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Sammanfattning  

 

Att studenter använder sig av sammanfattningar är vanligt förekommande på universiteten 

idag. I denna uppsats görs en kvalitativ studie kring varför studenter väljer att använda sig av 

sammanfattningar enligt tre aspekter, tillit, risk samt etik och moral. Studien har gjorts i två 

delar, en förstudie och en huvudstudie. Förstudien bestod av intervjuer med 22 studenter och 

huvudundersökningen bestod utav 32 studenter. Syftet med intervjuerna är att kartlägga 

studenters erfarenheter, tankar och åsikter kring användandet av sammanfattningar skrivna av 

andra studenter. Teoriavsnittet belyser tillit, risk samt etik och moral för att få en mer 

djupgående bild av studenters beslut av att använda sammanfattningar. Slutsatsen är att 

studenter väljer att använda sig av sammanfattningar på grund av 1) det finns en allmän hög 

nivå av tillit till andra studenter kring deras kunskap och välmening. 2) Trots att studenterna 

är medvetna om de risker som finns med sammanfattningar väljer de att bortse från dessa i 

vissa situationer. 3) Majoriteten av studenterna uppgav att det finns ett moraliskt problem 

med användandet av sammanfattningar. Dock var egenintresset en för stor faktor för att välja 

bort sammanfattningar.  
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1 Inledning  

 

Under de senaste åren har sociala medier blivit allt mer populärt i den digitala 

marknadsföringsstrategin (Paswan, 2018). Bogea och Brito (2018) beskriver sociala medier 

som en allmän term där det finns flera webbaserade plattformar utvecklade för samhällen. 

Där individer både kan skapa innehåll och dela med sig av information. Det är ett stort antal 

användare inom sociala medier, vilket innebär att meddelanden som skickas ut via sociala 

medier kan nå miljontals människor över världen (ibid). Uppsatsen kommer att använda sig 

av Bogea och Brito (2018) definition av social media, alltså sociala kanaler där personer 

skapar och delar innehåll sinsemellan varandra. 

 

Nya teknologiska verktyg som sociala medier har förändrat hur individer och organisationer 

förmedlar information till varandra. Det är inte längre nödvändigt att vänta på att enstaka 

personer såsom proffs ska dela material, utan det har blivit möjligt för allmänheten att 

förmedla och dela information (West, 2012). Genom framväxten av sociala medier har även 

publiken haft stora möjligheter att interagera och skapa innehåll, vilket har lett till att vem 

som helst kan vara författare. Dessutom har det blivit möjligt att nå ut till en större grupp 

människor. Många möjligheter har tillkommit i och med den digitala världen, dock innebär 

detta även ett större ansvar för det personer väljer att dela till omvärlden (Metzger, 2007). 

  

Idag finns det otaliga sidor för studenter att söka hjälp från under deras studietid, exempelvis 

studentapan. Inom Studentapan finns möjligheten att få tillgång till studiematerial såsom 

sammanfattningar för böcker och föreläsningar. Under studiematerial finns citatet ”Studera 

smartare med studiematerial. Skapade av studenter för studenter” (Studentapan, 2019). 

Syftet är att tidigare studenter läser och sammanfattar studiematerialet, exempelvis 

kurslitteratur, uppsatser, hemtentor osv, för att sedan hamna hos andra studenter. Bara på 

Studentapan går det att få tag på 324 901 dokument från olika kurser på universitetsnivå 

(Studentapan, 2019). 

 

Den ökade användningen av sociala medier har medfört både möjligheter, men även en del 

svårigheter. Högskolestudenter är särskilt aktiva användare av sociala medier och använder 

olika plattformar för både akademisk och vardaglig informationssökning. Den delade 

informationen kommer därmed ut till många människor. Problematiken kring detta är 
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materialet måste upprätthålla en hög kvalité, eftersom att det finns en risk att felaktig 

information delas. Detta medför ett större behov för studenter som använder sig av social 

media att vara försiktiga och ansvarsfulla i deras delande av information (Chen et al, 2015). 

 

Att studenter hjälper varandra både genom stöd och hjälp är en viktig process inom 

studentens lärprocess (Brouwer et al, 2017). Samarbete och diskussion mellan studenter 

värdesätts inom universitet då det kan bidra till nya perspektiv. Det kan dock uppstå en del 

problematik kring detta när samarbetet går för långt. Exempelvis när studenter väljer att 

kopiera eller låna andra studenters arbete. Detta leder till att studenterna förlorar kunskapen 

kring att redovisa sin egen tolkning av ämnet, men också att de individuella uppgifterna blir 

nästintill identiska med varandra. Vid dessa situationer så bidrar samarbete sinsemellan 

studenter snarare till något sämre. En vanlig karaktär till detta är studenter som inte är 

tillräckligt självsäkra för att visa sin förståelse med hjälp av nya metoder (Carroll och 

Zetterling, 2009).  

 

Nationalencyklopedin beskriver sammanfattningar såsom “förkortad framställning som 

omfattar det viktigaste av ngt” (Nationalencyklopedin, 2019). Uppsatsen kommer att använda 

sig av samma definition för sammanfattningar. Där studenter väljer att framställa dokument, 

exempelvis från en föreläsning, i syfte om att förenkla inlärningen genom att endast omfatta 

det viktigaste från denna. I en studie gjord av The Crimson via Harvard universitet visar att 

det är 42 % av studenterna som uppger att de använt sig av fusk eller alternativa vägar vid 

hemarbete (Conway & Mendez, 2013). Att nästan hälften av studenterna på Harvard 

använder sig av alternativa vägar i deras inlärning tyder därmed att det är ett omfattande 

område inom universitetsstudier.   

 

Vid hemuppgifter och hemtentor är det vanligt för studenter att använda sig av olika typer av 

av hjälpmedel. Med hjälp av dagens teknologi så finns det avancerade sökmotorer vilket gör 

att studenter kan få tag på material på ett enklare sätt än tidigare. Digitaliseringen av detta har 

medfört att studenter inhämtar och använder sin information för att på så sätt uppnå ett bättre 

studieresultat. I dagens läge finns det oändligt med material att få tag på via social media. 

Detta gör det möjligt för studenter att hitta och använda sig utav andras arbeten (Carroll och 

Zetterling, 2009 
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1.1 Problemformulering  

Social media har bidragit med sökmotorer som gör det möjligt att få tag på oändlig 

information från nätet. Studenter använder olika webbaserade plattformar för att söka och 

hämta information i deras studier. Detta kan på många sätt vara fördelaktigt, dock är det inte 

säkert att materialet upprätthåller den kvalité som krävs (Chen et al, 2015). I och med sociala 

medier har människor inte bara möjligheten att skapa material, men även möjligheten till att 

dela materialet till ett stort antal människor (West, 2012). Med anledningen av detta ämnar 

studien undersöka studenters användning av sammanfattningar skrivna av andra studenter 

med sociala medier som distributionskanal. 

 

Som nämnts tidigare beskriver Nationalencyklopedin sammanfattningar såsom “förkortad 

framställning som omfattar det viktigaste av ngt” (Nationalencyklopedin, 2019). Dock 

nämner Chen et al (2015) att det inte är säkert att materialet innehar den kvalité som krävs för 

situationen. Därav kan det potentiellt förekomma risker att använda sig av material hämtad 

från andra personer. När studenter väljer att använda sig av sammanfattningar är även tilliten 

sinsemellan studenter en aspekt att studera inom området. Att använda sig av och därmed 

förlita sig på en sammanfattning skapad av studenter kan potentiellt innebära en risk. Carroll 

och Zetterling (2009) menar att det finns en stor tillgänglighet för studenter att få tag på olika 

slags material, vilket kan ses som en fördel i ens studier. Dock, kan det potentiellt också 

förlora en stor del utav studenters kunskapssökande (Carroll och Zetterling, 2009). Studenter 

konkurrerar mot studenter i universitetsmiljön och en sammanfattning kan därmed bidra till 

en konkurrensfördel. När studenter väljer att använda sig av tillgängligheten till annat 

material skapad av andra studenter kan etiska problem uppstå. Ett universitet är till för att 

studenter ska bygga kunskap baserat på kurslitteratur och föreläsningar presenterade av 

universitet, snarare än att använda sammanfattad kursmaterial skrivna av andra studenter. 
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1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför studenter väljer att använda sammanfattningar 

skrivna av andra studenter.  

 

- Vilken tillit har studenter till sammanfattningar gjorda av andra studenter?  

- Vilka potentiella risker tar studenter i deras användande av sammanfattningar?  

- Vilken syn har studenterna på det etiska/moraliska problemet med att använda sig av 

sammanfattningar? 

1.3 Disposition 

Dispositionen för uppsatsen är upplagd på så sätt att den börjar med inledningen (1), därefter 

teori (2), metod (3), empiri (4), analys (5) och avslutas med slutsats (6). Kapitlen kommer att 

delas upp i olika underkapitel för att underlätta för läsningen av uppsatsen. 

