppfattning inte ha varit lagstiftarens m ening att en tentand genom
att hålla sig i ovetskap om reglerna för tillåtna hjälpmedel vid tentamen
på så sätt skulle kunna undgå sanktioner för fusk. En sådan tolkning av
10

kap. l § högskoleförordningen i analogi med bestämmelserna i BrB är

således, som länsrätten anfört, inte rimlig.

Av utredningen framgår att

har avsiktligt medfört och

använt miniräknare vid provet, uppenbarligen för att därmed förbättra sitt
provresultat, samt att denna ej utgjort tillåtet hjälpmedel. Om han inte
eliappats skulle han därmed ha vilselett bedömaren vid provet. Allmänt
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gäller i svensk straffrätt att okunnighet eller felaktig uppfattning om
rättsregler (rättsvillfarelse) i n te medför frihet från ansvar. Samma princip
bör tillämpas på förevarande falL Tillämpningen innebär att det saknar
betydelse om han oavsiktligt brutit mot bestämmelserna i den meningen
att han inte känt till dessa. Undantagsvis kan rättsvillfarelse beaktas vid
bedömningen om den är uppenbart ursäktlig, exempelvis genom att
gärningsmannens uppfattning har sin grund i felaktigheter i lagstiftningen
eller fel aktiga upplysningar från någon myndighet eller annan
auktoritativ källa (jfr 24 kap.

9 §

BrB). Som framgår av lydelsen är

bestämmelsema avsedda att tillämpas restriktivt. I den mån
varit föremål får s ådan villfarelse har emellertid inte fram
kommit någon sådan omständighet som föranleder att denna skulle kunna
beaktas. Det har därför funnits fog för beslutet att avstänga
från utbildningen i fyra veckor. Överklagandet skall således
avslås.

DOMSLUT
Kammarrätten avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär

Lars

l ) , se bilaga.

Thomas
kammarrättsråd

.

tf assessor

referent
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SAKEN
Disciplinåtgärd enligt högskoleförordningen (1 993 : 1 00)

BAKGRUND, YRKANDE M.M.
Den l O juni 2005 inkom examinator Claes Trygger med en anmälan till
Disciplinnämnden vid Kungliga Telaliska Högskolan angående misstanke
om att

försökt vilseleda vid tentamen i matematisk sy

stemteori den 2 juni 2005 kL 8-13 genom att ha haft otillåtet hjälpmedel i
fonn av en räknare, I anmälan finns följande uppgifter. Omkring 1 1 .3 0tiden registrerade tentamensvakten Lars Svensson ett pipande ljud, Ljudet
visade sig härröra från

miniräknare av modell Hewlett

Packard 48GX Valeten uppger att räknaren inte legat på
bord under de första tinunama, Tentamensvalcten vet dock inte var räk
naren förvarats fram till upptäckten, Miniräknaren togs i b eslag och
Dok.Id 1433 1 0
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Expeditionstid

Box 17 106

Krukmakargatan 1 9

08-720 90 00

08-720 93 00

måndag - fredag

104 62 Stockholm
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tilläts fortsätta tentera. Eftersom examinatorn enligt reglerna
inte tilläts söka igenom räknaren vet han inte om den innehöll något otillåtet
lagrat material.

Disciplinnämnden beslutade den 14 december 2005 att med stöd av l O kap.
l § forsta stycket I och 2 § högskoleforordningen stänga av
under fYra veckor från och med den 1 8 j anuari 2006 till och med den
14 februari 2006. Som skäl for beslutet anfordes foljande. Tydlig informa
tion om tillåtna hjälpmedel har givits såväl fore tentamen som vid tenta
menstillfållet. Enligt tentarnensbestämnrelserna är det endast tillåtet att
medfora av examinator på forhand uppgivna hjälpmedel till tentamen.
har bara genom att ha med sig räknaren brutit mot dessa
bestämmelser. Hans påstående om att han inte forstått att räknaren varit
otillåtet hjälpmedel

fcirtjänar inget avseende. Villfarels e o m gällande be

stämnrelser är inte ursäktande. Det är klarlagt att

använt

räknaren en hel del under tentamen. Disciplinnänmden finner det styrkt att
gjort sig skyldig till överträdelse av disciplinforeskrif
t=a i 10 kap. l § l st l p högskoleforordningen. Förseelsen är av sådan art
att

annan

påfoljd än avstängning inte kan forekomma.

överklagar beslutet och yrkar i forsta hand att länsrätten
skall upphäva disciplimrämndens beslut. I andra hand yrkar han att länsrät
ten skall bestämnra den disciplinära åtgärden till varning. Till stöd for sin
talan anfOr han bl.a. foljande. Enligt interna regler på Krmgliga Tekniska
Högskolan skall examinator i både kurs-PM och på tentarnensformuläret
informera studenterna om vilka hjälpmedel som är tillåtua. Detta gäller
även om inga hj älpmedel är tillåtua. Enligt de ifrågavarande foreskrifter
skall beträffande miniräknare tydliga regler anges i både leurs-PM och vid
skrivningstillfållet. Vid aktuell tentamen har ansvarig examinator vid Kung
liga Tekniska Högskolan i strid mot interna regler underlåtit att såväl i kurs
PM som i tentarnensformulär klargöra att räknare utgjort otillåtet hj älpme-
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del vid tentamenstillfållet. Om examinatorn foljt d e interna fOreskrifterna
skulle han inte ha använt sig av en räknare. Eftersom han inte uppfattat att
räknaren utgjorde ett otillåtet hjälpmedel, utan tvärtom fårutsatte att sådan
kunde nyttjas under tentamen, använde han vid några tillfållen räknaren helt
öppet for att bl.a. multiplicera hela matriser på en gång i stället for att räkna
i omgångar samt får att kontrollrälma gjorda uträlmingar. Till foljd av sin

villfarelse använde han helt öppet sin räknare under tentamenstillfållet, vil
ken var försedd med pip-ljud. Detta uppmärksammades av en annan student
som kontaktade tentamensvalcten med forfrågan huruvida räknare utgjorde
ett otillåtet hjälpmedel eller inte. Eftersom han inte haft uppsåt att nyttja ett
otillåtet hjälpmedel eller på annat sätt uppsåtligen fårsölct vilseleda vid ten
tamenstillfållet sa1cnas det rättslig grund att vidta disciplinär åtgärd emot
honom. En disciplinär åtgärd raT endast vidtas mot en student som uppsåtli
gen nyttjat otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt uppsåtligen forsölct vilse
leda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas. Oalctsam
het (culpa) av student inte läggas till grund for beslut om disciplinära åtgär
der av ifrågavarande slag. Av RÅ 1996 ref. 15 framgår att det ställs höga
bevislcrav vid disciplinära åtgärder. Av utredningen skall det klart framgå
att studenten gjort sig skyldig till den påtalade fårsee1sen och då givetvis
uppsåtligen.

