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Abstrakt 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan elevers attityder, 

subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt själv-

värdering i relation till benägenhet att fuska eller att avstå från att fuska. The theory of 

planned behavior (Ajzen, 2006) har använts som teoretisk modell för en enkätunder-

sökning med 122 elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasieskolans årskurser 2–3. 

Resultatet av studien visar att intentionen att utföra ett beteende, som i denna studie är 

fusk, är den viktigaste prediktorn för beteendet i fråga. I föreliggande studie har även 

kunnat styrkas att rättfärdigande av eget fusk har en avgörande roll vad gäller beteende 

och intention. De övriga variablerna har en viss betydelse med inte i lika hög grad som 

intention och rättfärdigande.  Resultatet av studien har diskuterats utifrån intentionen och 

rättfärdigandets starka samband med beteendet. 

 

Nyckelord: fusk, attityder, beteende, the theory of planned behavior, intention, 

rättfärdigande, subjektiv norm och upplevd kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Introduktion 

 
Högskoleverket har från år 2001 och framåt presenterat rapporter om disciplin-

ärenden vid svenska högskolor och universitet och i dessa rapporteras att antalet ärenden 

har ökat under de senaste åren (Högskoleverket [HSV], 2008). Högskoleverket 

konstaterade att de vanligaste ärendena rörde plagieringsfusk.  

Liedman (2005) skriver att när ordet fusk
1
 började användas i början av 1800-talet 

var synen på kunskap i en genomgripande förvandling. Kunskap som tidigare endast hade 

tillhört vissa personer i samhället började nu betraktas som personlig och kunde tillhöra 

alla. Det som på den tiden ansågs vara den värsta av försyndelser var plagiering av en 

annan persons arbete. De studenter som åkte fast för fusk och plagiat utestängdes från 

universitets värld för all framtid. Det som värdesattes var originalitet och nytänkande och 

detta var avgörande för den vetenskapliga forskningens framväxt, enligt det romantiska 

idealet (Liedman, 2005). Detta paradigmskifte var lika revolutionerade som det som vi 

idag upplever genom informationsteknologin, vilket har medfört att information är 

tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare.  

Liedman (2005) diskuterar även tidsaspekten när det gäller att förvärva kunskap. 

Tidigare tog det lång tid innan en student hade erövrat den kunskap som var nödvändig. 

Idag ska allt gå fort och med datorns hjälp får vi fram den information som vi söker på 

några sekunder. Är det denna lättillgänglighet som lockar studenter att ta genvägar eller 

finns det andra orsaker? Har dagens studenter en annan attityd till fusk och vilka faktorer 

är det som styr deras fuskande? 

Det finns forskning inom området fusk och plagiering och i dessa studier har fokus 

legat på college- och universitetsvärlden i USA.  Enligt Evan (1990) finns både skillnader 

och likheter mellan studenters och lärares uppfattningar om fusk. I hans studier framkom 

olika orsaker till fusk och kriterier för vad som ansågs vara fusk. Dessutom fanns det 

skillnader i åsikter om vad som kunde vara effektiva metoder för att förhindra fusk.  
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Eleverna ansåg att det som kunde stävja fusk var lärarens attityd till fusk och hur 

troligt det var att läraren skulle upptäcka fusk. Hult och Hult (2003) hävdar att forskare 

inte med säkerhet har kunnat fastställa om det faktiska fusket har ökat eller inte. Nilsson 

(2008) har analyserat studenters argument när de har blivit utfrågade i högskolornas 

disciplinnämnder. Han menar att studenter inte förstår hur ett akademiskt arbete ska 

skrivas och att de dessutom har svårigheter med att veta var gränsen går mellan eget 

arbete, samarbete och fusk.  

Alderman et al. (1998) genomförde en studie om motivationsfaktorer och korrela-

tionen till självrapporterat fusk. I den studien framkom att avgörande för huruvida någon 

kommer att fuska eller inte är beroende av vad svaret blir på tre olika frågeställningar: 

1)Vilket är mitt mål? 2) Kan jag utföra det? 3)Vad kostar det?  

McCabe (1999) har under många år bedrivit forskning om studenters fuskande. Han 

fann att studenterna ofta bortförklarade sitt fuskande och placerade skulden utanför sig 

själva. Sambandet mellan tänkbara faktorer och fusk har studerats av många forskare och 

Whitley (1998) sammanställde resultaten av ett stort antal undersökningar som 

publicerats 1970-1996. Han upptäckte några faktorer som korrelerade med fusk; 

studenterna hade fuskat tidigare, hade en positiv attityd till fusk och trodde att övriga 

personer i deras omgivning godtog fusk. De studenter som försvarade sitt fusk hade en 

negativ förväntan på sig själva att slutföra sina studier.  

Jordan (2001) genomförde en studie om motivationens betydelse för studenters 

fuskande. Resultatet av den studien var att de studenter som betecknades som fuskare 

hade en lägre inre motivation, skilde sig från ickefuskare vad gällde sociala normer och 

kännedom om institutionernas policy om fusk. Carpenter et al (2006) fann att det bästa 

sättet att minska fuskandet var en bättre förståelse för studenternas decision-making 

process. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sambandet mellan elevers attityder, 

subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt själv-

värdering med benägenhet att fuska eller att avstå från att fuska.  I denna studie är 

begreppet fusk definierat enligt Högskoleförordningen 10 kap 1§. "med otillåtna hjälp-

medel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars 

ska bedömas". 



3 
 

Attityder  

Attityder är troligen ett av socialpsykologin mest omskrivna begrepp och har 

studerats de senaste 50 åren (Hwang et al., 2005). En attityd förklaras som en värderande 

känsla eller inställning mot personer, grupper, saker eller fenomen. Människan är inte en 

neutral betraktare av sin värld utan hon har attityder gentemot mot det mesta i sin 

omgivning. Vi föds inte med specifika attityder till vissa objekt och företeelser men en 

individs attityd visar sig trots allt tidigt och genomgår förändringar genom hela livet 

(Hwang et al., 2005). 

En del forskare anser att våra attityder till viss del är genetiskt betingade, men trots 

den genetiska komponenten är de flesta forskare eniga om att det är den sociala miljön 

som är viktigast när det gäller formandet av attityder (Aronson et al., 2005). En 

hypotetisk indelning är trekomponentmodellen, där attityden indelas i tre med varandra 

beroende komponenter; en affektiv del, en beteendemässig del och en kognitiv del 

(Hwang et al., 2005). 

 La Pierre (1934) gjorde en undersökning om kopplingen mellan attityder och 

observerat beteende.  I den studien kunde det inte styrkas att det finns ett tydligt samband 

mellan attityd och beteende. De flesta forskare är idag dock eniga om att attitydbegreppet 

är komplext och det är viktigt att man vet vilken del av begreppet som mäts. I två olika 

studier av Kothandapani (1971) och Ostrom (1969) framkom att i Kothandapanis studie 

blev korrelationen mellan attityd och beteende bättre än i Ostroms och förklaringen 

berodde på att i den första studien mättes attityden mot ett behavior of interest och i den 

andra studien mättes allmänna attityder för att förutsäga ett specifikt beteende (Ajzen & 

Fishbein, 2005). 

Samband mellan attityder och beteende har påvisats i en studie av Fishbein och Ajzen 

(1974), där allmänna attityder hade en stark korrelation mot olika beteenden om de 

mättes som en aggregation. Ajzen och Fishbein (2005) menar att ett enskilt beteende kan 

ses som; en handling, mot ett mål, i ett speciellt sammanhang, vid en viss tidpunkt.
2
  

  

                                                           

2
 Ajzen och Fishbein benämner detta på följande sätt, TACT; Time, Action, Context, Target 
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Det som är avgörande är det som kallas the principle of compatiblity, vilket innebär 

att alla de ovan nämnda delarna ingår vid mätning av attityd och beteende.  Det är endast 

vid sådana betingelser som korrelationen mellan attityd och beteende är hög.  

