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Rätten till privatliv
Europakonventionen
om de mänskliga
rättigheterna

Svenska
grundlagar

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Dataskyddsförordningen
Kompletterande dataskyddslag

sektorsspecifik lagstiftning
s k registerförfattning

•Förenklad och schematisk bild

Vad är nytt?
 En förordning gäller som svensk lag
 Harmonisering innebär stopp för svenska
”särlösningar” – förordningen gäller!
 Missbruksregeln i 5 a § PUL försvinner
 Stärkt ställning för den registrerade
 Ökat ansvar för ansvariga och biträden

Kompletterande reglering m.m.
 Dataskyddsutredningen
 Betänkande SOU 2017:39 – Ny dataskyddslag
Kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning
 Prop. 2017/18:105 – Ny dataskyddslag (antagen)
 Utbildningsdatautredningen
 Betänkande SOU 2017:49 – EU:s
dataskyddsförordning och utbildningsområdet
 Prop. 2017/18:218 – Behandling av personuppgifter
på utbildningsområdet (förslagen antagna)

Personuppgifter
 ”Varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person (den registrerade)”
 Anonymiserade personuppgifter – inte längre
personuppgifter
 Pseudonymiserade personuppgifter –
fortfarande personuppgifter

Känsliga personuppgifter
Personuppgifter om
 ras eller etniskt ursprung
 politiska åsikter
 religiös eller filosofisk övertygelse
 medlemskap i fackförening
 hälsa
 sexualliv eller sexuell läggning
 genetiska uppgifter, biometriska
uppgifter för att entydigt identifiera en
fysisk person

Personuppgiftsansvarig
 ”En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som
 ensamt eller tillsammans med andra
 bestämmer ändamålen och medlen för
behandlingen av personuppgifter”

Personuppgiftsbiträde
 ”En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som
 behandlar personuppgifter
 för den personuppgiftsansvariges räkning”

Artikel 5 –Grundläggande principer








Laglighet, korrekthet (fairly) och öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Riktighet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Ansvarsskyldighet

Rättslig grund för behandlingen – art 6
 Samtycke
 Behandling är nödvändig för
 Avtal
 Rättslig förpliktelse*
 Grundläggande intressen
 Uppgift av allmänt intresse*
 Myndighetsutövning*
 Intresseavvägning (begränsat för myndigheter)
* Stöd i nationell reglering krävs och nationell anpassning
tillåts

Samtycke
 ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och
otvetydig viljeyttring, genom vilken den
registrerade, antingen genom ett uttalande eller en
entydig bekräftande handling, godtar behandling
av personuppgifter som rör honom eller henne”

Rättslig grund för behandlingen – art 6
 Samtycke
 Behandling är nödvändig för
 Avtal
 Rättslig förpliktelse*
 Grundläggande intressen
 Uppgift av allmänt intresse*
 Myndighetsutövning*
 Intresseavvägning (begränsning för myndigheter)
* Stöd i nationell reglering krävs och nationell anpassning
tillåts

Artikel 6.3
 Den grund för behandlingen som avses i punkt
1 c och e ska fastställas i enlighet med
a) unionsrätten, eller
b) en medlemsstats nationella rätt som
den personuppgiftsansvarige omfattas av.
[….]

 Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och
vara proportionell mot det legitima mål
som eftersträvas.

Prop. 2017/18:218 – rättslig grund
 Uppgift av allmänt intresse – fastställd genom
högskolelagen med anslutande föreskrifter, lagen om
tillstånd att utfärda vissa examina och beslut fattade
med stöd av dessa
 Myndighetsutövning – i vissa fall (begränsat för
enskilda utbildningsanordnare)
 Rättslig förpliktelse – i vissa fall
 Intresseavvägning kan användas av enskilda
utbildningsanordnare
 Samtycke – i begränsad utsträckning

Känsliga personuppgifter – art 9
 Principiellt förbud att behandla känsliga uppgifter
 Undantag direkt bl.a.
 uttryckligt samtycke
 grundläggande intressen
 offentliggörande
 Undantag som kräver nationellt stöd bl.a.
 arbetsrätt
 viktigt allmänt intresse
 hälso- och sjukvård och social omsorg
 arkiv, forskning och statistik

Ny dataskyddslag – myndigheter
 3 kap. 3 § - Viktigt allmänt intresse
 Behandlingen krävs enligt lag
(offentlighetsprincipen)
 Behandlingen är nödvändig för handläggningen av
ett ärende
 I annat fall om behandlingen är nödvändig med
hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte
innebär ett otillbörligt intrång
 Sökbegränsning – förbjudet att utföra sökningar i
syfte att få fram ett urval av personer

Prop. 2017/18:218 – enskilda
utbildningsanordnare
 13 § lagen om tillstånd att utfärda vissa examina
 Om behandlingen är nödvändig för en hantering
som motsvarar handläggning av ärende hos en
myndighet
 I annat fall om behandlingen är nödvändig och inte
innebär ett otillbörligt intrång
 Sökbegränsning – förbjudet att utföra sökningar i
syfte att få fram ett urval av personer

Registrerades rättigheter







Information och registerutdrag
Rättelse och radering
Begränsning av behandling
Dataportabilitet
Invändning mot behandling
Motsätta sig automatiserad behandling

Möjligheter till begränsningar - dels genom undantag i
förordningen dels genom undantag i nationell rätt

Vad händer om ni bryter mot reglerna?
 Datainspektionens verktyg
 Tillsyn, föreläggande, varning och reprimand
 Administrativa sanktionsavgifter – även för
myndigheter
 Den registrerades egna möjligheter
 Lämna in klagomål till Datainspektionen
 Begära skadestånd

TACK!