UTREDNINGEN I MÅLET

....., .

I protokoll fårt vid sammanträde med Kungliga Tekniska Högskolans di

sciplinnämnd den 14 december 2005 anges bl.a. fåljande. Tillåtna lljälpme
del vid tentamen den 2 juni 2005 var penna, radergummi och fo=elsamling
som var bifogad tentamen. Info=ationen om tillåtna hj älpmedel gavs
skriftligen såväl i kurs-PM som på slcrivningsformuläret och på tavlan i
skrivsalen. Dessutom info=erades studenterna muntligen om tillåtna
hj älpmedel vid tentamenstillfållet. När tentamen pågått i ca 2,5 timmar upp
täckte tentamensvalcten att
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re. Räknaren beslagtogs och

tilläts fortsätta tentera.

Räknaren genomsöktes inte efter otillåtet material i anslutning till upptäck
ten. Eftersom räknaren har ett minneskort på 1 2 8 kb finns det möjlighet att
lagra text, formler och program i den.

har uppgivit att

han inte uppfattat att räknaren utgjort otillåtet hjälpmedel på tentamen. Han
har aldrig haft for avsikt att fuska. Detta borde bevisas genom att han haft
på rälcnarens ljud under pågående tentamen. Han har under tentamen använt
räknaren dels for att multiplicera matriser, dels for att lcontrolh'äkna uppen
bara uträkningar. Vad han vet har det inte furmits vare sig formler eller l ag
rad text i räknaren.

uppger vidare att han varken tagit

del av den information som givits på tentamensformuläret eller kursens
hemsida angående tillåtna hjälpmedel. Anledningen till detta har varit
ouppmärksamhet och nonchalans. Han uppger att han inte brukar vara så
observant på sådan information. Vidare har han anfort att det är möjligt att
muntlig information gavs vid tentamenstillfållet men han varit okoncentre
rad o ch inte hört informationen. Det inträffade beror på att han inte tagit
reda på vad som gällde vid tentamen.

DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser

Enligt 1 0 kap. 1 § 1 högskoleforordningen :far disciplinära åtgärder vidtas
mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt forsöker vil
seleda vid prov eller när en studieprestation annars skall b edömas.
Av 1 0 kap. 2 § sanuna forordning framgår att de disciplinära åtgärderna är
varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten
inte :fa r delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen for
utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock

sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning r
a r också be

gränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Enligt forarbetena till vissa ändringar i högskolelagen bör möjligheten att
utdela varning utnyttjas vid smärre forseelser. Avstängning är dock den
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nOlwala påfciljden vfd fusk. A.vsfangliing fcir längre tid än tre månad er bör
endast ske vid upprepade fcirseelser ener synnerligen grova fall som t.ex.

plagierande av uppsats (prap. 1 9 8 1182 : 1 93

s.

7).

Länsrätten gör följande bedömning

Det är klarlagt att

medfört och använt ett otillåtet

hj älpmedel vid tentamen. Länsrätten anser inte att det kan uteslutas att han
inte har varit medveten om att det skedde i strid med gällande regler fcir
tentamen. Det är alltså möjligt att
vid tentamen. Det är riktigt som

inte medvetet fuskat
anför att det ställs höga

krav på bevisningen när det gäller disciplinära åtgärder. Det krävs att det
klarläggs att den som misstänks fcir fusk har försökt vilseleda vid tentamen.

B estänuneIsen i 1 0 kap. I § högskolefcirordningen skall enligt länsrättens
mening tolkas så att disciplinåtgärder rar vidtas såväl mot den som, utan att
lyckas med det, försöker vilseleda, som mot den som faktiskt använder sig
av otillåtna hjälpmedel. I sistnämnda fall, som det är fråga om i detta mål,
anser länsrätten att bestämmelsen inte kan tolkas så att den som faktiskt
använt sig av otillåtna hjälpmedel utan vidare kan undgå disciplinansvar när
vilseledandet skett utan direkt uppsåt, t.ex. då det sker till f6ljd av att ve
derbörande inte tagit reda på de regler som gäller tentamen.

I målet är utrett att slaiftlig information om tillåtna hjälpmedel getts i flera

s ammanhang, bl.a. i kurs-PM, på kursens hemsida och p å slaivningsformu
läret. Utöver detta gavs även muntlig information om tillåtna hjälpmedel i
samband med tentamen. Vad

anfört om sin okunskap

om tillåtna hjälpmedel innebär inte att han kan undgå disciplinansvar. För
seelsen är av sådan art att annan påf6ljd än avstängning inte kan förekom
ma. Överklagandet skall därfcir avslås.
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DOMSLUT ·

Länsrätten avslår överklagandet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3 J 0911 a)

Helena Jäderblom

I avgörandet har, f
årutom chefsrådmarmen Helena Jäderblom, deltagit

nå:rru).demännen Birgitta Mårtensson, Ylva Engstedt och Margareta Murad.
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Dom Kammarrätten i Stockholm 2011-11-21 (Mål nr 6151-10)