I denna studie mäts attityden till fusk med hjälp av ett antal påståenden, till exempel 

"det är alltid fel att fuska" . Detta påstående kan ses som en handling, mot ett mål, i ett 

speciellt sammanhang vid en viss tidpunkt. 

Intentioner  

Ett sätt att undersöka diskrepansen mellan attityd och beteende är att fokusera på 

intentionen att utföra ett beteende istället för attityden i fråga. Många studier har visat en 

god korrelation mellan intention och beteende. För att detta ska gälla krävs en viss 

stabilitet i intentionen. Om intentionen förändras efter det att den har blivit noterad 

kommer den inte att fungera som en indikator på ett framtida beteende och är därmed en 

svag prediktor (Ajzen & Fishbein, 2005). 

När en intention och ett beteende mäts, upptäckts ofta ett avstånd mellan vad 

människor säger att de ska göra och vad de sedan gör. Detta kallas literal inconsistency 

och är enligt Ajzen och Fishbein asymmetriskt. Detta innebär att de personer som uppger 

att de inte tänker engagera sig i något som anses vara socialt angeläget, kommer inte 

heller att göra det. Av de personer som däremot säger att de ämnar engagera sig, kommer 

en del av dem att engagera sig, medan andra inte kommer att göra det.  

Ett sätt att minska avståndet mellan intention och beteende är att helt enkelt fråga 

personer när, var och hur de tänker utför sina intentioner (Gollwitzer & Brandstätter, 

1977). Detta har visat sig öka korrelationen mellan intention och beteende. Ajzen och 

Fishbein (2005) gör gällande att den viljestyrda kontrollen att kunna utföra ett beteende är 

också viktig för att en person ska kunna leva upp till sina intentioner.  

Eftersom stabila intentioner har visat sig vara goda prediktatorer för beteende har de 

av den anledningen blivit viktiga delar i många samtida teorier inom socialpsykologin. 

Det som formar intentioner anser Ajzen och Fishbein (1980: 2005) är tre viktiga över-

väganden: 1) troliga positiva eller negativa konsekvenser av beteendet (behavoral 

beliefs), 2) andra personer acceptens av beteendet (normative beliefs) samt 3) faktorer 

som underlättar eller försvårar utförandet av beteendet (control beliefs). 

  



5 
 

Personer som tror på sin egen förmåga att utföra ett beteende utvecklar en stark 

känsla av självförtroende och upplevd beteendekontroll. I den här studien om skolfusk 

kommer intentioner att användas som en av de faktorer som har inflytande på elevers 

beteende.   Ett exempel på ett sådant påstående: "Hur troligt är det att du skulle göra det 

som beskrivs? Lämna in ett arbete som någon annan har gjort". 

 The Theory of Reasoned Action
3
  

The Theory of Reasoned Action (TRA) utvecklades av Ajzen och Fishbein (1975) för 

att förklara hur en person utvecklar sina intentioner. Dessa intentioner är byggda på 

övertygelser om att kunna utföra ett tänkt beteende. När en uppsättning med åsikter är 

formade utgör den ett fundament, som sedan blir ett underlag för attityder, sociala 

normer, uppfattningar av kontroll och intentioner.  

Teorin introducerades på 1960-talet (Fishbein 1967) och har sedan dess modifierats 

och testats i olika sammanhang. Ajzen och Fishbein anser att teorin är baserad på 

antagandet att människor är vanligtvis rationella och använder sig av information som 

finns tillgänglig. Av den orsaken benämns denna teori för a theory of reasoned action. 

Teorins viktigaste mål är att kunna förutsäga och förstå ett individuellt beteende. Enligt 

teorin antas att vårt beteende är under frivillig kontroll och att våra intentioner att utföra 

beteendet är det som determinerar handlingen. Med stöd av detta sätt att se på intentioner 

och beteende är det relativt enkelt att förutse ett beteende hävdar Ajzen och Fishbein 

eftersom människor oftast gör det de säger att de ämnar göra. Men det gäller inte endast 

att förutsäga utan också att förstå varför ett beteende utförs.  

 

The Theory of Planned Behavior
4
  

En variant av The Theory of Reasoned Action är The Theory of Planned Behavior. 

Enligt Ajzen (2006) är TRA ett special fall av TPB. Den enda skillnaden mellan de två 

teorierna är att TPB inkluderar perceived behavioral control som en determinant för 

intention och beteende. 

  

                                                           

3
 Kommer att framgent förkortas TRA. Namnet på teorin har ingen vedertagen svensk översättning. 

4
 Kommer att framgent att förkortas TPB. Teorin har ingen vedertagen svensk översättning. 
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När TRA utvecklades antogs det att människan har egenkontroll över sitt beteende 

(Ajzen 2006).  

 

 

Figur 1.  Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2006) 

 

Attitude toward a behavior innebär till vilken grad ett beteende värderas positivt eller 

negativt. De övertygelser som ligger bakom en persons attityder kallas för behavioral 

beliefs. Enligt TPB är attityder funktioner av övertygelser om genomförande av attityder. 

De personer som tror att ett beteende kommer att ge positiva effekter i utbyte kommer att 

ha en positiv attityd till beteendet i fråga och vice versa.  

Enligt metoden för TPB (Figur 1) används både indirekta och direkta variabler. För 

behavioral beliefs ställs två typer av indirekta påståenden som respondenterna ska ta 

ställning till: 1) belief strength (b) och 2) outcome evalution (e). En belief-baserad 

uppskattning beräknas därefter genom att multiplicera varje (b) och (e) med varandra och 

summera deras produkter: Den direkta variabeln, attitude towards the behavior, 

motsvaras i denna studie av attityder till fusk. De påståenden som användes för att mäta 

behavioral beliefs var följande; "om man fuskar är risken stor att man blir upptäckt på 

den här skolan" samt "om jag fuskade och åkte fast skulle det kännas mycket obehagligt". 

Subjective norms är det sociala trycket att utföra eller att inte utföra ett beteende. 

Subjektiva normer bestäms av ett uppsättning tillgängliga normativa föreställningar 

(normative beliefs).  De är övertygelser som grundar sig på vad andra tycker att någon 

bör göra. Ajzen och Fishbein (2005) menar att detta kan upplevas som självklart att 

människor utför handlingar som de värderar positivt och som de tror att andra 

betydelsefulla människor tycker att de bör utföra.  
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Trots denna självklarhet finns det frågetecken. Hur kommer exempelvis två elevers 

intentioner att se ut om de båda har en positiv attityd till att fuska men de lever i en social 

kontext där de flesta är negativa till ett sådant beteende? Enligt Ajzen och Fishbein 

(2005) är utgången beroende av om det är attityden mot beteendet, eller den subjektiva 

normen som väger tyngst.  

Normative beliefs beräknas genom två slag av påståenden: the strength in each 

normative belief (n) och the motivation to comply (m). För att erhålla en belief-baserad 

beräkning av normative beliefs multipliceras (n) och (m) med varandra och därefter 

summeras produkterna. De påstående som har använts i denna studie för att mäta 

normative beliefs var bland annat; "om jag fuskar och mina föräldrar skulle få reda på det 

skulle de bli mycket besvikna (n)" samt "mina föräldrars åsikter om fusk är viktiga för 

mig (m)". Den direkta variabeln vad gäller subjektiva normer söker svar på hur individen 

upplever att andra viktiga personer i dess omgivning tycker och agerar kring ett givet 

beteende.  Ett normativt påstående är till exempel " på den här skolan är det vanligt att 

elever fuskar". 

Perceived behavioral control är människors upplevelser av sin egen förmåga att 

genomföra ett givet beteende. Detta bestäms av control beliefs, som kan underlätta eller 

hindra utförandet av ett beteende. En indirekt mätning av perceived behavioral control 

beräknades genom en summering av produkterna av control power (c) och perceived 

power (p). I denna studie har två påstående använts för att undersöka den indirekta 

variabeln control beliefs. Det ena påståendet är "jag skulle kunna fuska utan att bli 

speciellt stressad av det" och det andra påståendet är "det är svårt att fuska och att inte 

åka fast"
5
. Den direkta variabeln, perceived behavior control, innehöll bland annat detta 

påstående "att fuska på prov är något som jag med lätthet skulle kunna göra" (Ajzen 

2005). 