Nästa upplaga av vägledningen
Rättssäker examination
Seminarium vid Rättssäkerhetskonferensen 2018
- Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Innehåll
• Bakgrunden till den nya (fjärde) upplagan
• Något om innehållet
• Arbetet med vägledningen

Rättssäker examination
• UKÄ:s mest nedladdade publikation
• Stort genomslag
• Engagerar
• Tas fram i samverkan med högskolesektorn

Varför en ny upplaga?
• Uppdatering p.g.a. nya förvaltningslagen
• Ny praxis
• Vi har lovat återkomma till några frågor
• Några förtydliganden och kompletteringar
• Nya frågor?

Ny förvaltningslag
• Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av
en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten
underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten
redovisa anledningen till förseningen. (11 § FL)
• Tolkning och översättning (13 § FL)

Ny praxis
• Några avgöranden från ÖNH och JO
• Tidpunkt för fastställande av kurs- och utbildningsplaner (UKÄ)
• Studenternas rättssäkerhet vid nedläggning av utbildningsprogram (UKÄ)
• Eventuellt något tillsynsärende från UKÄ

Vi återkommer till några frågor
• Tolkning och översättning
• De nationella minoritetsspråken
• Examination med digitala hjälpmedel

Komplettering och förtydligande?
• Klartecken från handledare vid examensarbete

Komplettering och förtydligande?
• När en handledare har gett klartecken till en uppsats bör det inte förekomma att
examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna
godkännas. Tydliga kriterier för bedömningen och en kontinuerlig dialog mellan
handledaren och examinatorn är exempel på åtgärder för att förhindra att sådana
situationer uppkommer (2 uppl.).
• En examinator är dock inte skyldig att sätta ett godkänt betyg bara för att
handledaren har gett klartecken för uppsatsen. (3 uppl.)

Komplettering och förtydligande?
• Klartecken från handledare vid examensarbete
• Anonyma prov och jäv
• Utformningen av prov
• Andel godkända studenter på prov
• Justering av betygsgränser mellan olika terminer

Nya frågor?
• Nya frågor - en avvägning
• Blanka provsvar?
• Duggor?

Arbetet med den nya upplagan
• Inventering och analys
• Referensgrupp
• Enkät
• Utkast behandlas vid ett seminarium
• Publicering 2019
• Engelsk sammanfattning

Synpunkter:
• mikael.herjevik@uka.se

Ta del av våra resultat
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
”Nytt från Universitetskanslersämbetet”
uka.se/prenumerera

Aktuella avgöranden från
Överklagandenämnden för
högskolan - studentärenden
Marie Stern Wärn
www.onh.se
2018-10-17

Om ÖNH


Prövar beslut av universitet och högskolor



Vissa överklaganden inom yrkeshögskolan



Utses av regeringen på 3 år



Ordförande: riksåklagaren Petra Lundh



Vice ordförande: hovrättsrådet Per-Anders
Svensson

Om ÖNH
1 300 ärenden 2017
 920 antagningsärenden
 220 övriga studentärenden
 120 anställningsärenden


Ändrade i 4 procent av fallen
 Antagning och tillgodoräknande vanligast


Nya förvaltningslagen


Alla överklaganden som kommit in i tid ska
lämnas över



Om försent – avvisas av lärosätet



Ett avvisningsbeslut kan överklagas till ÖNH



Tydligare krav på motivering av beslut –
men undantag för antagning och anställning



Yttrandena viktiga

Tillgodoräknande - frågor


Vem är student?



Måste studenten vara antagen till kursen
eller programmet?



Delvis bifall – delvis avslag



Villkorat bifall?

Avgöranden tillgodoräknande och
examensbevis


Valideringsprov



Bedömningen av nivå på en kurs



Begränsad föreskriftsrätt



Bedömningen görs mot de krav lärosätet
ställt upp

Studieavgifter - avstängning
Följ bestämmelsen i 10 §
studieavgiftsförordningen
 Påminn studenten om att betala inom en
viss tid
 Upplys om att studenten kan komma att
stängas av om avgiften inte betalas i tid
 Var klar och tydlig


Befrielse från obligatoriskt
utbildningsmoment


Samvetsbetänkligheter vid djurförsök



Förutsättning för befrielse är att
motsvarande kunskaper kan hämtas in på
annat sätt

Tips


Information till lärosätena på onh.se



Besluten på onh.se

onh.se

Överklagandenämnden för
högskolan anställningsärenden
Pontus Kyrk
www.onh.se
2018-10-17

Överklagandenämnden för högskolan

1

Disposition
Om ÖNH
 Att tänka på när ett överklagande kommer in
 Anställningsärenden
 Frågor


Överklagandenämnden för högskolan
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Om ÖNH






Utses av regeringen, förordnanden på 3 år
8 ordinarie ledamöter, 3 ersättare
Ordförande: riksåklagaren Petra Lundh
Vice ordförande: hovrättsrådet Per-Arne
Svensson
11 sammanträden/år (detta år dock 13
sammanträden pga av ärendeökning)

Överklagandenämnden för högskolan
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Om ÖNH