Lärosätet stängde av studenten i fyra veckor för plagiering. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade att det var ostridigt att studenten tillsammans med två andra studenter författat en skriftlig rapport med till stora delar kopierad text. Den del
hon skrivit av rapporten rörde sig dock mer om ett undermåligt arbete än ett
försök att vilseleda vid examination. Med hänsyn till att rapporten presenterades som ett gemensamt material av alla tre studenterna, med en gemensam
sammanfattning och slutledning, fick det ändå anses ligga i uppgiftens natur
att samtliga studenter i gruppen anses ansvara för arbetet. Rätten fann det
därför klarlagt att studenten genom sitt deltagande i grupparbetet fick anses
ha handlat på ett sätt som utgjorde försök till vilseledande vid examination.
Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten ansåg
att frågan om hur studenten förfarit när hon skrev sina separata delar var av
underordnad betydelse. Huvudfrågan var om denna som en av medförfattarna
var ansvarig för vilseledandet. Kammarrätten ansåg att studenten, mot bakgrund av att ämnet var nytt och obekant för alla inblandande, att grupparbetet
utfördes på mindre än en vecka och studentens gedigna utbildningsbakgrund,
borde ha ifrågasatt hur texten av de övriga två studenterna tillkommit och om
den refererats på korrekt sätt. Studenten måste därför ha varit medveten om
att rapporten utformats på ett otillåtet sätt. Överklagandet avslogs.
Se kopia på domslut i ärendet på följande sidor ›
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2011 -11� 2' 1

Meddelad i Stockholm

KLAGANDE

MOTPART
Karolinska Institutet
Disciplinnämnden

1 7 1 77

Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
i Stockholms dom den 3 0
1 9578- 1 0, se bilaga A

Förvaltningsrätten

SAKEN
Disciplinär åtgärd enligt

1 0 kap.

september 20 1 0 i mål nr

högskolef6rordningen

( 1 99 3 : l 00)

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Karnrnarrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 228683
Postadress

Besöksadress

Box 2302

Birger Jarls Torg

103 17 Stockholm

5

Telefon

Telefax

0 8 - 561 6 90 00

08-14 9 8 8 9

E-post: kammarattenistockholm@dom.se
r

www.kammarrattenistockholm.domsto"Lse

Expeditionstid
måndag - fredag
0 9 :00-16 :00
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YRKANDEN M.M.

fullföljer sin talan och yrkar att förvaltningsrättens dom ska
ändras. Hon har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. Det
ursprungliga beslutet gällde individuellt skyldiggörande till plagiering i ett
grupparbete där alla medlemmar fick individuella beslut. Förvaltningsrätten
dömde henne i stället för hennes deltagande i det veckolånga grupparbetet
med för henne sedan tidigare helt okända studenter för att inte ha upptäckt
och lyckats avslöja deras plagiering av deras respektive delar i arbetet.
Karolinska Institutet (Kl) har ändrat anklagelsen till att hon skulle ha ett
ansvar även för helheten av arbetet. Förvaltningsrätten har inte lagt någon
större vikt alls vid disciplinnärnndens tvivelaktiga och därför felaktiga
handläggning av ärendet där institutionens egna riktlinjer inte följts. Hon
anser att det är kursledningens ansvar att förebygga och kontrollera att
studenterna inte plagierar och fuskar och inte den enskilde studenten. När
man som student under ett veckolångt grupparbete förs samman med för en
själv helt okända studenter från en annan studiebakgrund har man inte
förutsättningar att nagelfara sina kurskamrater att man kan avslöja plagiat
och fusk. Det kan inte vara ett uppsåtligt försök att vilseleda när det handlar
om att inte upptäcka en annan studiekamrats otillåtna plagiering. Kl anser
att hennes gruppkamrats plagiat var så uppenbart att hon borde ha upptäckt
det. Det finns inga handläggningsrutiner och vad som ska anses vara
uppenbart blir helt godtyckligt. Kursansvarig lärare kunde inte bevisa att det
var fråga om plagiat utan arbetet behövde gå igenom Urkund. Hon anser att
förvaltningsrättens dom innebär att det införs kollektiv bestraffning vid
universitetet vad gäller grupparbeten.

Karolinska Institutet bestrider bifall till
följande. Det är inte fråga om

överklagandet och anför bl.a.
ansvar för någon annans

agerande utan hennes individuella ansvar för helheten i det gemensamma
arbete som hon har varit delaktig i. Vid examination sker en individuell
bedömning avseende varje student. Det som ska bedömas är det
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gemensamma arbetet. Den enskilde studenten har därför ett ansvar för
helheten och inte endast de delar som denne själv har författat. Det framgår
av utredningen att

har, eller vart fall borde ha, insett ·att

rapporten innehöll plagiat. Särskilt med beaktande av att hon själv har
kopierat ett stort avsnitt i rapporten och detta synes ha varit ett etablerat
tillvägagångssätt i gruppen, framstår det som högst osannolikt atthon inte
känt till att plagiat förekom i rapporten. Därtill måste omfattningen av
kopieringen och det faktum att hennes studiekamrater inte har angett några
källor till avsnitt som de inte rimligen kunde ha skrivit utan användning av
några källor ha gjort henne medveten om att rapporten innehöll plagiat.

har därefter kommit in med yttrande och anför bl.a.
följande. Rektorn vid Kl hävdar att det vid examination av ett grupparbete
sker en individuell bedömning avseende varje student. Till allmän
studentkärmedom har aldrig ett grupparbete resulterat i individuella betyg.

Även om varj e student, som Kl yttrar, har ett ansvar för ett grupparbetes
helhet, är ju frågan hur långt ansvaret sträcker sig och när det övergår till en
skyldighet att upptäcka plagiering. Hon har gedigen studieerfarenhet och
doktorerar nu inom applicerad medicinsk teknik och insåg inte sin
medstudents plagiering. En av medstudenterna uttryckte sin ovisshet om att
det han hade gjort skulle ha varit fel, att han skämdes något fruktansvärt och
att han inte ville att hans gruppmedlemmar skulle behöva bli straffade på
grund av detta, då han hade gjort detta utan deras vetskap. Ska hon straffas
för att Kl anser att hon borde ha insett att rapporten innehöll plagiat? Hon
har inte vetat om den aktuella plagieringen och absolut inte haft för avsikt
att vilseleda vid bedömningen av en studieprestation.
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SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 10 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen (1993:100) får
disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller
på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars
ska bedömas. Av 2 § samma kapitel framgår att de disciplinära åtgärderna är
varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten
inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen under viss tid, högst sex månader.