Beteende, som i denna studie är fusk, har mätts med direkta påståenden som varje 

respondent har graderat genom att ange hur många gånger hon/han har fuskat. Actual 

behavioral control (Figur 1) refererar till graden av kontroll som en person har i form av 

                                                           

5
 Detta påstående beräknas reversalt . 
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färdigheter, tillgångar och andra egenskaper som krävs för att utföra beteendet. Denna 

variabel har inte specifikt undersöks i föreliggande studie (Ajzen 2005). 

Den forskning som har bedrivits under de senaste 35 åren har visat ett starkt stöd för 

The Theory of Reasoned Action. Tusentals studier har försökt att förutse människors 

beteenden inom olika områden. Det som har framkommit i dessa studier är att intentioner 

är bra indikatorer för att kunna förutsäga beteenden såvida beteendet är under viljemässig 

kontroll. En mängd studier inom social kognitiv teori har även de kunnat visa att 

självförtroende är en bra indikator för beteende. Metaanalyser av empirisk litteratur inom 

området reasoned action och planned behavior har visat att intentioner kan förutses med 

hjälp av att mäta attityder mot beteende, subjektiva normer, upplevd beteendekontroll och 

självförtroende (Ajzen & Fishbein, 2005). 

The Theory of Planned Behavior har använts vid tidigare studier om skolfusk (Stone 

et al., 2009; Carpenter et al., 2006) och i föreliggande studie kommer en modifierad 

modell av denna teori att appliceras på insamlad data. Modellen har dock utökats med 

faktorerna; rättfärdigande, motivation och självvärdering. 

 

 Rättfärdigande
6
 av beteende  

Festinger (1957) presenterade på 1950-talet teorin om kognitiv dissonans. Teorin 

innebär att om en persons olika attitydkomponenter motsäger varandra hamnar personen i 

det som benämns dissonans. Enligt Festinger (1957) kan individen minska denna 

dissonans genom att använda tre olika metoder. För det första kan en komponent i 

dissonansen förändras; attityden, åsikten eller beteendet. Beteendet är oftast det som är 

svårast att förändra. En fuskare skulle kunna använda sig av följande för att rättfärdiga 

sitt eget fuskande: intala sig själv att alla andra fuskar, intala sig själv att jag fuskar bara 

ibland, att fuska skadar ju ingen. Sådana efterkonstruktioner försvarar ett beteende, såsom 

fusk.  

 

  

                                                           

6
 Justification översätts till svenska med ordet rättfärdigande. 
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Rättfärdiganden finns inte med i den ursprungliga TPB-modellen men har bifogats i 

denna studie. Stone et al. (2009) har i en studie använt rättfärdiganden som ett komp-

lement till den ursprungliga TPB-modellen och funnit att det finns ett signifikant 

samband mellan rättfärdiganden, intentionen och beteende.  

I föreliggande studie kommer rättfärdiganden att kopplas till intention och beteende.  

Rättfärdiganden har beräknats genom påståenden som innehåller tänkbara orsaker till 

elevers fuskande: "Jag skulle kunna tänka mig att fuska för att hjälpa en kompis". 

 

Motivationsteorier 

Inom motivationspsykologin studeras varför vi gör vissa saker och undviker att göra 

andra. Man brukar förenklat säga att bakom varje handling finns en orsak (Hwang et al., 

2005). Vid olika typer av lärande är motivation en viktig ingrediens och av den orsaken är 

många lärare bekymrade över elevers brist på inre motivation (Shunk et al., 2008). Inre 

motivation refererar till motivationen att engagera sig i aktiviteter för sin egen skull.  

Människor som är internt motiverade arbetar med uppgifter för sitt eget nöjes skull och 

inte för att erhålla yttre belöningar. Vid extern motivation utförs en handling för att en 

belöning väntar eller för att undvika ett straff.  Den teori som framförallt har fokuserat på 

intern och extern motivation är Ryans och Decis (2000) Self Determination Theory.  

Self Determination Theory är en övergripande motivationsteori, som Ryan och Deci 

presenterade i början av 2000-talet.  Teorin beskriver begreppet motivation på följande 

sätt: "Motivation concerns energy, direction, persistence and equifinality all aspects of 

activation and intention" (Ryan & Deci, 2000). Deci och Ryan identifierade tre olika 

behov; kompetens, samhörighet och autonomi. Dessa tre behov är grundläggande, enligt 

Ryan och Deci, för en individs utveckling och välbefinnande. I denna teori finns flera 

olika typer av motivation, vilka var och en har specifika konsekvenser för exempelvis 

inlärning. Robert J. Vallerands (1997) modell om motivation är nära besläktad med The 

Self Determination Theory och är även den uppbyggd kring begrepp såsom inre och yttre 

motivation. Skillnaden består i att Vallerand har kompletterat sin modell med en 

motivationsform som han benämner amotivation.  
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Amotivation enligt Vallerand (1997), har den individ som känner meningslöshet, brist 

på sin egen förmåga och kapacitet och kontroll inför en uppgift som ska utföras. Detta 

kan visa sig genom att individen är likgiltig och passiv inför uppgiften. Vallerands 

frågeformulär, Academic Motivation Scale, består av 28 påståenden. I denna studie har 16 

av de 28 ursprungliga påståenden valts ut och översatts till svenska för att passa denna 

studie. Exempel på påståenden som mäter de tre olika typerna av motivation; "lusten och 

glädjen över att lära mig svåra saker motiverar mig" och "jag vill ha bra betyg " samt "jag 

vet inte, ingenting motiverar mig".  

 

Självuppfattning och självvärdering 

Självuppfattning är inget lätt begrepp att förklara på grund av att det är ett 

mångfacetterat begrepp. Inom den engelska litteraturen används flera olika koncept 

såsom self-esteem self-evaluation self-worth och self-acceptance synonymt. James (1890) 

menade att en individs självvärdering avgörs av hur hon lyckas i förhållande till sin 

ambitionsnivå och då i synnerhet inom de områden som är viktiga för individen i fråga.  

En annan tongivande forskare, Morris Rosenberg (1965) definierar självvärdering på 

följande sätt: "… a positive or negative attitude towards a particular object, namely the 

Self."( s 30) 

Det finns en hypotes bland psykologer idag att vi alla har ett behov av en 

sammanhängande bild av oss själva. En koherent självbild betyder att man har en klar 

identitet och vet vad man vill, och vad man tycker. Denna självbild kan ibland utsättas för 

kriser. Den ena är identitetsbrister, hos ungdomar som ännu inte har utvecklat en tydlig 

egen identitet och hos vuxna som av någon anledning tvingas att överge gamla 

värderingar och anamma nya (Baumeister 1997).   

Ahlgrens (1991) beskrivning av självuppfattning är att den består av en samlad bild 

som individen har av sig själv i olika sammanhang. Denna bild har både en beskrivande 

och en värderande dimension. Ahlgren (1991) definierar följaktligen självvärdering som 

en positiv eller negativ attityd som en individ intar till sin egen person.  

  



11 
 

Det är denna del av självuppfattningen som kvantifieras genom olika självärderings-

test. Ahlgren (1991) menar att en hög självvärdering är positivt relaterat till prestations-

förmåga och framgång inom en mängd olika områden bland annat i skolan. 

Självvärderingens betydelse för hur individen upplever och hanterar sin omgivning 

har undersökts mer och mer under de senaste femtio åren. I USA har självvärderingstest 

konstruerats av bland annat Coppersmith (1967) och Rosenberg (1965: 1979) som har 

testat stora grupper av amerikanska skolbarn. Rosenberg utvecklade 1965 ett instrument 

för att mäta personers övergripande självuppfattning. Detta verktyg har använts i många 

studier och har ansetts ha en hög grad av reliabilitet och validitet (Rosenberg, 1979). I 

föreliggande studie kommer resultaten från Rosenbergs självvärderingstest att kopplas till 

motivation, intention och rapporterat beteende. 