UKÄ är värdmyndighet och sköter nämndens
kansli

Överklagandenämnden för högskolan
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Om ÖNH
Totalt ca 1 300 ärenden
2017 (hittills 2018 1230)
920 antagningsärenden
220 andra
studentrelaterade ärenden
120 anställningsärenden
(hittills 2018 120 inkomna)
Flera anställningsärenden
ändras, 2017 röjdes 5 och 3
bifölls (6,7 %), 2018 röjdes
9 och 3 bifölls (11,6%)

Överklagandenämnden för högskolan
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Studentärenden
Antagningsärenden
 Tillgodoräknanden
 Examensbevis
 Befrielse från obligatoriskt
utbildningsmoment
 Anstånd och studieuppehåll
 Indragning av doktorandhandledning


Överklagandenämnden för högskolan
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Bra att tänka på
•
•








Har överklagandet kommit in i rätt tid?
Överlämna överklagandet inom en vecka
Kan komplettera med yttrande senare
Skicka med alla relevanta handlingar (gärna
uppdelade med namn på filen, t.ex
(sakkunnigutlåtande från n.n.)
De handlingar som lärosätet har grundat beslutet på
Beslutet
Överklagandet
Yttrande från lärosätet
Överklagandenämnden för högskolan
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Bestämmelserna
•
•







Regeringsformen
Högskolelagen
Högskoleförordningen
Lagen om offentlig anställning
Anställningsförordningen
Diskrimineringslagen
Lärosätets anställningsordning (som har blivit
allt viktigare)
mm
Överklagandenämnden för högskolan
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forts


Även krav i 2 och 6 § förordningen
(1984:819) om statliga
platsanmälningar

forts
Bara professurer och lektorer
reglerade
 Krav på sakkunnig vid professurer
 Möjligt att kalla professor
 Färre tidsbegränsade anställningar – i
förordningen
 Befordran borta (återkommer dock nu
med biträdande lektorer)


forts
LOA gäller
 Högre krav på yttrandena när det inte
finns sakkunnigutlåtanden


Praxis

Överklagandenämnden för högskolan
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Anställningsärenden
Vanliga invändningar:
 Bristfälliga sakkunnigutlåtanden
 Jäv
Andra förekommande invändningar:
 Diskriminering
 Annonsen skriven för en särskild sökande
Överklagandenämnden för högskolan
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Ledigkungörelsen





6 § anställningsförordningen (1994:373)
6 § En myndighet som avser att anställa
en arbetstagare ska på lämpligt sätt
informera om detta så att de som är
intresserade av anställningen kan
anmäla det till myndigheten inom en viss
tid.
Någon information behöver inte lämnas,
om särskilda skäl talar emot det.

Anställningsärenden
Några avgöranden där anställningen
inte ledigkungjorts.
 Ska nämnden undanröja på formella
grunder måste det vara en brist som
den klagande åberopat (jfr 212-15417). Finns det en brist som utgör
grund för undanröjande, stannar
nämndens prövning där, ej prövning
av andra brister/skickligast för
anställning


Jäv
Hög tröskel inom högskolan
 Handledare – doktorand normalt inte
jäv
 Nära och långvarigt vetenskapligt
samarbete som pågått till senare tid
 Många bäckar små
 Släktskapsjäv


Saklig grund för anställning
Skickligheten går före andra sakliga
grunder
 Dock bestämmelsen om biträdande
lektorer i 4 kap. 4 a § HF


Översättning av skrifter
ÖNH har endast uttalat sig när det
gäller anställning
 Den sökande anses ha ett ansvar för
att de åberopade meriterna är
förståeliga för lärosätet


Företrädesrätten


Vid lika meriter

Riggad anställning


I kap. 9 § regeringsformen

Arbetsledningsbeslut


Inte överklagbart

Avgöranden
Anställningsärenden
212-1281—1283-15 Vikten av att dokumentera
referenser om de är av betydelse för utgången
i ärendet (ej på hemsidan)



Nämnden undanröjde



Nämnden undanröjde, inte beaktat sakligheten i
regeringsformen



212-1120-16 Påverkan av sakkunnige





211-1097-17 Jäv

Nämnden undanröjde, maken till den som
anställdes hade varit prefekt före rekryteringen och
ansökt om rekryteringsprövningen



213-5-18 ”Riggad” anställning (ej på
hemsidan)



Nämnden undanröjde, ledigkungörelsen utformad
så att endast en person kunde vara behörig



212-1157-17 ej jämställd representation bland
de sakkunniga (ej på hemsidan)





213-1254-17 Bristande sakkunnigutlåtanden,
ej självständiga

Nämnden undanröjde, lärosätets egen
anställningsordning stipulerade båda män och
kvinnor som sakkunniga



Nämnden undanröjde, lärosätets egen
anställningsordning stipulerade självständiga
utlåtanden



Nämnden biföll





212-354-18 ej visat starka sakliga skäl för att
frångå två genomarbetade och entydiga
sakkunnigutlåtanden (ej på hemsidan)

Överklagandenämnden för högskolan
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Bedöms kvinnor hårdare än män i disciplinärenden?

Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ
Sofia Tiberg, verksjurist på UKÄ

Bakgrund
UKÄ har tidigare uppmärksammat frågan huruvida män och kvinnor som
blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika sätt.

UKÄ:s remiss
Inom ramen för UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering har ämbetet
undersökt frågan om kvinnor bedöms hårdare än män i disciplinärenden.

UKÄ har skickat en remiss till tio utvalda lärosäten.