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot
den enskilde studenten. Den grundläggande förutsättningen för att ett beslut
om avstängning ska få meddelas är att det av utredningen klart framgår att
studenten har gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen (RÅ 1996 ref.
15). I detta får enligt kammarrättens mening anses ligga ett krav på att
studenten måste ha varit medveten om att den aktuella handlingen var
otillåten för att ett beslut om avstängning ska få meddelas Gfr RÅ 20 l O ref.
6).

Kammarrättens bedömlling

Annan och ny grund

Såsom det rar förstås menar

att förvaltningsrätten lagt en

annan och ny grund till grund för sitt avgörande än den grund som
Disciplinnämndens beslut vilade på. Kammarrätten finner emellertid att
förvaltningsrätten mot bakgrund av hur Disciplinnämndens beslut
formulerats inte kan anses ha lagt en annan och ny grund till grund för sitt
avgörande, varför någon närmare utredning av frågan om eventuell
taleändring kan lämnas därhän.
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Frågan om plagiat
Frågan i målet är om

r
ar anses ha försökt vilseleda vid

examination på ett sådant sätt som föranleder att disciplinär åtgärd i form av
avstängning r
ar vidtas. Vid en sådan bedömning är det avgörande om hon
måste anses ha varit medveten om att den i målet aktuella rapporten
utformats på ett otillåtet sätt, dvs. bestått av plagiat.

Av handlingarna i målet framgår det att det är ostridigt att
tillsammans med två andra studenter som examinationsuppgift författat en
skriftlig rapport som sedan presenterats muntligt. Det är också ostridigt att
den aktuella rapporten i stora delar innehöll kopierad text.

har

i ett av de avsnitt hon ansvarat för (avsnitt 3.3 i rapporten) kopierat text och
angivit källan i den löpande texten. Förvaltningsrätten har i sin dom funnit
att

genom det av henne sammanställda avsnittet av rapporten

inte kan anses haft för avsikt att vilseleda examinator. Det är vidare ostridigt
att stora delar av den presenterade rapporten i övrigt inte har korrekta
källhänvisningar och därmed utgörs av otillåtet plagiat.

I beskrivningen för hur projektet skulle utföras daterad den 25 september
2009 anges att det är ett arbete med ett ämne som ska diskuteras i gruppen,
presenteras gemensamt, muntligt och i en skriftlig rapport, med bl.a.
avslutande gemensam sammanfattning och slutsats.

Kammarrätten finner inledningsvis med hänvisning till den information
studenterna erhållit i nämnda beskrivning om hur projektet skulle utföras att
ansvaret för innehållet i såväl den muntliga redovisningen som den skriftliga
rapporten delats gemensamt av deltagarna i projektarbetet. Frågan om hur
förfarit när hon skrev sina separata delar är därför av
underordnad betydelse i sammanhanget. Huvudfrågan är i stället om
som en av medförfattarna till den aktuella rapporten är ansvarig för '
vilseledande i förordningens mening.
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Kammarrätten konstaterar å ena sidan att det sätt varpå texten inklusive
fotnoter kopierats över till den aktuella rapporten gör att texten (och
källförteckningen) i den aktuella rapporten ger intryck av att vara i sin
ordning. Å andra sidan framgår det bl.a. av mötesprotokollet av den 1 8
november 2009, och är oemotsagt, att ämnet "Sustainable entrepreneurship"
var nytt för studenterna och att det var ett av skälen till att de fann det svårt
att skriva rapporten med egna ord. Mot bakgrund av 1·) att ämnet var nytt
och obekant för alla inblandade, 2) att grupparbetet enligt
genomfördes på mindre än en vecka och 3) att

har gedigen

studieerfarenhet och vid tidpunkten var forskarutbildningsstuderande, borde
det, med hänsyn till rapportens omfattning och till stora delar mycket
bearbetade och initierade innehåll, inte ha framstått som sannolikt för
att rapporten, i de delar som författats av hennes medstudenter,
verkligen författas av studenterna själva. Mot den bakgrunden borde
ha ifrågasatt både hur texten tillkommit och om den refererats på
rätt sätt. Denna slutsats förstärks av det faktum att

i

rapportens avsnitt 3.3 själv använt sig av metoden att kopiera text men med
angivande av källa.

Av utredningen i målet framgår att de två andra författarna innan
grupparbetet var helt obekanta för

och att de kom från ett

annat lärosäte. Under sådana omständigheter måste, enligt kammarrättens
mening, kraven på det individuella ansvarstagandet vid gemensamt utförda
projekt ställas ännu högre.

Kammarrätten finner att

mot bakgrund av det anförda måste

anses ha varit medveten om att den i målet aktuella rapporten utformats på
ett otillåtet sätt. Hon har därmed försökt vilseleda i den mening som avses i
1 0 kap. 1 § första stycket 1 högskoleförordningen. Hon kan därför inte undgå
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en disciplinär åtgärd. Avstängning i fyra veckor är en väl avvägd åtgärd.
Överklagandet ska därför avslås .

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär l).

Mona Aldestam
kammarrättsråd
referent

Camilla Molina
tf. assessor

ahan
.lredragande
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Meddelad i

Enhet 1 3

Mål m

Stockholm

KLAGANDE

MOTPART
Karolinska Institutet
Disciplinnämnden
1 7 1 77 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT
Disciplinnämndens beslut 2009- 1 2 - 1 4
Dm: 6 12 8/09-3 88

SAKEN
Disciplinär åtgärd enligt 1 0 kap. högskoleförordningen ( 1 993 : l 00)

DOMSLUT

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 59568

Postadress
l IS 76 Stockholm

Besöksadress

Tegeluddsvägen 1

Telefon

08-561 68000

Telefax
08-561 680 01

E-post:

forvaJtoingsrattenistockholrn@dom.se
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BAKGRUND, �EN M.M.