 

Teorin innehåller en redogörelse för den teori som kommer att användas för att analysera 

resultatet. Metoden gör en redogörelse över hur studien kommer att gå till väga för att 

besvara syftet. Empirin presenterar det resultat som undersökningen kommer fram till och ska 

sedan användas som grund för analys i nästkommande kapitel. Analysen kommer att 

diskutera det resultat som studien kommit fram till och besvara studiens problem. Det sista 

kapitlet, slutsats, kommer att summera studien och vad den kommit fram till utifrån syftet.  
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2. Teori 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför studenter väljer att använda sig av 

sammanfattningar. För att fånga uppsatsens syfte och frågeställning kommer detta att 

analyseras utefter tre olika aspekter, tillit, risk samt etik och moral. Den första dimensionen 

inom uppsatsen är aspekten kring tillit. Cary Nelsson på Illinois universitet citerar “Then they 

have knowledge that is not just superficial, but wrong.” (New York Times, 2010) som 

kommentar till studenters val till att använda komplement till den faktiska kurslitteraturen 

(ibid). Därmed ansågs aspekten kring tillit lämplig att undersöka för att se varför studenter 

väljer att förlita sig på andras studenters arbete. Detta var även något som förundersökningens 

resultat också visade att risk var en viktig parameter kring användandet av sammanfattningar 

enligt studenterna. Tidigare forskning gjort av Kahneman och Tversky (1979) har även visat 

att vid situationer av hög risk så blir tilliten och dess beslutsprocess viktigare. Dimensionen 

kring risk sågs därmed lämplig för uppsatsens undersökning för att gå djupare in på 

risktagandet inom användandet av sammanfattningar. Den sista dimensionen, etik & moral, 

valdes för att gå ännu djupare kring användandet. Syftet med detta var att få studenterna att 

tänka bort riskmomentet och tilliten, utan istället tänka på deras beslutsprocess genom valet 

att använda en sammanfattning. Detta för att studera den problematik som kan uppstå när 

studenters samarbete inom studierna går för långt. Enligt Carroll och Zetterlings (2009) 

undersökning så är det lättillgängligt att få tag på material. Detta innebär vidare att studenter 

förlorar kunskap på vägen när de väljer att använda sig av en annan students arbete (ibid). 

Etik och moral valdes därmed för att undersöka studenters beslutsprocess vid valet att 

använda sig av en sammanfattning. 

 

2.1 Tillit  

För att redogöra för varför studenter använder sammanfattningar så görs en undersökning 

kring aspekten tillit. För att fånga aspekten kring tillit har teorin initialt bildande av 

förtroende valts eftersom att den redogör för hur tilliten ser ut, samt varför folk väljer att lita 

på främmande personer. Inom aspekten tillit har det även tagits hänsyn till Mayer et al 

(1995) definition, där viljan att lita på en annan parts handlingar utformar sig i ett 

risktagande. 
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Mcknight, et al (1998) definierar tillit som en person som har tro och är villig att vara 

beroende till annan part. Tidigare studier kring ämnet har menat att tillitsnivån till ny part 

från början i en relation är låg. Dock har studien från Mcknight et al (1998) konstaterat att 

tillitsnivån snarare ligger på en medel eller hög nivå, trots att parterna inte känner varandra 

från början. En förklaring till detta är att den nya teknologin möjliggjort att människor kan 

kommunicera med miljontals av människor. Detta leder till många nya situationer där tillit 

måste infinna sig snabbt för att dra fördel av den nya teknologin (ibid). 

 

 

Figur 1: Modell influerad av “High-Level Model of Initial Formation of Trust” 

(Mcknight et al, 1998)  

Modellen påbörjas av incitament till tillit, därefter ges en förklaring till hur den kognitiva 

processen samt den institutions-baserade tilliten leder till tillit (ibid). 

 

2.1.1 Incitament till tillit 

Kategorin incitament till tillit utgår ifrån att personers tillit kan delas in i två perspektiv. Den 

ena belyser att ens grundtanke är att alla personer är välmenande och därmed är möjliga att 

lita på. Alternativt är ens grundtanke att ens handlande ger ett bättre resultat ifall ens 

inställningen till annan part är god. Oavsett om det går att ha förtroende för personen eller 

inte, så blir resultatet bättre ifall det finns en tro om att personer är välmenande och 

förtroendeingivande (Mcknight et al, 1998). 
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2.1.2 Institutions-baserad tillit  

Personer tenderar till att förlita sig mer på annan part i välfungerande strukturer. Exempelvis 

är det lättare att lita på en nyanställd om anställningsprocessen anses som fungerande. 

Personer med hög tro till andra personer har även en hög institutions-baserad tillit då de anser 

att alla institutions-baserade situationer fungerar tillfredsställande, vilket leder till en högre 

tillit (Mcknight et al, 1998).  

 

2.1.3 Kognitiv process  

Den kognitiva processen delas in i två delar i modellen, kategoriprocessen och illusion av 

kontroll (Mcknight et al, 1998).  

Kategoriprocessen redogör för personers tillit till varandra utifrån 3 aspekter (ibid).   

1.     När personer i grupp innehar samma mål och värderingar ökar tilliten till denna part. 

2.    Personer med ett bra rykte tenderar till att vara mer förtroendeingivande för annan part.  

3.   Ett generaliserande av personer i olika slags stereotyper där kategorin anses tillhöra 

liknande sig själv ger en större tillit till denna part (ibid). 

Den andra kategorin behandlar illusion av kontroll (Ibid). 

Illusionen av kontroll innebär när personer befinner sig i osäkra situationer så tar individen 

små handlingar för att övertyga dem själva att de har situationen under kontroll. Detta för att 

hantera situationer som inte är under individens kontroll. Individen tros kunna skapa positiva 

resultat utefter sina handlingar även i osäkra situationer. Denna illusion av kontroll tillåter 

individen att undvika osäkerheter som kan induceras av situationer och händelser som 

faktiskt inte är under ens kontroll. Detta ökar tilliten till den handling de avser att göra 

(Mcknight et al, 1998).  

2.1.4 Trustor & Trustee          

Mayer et al (1995) använder två termer för att klargöra sin definition till tillit. Trustor är en 

individ som har förtroende till annan part och trustee är en individ som annan part har 

förtroende för. I artikeln (Mayer et al, 1995) analyserar författarna en fråga om huruvida risk 

passar in med tillit. Tillit är inte risken i sig, utan det är viljan att ta en risk. Mayer et al 

(1995, s.724) citerar ”One does not need to risk anything in order to trust; however, one must 

take a risk in order to engage in trusting action”. Författarna behandlar tillit som villigheten 
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att vara sårbar och menar samtidigt att det finns något att förlora vilket leder till ett 

risktagande. Det existerar även en förväntan hos trustorn att trusteen kommer att agera på ett 

sätt som gynnar trustorn. Den part som väljer att förlita sig på någon annan är därmed också 

villig att göra ett risktagande (Mayer et al, 1995). Moorman et al (1992) definition på tillit går 

också in på den definition som Mayer et al (1995) anger i sin artikel. Där författarna betraktar 

förtroende som tro, känslor eller förväntningar om en utbytespartners trovärdighet som följer 

av partnerns expertis. Tillit betraktas även som ett beteende som speglar ett beroende av en 

partner och innebär osäkerhet och sårbarhet hos den betrodda (Moorman et al,1992). 

 

I artikeln (Mayer et al, 1995) behandlas tre element som definierar tillit.  

1. Det första perspektivet behandlar den del parter är villiga att vara sårbara mot andra 

parters handlingar. Att vara sårbar tyder på att individen har någonting viktigt att 

förlora, vilket leder till ett risktagande. Dock är det inte risken i sig som utspelar en 

viktig aspekt i denna definition utan villigheten att ta en risk trots sårbarheten (Mayer 

et al, 1995).  

2. Det andra perspektivet behandlar förväntningar. Tillit definieras som en förväntan där 

trustorn förväntar sig att trusteen kommer att handla på ett sätt som är gynnsamt för 

trustorn (ibid).  

3. Den tredje definitionen av tillit i artikeln behandlar Mayer et al (1995) kontroll över 

en annan parts handlingar. Här menar författarna att den part som visar tillit måste 

acceptera att den inte kan kontrollera den andre partens handlingar. Trustorn kan inte 

kontrollera trusteens handlingar, därav måste det accepteras (ibid).  

 

Mayer et al (1995) menar att den allmänna tilliten hos trustorn är en faktor som kan komma 

att påverka förtroendet mellan två parter. Kunskap om trustorn är en betydelsefull faktor för 

trusteen vilket poängteras i studien (ibid). Vissa parter är troligen mer trovärdiga än andra. 

Författarna hävdar att när individer agerar med främmande personer är de mer försiktiga med 

sin tillit tills trustorn har visat att de är trovärdiga. Desto mindre kunskap trustorn har till 

trusteens förmåga och välvilja, desto mindre tillit har trustorn till trusteen (ibid).  
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2.2 Risk 

Aspekten kring risk har valts för att besvara vilka potentiella risker som kan förekomma 

genom användandet av sammanfattningar. För att besvara detta har prospektteorin valts då 

den redogör för i vilka situationer personer är som mest villiga att ta sig an risk.   