De tio utvalda lärosätena
• Uppsala universitet
• Lunds universitet
• Stockholms universitet
• Umeå universitet
• Kungl. Tekniska högskolan
• Luleå tekniska universitet
• Linnéuniversitetet
• Högskolan Dalarna
• Högskolan i Halmstad
• Mälardalens högskola

Frågor till lärosätena
• Antal beslut under år 2017
• Vilken typ av utbildning
• Vilken kategori av förseelse
• Uppdelat på varning och avstängning
• Uppdelat på män och kvinnor

Antal registrerade studenter HT2017
Totalt: 345 496

Män: 137 385 (40 %)
Kvinnor: 208 111 (60 %)

Antal registrerade studenter HT2017
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Kvinnor

Disciplinära åtgärder 2017
Varning

Avstängning

Totalt: 117

Totalt: 373

Män: 70 (60 %)

Män: 175 (47 %)

Kvinnor: 47 (40 %)

Kvinnor: 198 (53 %)

Disciplinära åtgärder 2017
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Kvinnor

Disciplinära åtgärder 2017 – exkl. mobiltelefoner
Varning

Avstängning

Totalt: 89

Totalt: 373

Män: 42 (47 %)

Män: 175 (47 %)

Kvinnor: 47 (53 %)

Kvinnor: 198 (53 %)

Disciplinära åtgärder 2017 – exkl. mobiltelefoner
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UKÄ Rättssäkerhetskonferensen 2018

Stockholm 20181018

Jonas Lundqvist

Jag vill inleda med ett stort tack till Universitetskanslersämbetet som bjudit in mig för att tala här idag.
Väldigt roligt.
För er som jag inte har haft nöjet att träffa tidigare så har jag fram till ganska nyligen ägnat lite drygt 18 år
till att förebygga, och om det misslyckats - upptäcka - elevers och studenters försök att ta otillåtna genvägar.
Utan att ha sett deltagarlistan så tror jag att jag under den tiden har haft förmånen att besöka nästan alla
lärosäten som är representerade här idag, för att antingen prata Plagiatprevention med era lärare eller Hur
man undviker att plagiera med era studenter. Och ett knippe andra ämnen. Jag sa ”fram till nyligen”
eftersom jag i våras valde att som sista man av bandets originalmedlemmar lämna den antiplagiattjänst som
vi fem vänner startade 1999/2000.
Jag är alltså inte här för att prata om URKUND specifikt – alls, faktiskt. Däremot kommer jag att berätta om
några av mina erfarenheter från den tiden. 18 års erfarenheter som gör att jag med relativt gott
självförtroende kan stå här idag och prata om det jag är här för att prata om - som rubriken säger ”Nya sätt
att plagiera”, eller ”Framtidens plagiat”.
Jag tänkte börja med motsatsen för att ge lite perspektiv. Om man inte känner sin historia är man dömd att
upprepa den.
[Slide] (fritt e. George Santayana)
[Slide]
Forntidens plagiat
Jag skall inte gå SÅ långt tillbaka i tiden. Under den faktiska forntiden var plagiat ofta synonymt med ”lära
sig något” så vi kan hoppa över en del där. Och jag är inte riktigt så gammal.
När jag började med plagiatprevention i trakten av sekelskiftet var det här med datorer fortfarande relativt
nytt och besvärligt att sätta sig in i. För vuxna.
Plåtlådorna datorerna fanns i kallades hårddisk.
CD-släden misstogs för mugghållare. Fler än en gång.
Windows kallades Word
Datorer gjorde alltid rätt
och maskinerna försågs med en 5 sekunders fördröjning på av-knappen eftersom det var vanligt att man
stängde av datorn i ren panik när man gjort en tabbe i något program - eftersom man trodde att man hade
förstört något.
Ungdomar hade betydligt bättre koll på både hur datorer fungerade och vad de kunde göra
och vad Internet egentligen var. Vissa i teknikens framkant hade till och med insett att det fanns ställen ute
på Internet där man kunde hämta färdiga skolarbeten och lämna in - i stället för att skriva dem själva.
Och DET var en mycket mer effektiv metod än att ta storasysters gamla bokrescension
[Slide]
eller hämta en några år gammal uppsats från studentföreningens dammiga arkiv
eller skaffa en från ”köp och sälj” i ungdomsmagasin som Rolling Stone – om man läste den – vilket få lärare
eller professorer gjorde. Och skriva av den med egen handstil, eller på skrivmaskin, eller på en dator om
man hade en. Och kanske justera några delar som inte passade med en själv. Fraseringar som ”ur mitt
perspektiv som kvinna” kanske fungerar sämre när det är Erik som lämnar in