Disciplinnämnden vid Karolinska Institutet (disciplinnämnden) beslutade
den 1 4 december 2009 att stänga av

från studier i totalt fyra

veckor från den 1 5 december 2009 och - förutsatt att avbrott i verkställig
heten inte sker - till och med den I I

januari 2010. Beslutet innebar att

inte fick delta i undervisning, prov eller annan verksamhet
inom ramen för utbildningen vid Karolinska Institutet.

överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten ska upp
häva disciplinnämndens beslut. Till stöd för överkl agandet anför hon i hu
vudsak följande. Hon erkänner sig skyldig till att ha bidragit till ett dåligt
arbete men inte till plagiering. De

var

tre per�;oner som skrev det aktuella

arbetet och de har klart och tydligt redovisat vilka delar som respektive
gruppmedlem skrev. Hon anser sig vara utsatt, för kollektiv bestraffning.
Den del av rapporten som var plagierad var inte skriven av henne. Hon vet
att åsikter ändå har riktats mot en av hennes delar i arbetet och kan hålla
'
med om att hon kunde ha presenterat informationen på ett bättre sätt men
inte att hon skulle ha gjort sig skyldig till plagieringsfusk. Att plagiera nå
got har, vad hon förstått av handboken "Hjälp studenterna att undvika pla

giering" skriven av Jude Carrol och Carl-Mikael Zetterling betydelsen " att
lämna in någon annans arbete som sitt eget". Hon har inte försökt vilseleda
någon till att tro att den del som hon kopierat för att inkludera i rapporten

är skriven av henne sj älv. Hon skrev: se Bifogad rapport 'Sustainab
leEntpreneur, v2.pdf under punkt 3.3 MedtroIDc, "Following information
is taken from The Medtromc 2008 Corporate Responsibility Report found
at their homepage. " Iden o att hon skulle ha frarnställt denna information

som sin egen är befangd. När hon försökte belysa detta under mötet den 4
december 2009 fick hon till svar av rektorn att "det är fortfarande plagie- ,
ring men kanske inte bedrägeri". Under ärendets gång har de blivit för

olämpade och respektlöst behandlade. Det är synd att diskreditera den goda
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sak det ändå är att arbeta för att förhindra fusk genom att hantera ärenden
på detta oprofessionella sätt. Angående protokollet från disciplinnämndens
sammanträde vill hon påpeka att hon är felciterad gällande vad hon fram
fört om referenserna. Det har för det första alltid bara handlat om en referens, en fullständig referens, som står med i den löpande texten. För det
andra så försökte hon under det aktuella mötet belysa att den fullständiga
referensen i den löpande texten, som sedan olyckligt nog saknas i referens
listan, ändå inte kan vara ett exempel på försök till vilseledning (plagiat).
Ingen kan väl tro att hon där försöker att göra sken av att texten är hennes.
De minnesanteckningar som nämns från ett möte med henne och de båda
andra studenterna har hon redan vid ett tidigare tillfålle reserverat sig emot
eftersom den information som ko=er från andra i gruppen avviker från
hennes ståndpunkt. Förutom redogörelsen gällande att de planerat rappor
ten tillsammans men skrivit olika delar av den så är det övriga åsikter från
de andra gruppmedle=ama som hon inte ställer sig bakom. Vidare har
hon efter att ha läst Karolinska Institutets handläggningsordning för fusk
förstått att de kunde haft möjligheten/fördelen av att ha ett studentombud
närvarande vid mötet. Detta fick hon aldrig information om, vilket är synd,
särskilt som hon blivit felciterad i protokollet på ett flertal punkter.

DiscipJinnämnden vidhåller det överklagade beslutet och anför därvid föl
jande. Studenterna har uppgett att de har skrivit olika delar av uppgiften.
Emellertid har samtliga i olika utsträckning kopierat från källor utan att ha
bearbetat materialet. De har i ett flertal fall uppgivit originalkällan istället
för den källa på internet som använts eller - som i den del
kopierat - ofullständigt redovisat källorna. Samtliga delar som studenterna
kopierat är i princip identiska med källorna. Karolinska Institutet vill fram
hålla att den enskilda studenten har ett ansvar för helheten.- inte bara för
den del som studenten själv skrivit

-

när en examination utgörs av ett

grupparbete. Vid det möte som hölls den

18

november 2009 uppgav

att hon var medveten om att såväl hennes del av rapporten som

60

Sida 4

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

1 9578- 1 0

DOM

Alhnänna avdehllngen

studiekamraternas innehöll kopierade delar. Eftersom

är

student på forskarnivå och sålunda redan har en grundläggande högskole
examen gjorde discipliilIlämnden bedömningen att hon svårligen kan ha
trott att det var tillåtet att lämna in en examinationsuppgift sorntill stora
delar var kopierad ur källmaterial. DiscipJinnämnden fan n det sålunda klar
lagt att

haft som syfte att vilseleda vid examination. Vad
anger om att hon framfört synpunkter vid mötet den 1 8 no

vember 2009 påverkar inte bedömningen av ärendet. Från mötet den
1 4 december 2009 finns inte några anteckningar om att hon har haft en

avvikande mening. Vidare ska framhållas att även om

inte

varit medveten om att hennes studiekamrater kopierat delar av examina
tionsuppgiften ur källmaterial så var plagiaten så uppenbara att de upp
märksammades av de studenter som skulle opponera på uppgiften.