2.2.1 Prospektteorin 

Kahneman och Tversky (1979) presenterade prospektteorin. Syftet med prospektteorin var att 

avbilda en mer realistisk bild av individens beslutsprocess under risk. Kahneman och Tversky 

(1979) analyserar hur människan inte alltid agerar på ett rationellt sätt under handlingar i 

osäkra situationer. Enligt Barberies (2013) ses prospektteorin allmänt som den bästa 

tillgängliga beskrivningen av hur människor utvärderar risker i en beslutsprocess. Kahneman 

och Tversky arbete om prospektteorin har citerats tiotusentals gånger, dessutom har 

Kahneman blivit tilldelad Nobelpriset i ekonomi för sina insatser inom området (ibid).  

 

Prospektteorin förklarar hur människor i osäkra situationer formar sina beslut baserat på den 

situation parten befinner sig i. Ett prospekt handlar om en framtida händelse beroende på det 

beslut som tagits. Detta analyseras som ett ”spel” kring personers beslutfattande under osäkra 

situationer (Kahneman och Tversky, 1979). Kahneman och Tversky (1979) menar att 

människan upplever förväntade vinster och förluster på olika sätt.  

2.2.3 Referenspunkten och värdefunktionen  

En aspekt som tas upp av Kahneman och Tversky (1979) är människans analys av ett 

prospekt och dess resultat. I prospektteorin framställs referenspunkten enligt Kahneman och 

Tversky (1979) som individens befintliga tillgångar. Detta tyder på att alla människor har 

olika referenspunkter, vilket i sin tur kan påverka val inom situationer som omfattar risker. 

Därav varierar referenspunkten från person till person. Det finns två synpunkter som bör 

analysera värdet av ett prospekt. Den ena är referenspunkten som tidigare nämnt utgör en 

nollpunkt, alltså individens nuvarande tillgångspunkt. Utöver detta, hur individer värderar 

förlust och vinst utifrån deras individuella referenspunkt till följd av det slutliga resultatet 

(ibid). 

 

I teorin redovisar författarna för en värdefunktion inom prospektteorin där referenspunkten 

fungerar som en nollpunkt, det vill säga individens nuvarande tillgångsposition. 
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Värdefunktionen ger en redogörelse för värdeskillnader gällande antingen förlust eller vinst. 

Situationen i sig är inte avgörande för risktagande, utan hur situationen är formulerad. Alltså, 

när människor ställs inför samma riskscenario där ena valmöjligheten formuleras i förlust och 

den andra i vinst, kommer det scenario som formulerar vinst värdesättas högre av individen. 

Personers respons mot förluster är mer extrema än responsen på vinster. Detta eftersom 

missnöjet som associeras med förlusten av en summa pengar är generellt större än nöjet i 

samband med vinst (Kahneman och Tversky, 1979).  

 

 

Figur 2: Värdefunktionen influerad av Kahneman och Tversky (1979).  

Modellen visar en kraftigare lutning vid en förlust med detta menas att effekten av en förlust 

utför ett större missnöje hos individen än effekten av en lika stor vinst (Kahneman och 

Tversky, 1979).  

2.3 Etik & Moral  

För att redogöra för varför studenter använder sammanfattningar så görs en undersökning 

kring aspekten etik och moral. Aspekten kring etik och moral har studerats genom att 

använda sig av teorin kring den etiska beslutsprocessen för att undersöka personers 

beslutsprocess i och med användandet av en sammanfattning. 

 

Den etiska beslutsprocessen gör en redogörelse för personers beslutsprocess när det finns ett 

etiskt/moraliskt problem. Inom studien anses etik och moral som likvärdiga och därav 

används de löpande i uppsatsen. Tre begrepp är centrala för att modellen, moraliskt problem, 
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moralisk part och etiskt beslut. Innebörden av ett moraliskt problem är att en part via sina 

handlingar kan skada eller gagna andra parter. En moralisk part är någon som gör ett beslut 

med eller utan vetskap om att ett moraliskt problem finns. Ett beslut kan antingen vara etiskt 

eller oetiskt. Ett etiskt beslut ses som att vara antingen lagligt eller moraliskt accepterat för 

samhället. Ett oetiskt beslut är antingen olagligt eller moraliskt oacceptabelt för samhället 

(Jones, 1991). 

  

 

Modellen är sedan indelat i 4 olika steg (Jones, 1991). 

1. Uppmärksammande av ett moraliskt problem. 

2. Bedömning av frågan i det moraliska beslut som ska göras.  

3. Utföra en plan för hur en part ska agera enligt bedömningen. 

4. Agera på det planerade moraliska sättet (ibid). 

Det moraliska beslutsfattande börjar vid situationer där ett problem uppstår där det finns en 

moralisk aspekt att ta hänsyn till. Vid uppmärksammandet av ett moraliskt problem behöver 

två kriterier vara uppfyllda. Den part som står inför det moraliska problemet måste förstå att 

beslutet som tas kan drabba annan part samt att det måste finnas något slags beslut som ska 

tas i beaktning. Detta leder till att personen alltså måste alltså förstå att de står inför ett 

moraliskt problem (Jones, 1991) 

 

När personen inser att det finns ett moraliskt problem behöver parten bedöma den moraliska 

situationen. Hur en person tar sitt moraliska beslut kan förklaras genom en kombination 

utefter sex olika steg (Ibid).  

Steg 1: individer lyder under regler för att undvika straff.  

Steg 2: individer lyder regler endast för deras egenintresse.  

Steg 3: Individen anpassar sin moraliska standard efter sin jämlike.  

Steg 4: individer anpassar sin moraliska standard utefter allmänheten.  

Steg 5: individen är medveten om det värde som finns och upprätthåller reglerna för att 

uppfylla det sociala kravet.  

Steg 6: individen väljer utefter sina etiska principer och följer dem (Jones, 1991).  
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Efter att ha bedömt det moraliska beslutet påbörjas processen kring hur personen ska agera, 

vilket är det tredje steget i modellen. Trots att en bedömning har gjorts som säger att det är 

moraliskt fel är inte detsamma som att personen väljer att agera på den bedömningen. Vid 

den här tidpunkten utför parten en plan som balanserar den moraliska bedömningen till deras 

eget självintresse. Det fjärde och sista steget i modellen handlar om att parten agerar på sin 

moraliska intuition. Att utföra sin plan betyder att parten bortser från eventuella problem som 

kan uppstå vid vägen, överkommer frustration och står emot distraktioner för att fullfölja till 

mål (Jones, 1991). 

 

Schwartz (2016) har byggt vidare på den etiska beslutsmodellen. Studien menar att 

bedömningen av de beslut som tas inom modellen är indelade i två kategorier, rationella och 

irrationella beslut. Huruvida en person agerar rationellt eller irrationellt är en nyckelfråga 

inom bedömningen av ett moraliskt beslut och därav har den variabeln lagts till i Schwartz 

modell. När ett etiskt problem uppstår så kommer rationalisten att lösa konflikten genom ett 

logiskt och rationellt sätt. Detta görs via en kognitiv process där de moraliska problemen och 

ens självintresse vägs mot varandra (ibid).   

  

Vid ett irrationellt handlande, så menas att det snarare är intuition och känslor som påverkar 

den moraliska beslutsprocessen. Den centrala delen av detta är att vid beslut så formar 

individens egna intentioner och känslor processen. (Schwartz, 2016). Den intuitiva processen 

innebär att en part agerar utefter vad som känns bäst för situationen. Schwartz refererar 

processen som ‘‘I don’t know, I can’t explain it, I just know it’s wrong’’ (Schwartz, 2016, 

s.760). Den emotionella processen bygger på att känslor ska vara direkt påverkande till den 

etiska beslutsmodellen. Känslor kan påverka på två olika sätt. Antingen genom ett positivt 

beteende som genererar empati, sympati eller omtanke. Alternativt genom ett negativt 

beteende genom känslan av skam, skyldighet, ilska eller avsky (Schwartz, 2016). 

 

2.4 Sammanfattning av analysmodellen  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför studenter väljer att använda sammanfattningar. 

Detta undersöktes utifrån tre olika dimensioner, tillit, risk samt etik och moral. För att 

bearbeta de svar som framkom från intervjuerna så används olika teorier för att analysera 

datan. Analysprocessen gjordes på så sätt att innan intervjuerna utfördes gjordes en förstudie 
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för att ge en förförståelse kring ämnet för att få en tydligare undersökning som sedan kunde 

bidra till en djupare analys. Genom förstudien bidragandet kunde det ge underlag för vilka 

teorier som skulle användas som grund för analysen då den visade vad som sågs som mest 

lämplig att fokusera på. Därefter utformades frågorna utifrån de valda teorierna samt svaren 

från förstudien för att teorierna skulle hjälpa till att bearbeta empirin i analysen. Samtliga 

delar av de valda teorierna valdes att inte inkorporeras i studien eftersom det inte ansågs som 

applicerbart. Exempelvis togs delar av institutionella bidrag bort eftersom studien ämnar 

fokusera på individnivå i form av studenter och inte på universitetens del av frågan. Eftersom 

uppsatsen fokuserar på tre olika dimensioner delades även analysen upp i tre separata delar 

för att ge en tydligare struktur.  

 

 

Bilden visar vilka teorier som har använts under analysprocessen för att besvara de tre olika 

frågeställningarna kring användandet av sammanfattningar.  