Så länge som återbruket faktiskt krävde något mått av insats från den hugade plagitören så var det faktiskt
ganska svårt för en lärare att upptäcka när något inte stod rätt till, eller, i alla fall att bevisa det, när
yrkeskunnandet och ryggraden skickade upp varningsflaggor.
En förlaga som ligger i en skrivbordslåda eller i någon studentförenings källare är inte så lätt att hitta. Å
andra sidan var plagiat inte heller superjättevanligt, just eftersom – det krävde manuellt arbete.
[slide]
När processen väl digitaliserades, och kommersialiserades, så blev det i ett slag oroande ofta
förekommande och det tisslades och tasslades bland elever överallt, om hur lätt det var att fixa hemläxan.
Jag satt med vid en hearing med dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson på Rosenbad 2002 och det
var en klass från ett bygg-gymnasium i publiken som fnissade VÄLDIGT menande när minstern frågade om
DE brukade hämta skolarbeten på Internet. Det var inte så konstigt att de gjorde det
Det fanns inte bara Mimers brunn, en uppsatsinspirationsajt som var väldigt populär bland elever, utan
också - om jag minns rätt c:a 35 uttalade ”fusksajter” i Sverige där man kunde ladda ner färdiga skolarbeten
och det var väldigt omständigt för en lärare att söka på sidorna och hitta en eventuell förlaga. Av
utrymmesbesparande skäl var filerna dessutom komprimerade.
Studienet.dk - på den tiden en sajt med mer dubiös inriktning än vad den har idag, tjänade miljoner på att
sälja skolarbeten – enligt Dagens Industri. Google å sin sida formligen dröp av ”cheat sites” och ”paper
mills” under en tid. Innan de, 2008 tror jag det var, bestämde sig för att inte ta emot den typen av reklam
eller ha med dem i sökresultaten längre.
Ett bra beslut. Det var rätt skönt att slippa hantera dem från vår sida och förklara varför vi inte kom åt
speciellt mycket av deras material – det var för att de kostade många sköna dollar per styck och
antiplagiattjänster fick inga rabatter – konstigt nog
Med digitaliseringen så det blev emellertid också möjligt att ta fram TEKNISKA MOTMEDEL och det var vad
vi gjorde. Det var inledningsvis ett väldigt enkelt verktyg, inte alls speciellt avancerat. En sökmotor som vi
satte att leta i insamlat material, men, som såsmåningom blev allt mer komplext. Ett verktyg som kom att
spara mycket tid åt bibliotekarier och lärare, och som hjälpte till att överbrygga en del av den skillnad som
fanns mellan studenter och lärares IT-kompetens.
Datamognaden ökade så småningom även bland lärarna, IT lyft, skattefri hem-PC och liknande,
och man kom i mångt och mycket ikapp. Den subkultur som Internet varit blev vardag för alla.
[Slide]
Att ha ett antiplagiatsystem i en utbildningsorganisation blev allt mer populärt och det hände till och med
att det räckte med att skolor bara hävdade att man hade det för att få den preventiva, avskräckande
effekten, kostnadsfritt. Det var inte bara avskräckande, det var då och är nu ett utmärkt sätt att visa
studenterna att man inte accepterar ett sådant beteende, vare sig akademiskt eller moraliskt
[Slide]
Men, det gjorde man inte innan datorernas intåg heller och det var studenterna givetvis medvetna om
redan då. Hur många ”jag visste inte att man inte fick göra så” man än hörde.
Skälen till varför en student då–och-nu väljer att ta en otillåten genväg varierar stort, men de är nästan alltid
av en djupt personlig karaktär. Det är omständigheter som
Tidsbrist - som uppstått av alla möjliga skäl
Kunskapsbrister inom ämne och/eller skrivteknik
Konkurrens om platser eller annat åtråvärt
och andra anledningar
Vanligen i kombination med en moralisk kompass som man kan ha överseende med, i alla fall tillfälligt, även

om det kanske svider.
Beslutet vägs nämligen mot ett resultat. Ett mål
Det må vara beröm hemifrån, höga poäng, ett betyg, möjlighet att gå vidare till nästa kurs, fortsatt
studiemedel. Ett jobb, en karriär, ett framgångsrikt liv.
Alla var och en mål som kräver en del karaktär att medvetet avstå ifrån. Målens betydelse varierar också
över välden.

Och Socioekonomiska faktorer spelar på många ställen en betydande roll för behovet att lyckas med en
utbildning
Dessa omständigheter försvinner inte för att kontrollmöjligheterna blivit - och blir - bättre och bättre
Eller om man som utbildningsorganisation gör klart att de lösningar studenterna ser, och ibland väljer, är
förkastliga. I situationer och livsöden där målet är mycket viktigare än den upplevda skadan av att ta en
genväg börjar en spiral. ”Det drabbar ju faktiskt bara mig och jag skall läsa in det här sen!”
[Slide]
Med konsekvenser för att åka fast väl etablerade, och risker övervägda, började nämligen elever och
studenter fundera på hur man skulle kunna komma runt kontrollerna
[Slide]
https://www.flashback.org/t627620
Jag är ganska säker på att de började prata om oss på flashback redan tidigare än 2008, men de kanske har
rensat lite gamla poster på sistone.
På Flashback diskuterade man ingående metoder för hur man skulle kunna ta sig igenom obemärkt.
Som att genomgående byta ut ord mot synonymer
Att sätta den plagierade texten inom citationstecken
Skriva texten i en bild och klippa in den i dokumentet eller helt enkelt översätta text från ett annat språk.
Och sen städa den lite. Mindre numera, eller ens alls. Översättningstjänsterna har blivit rejält mycket bättre
genom åren
Lärare – i sin tur - började så småningom ana att några ändå tog sig igenom kontrollerna och blev
vaksammare och började ifrågasätta. Och vi gjorde vår del genom att utveckla motmedel mot kända trick
och förfina våra algoritmer och utöka det sökbara material som vi hade

…Och elever och studenter började fundera på hur man NU skulle kunna komma runt kontrollerna
[Slide]
Som att byta ut bokstäver mot homoglyfer från andra alfabeten
eller hitta tecken som förstör text eller kraschar en kontroll.
En enkel text