 

Syfte och frågeställningar 

Med tidigare forskning inom området som bakgrund kan det antas att ett samband 

finns mellan elevers attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, motivation, 

rättfärdiganden samt självvärdering med självrapporterat fusk. Syftet med föreliggande 

studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan de ingående faktorerna i 

den anpassade modellen av the theory of planned behavior. De specifika frågeställningar 

är: Finns det ett samband mellan de ingående variablerna i den anpassade modellen och 

vilka variabler har den största inverkan på elevers beteende. 

 

Metod 

Deltagare 

Studiens deltagare utsågs genom ett bekvämlighetsurval. Avsikten med urvalet var att 

cirka hälften av deltagarna skulle gå i årskurs 9 inom grundskolan och hälften i årskurs 2-

3 inom gymnasieskolan.  Av totalt 122 deltagare var 60 grundskoleelever (27 pojkar, 33 

flickor) och 62 var gymnasieelever (28 pojkar, 34 flickor).  Det interna bortfallet var litet 

och försumbart. Endast tre enkäter refuserades på grund av att de var ofullständigt ifyllda.  

Detta innebär att 125 elever deltog inledningsvis i enkätundersökningen. Det externa 

bortfallet bestod av elever i de olika klasserna, som inte hade möjlighet att besvara 

enkäten på grund av sjukdom eller annan aktivitet vid undersökningstillfället. 
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Instrument 

Till studien sammanställdes en enkät (Bilaga 2) bestående av 74 påståenden, som 

respondenterna skulle ta ställning till. De två första påståendena var av allmän karaktär 

och användes inte i analysen. Påståendena 3–64 ingick i den anpassade modellen av TPB. 

Påståendena 65–74 behandlade självvärdering enligt Rosenbergs självvärderingsskala 

(Rosenberg 1965).  

De indirekta variablerna är, enligt TPB, behavioral beliefs, normative beliefs och 

control beliefs. (Ajzen 2005). De undersöktes genom att respondenterna fick ta ställning 

till ett antal påståenden på en femgradig unipolär skala (stämmer inte – stämmer).    

För att mäta behavioral beliefs användes två påståenden, nr 6 som mäter the strength 

in each belief (b) och nr 12 som mäter the evaluation of each outcome (e). För normative 

beliefs, användes två påståenden som handlade om the strength of each normative belief 

nr 8 och 9 och två påståenden om motivation to comply nr 10 och 11. För att beräkna den 

tredje indirekta variabeln, control beliefs, användes påståendena nr 18 och 31. Dessa tre 

belief-baserade variabler bearbetades enligt modellen för TPB (Ajzen 2005). 

Den direkta variabeln attityd beräknades med hjälp av nio påståenden, nr 3, nr 27–30 

och nr 32–35. För att mäta attityden användes en unipolär femgradig skala (stämmer inte 

– stämmer). Svaren summerades och ett medelvärde beräknades. Ett högt värde indikerar 

en positiv attityd till fusk.  

Till variabeln subjektiv norm användes åtta påståenden, nr 6–7, nr 14, nr 16 och nr 

36–39.  Svaren summerades och ett medelvärde beräknades. Ett högt värde pekar på en 

uppfattning att andra personer fuskar och att fusk är en accepterad norm.  

För att mäta upplevd kontroll användes tre påståenden nr 15–17. Dessa tre variabler 

bedömdes av respondenterna på en femgradig unipolär skala (stämmer inte – stämmer). 

Efter summering beräknades ett medelvärde. Ett högt värde visar en uppfattning att det är 

lätt att fuska. 

För att mäta intentionen att utföra beteendet fusk användes åtta påstående nr 41–48. 

Respondenterna skulle avgöra huruvida de skulle kunna tänka sig att utföra det som 

beskrevs eller inte. En femgradig unipolär skala (inte troligt – troligt) användes. Svaren 

summerades och ett medelvärde beräknades. Ett högt värde indikerar en intention att 

fuska.  
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Beteendet fusk beräknades genom att respondenterna angav hur ofta de hade utfört 

det som beskrevs i tolv olika påståenden. Svaren adderades och ett medelvärde be-

räknades som sedan användes vid databearbetningen. Ett högt värde visar att fusk är 

vanligt förekommande.  

Variabeln rättfärdigande beräknades med åtta påståenden, (nr 19–26), på en fem-

gradig unipolär skala (stämmer inte – stämmer) om orsaker till elevers fuskande. Respon-

denterna skulle ta ställning till om de tyckte att det som beskrevs i varje påstående 

rättfärdigade fusk (Stone et al 2005). Svaren adderades och ett medelvärde beräknades. 

Ett högt värde indikerar att elever tillåter olika slag av rättfärdiganden för sitt eventuella 

fuskande. 

Sexton påståenden handlade om motivation för studier och här användes Vallerands 

(1997) Academic Motivation Scale (AMS). Av 28 påståenden, som finns i den ur-

sprungliga versionen av AMS, har i föreliggande studie 16 av dessa valts ut. Påståendena 

nr 49,51, 54, 56, 58 och 60 handlar om intern motivation och nr 52, 53, 55, 57, 59, 62, 63 

och 64 om extern motivation. Påståendena nr 49 och 61 mäter amotivation och dessa två 

beräknades reversalt. Alla svar summerades och därefter beräknades ett medelvärde för 

den totala motivationen för studier. Ett högt värde indikerar att elever har en hög 

motivation vad gäller studier. De sista 10 påståendena i enkäten motsvarade den svenska 

översättningen av Rosenbergs Self-Esteem Scale (Rosenberg 2005) och besvarades på en 

fyrgradig skala
7
. Ett värde under 20 anses indikera en låg självkänsla.  

 

Procedur  

En pilotstudie genomfördes med sju elever från en årskurs åtta för att undersöka 

enkätfrågornas svårighetsgrad och om det fanns otydligheter rörande frågornas formu-

lering.  Endast ordet omoraliskt ändrades till orätt. För övrigt var det några ord som hade 

dubblerats som togs bort till den ordinarie enkäten. Innan studien genomfördes till-

frågades skolornas rektorer om tillstånd att göra enkätundersökningar i de utvalda 

klasserna. Undervisande lärare i respektive klass tillfrågades om lämplig tidpunkt för 

lektionsbesök för enkäterna att besvaras.  Besöken i de olika klasserna genomfördes med 

                                                           

7
 Värdet för varje individ kan sträcka sig från 10-40. 
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några dagars mellanrum. De elever som ej var närvarande vid lektionsbesöken 

kontaktades inte för ett senare deltagande i studien. Eleverna var inte i förväg 

informerade om enkätundersökningen och av den orsak var deras frånvaro beroende av 

andra orsaker, vilket torde sannolikt inte påverka denna studies tillförlitlighet.  

 

Etik 

Alla deltagare, som deltog i denna studie om skolfusk, fick information både muntligt 

och skriftligt om studiens syfte (Bilaga 1). I den information som presenterades gavs 

deltagarna möjlighet att ta ställning till om de önskade delta i studien eller inte.  Alla 

elever som var närvarande när lektionerna startade besvarade enkäterna. Ett fåtal elever 

som kom efter det att lektionen hade börjat deltog inte i undersökningen. Enkäterna 

ifylldes utan att namn behövde anges. Däremot markerade eleverna skolform och kön. 

Eftersom det var ett stort antal elever som deltog i enkätundersökning var det omöjligt att 

efter inlämning koppla enskilda elevers svar till inlämnade enkäter. Detta garanterade 

enskilda elevers anonymitet.  

 

Databearbetning 

Bearbetningen av insamlad data har utförts med statistikprogrammet SPSS 17.0.  

Enkäten som ligger till grund för denna studie finns i sin helhet som bilaga 2. Några av 

påståendena i denna enkät har beräknats reversalt för att det ska bli en samstämmighet i 

bedömningen av varje variabel
8
. 