har beretts tillfålle att yttra sig över vad disciplinnämnden
anfört och har därvid angett följande. Hon vidhåller att kopiera och plagie
ra är två helt skilda företeelser. Att kopiera är en nödvändighet när man,
som i det här fallet, skriver en rent teoretisk rapport helt i avsaknad av egen
analys. Det är först när man inte källhänvisar till kopierat material och för
söker få andra att tro att det är något som man själv skrivit som det rör sig
om plagiering. Det har inte tidigare kommit på tal att hon skulle ha gjort
sig skyldig till plagiering genom att hon inte uppmärksammat sina studie
kamraters plagiering. De har alla individuellt fått redovisa för och försvara
sina egna delar av arbetet och de har ratt separata domar. En av hennes
studiekamrater har också erkänt sig ensam ansvarig för plagiering. Hon
förstår inte hur man rent praktiskt ska bära ett strikt ansvar för de delar av
ett arbete som man inte själv skrivit. Hon hade fullt förtroende för sina
studiekamraters kapacitet och det är orimligt att jämföra hennes uppgift
med opponentens, särskilt med tanke på arbetets ringa omfattning. Både
hennes skolchef,

tillikahuvudhandledare, och skolans forskningsutbildare

anser liksom hon själv att hon inte gjort sig skyldig till plagiering eftersom .
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hon i sin del av rapporten tydligt och klart redogjort för var info=ationen
ko=er när hon skriver "Following info=ation is taken from The Med
tronic 2008 Corporate Responsibility Report found

Disciplinnämnden har yttrat sig över vad
därvid angett bLa. följande.

at their homepage".

anfört och har
hävdar

att det är nödvändigt att

kopiera text när man skriver "en rent teoretisk rapport helt i avsaknad av
egen analys". Det finns emellertid inte något stöd för hennes tolkning
exarninationsuppgiften i den instruktion som gavs under kursen.
struktionen framgår

av

Av in

att uppgiften var av gängse projektarbeteskaraktär där

rapporten skulle ornfatta en beskrivning av frågeställningen, genomgång av

tillgänglig info=ation, analys, resultatpresentation och slutsatser/diskus
sion. Mot bakgrund av att

studerar på forskarnivå kan hon

svårligen ha trott att det var till åtet att kopiera långa stycken ur en text.
Oavsett om en kurs är stor eller av ringa ornfattning har vidare enskilda
studenter ett ansvar för helheten i ett grupparbete.

anför därvid följande. Frågan är om hon har gjort sig skyl
dig till plagiering med avsiktlig vilseledning eller inte. Även en välutbildad
student har rätt att lämna in en unde=ålig projektuppgift utan att det där
med bör betraktas som fusk. Det har tydligt framgått och deklarerats i pro
tokoll att de övriga proj ektdeltagarna inte hade någon del

i att förHirdiga

den text som hennes medstudent erkänt sig ha plagierat. Frågan är då om
bevisbördan i så fall ligger på enskilde

att visa att han eller hon inte har

tagit del i plagieringen och vilseledandet eller på disciplinnämnden att visa
att så var fallet. Det bör ko=uniceras till studenterna med fulltydlighet

att inte bara plagiering med avsiktlig vilseledning är fusk utan även att man
har ansvar för

att kontrollera att sådant inte föreko=er i andra studenters

arbeten när man ingår i en arbetsgrupp För att på ett adekvat sätt kunna
.

avgöra om något är ett plagiat eller inte behöver man i likhet med högsko
lan ha tillgång till de program som Urkund använder för att granska arbe-
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ten. Hon har varken ratt muntlig eller skriftlig information om att det skulle
vara hennes uppgift att kontrollera de andra studenterna i gruppen, beske
det till henne har varit att examinationen sker individuellt. Angående pla
giering i den del av rapporten som hon själv ansvarat för så har hon ingen
ting att anföra mot att arbetet ansågs vara undermåligt genomfört och där
med underkänt. Däremot är det på inget sätt rimligt att påstå att hon med
vetet försökt att vilseleda examinatorn, tvärtom har hon tydligt i texten
angett den hemsida där texten är hämtad. Att referenser ska redovisas på
ett särskilt ställe kan anses vara god rapportstruktur men det är knappast
rimligt att referenser som anges på fel ställe i texten är grund för fuskan
klagelser.

UTREDNING

lprotokollfrån disciplinnämndens sammanträde den 14 december 2009
anges bl. a. fäljande.

Kursansvarig för kursen Co=ercialising science - Innovation and entre
preneurship theory - har anmält forskarstudenten

för miss

tänkt fusk. Hon misstänks för att tillsammans två andra studenter ha lämnat
in skriftlig rapport för examination som innehåller plagiat. Av anmälan och
av kursledarens redogörelse inför nämnden framkom att de studenter som
skulle opponera på den aktuella rapporten dagen före presentationen upp
märksammade kursledaren på att de misstänkte att betydande delar av rap
porten bestod av plagiat. Studenterna tilläts ändå presentera arbetet och
informerades därefter om att det förelåg misstanke om fusk och att rappor
ten därför skulle skickas via Urkund för analys. Urkundsanalysen bekräfta
de att stora delar av rapporten överensstämde med källor på internet. Av
minnesanteckningarna från mötet med de anmälda studenterna samt av
deras redogörelse inför nämnden framkom att de planerade rapporten till
sammans men sedan skrev olika delar. Därefter förberedde de den muntli-
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ga presentationen tillsammans. De medger att de kopierat delar av rappor
ten från internet men menar att de inte trodde att den skriftliga delen av
presentationen var viktig. De trodde att det var korrekt att referera till UT
sprungskällorna om man hade läst dem även om den text man sedan an
.

vänder hämtas från en annan källa. Av studenternas redogörelse inför

nämnden framgår vidare att de har - åtminstone grundläggande - kunskap
i hur man skriver rapporter. De vet att det är fel att kopiera men hade inte

för avsikt att fuska. De hävdar att de aldrig skulle ha gjort på detta sätt om
det rörde sig om en vetenskaplig artikel.

framför slutligen

att vissa av hennes referenser föll bort av misstag och menar att det i såda
na fall inte rör sig om plagiat. - I sin bedömning anger clisciplinnämnden
bl.a. följande.