Som lätt kan ge en del ledtrådar via en sökmotor kan med lite ”sök och ersätt” bli helt osynlig för
sökmotorer
Sådana här trick, hur kreativa de än må vara, upptäcks givetvis förr eller senare, och världens alla
antiplagiatsystem och verktyg täpper till dem efter bästa förmåga så fort de har möjlighet. Kanske med en

viss eftersläpning.
[slide]
Ett kryphål tilltäppt, studenter, eller för den delen folk som INTE är studenter, kommer på ett nytt sätt som i
sin tur täpps till.
Ibland kompletterar lärosäten det utvecklingsarbetet med ett förbud mot att försvåra för kontroll så att bara
ett försök att undkomma är klandervärt nog i sig.
Nya metoder att ta sig förbi olika antiplagiatsystem sprids snabbt. Och inte bara via Flashback då.
Utan också via mer internationellt etablerade informationskanaler
Som till exempel Quora

Där medlemmar som oftast är villiga att svara på i princip vilka frågor som helst
[Slide]
Nutid, i morgon, eller i alla fall här i krokarna
När antiplagiatverktygen blir så bra att man inte kan plocka text från Internet eller ens från en bok och sen
sammanställa med det man lyckats producera själv, vad gör man då, om behovet ändå finns där?
Gissningsvis så kontrollerar man om det finns några nya sätt att komma runt kontrollerna.
Det finns flera digitala tjänster idag som man kan använda för att förändra text,
och med varierande kvalitet behålla innehållets betydelse och ett begripligt språk.

Som till exempel Spinbot. Just Spinbot är egentligen inte speciellt bra, tycker jag, men det finns andra

Som Quillbot

SEO Magnifier

Och PrepostSEO
Det är tjänster där man klipper in text och sedan låter en algoritm skriva om den till något som har samma
innehåll men som sägs - Inte med EGNA ord – men med andra ord.
När man funderar på det så kan man fråga sig om det här är teknik som kanske inte hade existerat i lika stor
utsträckning om det inte funnits antiplagiatverktyg. Den där sista tjänsten har till och med ett egen
antiplagiatverktyg inbyggt, vilket kanske är symptomatiskt.
[Slide]
Förresten, när vi ändå är igång och utnyttjar onlinetjänster, varför inte ta och låta algoritmerna skriva texten
helt och hållet?

Som till exempel Articoolo

eller någon annan leverantör av tjänster som skapar texter på ett ämne man själv bestämmer med
utgångspunkt i riktiga källor.

Det här är en teknik som just nu lämpar sig bäst för kortare texter. Just nu. Men många bäckar små kan
mycket väl bli en hel uppsats.

Det är också givetvis möjligt att anlita mänskliga resurser genom att köpa ett helt unikt arbete, komplett
med källhänvisningar på rätt ställe och litteraturförteckning och allt - av någon annan. Contract Cheating.
Spökskrivartjänster.
Och då är vi tillbaka i storasysters skrivbordslåda igen.
[Slide]
Det är tydligen ett så pass stort problem i England att det diskuteras lagstiftning.

En gång till, till bräschen, kommer program för författarigenkänning, ibland inkluderat i antiplagiatverktyg.
Algoritmer som går igenom ett underlag, bevisligen skrivet av studenten, och matchar det mot det senaste
arbetet - eller tvärt om, matchar ett nyss inlämnat dokument mot kända spökskrivare, om man nu känner
någon – med varierande grad av träffsäkerhet för att bedöma sannolikheten för att det är samma författare.
[Slide]
Det är en teknik som är väldigt intressant på många vis inom många områden, kriminologi bland annat. Det
gav till exempel ledtrådar som ledde till att man hittade UNA-bombaren. Och avslöjade J.K Rowling när hon
skrev deckare under pseudonym.

Inom skolans värld och den akademiska kan tekniken dock kollidera med sådana saker som aktiv feedback –
av en mentor, kamrat, förälder eller för all del med hjälp av programvara. Gemensamma ansträngningar
under ett grupparbete. Och med personlig utveckling. Man förändrar sin stil ju mer man lär sig.
Men författarigenkänning är en relativt ny teknik som givetvis kommer att utvecklas över tid och det är
många EdTech-aktörer som satsar ordentligt på det just nu.
[Slide]
Kanske kan tekniken fås att ta hänsyn till sådana faktorer, så det är inte alls omöjligt att det kan komma till
användning för att avslöja att den som lämnar in ett arbete inte har skrivit det - utan att leverera en massa
falskt positiva varningar och orsaka bekymmer för ärliga studenter.
[Slide]
Jag brukade vara väldigt tydlig med, när jag föreläste för studenter, för jag fick alltid frågan, att man inte
skall fundera så mycket på hur man kan komma runt ett antiplagiatsystem som existerar nu. Man skall som
student hellre fråga sig vilken teknik som kan finnas tillgänglig om 5, 10 eller 20 år när deras alster
eventuellt kontrolleras igen.
Och vad händer då i framtiden? Jag tänkte att det kunde vara en fiffig avgränsare mellan förr och nu och
framtiden med lite dramatisk musik så jag skall ta 3 av mina 45 minuter till det.
https://youtu.be/6k-7yxNF3UM
Framtiden
Förvisso är Shakespeare omdiskuterad när det gäller vem som egentligen skrev vad, och program för
författarigenkänning används naturligtvis för att försöka utreda det, - och en hel del från Macbeth sägs
kommer från andra verk, men, det är inte därför han får vara med här.
Shakespeare får vara med för att han är rykande aktuell i samband med teknik som han aldrig skulle kunna
ha föreställt sig.
Eller som vi fem aspirerande unga edtech entreprenörer kunde föreställa oss för 18 år sedan. Artificiell
Intelligens.
Först skall sägas att det är en term vars definition verkar bli allt lösare definierad och den används just nu
samlande för för mycket som egentligen har alldeles egna namn och förkortningar, men låt oss kalla det AI
så länge. Det ordnar sig nog.
Jag skall återkomma till Shakespeare strax, men först några ord om musiken ni hörde. Det är inte omöjligt
att den hade tilltalat Shakespeare och passat ganska bra till någon av hans pjäser, men den är inte skriven av
någon kompositör samtida med honom eller ens av någon modernist som Mozart eller Beethoven - eller
faktiskt ens av en människa.
Den är skriven av ett AI för att vara ledmotivet till ett dataspel – Pixelfield ”Battle Royal” och personligen
tycker jag att den lyckades ganska bra
[slide]
Om ni följer TED talks, eller vill ta en engångs-titt, så finns det ett väldigt intressant Talk av Pierre Barreau
som har byggt AIVA och som ligger bakom den här musiken, där han förklarar hur det går till. I korta drag
analyserar AIVA existerande klassisk musik och drar lärdomar om vad som fungerar bra och vad som
fungerar mindre bra och sen skapar den något nytt och vackert ur det. AIVA gjorde musiken ni hörde kort i
början också
Tekniken bakom tjänster som Articoolo som ni såg tidigare använder språkmallar och fakta den hämtar från
riktiga källor för att skriva sina texter,
men den kan inte användas för att skapa något nytt. Bara kondensera och omformulera vad som redan är
etablerat.