En beräkning av den interna konsistensen genomfördes med Cronbachs alfa. Tabell 1 

ger en bild över reliabiliteten i de direkta variablerna som användes i enkäten. Alla 

ingående variabler har en hög reliabilitet förutom upplevd kontroll (Aron et al., 2009). 

 

  

                                                           

8
 I enkäten är dessa påståenden markerade med *. 
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 Tabell 1. Beräkning av reliabilitet i de direkta variablerna med Cronbachs alfa  

Variabel    Cronbachs alfa  

1. Attityd    0,781 

2. Subjektiv norm   0,717 

3. Upplevd kontroll  0,571 

4. Intention    0,855 

5. Rättfärdigande   0,929 

6. Motivation   0,881 

7. Självvärdering   0,853 

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan de ingående variablerna i den anpassade modellen av The Theory of Planned 

Behavior. För att statistiskt kunna säkerställa detta gjordes ett flertal korrelations- och re-

gressionsanalyser. Ett övergripande resultat visar att de ingående faktorerna kan kopplas 

till varandra som ett nätverk, där somliga variabler har ett starkare samband med varandra 

än övriga. Korrelationer mellan de ingående direkta variablerna kan ses i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. En bild över den anpassade modellen av The Theory of Planned Behavior.  

Not: Alla korrelationer markerade med 
**

 är signifikanta på (p<.01) och 
*
 är signifikant på (p<.05) r= 

Pearsons korrelationskoefficient. Streckad linje betyder ett icke signifikant samband. 
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Det kan konstateras att de flesta av de ingående variablerna korrelerar signifikant. 

Den starkaste korrelationen mellan de i Figur 1 ingående variablerna är mellan de 

variabler som återfinns i den ursprungliga modellen av TPB. En svag korrelation kan 

noteras mellan de variabler som inte ingår i den ursprungliga modellen av TPB. 

 

Deskriptiv statistik  

De direkta variablernas medelvärden och standardavvikelser presenteras i Tabell 2. 

Medelvärdet för attityd är 3,05 och pekar på att eleverna varken är för eller emot fusk 

utan placerar sin uppfattning omkring mitten.
9
  

Subjektiv norm på 2,83 ligger strax under mitten och det indikerar att eleverna 

uppfattar att den allmänna normen är att fusk inte är allmänt accepterad. Den tredje 

variabeln, upplevd kontroll, på 2,93 antyder att elever anser att fuska är något som de 

varken tycker är svårt eller lätt att utföra.  

Medelvärdet för intention ligger på 2,12 och det är lägre än de tidigare nämnda 

variablerna och det indikerar att de flesta elever inte har för avsikt att fuska. Variabeln för 

beteendet fusk beräknades genom en sammanslagning av 12 påståenden på vardera en 

femgradig skala. Medelvärdet 1,53 innebär ett rapporterat fuskande på en förhållandevis 

låg nivå.  

Rättfärdigande har ett medelvärde på 2,50 vilket betyder att de flesta av eleverna inte 

försvarar fusk. Det som dock kan noteras är att standardavvikelsen är 1,16 vilket innebär 

en relativt stor spridning. Den generella motivationen vad gäller studier är 4,06, vilket 

kan tolkas att elever har både intern och extern motivation . 

Den sista av de direkta variablerna är självvärdering och där är spridningen bland 

elever jämförelsevis stor. Värdet av självvärdering kan i denna studie ligga mellan 10–40 

poäng. Medelvärdet 29,95 visar att de flesta av eleverna har en god självvärdering, men 

standardavvikelsen på 5,77 innebär samtidigt att ett antal elever anger en mycket låg 

självvärdering. 

  

                                                           

9
 Ett högt värde på variabeln attityd innebär att man accepterar fusk. 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för de direkta variablerna i den anpassade modellen av 

TPB. 

 
Variabel    M    SD   

1. Attityd    3,05    0,82 

2. Subjektiv norm   2,81    0,69 

3. Upplevd kontroll  2,93    0,99 

4. Intention    2,12    0,82 

5. Beteende    1,53    0,65 

6. Rättfärdigande   2,50    1,16 

7. Motivation   4,06    0,63 

8. Självvärdering   29,95   5,77 

 

Indirekta variabler 

För att granska de bakomliggande faktorer för de direkta variablerna, attityd, 

subjektiv norm och upplev beteende kontroll utfördes en korrelation. Tabell 3 visar 

korrelationerna mellan attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll med bakomliggande 

indirekta variabler. 

Tabell 3. Pearsons korrelationskoefficient mellan indirekta och direkta variabler (N=122) 

      Attityd    Subjektiv norm  Upplevd kontroll 

Behavioral beliefs  -0,417
**

   -0,482
**

   -0,302
** 

Normative beliefs  -0,583
**

   -0,356
**

   -0,328
** 

Control beliefs  0,487
**    

0,356
**    

0,480
** 

 Not: 
** 

Korrelationen är signifikant p< 0,000. 

 

Som framgår av tabell 3 finns ett negativt signifikant samband (r = -0,417) mellan 

behavioral beliefs och attityder, vilket pekar på att elever som tror att risken att åka fast 

för fusk är stor och dessutom upplever det som obehagligt ifall det skulle inträffa, har 

rapporterat en negativ inställning vad gäller attityden till fusk.  

Normative beliefs och subjektiv norm har en signifikant korrelation på r = -0,356.  

Det innebär att de elever som upplever att andra viktiga personer blir besvikna på dem 

om de fuskar och att de dessutom gärna vill följa andra personers åsikter om fusk, 

uppfattar att den sociala normen indikerar att fusk inte är accepterat. 

Control beliefs och upplevd beteendekontroll har en positiv signifikant korrelation på 

r = 0,480, vilket innebär att de personer som har en stark tro på sin egen styrka och kraft 

upplever att de också har en stark beteendekontroll. 
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Direkta variabler 

Med TPB som utgångspunkt genomfördes en multipel regressionsanalys med 

intention som beroende variabel och attityd, subjektiv norm och upplevd beteende 

kontroll som oberoende variabler. En korrelationsanalys mellan alla de fyra ingående 

variablerna utfördes. Korrelationskoefficienterna presenteras i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Pearsons korrelationskoefficient mellan indirekta och direkta variabler (N=122) 

            Attityd        Subjektiv         Upplevd   Intention 

norm          kontroll   

Attityd    

Subjektiv norm  0,318
**

   

Upplevd kontroll  0,382
**   

0,641
**

      

Intention    0,510
**   

0,424
**

   0,663
**

   

Not: 
** 

Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån  

Alla ingående variabler har en signifikant korrelation med varandra.  

 

I en aggregerad modell (Figur 2) utfördes en multipel regressionsanalys och där 

beräknades vilken av de tre oberoende variablerna som hade störst betydelse för 

intentionen att fuska.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Multipel regressionsanalys med attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll som oberoende 

variabler och intention som beroende variabel. De betavikter som är markerade med 
**

 är signifikanta.  

 

R = 0,719 innebär att sammantaget är korrelationen mellan intention och de tre 

oberoende variablerna stark.  
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Genom att använda multipel regressionsanalys har en signifikant modell vuxit fram:  

F3,118 = 42,138  p<0,0000. Modellen förklarar 50,5 % av variansen (R
2

adj = 0,505). 

Subjektiv norm är ingen signifikant prediktor vilket de två andra variablerna är.  

En hierarkisk regressionsanalys visade att andra bakomliggande variabler såsom kön 

och skolform förklarade intentionen endast marginellt utöver det som har presenterats i 

Figur 2. Med tillägg av skolform och kön noterades R = 0,723 och R
2 

adj = 0,502. För att 

jämföra the theory of planned behavior med föregångaren the theory of reasoned action 

exkluderades upplevd kontroll. Detta resulterade i att R = 0,580 och R
2 

adj = 0,326, vilket 

innebär att den förklarande variansen är betydligt lägre när upplevd kontroll utelämnas  

I Figur 3 visas med hjälp av en multipel regressionsanalys vilken av variablerna, 

attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll och intention som har den högsta korrelationen 

om beroende variabel är beteende (fusk). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Multipel regressionsanalys med beteende som beroende variabel och attityd, subjektivnorm 

upplevd kontroll och intention som oberoende variabler. De betavikter som är markerade med 
**

 är 

signifikanta. 