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför studenter väljer att använda sammanfattningar 

skrivna av andra studenter. Studien ämnar att ge en djupare förståelse kring studenters val 

och tankar kring användandet. För att göra detta kommer en kvalitativ metod med intervjuer 

som underlag att utföras för att besvara studiens syfte. Vid en kvalitativ metod så görs 

djupare redogörelser för studerade områden (Ahrne & Svensson, 2015). Därav har det valts 

att göra en kvalitativ metod med intervjuer som underlag då det ger möjlighet att få mer djup 

i intervjupersonernas svar. Enligt Forsman (1997) är den mest vanliga metoden för kvalitativa 

undersökningar intervjuer, då det ger en större möjlighet till djupgående svar från 

respondenterna då det är möjligt att ställa följdfrågor och därmed få en djupare inblick. En 

fördel med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren kan avvika från intervjuguiden och att 

följdfrågor kan komplettera intervjupersonernas svar (Bryman & Bell 2015, s 466). Detta 

visade sig vara en fördel för studien då den ämnar få fram varför studenter väljer att använda 

sig av sammanfattningar och därav krävdes följdfrågor för en djupare diskussion. Dock 

innehöll intervjuerna en fast grundstruktur vilket Kavle och Brinkmann (2014) 

rekommenderar inför kvalitativa intervjuer, detta eftersom intervjun ska innefatta en god 

struktur och hålla fast vid uppsatsens syfte.  

 

Bryman & Bell (2015, s 474) menar att vid intervjuer så finns det fördelar med att fler än en 

person intervjuar varje respondent. Detta eftersom uppgifterna kan delas upp under 

intervjuprocessen för att lättare få fram respondenternas svar. Under intervjuns gång delades 

uppgifterna mellan intervjuarna utefter Bryman & Bell förslag. Därav ledde en person 

intervjun och ansvarade för frågor samt följdfrågor. Den andra personen gjorde omfattande 

anteckningar samt observerade respondenternas reaktioner. Detta var en fördel för studien 

eftersom mer information kunde avläsas från intervjuerna.  

 

För insamling av information kommer studien att använda sig av snöbollseffekten. Detta är 

en metod som används vid intervjuer om det inte finns någon exakt ram till vem som ska 

intervjuas (Bryman & Bell, 2015, s.532). Metoden ansågs lämplig att använda för studien 

eftersom undersökningen ämnar till att redogöra för studenters användande av 

sammanfattningar, men ytterligare variabler såsom kön, ålder etc. kommer inte att tas hänsyn 
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till. Antal personer som ska intervjuas är problematiskt att definiera som regel. Enligt 

snöbollseffekten ska intervjuerna fortgå tills det uppkommer en teoretisk mättnad (Bryman & 

Bell, s.491–492). Undersökningen uppfyllde teoretisk mättnad vid 32 personer och därav togs 

beslutet att 32 personer räckte för studien. 

3.2 Val av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner har begränsats till att endast fokusera på studenter vid Ekonomikum 

på Uppsala universitet. Anledningen till denna begränsning är att studenter på Ekonomikum 

ansågs vara en lämplig grupp att intervjua, då de anses vara en lämplig representation av 

studenter. Dessutom har den geografiska aspekten inte tagits i hänsyn till, på grund av den 

begränsade tid studien kommer utföras under. Ett kriterium för urval av studenter är att de 

någon gång under sin studietid använt sig av sammanfattningar. Ytterligare faktorer såsom 

bakgrund, kön etc. tas inte hänsyn till. Alla intervjupersoner är anonyma i uppsatsen.  

3.3 Datainsamling  

För att hitta underlag för uppsatsen så kommer en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerade intervjuer göras kring ämnet. Alvehus (2013) definierar semistrukturerade 

intervjuer på så vis att intervjun utgår utifrån en intervjuguide, men utifrån de svar som ges så 

kan intervjun anpassas för ytterligare följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer kommer att 

användas för studien då frågorna kan anpassas utefter de svar som ges. I studien har det 

funnits en klar intervjuguide inför intervjuerna där samtliga respondenter fått samma frågor. 

Utefter vad som svarats på frågorna har följdfrågor kommit till utefter de svar som 

respondenterna gett. Detta har varit en fördel för undersökningen för att få mer djupgående 

svar.  

 

Uppsatsen kommer att använda sig av primärdata för att undersöka studenter i deras val att 

använda sammanfattningar skrivna av andra studenter. Primärdatan kommer att bestå av 

intervjuer kring studenters inställning till sammanfattningar. För att undersöka detta har 

intervjuer gjorts med studenter på Ekonomikum i Uppsala kring deras användande av 

sammanfattningar. Undersökningen har delats upp i två delar, en förundersökning med 22 

studenter och en huvudundersökning med 32 studenter. Denna data kommer sedan att 

analyseras.  
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3.4 Förstudie   

En förstudie valdes att genomföras för studien för att undersöka respondenternas reaktion till 

ämnet. Detta eftersom uppsatsens ämne och därmed dess frågor kan vara känsligt för 

intervjupersonerna. Dessutom fanns en viss osäkerhet kring vilka frågor som skulle ställas för 

att bäst ge svar på undersökningen. Efter förundersökningen utförande framkom ett behov av 

ett förtydligande och utvecklande av vissa frågor för att bättre besvara syftet. En del frågor 

lades även till efter förundersökningen. Några frågor beslutades även att tas bort för att de 

inte fångade uppsatsens syfte. Förstudien kommer dock inte att användas som en grund för 

analysen, eftersom syftet bakom den var att fungera som ett stöd till huvudundersökningen.  

 

Förstudien bestod utav 22 studenters svar kring deras användande av sammanfattningar. De 

tillfrågade studenterna svarade att de upplevde en risk i att använda sammanfattningar till 

deras kurser. Detta eftersom de väljer att förlita sig på någon annans tolkning av kursens 

innehåll. Risken med detta enligt respondenterna är att andras tolkningar kan leda till 

utebliven information samt att viss information inte är korrekt.  

 

Framkomsten av förstudien blev till en fördel för huvudundersökningens upplägg. De insikter 

som förundersökningen gav för huvudundersökningen var att en högre tillit ger ett utfall där 

studenter tar ett större risktagande och att det därmed var viktigt att inkludera riskfaktorer i 

intervjufrågorna. Det gav även inblick kring vilka frågor som respondenterna är bekväma 

med att besvara för att därmed ge en tryggare miljö under huvudundersökningens utförande. 

Detta visade sig vara en fördel eftersom huvudundersökningen bidrog med tydligt utformade 

frågor, vilket ledde till att respondenterna gav mer detaljerade och djupare svar än vad som 

besvarades i förundersökningen.  

3.5 Bearbetning av data 

I en kvalitativ studie tas inte bara hänsyn till vad personerna svarar, utan även hur de pratar 

kring ämnet. Detta för att få en djupare analys kring respondenternas tankar, men också deras 

reaktion på ämnet. Därav togs beslutet att intervjuerna ska spelas in för att bättre fungera som 

underlag vid analyseringen av intervjuerna (Bryman & Bell, 2015, s. 482). Även Forsman 

(1997) belyser vikten av en noggrann dokumentation, som exempelvis ljudinspelning för att stärka 

pålitligheten av att uppfatta respondenternas respons. Fördelarna med att spela in samtalen är att 

inspelningen hjälper till vid fall där minnet inte räcker till samt ger en djupare examination av 



19 
 

intervjupersonernas svar när det kan upprepas. (Bryman & Bell, 2015, s.481). Dock svarade 

många respondenter att de ville vara anonyma i deras inspelningar, därav togs det hänsyn till 

etiska aspekter för att inte dela det inspelade materialet vidare.  

 

Enligt Bryman & Bell (2015, s.136) är invasionen av integritet en etisk fråga. Alla 

respondenter fick en klar översikt om vilka frågor som skulle ställas, därefter frågades det om 

studenternas tillstånd av inspelning under intervjuns gång. Det säkerställdes att inspelningen 

av intervjun endast var för författarnas förfogande. Inga personliga uppgifter såsom ålder, 

namn eller kurs tas upp i empirin för att bibehålla anonymiteten.  

3.6 Begränsningar  

Det finns flera nackdelar med att bedriva en kvalitativ studie. En nackdel är att personer som 

utför kvantitativa studier kan bli subjektiva i sina resonemang. Detta betyder att studien kan 

tendera till att bygga på författarnas egna åsikt av vad som är viktigt och signifikant för 

studien. Dessutom kan författarens egen personliga åsikt och relation till intervjupersonen 

färga författarens svar till studien. Ytterligare ett problem är att vid en kvalitativ studie görs 

intervjuer med ett fåtal personer. Detta medför problem kring möjligheten till att generalisera 

när endast ett fåtal personer svarar i studien (Bryman & Bell, s. 408). Den kvalitativa studien 

valdes ändå eftersom undersökningen ämnar fånga ett mer djupgående svar kring varför 

studenter väljer att använda sammanfattningar.  

 

Att spela in intervjuerna kan vara en begränsning eftersom en inspelning kan vara känsligt för 

anonymiteten. Som effekt av detta kan det bli så att respondenterna väljer att inte deltaga i 

studien (Bryman & Bell, 2015, s.479). Dock som nämnts, är det fördelaktigt att spela in 

intervjuer. Eftersom studiens ämne kan upplevas som känsligt så utfördes en förstudie innan 

den riktiga studien ägde rum. Resultatet från denna visade att det inte var ett problem 

eftersom personer valde att deltaga i studien så länge de fick vara anonyma. Därav sågs detta 

inte som en större begränsning för undersökningen.  