är forskningsstudent och förväntas därmed ha

kunskap om hur man refererar och om att det inte är tillåtet att kopiera text
samt att man ska uppge korrekta referenser. De uppgifter som
och hennes studiekamrater har lämnat visar tillsammans med ut
redningen i övrigt att hon har plagierat i syfte att vilseleda läraren. Disci
plinnämnden ser allvarligt på fusk - och det är särskilt allvarligt att det i
detta fall rör sig om en student inom forskarutbildning - och anser att an
nan disciplinär åtgärd än avstängning inte kan ko=a i fråga för det som
har gjort sig skyldig till. Enligt högskoleförordningen kan
en avstängning avse högst sex månader. Nämnden finner att
ska avstängas i fyra veckor.

I beskrtvning av projektarbetet, daterad den 25 september 2009, anges

bl.a. följande.

Instructions

Work in groups of 4 with a project based on a given theme, addressing

different aspects in the development process och a life science finn. ---

.

Method
The project work can be based on information gathered through the lec

tures, literature and handouts. Such information should be completed by

other sources that you find on your OWll. Be sure to use various types och

SOUTces, such as policy reports, academic papers, interviews as weil as
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questions posed to lecturers etc. A decent number of references should be
used, at minimum

1 0.

Emphasis should be put on a creative problem solv

ing skilj and clear communication och the project. ---

Guide for outline
Abstract
Introductionlbackground
o

Research question

Material and method
o

Data

o Analysis
Results
Conclusionldiscussion
o

Suggestions for further studies

References
Appenix

Den aktuella rapporten är uppbyggd enligtfäljande:
Titel - - : Principle, Case study and Pitfalls
-

nn, Nina Ehnstedt and nn

Abstract
In this study we investigated --We believe that it is going to be crucial --Avsnitt 1 - 3 . 2
3.3

Medtronic

F ollowing info=ation is taken from The Medtronie --- found at their ho
rnepage.
3.3.1

Grants

3.3.2

Product Donations

3.3.3

Matching Gifts

3.3.4 Employee Volunteerism
Avsnitt 4 - 5
6.

Conclusion

We have investigated ---
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Tillämpliga bestämmelser

Enligt 10 kap. 1 § l högskoleförordningen rar disciplinära åtgärder vidtas
mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker
vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen
har begåtts.
Enligt 1 0 kap. 2 § samma förordning är de disciplinära åtgärderna varning
och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte rar

delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbild
ningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sam
manlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning rar också begränsas
till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Förvaltningsrättens bedömning

En disciplinär åtgärd i fo= av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot
den enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning ska få meddelas
krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig
skyldig till den påtalade förseelsen

Gfr RÅ 1 99 6 ref. 1 5). Av detta följer,

enligt förvaltningsrättens mening, ett krav på att studenten uppsåtligen för
sökt vilseleda den som ska examinera uppgiften.

I förevarande

fall kan inledningsvis konstateras att disciplinnämnden i sin

bedömning gällande det aktuella beslutet anger att de uppgifter som
och hennes studiekamrater har lämnat tillsammans med övrig
utredning visar att hon har plagierat i syfte att vilseleda läraren. Beslutet att
avstänga

grundar sig därmed såväl på det av henne själv

producerade materialet som på den gemensamma rapporten i sin helhet.

har i det av henne sammanställda avsnittet 3.3 inledningsvis

angett sin källa i den löpande texten. Förutom ett kortare inledande stycke
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dessförinnan är sedan hela avsnitt

3. 3 kopierat.

Det kopierade materialet

har ställts upp med rubriker som följer mönstret i studenternas rapport.
Källan har inte angetts bland referenserna. Med hänsyn till att studierna
bedrivs på forskarnivå och till de metodinstruktioner som lämnats inför
uppgiften får det anses osannolikt att

har kunnat ra upp fatt-

ningen att rapporten skulle kunna bygga på kopiering av text. Med hänsyn
till att källan ändå anges i den löpande texten får hon dock anses ha grund
för sin uppfattning att det i avsnitt

3.3

rör sig om kopiering och ett under

måligt genomfört arbete snarare än ett försök att vilseleda examinatorn i
den mening som avses i 1 0 kap. 1 § 1 högskoleförordningen. Hennes för
klaring till hur det hela har skett framstår således inte som osannolik.

Det är ostridigt att stora delar av den gemens amma rapporten, utöver av
snitt 3.3, utgörs av plagiat. Med hänsyn till att rapporten har presenterats
som ett gemensamt material av samtliga studenter, med en gemensam
sammanfattning och slutledning f'ar det anses ligga i uppgiftens natur att
samtliga studenter i gruppen går igenom det gemensamma materialet och
gemensamt ansvarar för arbetet.

Förvaltningsrätten finner därför att det är klarlagt att

sitt deltagande i

genom

det aktuella grupparbetet, vilket presenterats i en rapport

som innefattar stora delar med plagiat, f'ar anses ha handlat på ett sådant
sätt som utgör ett försök till vilseledande i den mening som avses i 1 0 kap.
1 § högskoleförordningen. Grund för den beslutade disciplinåtgärden har
därmed förelegat. Avstängningstiden är enligt förvaltningsrättens mening.
väl avvägd med hänsyn till förseelsens art och grad. Disciplinnämnden har
således haft fog för sitt beslut, varför överklagandet ska avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3 I 0911 a)

I avgörandet har också deltagit nämndemännen Håkan Björndahl, Eva
Närva Eickemodt och Eva-Britt Sandlund.