 

F3,118 = 37,676 p<0,000. Modellen förklarar 54,85 % av variansen (R
2

adj = 0,548) i 

beroende variabeln. När intention exkluderas från modellen (Figur 4) sjunker förklarings-

graden till endast 30,5% vilket innebär att intention i förhållande till beteende har stor 

betydelse. 
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Figur 4. Multipel regressionsanalys med beteende som beroende variabel och attityd, subjektivnorm 

upplevd kontroll som oberoende variabler. F3,118 = 18,276 p <0,000 

 

I föreliggande studie har en modifierad modell av TPB använts. I den har variablerna 

rättfärdigande, motivation och självvärdering inkluderats. Med en multipel regressions-

analys med alla de i modellen ingående variablerna har en signifikant modell fram-

kommit med intention som beroende variabeln. I Figur 5 visas de ingående betavikterna.  
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Figur 5. Endast koefficienter med heldragna linjer är signifikanta. Not: R = 0,809 R
2

adj = 0,636    

F6,115 = 36,254 p<0,000 

 

Modellen med intention som beroende variabel har en förklarande varians på 63,6%. 

Rättfärdigande och upplevd beteendekontroll har de högsta betavikterna, vilket innebär 

att de har det centralaste inflytandet på intentionen att fuska.   

I Figur 6 visas sambandet om beteende är beroende variabel istället för intention. 

Intention byter härmed funktion och blir oberoende variabel. I denna modell ingår alla de 

direkta variablerna. 
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Figur 6. Endast koefficienter med heldragna linjer är signifikanta. 

Not: R = 0,661   R
2
adj = 0,408   F7,114 = 14,898  p<0,000 

 

Modellen förklarar 40,8 % av variansen i beroende variabeln. Den viktigaste 

variabeln vad gäller predicering av beteende är enligt Ajzen (2005) intentionen att utföra 

ett beteende. I föreliggande studie är även subjektiv norm och rättfärdigande viktiga 

prediktorer för beteende. Av dessa två är rättfärdigande den starkaste med en betavikt på 

0,415.  

Diskussion 

Resultat 

Syftet med föreliggande uppsats var att göra en applikation av the theory of planned 

behavior (Ajzen 1985) för att undersöka sambandet mellan de direkta variablerna; 

attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt 

självvärdering i relation till beteendet fusk. 

Konsistent med TPB kunde beteendet förutsägas utifrån intentionen att fuska. De 

övriga variablerna, attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll, hade ett svagare 

samband med beteendet. De variabler som inkluderades i denna studie; rättfärdigande, 

motivation och självvärdering, var det endast rättfärdigande som visade ett tydligt 

samband med beteendet. 

Armitage och Conner (2001) genomförde en metaanalys av 185 studier där TPB hade 

använts som en teoretisk modell för studier av olika beteenden. De fann att variansen i 

dessa studier låg mellan 27–39 % vad gällde prediceringen av beteende och intention.  

Den totala förklarade variansen i beteende i denna studie ligger på 54,8 %. Detta skulle 

innebära att föreliggandande studies potential att förutsäga elevers benägenhet att fuska 

ligger på en mycket god prediceringsnivå.  

  

Upplevd 

kontroll 

Subjektiv 

norm 

Attityd 

Självvärdering 

Motivation 

Beteende 

Rättfärdigande 

β = -0,122 

β = 0,326 

β = -0,137 
β = -0,097 

β = -0,169 

β = 0,415 
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Liedman (2005) skriver att när begreppet fusk började användas på 1800-talet var 

synen på kunskap under förändring och fusk var en stor försyndelse så svår att den som 

ertappades uteslöts för all framtid från den akademiska världen. Att fuska idag anses nog 

inte som en dödssynd och enligt de elever som ingår i denna studie har många fuskat 

någon gång under det senaste läsåret. Konsekvenserna ifall en elev fuskar under 

grundskole- eller gymnasietiden är i de flesta fall inte speciellt allvarliga. De flesta skolor 

har inte ens färdiga regler om följder vid fusk. 

De elever som däremot blir ertappade med fusk och studerar på högskola eller 

universitet blir konsekvenserna mer kännbara eftersom ärenden rapporteras till 

högskoleverkets disciplinnämnder.  

Det finns en hel del forskning omkring fusk och då framförallt från skolor i USA. 

Evan (1990) fann en diskrepans mellan vad elever och lärare uppfattar som fusk och vilka 

metoder som hindrar elever från att fuska. Elever ansåg att det som var avgörande var 

lärarens attityd till fusk och hur troligt det var att läraren skulle upptäcka fusk. 

Attityder och beteende är ett område som det har bedrivits otaliga studier omkring. 

En av de mest använda teorierna för att förstå människors attityder, subjektiva normer, 

upplevd kontroll, intention och beteende är Ajzens theory of planned behavior (2005).   

Teorin har använts i många studier om personers hälsobeteende men även inom 

undervisning, exempelvis om elevers beteende vad gäller fusk.  

Stone et al. (2009) gjorde en studie om fusk där rättfärdigande inkluderades i 

modellen. Resultatet av den undersökningen stödde Ajzens tidigare studier, att 

intentionen predicerar beteendet. Den inkluderade variabeln rättfärdigande hade även den 

en hög förklaringsgrad och är enligt Stone en viktig pusselbit vad gäller människors 

intentioner och beteenden.   

 I föreliggande studie har en anpassad modell av TPB använts för att undersöka vilka 

delar av teorin som bäst förklarar elevers val att fuska eller att inte fuska. Förutom de 

variabler som finns i den ursprungliga modellen har rättfärdigande, motivation och 

självvärdering inkluderats.   
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I enlighet med TPB kan människors beteende bäst förutsägas utifrån deras 

intentioner. Korrelationen mellan intention och beteende i denna studie ligger på 0,718 

(Figur 1), vilket är ett starkt samband.  Detta samband kan förklaras med att elever som 

har en intention att fuska också har ett högre rapporterat fusk.  

De variabler som är viktiga prediktorer för predicering av både intention och 

beteende är individers attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll. Dessa 

direkta variabler är i sin tur under påverkan av indirekta variabler. Ofta är dessa indirekta 

variabler svårare att mäta än de direkta variablerna.  Det är viktigt att de rätta frågorna 

ställs för att de ska kunna mäta de uppfattningar som ligger till grund för de direkta 

variablerna. 

I denna studie om skolfusk finns ett samband mellan belief-baserade uppfattningar 

och de direkta variablerna. Uppmätt medelvärde vad gäller attitude towards behavior 

ligger på en moderat nivå av 3,05, vilket är förväntat.  En del elever är emot fusk och en 

del tycker att det är acceptabelt att fuska.  

Enligt TPB är attityden under inverkan av behavioral beliefs och i denna studie finns 

ett negativt samband (r = -0,417). Enligt Cohen (1988) är ett samband medelstarkt om det 

har ett värde av 0,30 förbehållet att n = 120. Ett starkt samband är det om r = 0,50 och 

n>30. I föreliggande studie är n = 122 och r = -0,417 vilket innebär att enligt Cohens 

riktlinjer är sambandet mellan belief-baserade uppfattningar och attityd starkt. 

Subjektiv norm är enligt TPB en av prediktatorerna för intention. Den indirekta 

variabeln som har inverkan på de den subjektiva normen är normativa föreställningar. 

Korrelationen mellan dessa två ligger på r = -0,356 och även det är ett medelstarkt 

samband, enligt Cohen. 

Upplevd beteende kontroll som enligt Ajzen (2005) är en av de variabler som har den 

största inverkan på intention och därmed även på beteende är under inflytandet av control 

beliefs. I föreliggande studie har control beliefs och upplevd beteende kontroll en 

korrelation på r = 0,480, vilket i detta samhang är ett medelstarkt samband.  