 

Förstudien bestod utav 22 intervjuer och huvudundersökningen 32 intervjuer. En begränsning 

för studien var därmed det begränsade antal personer som intervjuades och därmed svårt att 

generalisera ett resultat. Dock tog varje intervju 15–20 minuter där varje respondent bidrog 

med mycket material för studien. Därmed ansågs mängden intervjuer accepterbar på grund av 
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att det material som kom fram. Tidsaspekten för intervjuerna visade sig även vara en 

begränsning för studien. Semistrukturerade intervjuerna tenderar till att ta en lång tid att 

utföra och att deltagandegraden därmed kan påverkas negativt (Bryman och Bell, 2015, s. 

514). Detta medförde att det tog en del tid för varje respondent att delta i en intervju. Det här 

är något som visade sig vara ett problem för studien då det var många som inte hade den tid 

som krävdes för intervjun.  

3.7 Operationalisering  

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför studenter väljer att använda sammanfattningar. 

Detta kommer att undersökas utifrån den valda teorin som utgår ifrån tre aspekter, tillit, risk 

samt etik och moral. Därav delades exempel på intervjufrågor in i tre olika teman avsedda att 

undersöka för uppsatsen.  Dessa tre aspekter valdes utifrån problemformuleringen kring de 

problem som kan uppstå genom att använda en sammanfattning. Tillit, kring hur studenter 

väljer att förlita sig på någon annans verk. Risk, för att undersöka huruvida studenter tar 

risker genom att använda sig av sammanfattningar. Etik och moral, för att gå in djupare på 

studenters beslut i att använda sammanfattningar. Huruvida studenters syn på etik/moral 

påverkar deras användande av sammanfattningar.  

 

Tabellen visar exempel på vad intervjufrågorna kommer att utgå ifrån. Eftersom studien är en 

kvalitativ undersökning finns dock möjligheten att ställa ytterligare följdfrågor för att få ett 

mer djupgående resultat. Ytterligare frågor kan därav förekomma. Svaren på frågorna 

kommer att redogöras för i huvudundersökningen.  
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Tema Teori Frågor  

Tillit  

 

 

 

 

Mcknight et al (1998)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayer et al (1995) 

Moorman et al (1992). 

Hur ser tillitsnivån ut när ni tar emot en sammanfattning 

från en annan student?  

 

Förlitar ni er till att andra personer är trovärdiga och 

välmenande generellt? 

 

På vilket sätt påverkar personen bakom 

sammanfattningen din tillit?  

 

Hur påverkar din kunskap om studenten din tillit till deras 

sammanfattningar?  

 

Vad har du för förväntningar på den du får 

sammanfattningen av?  

Risk Kahneman och 

Tversky (1979),  

Barberies (2013) 

 

Mayer et al (1995) 

Vad ser du för risker med att förlita dig på 

sammanfattningar skrivna av andra studenter? 

 

I vilken situation är du som mest villig att ta en risk att 

förlita dig på sammanfattningar?  

 

Vad har du att förlora genom att använda en 

sammanfattning?  

 

Hur tänker du kring risktagande med att förlita dig på en 

sammanfattning som är skriven av en främmande student? 
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Etik och 

Moral 

Jones (1991), Schwartz 

(2016) 

Ser du ett moraliskt problem med att använda dig av 

sammanfattningar för att klara kursmålen?  

 

Hur pass accepterat är det bland studenter att använda sig 

av sammanfattningar?  

 

Ifall det är moraliskt fel, väljer du att använda 

sammanfattningen ändå?  

 

Skulle du säga att du är rationell eller icke rationell i din 

bedömning?  
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4. Empiri 

  

4.1 Huvudundersökning 

Huvudundersökningen bestod utav 32 studenter svar till användande av sammanfattningar, 

där svaren delas upp i tillit, risk samt etik och moral.   

4.1.1 Tillit 

Samtliga tillfrågade besvarade att deras tillitsnivå mot sammanfattningar är initialt medium 

eller på en hög nivå. Respondenterna svarade att deras grundinställning till andra studenter är 

att de är välmenande och aldrig medvetet skulle förstöra för en annan student. Precis som i 

förundersökningen svarade återigen de tillfrågade studenterna att de kan kontrollera kvalitén 

på sammanfattningar för att se om det är användbara eller inte. Respondenternas allmänna 

uppfattning om sammanfattningar var att de går att förlita sig på.  

 

“Jag har så svårt att förstå att en annan student skulle sabotera för någon annan, 

därav är min tillit stor till andra studenter.”  

 

Respondenterna svarade att de var eniga om att de upplevde att deras kunskap om personen 

bidrog till en ökad tillit. Där tilliten blev större till studenter som sågs som högpresterande 

enligt de utfrågade studenternas åsikt. Dessutom angav respondenterna att personer från deras 

egen bekantkrets också bidrar med en större tillit, då de har en större kunskap om studentens 

tidigare prestation i sina studier. Några av de utfrågade studenterna svarade att det inte har 

någon betydelse för var sammanfattningen kommer ifrån, dessa studenter svarade dock att de 

har en allmän hög tillit till sammanfattningar. Respondenterna uppgav att det fanns en sämre 

tillit till främmande studenter då det är svårt att fastställa vilken kvalité sammanfattningen 

håller. Vid dessa tillfällen var respondenterna mer noggranna med att kontrollera 

sammanfattningen med kurslitteraturen.   

 

De utfrågade studenterna var eniga om att den generella förväntningen är att andra studenter 

är välmenande. Respondenterna menade att de inte skulle förvänta sig någon generellt dålig 

sammanfattning som de fått av en annan student, då de resonerade att de själva inte skulle stå 

för en sammanfattning som inte går att lita på.  
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”Jag skulle aldrig gett ut en sammanfattning jag inte kan stå för, så varför skulle någon 

annan göra det? 

 

Respondenterna svarade att deras förväntningar till andra studenters kunskap är generellt hög 

på grund av att de inte tror att studenter skulle förstöra för varandra. En del av de utfrågade 

studenterna hade dock fler invändningar mot sammanfattningar och dess förväntningar till 

andra studenters kunskap. Dessa respondenter uppgav att deras initiala inställning till 

sammanfattningen var låg och att det finns ett behov av att kontrollera sammanfattningen 

innan den används. Respondenterna svarade att de dock inte är skeptiska till att andra 

studenter är allmänt välmenande, men att material från andra studenter behöver kontrolleras. 

De utfrågade studenter svarade att de använde sammanfattningarna ändå trots deras låga 

förväntan, då de jämförde sammanfattningarna med deras egna kunskap. Respondenterna 

svarade att de därefter får en högre tillit till studenten som gjort sammanfattningen ifall den 

visade sig vara bra.  

 

“Jag förväntar mig inte att det är en bra sammanfattning. Jag kontrollerar alltid om 

sammanfattningen är bra eller inte. Därefter tar jag ett beslut om jag ska använda 

den eller inte.” 

4.1.2 Risk  

Gällande risktagande vid användning av sammanfattningar så var respondenterna eniga om 

att det förekommer risker med att använda sig av sammanfattningar. Anledningen till detta 

var att de utfrågade studenterna ansåg att det finns någonting att förlora på att använda sig av 

en dålig sammanfattning. Vad som definierades i förlust varierade mellan respondenterna. 

Det var 3 aspekter som i helhet definierades i förlust bland respondenterna.   

 

1. Studenter som skrivit sammanfattningar kan ha missat att ta upp viktiga 

aspekter i kurslitteraturen. Vilket enligt respondenterna leder till att man själv 

utelämnar viktig information som i sin tur leder till risken att inte klara 

kursmålen eller det önskade betyget.  

2. Feltolkad kurslitteratur som i sin tur leder till att förlora på att inte lära sig rätt 

kunskap som kurslitteraturen egentligen förmedlar. Respondenterna uppgav att 
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risken av att använda sig av en sammanfattning som kan visa sig vara 

feltolkad påverkar ens inlärning av kursmaterialet.  

3. Studenter som gör sammanfattningar analyserar kurslitteraturen utifrån sitt 

eget perspektiv. Enligt respondenterna leder detta till risk då de väljer att 

använda ett annat perspektiv på kurslitteraturen genom att tolka en students 

analys istället för kurslitteraturen.  

 

Respondenterna var eniga om att det är viktigare att kontrollera sammanfattningar gjorda av 

främmande studenter. Med detta hävdar respondenterna att risktagandet gällande tillit till 

sammanfattningen anses vara större om sammanfattningen är skriven av en student de inte 

har någon information eller kunskap om. De utfrågade studenterna medger att de är mer 

försiktiga gällande användning av sammanfattningen i detta scenario. Enligt respondenterna 

är det viktig att ha någon sorts uppfattning om personen som skrivit sammanfattningen, då de 

hävdar att det kan minska risken med att förlita sig på någon som potentiellt inte skrivit en 

tillräckligt bra sammanfattning. Dock säger respondenterna att viljan av att använda 

sammanfattningen kvarstår. Med detta svarar de utfrågade studenterna att de väljer att 

använda sammanfattningen efter att ha jämfört innehållet med deras egna uppfattning och 

kunskap om kursen. Därefter gör respondenterna en bedömning om sammanfattningen går att 

förlita sig på och om det i så fall är värt risken. Respondenterna svarade att ifall studenten 

anses som högpresterande ökar tilliten till sammanfattningen, då risken för ett sämre resultat i 

sådana fall minskar.  