Med AI kan man åstadkomma något nytt. IBMs har ett som kallas “Chef Watson” och som används för att
skapa nya spännande recept - som faktiskt sägs inte bara går att äta utan är delikata.
Recept och datorer verkar fortsatta hand i hand genom historien.
På ett mer allvarligt plan så använder amerikanska advokatfirmor AI för ta fram ny argumentation och
lagtolkning som är mer framgångsrik än vad advokater kan åstadkomma själva.
Andra företag använder AI för att sammanställa och dra slutsatser ur medicinska data och patienters
beskrivningar av biverkningar.
Det är inget STORT hopp från ”dumma” tjänster som Articoolo, eller som här Articleforge,

som redan nu kan skriva artiklar och kanske till och med enklare skolarbeten till ”smarta” system som kan
åstadkomma utmärkta akademiska arbeten.
Hoppsan! Det har visst redan hänt
“At CTI we believe that education is important to all of us and we are passionately working to
transform it. Using our proprietary AI, we can create educational content at a price point that can’t
be matched.
Our AI systems can create with a staff of 20 what it would take a large publisher with a thousand
employees to replicate. We are breaking down the cost barriers and have proven that AI can
produce better content in less time at a fraction of the cost.
Talk about leveling the playing field!
We provide solutions for secondary education, higher education, continuing education and
corporate training. Have you own content? No problem, we can repackage and repurpose for you.”
http://contenttechnologiesinc.com/
Vi tar och lyssnar på deras VD
http://contenttechnologiesinc.com/ CEO Video
Ganska imponerande om man skall tro säljpitchen här.
Men författarigenkänning då…? Skall inte sådan teknik kunna känna igen att det är någon annan än den
påstådda författaren som skrivit en text? Spelar det någon roll att det är ett AI i sådana sammanhang?

[Slide]
Precis som ett AI kan ges en uppsättning texter att dra slutsatser ur så kan det förses med beställarens
författarprofil och instrueras att använda den stilen för den slutliga produkten.
Det har redan gjorts med skriven text och det är där Shakespeare, till slut gör sin entré.
IBM Research Australia, Universitetet i Toronto och Universitetet i Melbourne har låtit ett AI studera några
tusen riktiga sonetter och därefter applicerat den stil Shakespeare använde – och åstadkommit poesi som
kan mycket väl kan misstas för att vara den Store Skalden
“With joyous gambols gay and still array,
no longer when he ‘twas, while in his day
at first to pass in all delightful ways
around him, charming, and of all his days.”
Nej, jag skall inte försöka mig på att deklamera det där…
Ett Recurring Neural Network, RNN, ett slags AI, har efter att ha läst 5000 sidor av Game of Thrones skrivit
ett första utkast till nästa bok i serien - och med varierande framgång försökt efterlikna hur George R R
Martin skriver. Det blev enligt uppgift mer komiskt än seriöst men, det var givetvis bara början.
Jaha. Ok. Kan då inte ett annat AI användas för att känna igen om ett AI har skrivit arbetet, även med den
typen av mallar och anpassningar? Jo. Nej. Kanske. Hur pålitlig sannolikhetsberäkningen blir är lite svårt att
säga. Vem har det bästa AI:t?

Bild från https://www.youtube.com/watch?v=mpw_FB2QrjQ
Här har man satt två chattbottar, en typ av tjänster som förlitar sig på Machine Learning, att prata med
varandra och de verkar inte komma riktigt överens. Men det kanske de gör om de får bråka ett tag. Eller så
kanske en vinner till slut. Eller så blir det oavgjort.
[Slide]
Så vad kan man dra för slutsatser av det här utbudet och den snabba utvecklingen?
[Slide]
 AI är en fluga
Nej jag bara skojar. AI är definitivt framtiden. Det har kapacitet att förvandla produkter och tjänster som
idag kan verka avancerade och komplexa till hink och spade.