För att skapa en generell bild av sambandet mellan alla de ingående direkta 

variablerna genomfördes ett flertal multipla regressionsanalyser. Inledningsvis 

undersöktes sambandet mellan de ingående variablerna enligt Ajzens modell. Två olika 

regressionsanalyser genomfördes med intention och beteende som beroende variabler.  
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Med intention som beroende variabel hade upplevd beteendekontroll den största 

förklaringsgraden. I denna studie innebär detta att elever som anser sig klara av att fuska 

och att det dessutom inte skulle medföra moraliska tveksamheter för dem, har en högre 

intention vad gäller fusk. 

Om beteende är beroende variabel och intention ingår som en av de oberoende 

variablerna har följdriktigt intention och upplevd beteendekontroll det starkaste sam-

bandet med rapporterat fusk. Om intentionen exkluderas kommer upplevd beteende-

kontroll att överta rollen som den bästa prediktorn för beteendet. 

Ajzen menar att om individer har kontroll över sitt beteende tenderar de till att agera i 

enlighet med sina intentioner. Detta gäller även om korrelationen mellan intention och 

beteende är förhållandevis låg. I denna studie stärks detta antagande emedan 

korrelationen mellan beteende och intention är starkt. 

I föreliggande studie har TPB utökats med tre variabler; motivation, rättfärdigande 

och självvärdering. Detta gjordes för att undersöka huruvida dessa faktorer påverkar 

intention och beteendet. Vid en multipel regressionsanalys med alla direkta variabler, och 

med beteende som beroende variabel, har intention fortfarande det starkaste sambandet 

med beteendet. Om intention byter plats med beteende som beroende variabel blir 

rättfärdigande den mest betydelsefulla av de oberoende variablerna.  

Detta kan förklaras med att den som inför sig själv rättfärdigar fusk har redan 

påbörjat sin intention; att fusk är något som han/hon skulle kunna tänka sig att utöva. 

Stone et al. (2009) fann i sin studie att rättfärdigande var tillsammans med intention en 

viktig prediktorer för beteende. Föreliggande studie stödjer resultatet i Stones studie. 

Motivation, som i denna studie är en av de inkluderade variablerna, har ingen 

avgörande betydelse för varken intention eller för rapporterat fusk. Det är lätt att anta att 

elever som inte är motiverade för studier skulle ange mer självrapporterat fusk, men ett 

sådant samband kan denna studie inte styrka. 

  



25 
 

Självvärdering, som är den sista av de inkluderade variablerna, har liksom motivation 

ingen bäring i fråga om elevers intention eller beteende i relation fusk. Det som ändå kan 

observeras är att spridningen i självvärderingspoäng är stor och att några elever har en 

mycket låg rapporterad självkänsla. Detta är dock inget som kan kopplas till ett högre 

självrapporterat fusk. Det som däremot kan noteras är att självvärdering och motivation 

har ett samband. De elever som har en god självvärdering anger även en högre motivation 

när det gäller studier.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes med ett stort antal elever, vilket medför att 

resultatet som har framkommit kan generaliseras. Cohens riktlinjer vad gäller 

korrelationer är till god hjälp vid bedömningen av styrkan i sambandet mellan de 

ingående variablerna och i denna studie är korrelationerna starka.  

Studien genomfördes på ett etiskt försvarbart sätt genom att respondenterna angav 

endast årskurs och kön och detta kunde därmed säkerställa deras anonymitet. Vid 

besvarandet av enkäterna deltog författaren vid alla tillfällen och hade då möjlighet att 

besvara frågor som uppstod vid eventuella tveksamheter rörande frågornas innebörd, 

vilket minimerade risken för missförstånd. Trots detta kan feltolkningar av frågor och 

eventuella slarvfel vid ifyllnad av enkäten ha uppkommit men dessa torde därmed vara 

minimala.  

För att ett mätinstrument, som i föreliggande studie är en enkät, ska ha en god 

reliabilitet eller pålitlighet bör det ge samma resultat vid olika tidpunkter och situationer.   

I denna studie är intern reliabilitet relevant och den har beräknats med hjälp av Cronbachs 

alfa, vilket innebär att alla delar av ett mätinstrument ska mäta samma begrepp.  Ju högre 

alfavärde desto bättre är den interna reliabiliteten. Reliabiliteten kan anses vara god 

eftersom sju av de ingående variablerna har ett alfavärde mellan 0,571–0,929. Endast ett 

värde av dessa ligger under 0,70 och det är upplevd kontroll som har alfavärdet 0,571.  

Ett mätinstrument har en god validitet, det vill säga giltighet, om det mäter det som 

det avser att mäta. Konstruktionen av enkäten till denna studie utformades enligt mallen 

för TPB (Francis 2006), vilket stärker studies validitet.  
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Slutsatserna av föreliggande studie stödjer tidigare studier att intentionen att utföra ett 

beteende är den viktigaste prediktorn för beteendet i fråga. I föreliggande studie har även 

kunnat visas att rättfärdigande har en avgörande roll vad gäller beteende och intention. 

De övriga variablerna såsom subjektiv norm, attityder och upplevd kontroll har en viss 

betydelse men inte i lika hög grad som intention och rättfärdigande. Motivation och 

självvärdering har ingen avgörande betydelse i relation till beteende och intention.  

I en framtida studie skulle det vara intressant att studera på vilket sätt undervisning 

skulle kunna förändras för att minimera elevers val att fuska. Med andra ord vilka är de 

bakomliggande faktorerna som elever använder för att rättfärdiga sitt fuskande. 
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Hej! 

Jag heter Britt-Mari Brunström och skriver under vårterminen 2010 en uppsats och 

behöver därför din hjälp att besvara ett antal enkätfrågor. Syftet med denna uppsats är att 

studera vad det är som påverkar elever att fuska eller att inte fuska. Undersökningen 

vänder sig till elever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs 2-3.  

Att just du deltar i min undersökning är helt frivilligt och du kan välja att avbryta när du 

vill. Jag vill gärna att du som deltar försöker besvara alla frågor så ärligt som möjligt. 

Dina svar kommer att behandlas med varsamhet och du garanteras anonymitet. Du anger 

endast kön och årskurs och informationen som du uppger kommer inte att kunna kopplas 

dig personligen. 

Resultatet av dessa enkäter kommer att sammanställas och analyseras och bli en viktig 

del i min uppsats. 

 

 Tack för att du deltar! 

 

Britt-Mari Brunström 
 

  

Bilaga 1 



 
 

Jag är   □ kille   □ tjej 

Jag går i årskurs _____________   

Här är ett exempel som visar hur du ska fylla i enkäten. 

Semlor är goda. 

Stämmer inte   1 2 3 4 5 Stämmer 

Om du tycker att semlor är jättegoda, markerar du påståendet som ovan. 

 

Nedan följer ett antal påståenden där jag vill att du markerar det som bäst passar dina 

åsikter. Ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst överens med vad du anser. 

1. Det är viktigt för mig att få bra betyg.      

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer     

2.  Det är viktigt för mig att längre fram börja studera på en högskola/ universitet.  

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer    

3. Jag anser att det är orätt att fuska.* 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer     

4. Om jag inte har hunnit läsa på inför ett prov skulle jag kunna tänka mig att fuska.   
Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

5. Om alla i min klass planerar att fuska på ett prov skulle jag också kunna tänka mig att 

fuska. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

6. Om man fuskar är risken stor att man blir upptäckt på där här skolan.
*
 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

7. Mer än hälften av eleverna på den här skolan fuskar på prov/inlämningsuppgifter. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

8. Om jag fuskar och mina föräldrar skulle få reda på det skulle de bli mycket besvikna. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

9. Om mina kompisar skulle få reda på att jag har fuskat skulle de bli besvikna på mig. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

10. Mina föräldrars åsikter om fusk är viktiga för mig. 
Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer      

11. Mina kompisars åsikter om fusk är viktiga för mig. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

12. Om jag fuskade och åkte fast skulle det kännas mycket obehagligt. 
Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer 

Bilaga 2 



 
 

13. Om alla mina kompisar bestämmer sig för att fuska, avgör jag ändå själv om jag ska 

fuska. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

14. På den här skolan är det vanligt att elever fuskar. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer 

15. Att fuska på prov/inlämningsuppgifter är något som jag med lätthet skulle kunna 

göra. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

16. Några kompisar har fuskat och inte åkt fast. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

 

17. Elever som fuskar åker sällan fast. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

 

18. Jag skulle kunna fuska utan att bli speciellt stressad av det. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

Nu kommer ett antal påståenden om varför elever fuskar. Hur väl stämmer det som 

beskrivs i varje mening in på vad du tycker?  