 

Enligt respondenterna spelar situationen stor roll huruvida de är villiga att ta risken att 

använda sig av sammanfattningar. Samtliga respondenter hade gemensamt att vid osäkra 

situationer samt vid tidsbrist är de mer villiga att förlita sig på sammanfattningar. De 

utfrågade studenterna svarar att under osäkra situationer där det finns svårigheter kring deras 

kompetens i att förstå kurslitteraturen tar de hjälp av sammanfattningar. Risken med detta 

scenario, enligt respondenterna, är att viktiga delar inom kurslitteraturen inte har tagits med 

och att de därefter inte har tillräckligt med kunskap.  

 

“I en mer osäker situation skulle jag använda mig av en sammanfattning, exempelvis i en 

situation där jag känner att jag inte hänger med på vad kurslitteraturen vill förmedla” 
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Respondenterna svarade att det anses som positivt om kursmålen kan uppnås med hjälp av 

sammanfattningar. De poängterade att om kursmålen uppfylls med hjälp av 

sammanfattningar så skulle reaktionen vara positivt överraskande, vilket hade medfört att de 

varit nöjda med resultatet. Dock svarade respondenterna att förlusten av att inte klara 

kursmålen med hjälp av sammanfattningar hade gett en starkare respons jämfört med en 

vinst. Respondenterna uppgav att känslan av skuld förekommer vid förlusten av att inte klara 

kursmålen när de använt sig av sammanfattningar. Många andra respondenter uppgav en 

liknande definition på hur de tänker kring detta scenario, då de hade blivit mer besvikna om 

det gick dåligt än om det gick bra när man väljer att lita på någon annans analys av 

kurslitteraturen.  

 

 “Känslan över att ha tagit ett dåligt beslut som har större risk bakom sig ger en 

starkare känsla än ett bra beslut under det scenario då man vet att risken kan förekomma.” 

 

Några respondenter var inte eniga gällande om förlusten överväger vinsten i detta scenario. 

Dessa respondenter svarar att den positiva överraskningen hade lett till en större reaktion då 

de är väl medvetna om risktagandet. Därav om det skulle innebära en förlust svarar dessa 

respondenter att de hade reagerat i en respons såsom; “Då får jag väl skylla mig själv”.  

Dessa respondenter svarade dock att de i osäkra fall hade använt sig av sammanfattningar. 

Enligt dessa respondenter blir den situation de befinner sig i ett avgörande fall. 

4.1.3 Etik & Moral  

Respondenternas första fråga kring etik och moral var huruvida de såg ett moraliskt problem 

med att använda en sammanfattning. De svar som framkom från undersökningen var spridda 

och åsikterna inte eniga. Några besvarade att användning av sammanfattningar är ett 

moraliskt problem och att de inte bör användas. Andra ansåg att det fanns ett moraliskt 

problem, men att andra faktorer var viktigare än den moraliska aspekten. Resterande svarade 

att det inte alls fanns ett moraliskt problem. 

  

De respondenter som svarat att det är moraliskt fel att använda sammanfattningar använde 

förklaringar såsom att sammanfattningar är omoraliskt för att det är orättvist mot andra 

studenter som inte innehar sammanfattningar. Utöver detta svarade de utfrågade studenterna 

att deras betyg blir vilseledande för framtida arbetsgivare.  
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”Hur mycket kunskap har studenter egentligen om den endast kommit till på 

grund av sammanfattningar? Det om något är fel mot framtida arbetsgivare.”   

 

Ytterligare problematik kring användandet av sammanfattningar enligt respondenterna var att 

syftet kring universitets inlärningsprocess blir förlorat då studenter förlorar kunskap i deras 

informationshämtning. Samtliga av dessa utfrågade studenter som besvarade att det är ett 

moraliskt problem, svarade dock att de ändå har använt en sammanfattning. Respondenterna 

svarade att de gjorde detta vid tidsbrist och att de därav inte hade något större val. Utöver 

detta svarade de utfrågade studenterna att det är så pass accepterat på universiteten att de vid 

osäkra situationer tyckte det var acceptabelt att använda sammanfattningar ändå.  

  

De respondenter som svarade att det fanns ett visst moraliskt problem, men ändå aktivt 

använde sammanfattningar hade liknande förklaringar med varandra. De utfrågade 

studenterna svarade att trots att det fanns ett etiskt problem så vägdes problematiken mot 

andra orsaker. Exempelvis frågan kring att de vill klara av sina kurser snabbt för att kunna ta 

sig ut i arbetslivet. Många av de utfrågade studenterna tryckte också på frågan kring att ett 

universitet är till för att lära sig och inte på själva tillvägagångssättet för att få kunskap. De 

svarade att det viktiga var att lära sig, inte hur de lär sig. Respondenterna svarade även att 

sammanfattningar är så pass accepterade på universitet att det inte sågs som något större 

problem att använda sig av en sammanfattning med tanke på att majoriteten gör det. För att få 

en djupare analys tas frågan upp hur de ser på att inneha en sammanfattning bidrar till en 

konkurrensfördel. Detta är något som respondenterna höll med om, men eftersom det är så 

enkelt att få tag på information på internet idag så kompenserades den etiska frågan bort. 

  

En mindre del av respondenterna tillkännagav att de inte fann något etiskt problem kring 

användandet av sammanfattningar. En av de utfrågade studenterna sa att problemet snarare 

låg hos kursen, eftersom att det inte borde vara möjligt att klara en kurs med endast hjälp av 

sammanfattningar, för då är kursen för lätt. Respondenterna svarade dock att den främsta 

anledningen till att det inte är ett etiskt problem är att studenter lär sig på deras egna sätt samt 

att det är så pass enkelt att få tag på i dagens digitaliserade samhälle. Utöver detta svarade de 

utfrågade studenterna att sökandet efter information också är en lärdom och att varje person 

lär sig på sitt sätt.  
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För att fördjupa själva beslutsfattandet kring att använda sammanfattningar togs frågan upp 

om respondenterna är rationella i sin bedömningsprocess. Nästan samtliga av de utfrågade 

studenterna svarade att de är irrationella och att de agerar utefter sin egen intuition. 

Anledningen till detta var främst att respondenterna upplevde att de tog beslutet på grund av 

egenintresse. Utöver detta svarade de utfrågade studenterna att själva handlingen av att 

använda en sammanfattning är ett irrationellt handlande och bidrar med svårigheter till att 

vara rationell.  

 

”Ingen människa är helt rationell och jag agerar efter det som känns bäst för 

mig”. 

 

Andra svar poängterade att tidsbrist leder till att studenterna blir mindre rationella, men när 

de befinner sig i mer säkra situationer blir de mer rationella i att använda sig av 

sammanfattningar. Summerat så svarade respondenterna att de i osäkra situationer blir mindre 

rationella och handlar därav mer på intuition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5 Analys  

Syftet med studien är att redogöra för varför studenter väljer att använda sig av 

sammanfattningar. I detta avsnitt görs en analys baserat på studiens teori och den empiri 

som huvudundersökningen fått fram utefter de tre aspekterna, tillit, risk samt etik och moral.  

5.1 Tillit 

Av de 32 personer som intervjuades i huvudundersökningen svarade samtliga att de någon 

gång har använt en sammanfattning under deras studietid. De sammanfattningar som skickas 

ut och tas emot är ofta från främmande personer, men även personer inom studenternas 

kontaktnät. Detta underlag används sedan som hjälp för att klara kursmålen. Tidigare 

undersökningar kring tillit i nya relationer visar att tilliten är initialt låg. Uppsatsen påvisar i 

sitt resultat att detta inte stämmer då samtliga studenter ansåg att deras tillitsnivå låg på en 

medium- eller hög nivå. Detta överensstämmer alltså med Mcknight et al (1998) studie kring 

den initiala tilliten i nya relationer som säger att tillitsnivån snarare är hög i nya relationer. 

Digitaliseringen kan ha haft en stor effekt inom detta, eftersom kommunikationen har blivit 

effektiviserad och därav gjort det möjligt att kommunicera med miljontals människor. Därav 

behöver tilliten öka för att kommunikationen ska vara fortsatt effektiv. När studenter aktivt 

söker efter sammanfattningar krävs viss tillit för att kunna använda sig av materialet. 

  

Modellen kring initialt bildande av tillit tar upp den initiala tilliten i nya relationer. Att 

personer har incitament till att förlita sig på någon utgår ifrån att alla människor är 

välmenande och går att lita på, alternativt att oavsett resultat tro på att utgången blir bättre 

ifall ens inställning är att tro på att människor är välmenande. Bägge av de två aspekterna 

kring incitament till tillit påvisades i undersökningen. Samtliga studenter förväntade sig att 

andra studenter förlitar sig på att andra studenter är välmenande och går att lita på. Många 

studenter svarade direkt att de förlitar sig på andra studenter oavsett ifall det var främmande 

individer eller inte. Exempelvis enligt citatet, ”Jag har så svårt att förstå att en annan student 

skulle sabotera för någon annan, därav är min tillit stor till andra studenter.”, där det finns 

en allmän tillit till annan part. 