Föredragande har varit Anna Cederberg.
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Dom Förvaltningsrätten i Härnösand 2012-08-22 (Mål nr 2121-12)

Lärosätet stängde av studenten i tolv veckor för att ha lämnat in en uppsats
(examensarbete) för examination som i mycket hög utsträckning innehöll plagierad text utan att i texten ha upplyst examinator om varifrån texten kom.
Förvaltningsrätten konstaterade att stora delar (56 procent) av examensarbetet bestod i material som i hög uträckning likande material från andra källor
utan referenser. Förvaltningsrätten ansåg att studenten måste ha varit medveten om att hennes examensarbete varit mycket likt andra studenters arbeten.
Då hon studerat under lång tid samt det tydligt framgick av lärosätets riktlinjer om vikten av korrekta källhänvisningar ansågs hon vara medveten om att
det inte var tillåtet att skriva en sådan text utan hänvisning till källorna. En
disciplinär åtgärd i form av avstängning var befogad och avstängningstiden
var väl avvägd. Överklagandet avslogs.
Se kopia på domslut i ärendet på följande sidor ›
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Förval tningsrättsnotarien
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L Rosin

Härnösand

Inkom
HOGSKOLEVERKET
•

KLAGAND E

2012 -08- 2

4

Doss
Dnr
MOTPART
M i ttuniversitetetl Discipl i nnämnden
8 5 1 70 Sundsvall

ÖVERKLAGAT BESLUT
M i ttuniversitetets beslut den 9 j uni 2 0 1 2, diarienr M I U N 2 0 1 2/677

SAKEN
Disciplinåtgärd enligt högskoleförordningen ( 1 99 3 : I 00)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.ld 42676
Postadress
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87 1 27
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BAKGRUND OCH YRKANDEN
Mittuniversitetets disciplinnämnd beslutade att avstänga
från studier under perioden

3

september

-

15 oktober 2 0 1 2, totalt tolv

veckor. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak att
uppsats i mycket hög utsträckning innehåller text som hämtats från andra
studenters arbeten.

har inte uppgett dessa arbeten som

källor i sin uppsats. Det är utesl utet att

inte skulle ha

varit medveten om att hennes uppsats i mycket hög utsträckning innehöll
plagierad text då den lämnades i n för examination. Med hänsyn t i l l plagia
tets omfattning är tolv veckors avstängning en lämplig påfölj d.

överklagar beslutet och yrkar att den discipli nära åt
gärden ska sättas ned. Hon anför i huvudsak följande. [ beslutet står det att
det är uteslutet att hon inte vetat att hon har fuskat. Det stämmer inte. Så
här i efterhand skulle hon inte ha lyssnat på sina studiekamrater och inte ha
fortsatt på sin B-uppsats. Hon v i l l gå vidare med sitt liv nu. Hon har inte
tagit en massa lån, låtit familjen lida och jobbat vid sidan om studierna för
att få ekonomin att gå ihop, för att sedan fuska på mållinjen.

M i ttuniversitetet bestrider ändring av disciplinnämndens beslut och anför i
huvudsak följande.

uppsats innehåller i mycket hög

utsträckning plagierad text. Vilseledandet utgörs av att
kopierat långa stycken från en studentuppsats som skrivits vid ett an
nat lärosäte, samt från andra källor til lgängliga via Internet, utan att någon
stans i texten upplysa examinatorn om vari trån texten kommer. Hon har på
så sätt fått det att framstå som om det är hon själv som är källan t i l l texten
och att den återspeglar ett arbete hon genomfört sj älv och kunskaper hon
därigenom förvärvat. Det är uppenbart att

inte kan ha

i n fogat en så omfattande textmassa i sitt arbete utan att vara medveten om
att den skrivits av andra personer än henne själv. En avstängning om tolv
veckor är en förhållandevis lång avstängningstid sett till praxis på området.
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poäng, dvs. s lutexaminationen vid l ärosätet. Det är således en särskilt be
tydelsefull examination som dessutom är omfattande. Mot bakgrund av
dessa omständigheter samt att den plagierade textmassan är betydande är
tolv veckor en riml i g avstängningstid.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Bestämmelser och praxis
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel
e l ler p å annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation
annars ska bedömas ( 1 0 kap. I § första stycket I högskoleförordningen).

De discipl i nära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om av
stängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller an
nan verksamhet inom ramen fdr utbildningen vid högskolan. Beslutet ska
avse cn eller tlera perioder, dock sammanlagt högst sex månader ( 1 0 kap.
2 § högskoleförordningen).

En disciplinär åtgärd i form av avstängning utgör ett allvarligt ingrepp mot
den enskilde studenten. Den grund läggande förutsättningen för att ett be
slut om avstängning ska få meddelas är att det av utredningen klart framgår
att studenten har gjort sig skyldig till den påtalade förseelsen

(RÅ

1 996 ref.

I S). [ detta får anses ligga ett krav på att studenten måste ha varit medveten
om att den aktue l la handlingen var otillåten för att ett beslut om avstäng
ning ska få meddelas (jfr

RÅ

20 1 0 ref. 6).

Förvaltningsrättens bedömning
M ittuniversi tetet har använt sig av hj älpmedlet U R KUND för att granska
examensarbete. URKUND är ett hj älpmedel lor att
lorhindra fusk och plagiat. Av handli ngarna i målet framgår att stora delar,
S6 procent, av

examensarbete består av material som

i hög utsträckning l i knar material li·än andra källor. Enl igt M ittuniversitetet
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rör det sig främst om andra studenters arbeten som det saknas referenser
t i l l i hennes eget examensarbete.

Förvaltningsrätten anser att det föreligger sådana l ikheter melian
examensarbete och de texter som funnits i andra studenters
arbeten att det inte råder något tvi vel om att examensarbetet som
lämnat in utgör plagiat. V idare anser förvaltningsrätten att
måste ha varit medveten om att hennes examensarbete
har varit mycket likt andra studenters arbeten. Då hon enligt uppgifter i
målet bedrivit studier under en längre tid, samt att det tydligt framgår av
Mittuniversitetets riktlinjer att det är av stor vikt att alitid ange citat och
kälihänvisningar för att inte riskera disciplinära åtgärder, får hon även an
ses vara medveten om att det inte är tiliåtet att skriva en sådan text utan alt
hänvisa tili relevanta kälior. Sammantaget anser förvaltningsrätten att det
får anses visat att

genom att lämna in plagiat under

förespegling att hon uppvisade sin egen förvärvade kunskap försökt att
vilseleda på så sätt att disciplinär åtgärd i form av avstängning var befogad.
Avstängningsperioden om tolv veckor får vidare anses vara väl avvägd.
Ö verklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga ( D V 3 I 091 1 C).

Ferm Broden
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