[Slide]
 AI kommer att genomsyra hela samhället från topp till tå
Det händer inte i morgon. Och inte i övermorgon. Men ”maketh no mistake” det är inte långt borta. Det
kommer att ske stegvis men fort, relativt tidigare utveckling, då det är ett område där man satsar enorma
summor pengar på forskning. Precis som AI kommer att revolutionera alla andra områden så kommer det
ske även inom den högre utbildningen.
Här är lite färska nyheter, från den 15:e oktober. MIT bygger en fakultet för AI forskning. Inte för
datavetarna, utan för andra ämnen. Som Biologi, Kemi, Historia och Språkvetenskap.
För en miljard dollar
När AI kan skriva akademiska arbeten innehållandes nya slutsatser kan man kanske fundera på hur den
principen för examination och akademisk meritering kommer att fungera över huvud taget, men det är en
fråga för ett annat forum.
[Slide]
 Artificiell Intelligens kommer, förr eller senare, att kunna imitera en mänsklig författare till
perfektion
[Slide]
 Artificiell Intelligens kommer, förr eller senare, att kunna producera texter med akademisk
verkshöjd
AI kommer också att spela en roll inom lärandet i sig, vilket troligen kommer att hjälpa till att bryta den
kapprustning mellan trix och fix som hittills varit rådande, genom att adressera de underliggande
problemen - och DET, kära åhörare, är fantastiskt
“Already, there are intelligent tutoring systems such as Carnegie Learning that use data to provide
feedback and work with students directly.
These tools are designed to support teacher and tutor approaches to student difficulties but soon
will be more advanced and capable of providing specific details for students as well.”
AI offers an opportunity to tap into the adaptive learning processes already being featured in
assessment software, learning games and digital textbooks to individualize learning.
Tools that can highlight and emphasize key areas where students are suffering allow teachers to
focus on facilitating the learning process and offer the one-on-one support that students at all levels
need.”
https://www.forbes.com/sites/theyec/2017/12/27/how-ai-impacts-education/#24f85190792e

[Slide]
 Artificiell Intelligens kommer, ganska snart, att kunna hjälpa studenter med de specifika problem
just de, personligen, kämpar med under sina studier
I det lite kortare tidsperspektivet och OM klassiskt uppsatsskrivande även i framtiden kommer att vara
aktuellt och de underliggande faktorer som driver en elev eller student att ta en otillåten genväg genom att
plagiera ändå kvarstår relativt oförändrade, så kommer försöken att ta sig runt och förbi
antiplagiatkontroller med diverse trix att fortsätta ungefär som tidigare.
Någon någonstans kommer på att 18 textlager i en PDF där 17 innehåller vit Lorem Ipsum text gör att
rapporternas procentsatser dalar till så låga värden att vidare granskning inte prioriteras antiplagiatsystemen kontrar med automatiserad OCR av den text som faktiskt syns eller varnar för onormalt
stor mängd tecken i förhållande till sidantal.

Någon annan inser att en viss kombination tecken på rätt ställe kan få en granskning att gå helt fel –
Antiplagiatsystemen börjar automatiskt leta efter dem och plockar bort dem. Och så vidare, unt so weiter
[Slide]
 Försöken att hitta tekniska kryphål kommer att fortsätta och de kommer att täppas till eftersom

Onlinetjänster som skriver om text eller som skapar ny textbaserad på innehållet i faktiska källor utvecklas i
lika snabb takt som annan teknik.
De är fullt lagliga, oftast gratis, enkla att använda och då alla texter är hyfsat unika är de också väldigt svåra
att kontrollera ursprunget till då det inte finns några förlagor att matcha mot
Trots landvinningar inom semantisk analys kan bevisbördan om man använder författarigenkänning för att
granska den typen av genvägar komma att bli svårhanterad.
[Slide]
 Publika digitala hjälpmedel för att skapa och skriva om texter kommer att bli bättre och bättre och
utnyttjas oftare
[Slide]
 Publika digitala hjälpmedel så kommer småningom att ta till sig AI
Även om vissa låtit sig avskräckas, och vissa till och med blivit bättre skribenter av rädslan för att åka fast av
misstag, så har elever och studenter i stora drag inte slutat plagiera. Man har istället med teknikens hjälp
blivit allt bättre plagiatörer.
Med det i åtanke kommer akademiska institutioner att lägga mer tid på att lösa de bakomliggande
orsakerna till att studenter tar otillåtna genvägar och försöka bryta den negativa spiralen
[Slide]
 Nya modeller för examination och hur man utformar uppgifter för att maximera möjligheterna att få
ett genuint material i retur kommer att se ökat intresse
[Slide]
 Studenter kommer själva att söka upp och använda legitima digitala stödsystem, som t.ex
Grammarly, i större utsträckning än i dag.
[Slide]
 Administrativa handledarsystem för uppsatsskrivande, som t.ex SciPro, ett svenskt system, kommer
att bli vanligare

[Slide]
Om jag verkligen skall fjärrskåda så här på slutet så skall man inte underskatta möjligheten att det till sist
kommer en perfekt lögndetektor och frågan
”när du skrev din uppsats, gjorde du något som du var medveten om bröt mot reglerna då?”
…kanske kan bli riktigt jobbig.
[Slide]
Det var vad jag hade. Stort tack igen till Universitetskanslerämbetet för möjligheten att vara här idag!