 

Samtliga studenter svarade att deras tillitsnivå är på medium- eller hög nivå. Undersökningen 

påvisade dock att tilliten kan vara olika stor baserat på situationen. Studenterna nämner att 

personer som anses som högpresterande och har stor kunskap inom ett ämne är en källa för 
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större tillit. Att studenten känner till den som skrivit sammanfattningen ger även incitament 

till större tillit. Detta är något som Mcknight et al (1998) tar upp i och med deras studie om 

den kognitiva processen. Personer som tenderar till att ha ett gott rykte, exempelvis ses som 

högpresterande, ger större grund för tillit. Utöver detta så har även den grupp en part tillhör, 

exempelvis att den erbjudna sammanfattningen kommer ifrån någon i ens umgängeskrets, 

leder till en större tillit. Stereotyper har även betydelse enligt Mcknight et al (1998), då 

personer tenderar att förlita sig mer på någon som anses tillhöra en kategori som anses likna 

ens egen. Detta överensstämmer även med undersökningen kring deras resonemang i ett 

generaliserande att ingen student inklusive de själva hade delat med sig av ett dåligt arbete 

och därav blir deras tillit större.  

 

Illusionen av kontroll har även en betydelsefull roll för tilliten i nya relationer. Studenter 

tenderade till att använda sammanfattningar främst vid osäkra situationer. När de då har 

använt en sammanfattning har studenterna fått mer kunskap om ämnet. Detta tillsammans 

betyder att studenten befinner sig själv i en osäker situation, men finner andra medel för att få 

situationen under kontroll. Detta leder till en större tillit för situationen.  

 

Den sista delen av modellen handlar om den institutions-baserade tilliten i nya relationer. 

Detta kommer inte att behandlas i analysen eftersom det inte finns någon institution 

närvarande då universiteten inte använder sammanfattningar i deras kursinnehåll. Studien 

utgår endast utifrån studenters val sinsemellan varandra att använda sammanfattningar. 

Institutionerna bakom dessa ses därför som en mindre viktig del av undersökningen. 

 

En annan aspekt som blir viktig för att tydliggöra den generella tilliten bland studenter och 

dess sammanfattningar är den generella förväntningen studenter har till varandra. Mayer et al 

(1995) menar att  trustorn förväntar sig att trusteen kommer att handla på ett sätt som är 

gynnsamt för trustorn. När respondenterna blev tillfrågade om vad de har för förväntningar på 

studenten de får sammanfattningen av och huruvida de förväntar sig att andra studenter vill 

de väl blev responsen positiv. De utfrågade studenterna svarade att deras förväntningar till 

andra studenters kunskap är generellt hög på grund av att de inte tror att studenter skulle 

förstöra för varandra. Den generella förväntningen på andra studenters välvilja var hög bland 

respondenterna. För att sammankoppla detta med teorin analyseras detta genom att 

respondenterna generellt förväntar sig att andra studenter handlar på ett sätt som är gynnsamt 

för dem. En del av respondenterna var dock skeptiska mot sammanfattningar. Dock tycker 
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dessa studenter att andra studenter är allmänt välmenande och därav är deras generella 

förväntan hög mot personerna. Detta överensstämmer även med Mayer et al (1995) 

resonemang om förväntningar. Dock hade dessa respondenter inte någon större förväntan på 

sammanfattningen i sig, då de finner ett behov av att kontrollera sammanfattningen. Mayer et 

al (1995) menar att den part som visar tillit måste acceptera att de inte kan kontrollera den 

andre partens handlingar. Trustorn kan inte kontrollera trusteens handlingar, därav måste det 

accepteras. I detta scenario säger dessa utfrågade studenter emot teorin, då de hävdar att 

någon slags kontroll över trustees handlingar måste ske.  

 

Mayer et al (1995) resonerar även att tilliten till en främmande person sätter en högre 

påverkan på trustorns tillit till trusteen tills den främmande trusteen blivit bevisad som 

trovärdig. Det finns ett tydligt samband mellan denna teori och hur respondenterna har 

resonerat kring tillit till främmande studenters sammanfattningar. Respondenterna hävdar att 

de är mer försiktiga med att använda sammanfattningar skrivna av studenter de inte har någon 

större information om. Dock, väljer de inte bort sammanfattningar som är skrivna av 

främmande studenter. Med detta menar respondenterna att de då väljer att kontrollera om 

sammanfattningen anses som trovärdig. Detta gör respondenterna genom att jämföra 

sammanfattningen med deras egna uppfattning och kunskap om kursen. Därefter gör 

respondenterna en bedömning på om sammanfattningen är trovärdig eller inte. Även här 

svarar de utfrågade studenterna att någon slags kontroll över trustees handlingar måste ske.  

 

5.2 Risk 

Då studien har utgått från endast studenter som har använt sig av sammanfattningar har då 

följdfrågan om det kan förekomma risker med att lita på sammanfattningar ställts. Samtliga 

respondenterna har då enats om att det förekommer risker med att använda sig av 

sammanfattningar skrivna av andra studenter. Detta har då analyserats utifrån Mayer et al 

(1995) definition på tillit och hur det går ihop med risktaganden. Enligt Mayer et al (1995) är 

inte tillit risken i sig utan det är viljan att ta en risk. Dessa respondenter som intervjuats har 

använt sig av en sammanfattning trots att de är medvetna om dess risker. Detta tyder på att 

dessa respondenter har varit villiga att ta en risk genom att engagera sig på att lita på en 

annan students handlingar.  
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Mayer et al (1995) behandlar tillit som villigheten att vara sårbar, alltså att personen har 

någonting viktigt att förlora. Respondenterna hävdar att det förekommer risker med att 

använda sammanfattningar, där dessa risker definieras i förlust bland respondenterna. 

Förlusten definieras i olika aspekter, exempelvis hävdar respondenterna att de kan utelämna 

viktig information som i sin tur leder till risken att inte klara kursmålen eller det önskade 

betyget. Trots dess förståelse kring risktagandet väljer dessa respondenter att vara sårbara 

mot andra studenters handlingar, vilket i detta scenario analyseras som andra studenters 

sammanfattningar.  

Mayer et al (1995) hävdar att faktorer som kunskap om trusteen blir viktig för trustorn. Där 

författarna tyder på en lägre tilliten till främmande personer än en bekant person. Samtliga 

respondenter svarade att det finns risker med att använda en sammanfattning gjord av en 

andra studenter. Dock besvarade många att det är viktigare att kontrollera främmande 

studenters kunskap för att säkerhetsställa att sammanfattningarna är korrekta. Respondenterna 

menade att det är viktigt att veta om studenters förmåga till att förmedla rätt information via 

sammanfattningar. 

 

För att gå djupare in på risktagandet gällande sammanfattningar och i vilka situationer 

respondenterna är som mest villiga att ta beslut under risk så analyserades detta utifrån 

prospektteorin. Utgångspunkten med prospektteorin i denna studie är att förklara i vilka 

situationer studenter väljer att förlita sig på sammanfattningar trots dess risker. Enligt 

Kahneman och Tversky (1979) agerar människan inte alltid rationellt vid beslutsttagandet i 

osäkra situationer. Författarna klargör teorin genom en värdefunktion. I värdefunktionen 

finns en referenspunkt. Kahneman och Tversky (1979) hävdar att alla människor har olika 

referenspunkter, vilket i sin tur kan påverka val inom situationer som omfattar risker. I 

prospektteorin framställs referenspunkten enligt Kahneman och Tversky (1979) som 

individens befintliga tillgångar. I denna studie analyseras referenspunkten som 

respondenternas situation de befinner sig i när beslutet ska fattas om de ska förlita sig på en 

sammanfattning eller inte. Enligt respondenterna spelade situationen de befann sig i en viktig 

roll för att besluta sig för att använda sig av sammanfattningar. Dock hade respondenterna i 

detta sammanhang liknande referenspunkter. Brist på tid var en avgörande faktor som fick 

samtliga respondenter att ta beslut om att förlita sig på sammanfattningar, trots dess risker. I 

situationer där respondenterna upplevde en viss osäkerhet kring deras kompetens i att förstå 

kurslitteraturen tar de också hjälp av sammanfattningar. Detta går ihop med prospektteorin 
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om hur individers referenspunkt påverkar beslutstaganden. När studenter befinner sig i 

referenspunkter såsom i situationer vid tidspress och osäkerhet tenderar de att agera 

risksökande vid val av att förlita sig på sammanfattningar.  

 

Respondenternas referenspunkt i detta sammanhang blir då: 

1. När respondenterna har lite tillgång till tid tas det beslut att använda 

sammanfattningar, trots dess risker. 

2. När respondenterna har osäkerhet som utgångspunkt tas det beslut att använda 

sammanfattningar, trots dess risker.   