Markera ditt svar genom att ringa in rätt siffra!    

19. Jag skulle kunna tänka mig att fuska för att få bättre betyg. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

20. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om andra elever i min klass fuskar. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

21. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om läraren gör det lätt för elever att fuska. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer      

 

22. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om jag var rädd för att misslyckas på ett prov. 
Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

23. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om jag har varit lat och inte läst på inför ett 

prov. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

           

24. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om jag var under tidspress. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

25. Jag skulle kunna tänka mig att fuska om jag fick pengar för att göra det. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer  

 

26. Jag skulle kunna tänka mig att fuska för att hjälpa en kompis. 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer 



 
 

Nu kommer ett antal påståenden om vad du tycker om fusk.   

Markera vad du anser genom att ringa in den siffra som motsvarar det du tycker.  

27. Det är alltid fel att fuska* 

Stämmer inte  1 2  3 4 5  Stämmer 

 

28. Elever som fuskar i skolan kommer nog också att fuska på jobbet.* 
Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

 

29. Ibland är det nödvändigt att fuska för att kunna hinna med studierna. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

 

30. Jag skulle hjälpa en annan elev att fuska genom att låta honom/henne titta på mitt 

prov. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer 

 

31. Det är svårt att fuska och inte åka fast.* 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

32. Jag skulle rapportera en elev som jag inte känner för fusk på ett prov.* 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

33. Jag skulle rapportera en kompis som fuskar på ett prov.* 
Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

34. Det är viktigt att rapportera elever som fuskar.* 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

35. Det är viktigt att rapportera fusk för att vara schyst mot de elever som är ärliga.* 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

36. De flesta av mina kompisar skulle rapportera om någon fuskade.
*
 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

37. Ungefär hur stor del av skolans elever tror du håller på med någon typ av fusk?  

Markera med ett X 

mindre 20 % 20-40% 40-60% 60-80% Över 80 % 

 

38. Hur ofta under det senaste läsåret har du misstänkt att någon annan elev på den här 

skolan har fuskat på ett prov eller inlämningsuppgift. Markera med ett X 

 

0 1 gång 2-4 ggr 5-10 ggr Mer än 10ggr 

39. Hur ofta under det senaste läsåret har du misstänkt att någon annan elev på den här 

skolan har kopierat text och lämnat in det som sin egen. Markera med ett X 

0 1 gång 2-4 ggr 5-10 Mer än 10 ggr 



 
 

 

40. Hur ofta, under din tid på gymnasiet, har du gjort det som beskrivs i meningarna 

nedan? Markera med hjälp att ett kryss det som bäst passar in på dig!   

 0 1 

gång 

2-4 

ggr 

5-10 

ggr 

Mer än 10 

ggr 

Kopierat några meningar från en bok eller från internet utan att 

ange källan och lämnat in det som eget . 
     

Kopierat material från en annan elev och lämnat in det.      

Hjälpt någon att fuska på ett prov      

Programmerat mp3/mobilen med svar till ett prov      

Lämnat in ett arbete som någon annan har gjort.      

Använt hjälpmedel på ett prov som inte var tillåtet att använda.      

Tittat på en annan elevs svar under ett prov.      

Lämnat in samma arbete i flera olika ämnen      

Skrivit svar i handen som du har använt under ett prov.      

Lämnat in ett arbete som ett syskon har gjort .      

Samarbetat med en kompis på en hemskrivning när det var tänkt 

som en individuell uppgift. 
     

Tagit med en fusklapp till ett prov.      

 

Här kommer några beteenden som en del kanske skulle tycka är ohederliga. Hur troligt är 

det att du skulle göra något av detta som beskrivs nedan. Ringa in den siffra som motsvarar 

det du anser. 

41. Lämna in en ett arbete som någon annan har gjort. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

42. Kopierat några meningar från en bok eller från internet utan att ange källan. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

43. Samarbeta med någon på en uppgift som är tänkt som en individuell uppgift. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

44. Göra ett arbete/inlämningsuppgift åt någon annan som sedan lämnar in det. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

45. Ta reda på information om ett prov som någon annan elev redan har gjort. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

 



 
 

46. Titta på någon annans svar under ett prov. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

47. Använda fusklappar under ett prov. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

 

48. Plagiera/kopiera ett helt arbete från internet och lämna in det som eget. 

Inte troligt 1 2 3 4 5 Troligt 

 

Nu kommer några påståenden som handlar om ditt intresse för studier. 

Vad är det som motiverar dig till att studera? 

Markera dina svar genom att ringa in den siffra som passar dig bäst!    

49. Jag tycker om att lära mig nya saker. 

Stämmer inte   1 2 3 4 5 Stämmer  

 

50. Uppriktigt sagt, jag vet inte . Det känns som om att jag slösar bort min tid.
*
 

Stämmer inte   1 2 3 4 5 Stämmer  

  

51. Jag känner mig nöjd när jag överträffar mig själv.  

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

     

52. Jag vill ha ett bra jobb så småningom. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

     

53. Jag kommer att kunna arbeta inom ett område som jag gillar. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

     

54. Jag känner mig nöjd när jag läser om intressanta personer/händelser 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

55. Jag vill ha ett bra liv längre fram. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

56. Jag blir nöjd när jag kan fördjupa mina kunskaper inom områden som tilltalar mig. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

57. Studier kommer att hjälpa mig att göra ett bättre val för mitt framtida yrkesliv 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

     

58. Lusten och glädjen över att lära mig svåra saker motiverar mig. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer   

    

59. Jag vill visa för mig själv att jag är en duktig person. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

60. Den härliga känslan som jag får när jag läser sådant som är intressant motiverar mig 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  



 
 

61. Jag vet inte. Ingenting motiverar mig.* 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

62. Jag vill visa för mig själv att jag kan lyckas med mina studier. 
Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

 

63. Jag vill visa andra att jag är en duktig person.  

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

64. Jag vill ha bra betyg. 

Stämmer inte  1 2 3 4 5 Stämmer  

Här kommer påståenden som är avsedda att mäta dina tankar om dig själv. Det finns naturligtvis 

inga rätt eller fel svar. Det bästa svaret är det du känner är rätt. Läs varje påstående noga, ringa 

sedan in den siffra som bäst beskriver i vilken grad du instämmer eller tar avstånd från påståendet.  

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

Tar av-

stånd 

Tar av-

stånd helt 

1. På det hela taget är jag tillfreds med  1     2   3   4 

mig själv. 

 

2. Ibland tycker jag att jag är en dålig  1   2   3   4 

person. 

 

3. Jag känner att jag har många goda  1   2   3   4 

egenskaper. 

 

4. Jag kan göra saker och ting lika bra         1   2   3   4 

som andra. 

 

5. Jag känner att jag inte har mycket   1   2   3   4 

att vara stolt över. 

 

6. Då och då känner jag mig            1   2   3   4 

verkligen värdelös. 

 

7. Jag tycker jag är en person med ett             

visst värde, i alla fall lika bra som de   1   2   3   4 

flesta andra. 

 

8. Jag önskar jag kunde respektera mig          1   2   3   4 

själv mera. 

 

9. På det hela taget anser jag nog att jag   1   2   3   4 

 är ett misslyckande. 

 

10. Jag är nöjd med mig själv.           1   2   3   4 

 

Tack för din medverkan, ha en fortsatt trevlig dag! 