 

Värdefunktionen ger även en redogörelse för värdeskillnader gällande vid antingen förlust 

eller vinst. Med detta menar Kahneman och Tversky (1979) att när människor ställs inför 

samma riskscenario där ena valmöjligheten formuleras i förlust och den andra i vinst, 

kommer scenariot som formulerar vinst värdesättas högre av individen. Det visar sig också att 

känslan av en förlust är starkare än känslan av en vinst. Exempelvis blev respondenterna 

tillfrågade om de fick en starkare reaktion att bli underkänd på grund av att de förlitat sig på 

sammanfattningar, alternativt att bli godkänd på grund av att de förlitat sig på 

sammanfattningar. Majoriteten av respondenterna instämde på att de skulle reagera större vid 

förlusten. Med detta menade respondenterna att känslan av skuld vid användandet av 

sammanfattningar ökar deras reaktion på förlusten. Detta tyder på just det Kahneman och 

Tversky (1979) kommer fram till i sin prospektteori, att individer värderar förluster hårdare 

än vinster. Detta överensstämmer med det prospektteorin kommer fram till.  

 

Dock överensstämmer det Kahneman och Tversky (1979) vill förmedla med teorin inte med 

några respondenter. De hävdar att de är så väl medvetna om risken med att förlita sig på 

sammanfattningar att förlusten inte hade blivit överraskande. Därav reagerar de starkare till 

vinsten då de blir positivt överraskade. Trots detta är dessa respondenter villiga att ta risker i 

att använda sig av sammanfattningar i de situationer som nämnts, exempelvis vid tidsbrist 

och osäkra situationer. Denna aspekt stämmer överens med Kahneman och Tversky (1979) 

som menar att individen är mer riskbenägen när utfallet inte är säkert samt påverkad av dess 

referenspunkt.  
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5.3 Etik och Moral 

Den tredje aspekten för uppsatsen handlar om etik och moral, huruvida det finns något 

moraliskt problem med att använda sig av sammanfattningar. För att analysera problemet 

används den etiska beslutsmodellen som utgår ifrån fyra steg. 

 

Undersökningen visade att det första steget, uppmärksammande av ett moraliskt problem var 

uppfyllt för majoriteten av respondenterna. Anledningarna till detta var främst orättvisa mot 

andra studenter som inte innehar en sammanfattning, att det förstör universitets 

inlärningsprocess, felaktig information till arbetsgivare osv. Dock hävdar en del av 

studenterna att det inte finns ett moraliskt problem kring användandet av sammanfattningar. 

De studenter som inte upplever ett moraliskt problem hoppar direkt över till sista steget i 

modellen och använder sammanfattningarna. 

 

I andra steget görs bedömningen kring den moraliska aspekten i frågan utifrån en 

kombination av sex steg. I detta skede skiljde sig respondenterna i deras åsikter och 

erfarenheter.  

Steg 1:  individer lyder under regler för att undvika straff.  

Eftersom användandet av sammanfattningar inte lyder under någon regel som innebär straff 

blev inte detta steg uppfyllt och kommer inte användas i analysen.  

Steg 2, individer lyder regler endast för deras egenintresse. 

Steg 2 blev uppfyllt av samtliga tillfrågade under intervjuerna. Eftersom att majoriteten av 

studenter väljer att bortse från det moraliska problemet och handla utifrån deras eget intresse 

för att klara kursmålen.   

Steg 3, Individen anpassar sin moraliska standard efter sin jämlike.  

Detta var vanligt förekommande att respondenterna agerar utefter vad sina vänner gör. Att det 

är så accepterat att det moraliska problemet kan bortses från.  

Steg 4, individer anpassar sin moraliska standard utefter allmänheten 

Den moraliska standarden satt utifrån allmänheten blev allmänt låg, eftersom att samtliga 

respondenter svarade att användandet av sammanfattningar är så pass accepterat att det inte 

ses som fel.  

Steg 5, individen och dess värde upprätthåller reglerna för att uppfylla det sociala kravet.  
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Eftersom attityden mot sammanfattningar från studenter är accepterat enligt studenterna så 

går inte användningen av sammanfattningar mot det sociala kravet. Därav blev inte steg 5 

uppfyllt enligt studenternas svar.  

Steg 6, individen väljer utefter sina etiska principer och följer dem.  

Alla individer har olika principer när det kommer till etik. En del av de tillfrågade studenterna 

såg inget etiskt problem överhuvudtaget och därav följer de sin princip att använda 

sammanfattningar. Andra upplevde att det finns ett problem, men använder dem ändå. Detta 

innebär att studenterna går emot sin sin etiska princip.  

 

Schwartz (2016) tog upp frågan om rationalitet påverkar studenternas bedömning. Nästan 

samtliga av de tillfrågade besvarade att de tog irrationella beslut inom bedömningen då de 

agerar utefter sitt självintresse. Detta går ihop med steg 2 som även var det vanligaste 

anledningen till att välja att använda en sammanfattning. Det som framkom av 

undersökningen är att de flesta studenter agerar utifrån sitt egenintresse, vilket leder till 

minskad rationalitet. Dock, upplevde somliga studenter att deras rationalitet ökar när de 

befinner sig i mer säkra situationer, exempelvis vid mindre tidspress.  

  

Tredje delen av den etiska beslutsmodellen består av en upprättande av en plan för hur den 

moraliska parten ska agera. För de personer som inte upplever att deras bedömning av frågan 

innebär ett etiskt problem så görs ett upprättande av plan att de ska använda sig av 

sammanfattningar. För studenter som gör bedömningen att det finns ett moraliskt problem 

görs planen att inte använda sig av sammanfattningar eftersom det går emot deras principer. 

Studenterna har alltså vägt sin moraliska bedömning gentemot sitt självintresse. Att upprätta 

en plan och att faktiskt utföra planen är två olika delar av modellen. Därav går modellen in på 

sin sista del som handlar om att agera på det planerade sättet. Det var här det blev 

problematiskt för de studenter som fann ett moraliskt problem. Trots att planen infördes att de 

inte ska använda sig av sammanfattningar så gjorde samtliga tillfrågade detta ändå. För att ett 

agerande ska ske behöver studenter bortse från eventuella problem, distraktioner och 

överkomma frustrationer för att fullfölja det sista steget. Detta var något som ingen av 

studenterna kunde uppnå med tanke på att samtliga trots en moralisk bedömning väljer att 

använda sig av sammanfattningar ändå.  
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6. Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför studenter väljer att använda sig av 

sammanfattningar på universitet. Intresset låg i att få en djupare inblick om varför studenter 

väljer att använda sig av sammanfattningar genom att titta på tre aspekter, tillit, risk samt etik 

och moral. I resultatet har vi fått fram en indikation kring studenters uppfattning och tankar 

om sammanfattningar skrivna av andra studenter. 

 

Studenter väljer att använda sig av sammanfattningar eftersom det finns en allmän hög tillit 

till dem. Detta eftersom studenters förväntningar sinsemellan varandra är att alla studenter är 

välmenande och att deras kunskap går att lita på. Dock indikerar tilliten att särskilja sig i 

olika situationer där majoriteten upplevde att tilliten anses lägre till främmande studenter. 

Studentens rykte, grupp och stereotyp har även betydelse för till vilken tillit studenten har. 

Studenter är medvetna om att det förekommer risker med att använda sig av 

sammanfattningar. Dock förekommer situationer, exempelvis vid tidsbrist där studenter 

känner sig villiga att trots risker använda sig av sammanfattningar för att underlätta. När 

studenter befinner sig i osäkra situationer så tas beslut om att använda sig av 

sammanfattningar trots de risker som potentiellt kan finnas. Studenter tenderar till att 

använda sig av sammanfattningar i olika situationer trots deras medvetenhet kring potentiella 

risker. Dock belyser de att en kontroll av sammanfattningen bör ske i många fall.  

 

Slutsatsen för studien belyser att studenter som använder sig av sammanfattningar har en 

generell positiv inställning till sammanfattningar gjorda av andra studenter och använder dem 

gärna som studiematerial. Undersökningen har visat att användandet av sammanfattningar är 

så vanligt förekommande att det blivit socialt accepterat på universiteten där studenter inte 

lägger en större vikt på den etiska aspekten kring det. Majoriteten av respondenterna upplever 

att det finns ett visst moraliskt problem med användandet av en sammanfattning. Detta är 

dock inget stort problem enligt studenterna, eftersom det fanns ett såpass stort eget intresse 

kring användandet av sammanfattningar. I denna handling så tänker inte studenter rationellt 

då det egna intresset överväger mer. Det fanns inget djupgående tanke kring detta, då det 

egna intresset var större och det förekom situationer där studenter känner att användandet av 

sammanfattningar är nödvändigt.      
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6.1 Vidare forskning  

Under studiens gång har det uppmärksammats att det finns få studier i Sverige som pekar på 

just sammanfattningar till kurslitteratur som delas runt bland studenter. Det kan vara givande 

att utveckla denna studie och gå djupare in på varför studenter väljer att använda sig av 

sammanfattningar skrivna av andra studenter. Eftersom studien indikerar att det finns en 

positiv bild av sammanfattningar så hade förslag till vidare forskning vara att studera 

studenters mål och prestationer i studier. Detta genom att studera om resultatet hade skiljt sig 

ifall aspekten kring studenters ambitionsnivå hade tagits i beaktning. Förslaget är att visa hur 

olika ambitionsnivåer bland studenter påverkar tillit, risk, etik samt moral gällande 

användning av sammanfattningar. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att även ta 

hänsyn till universitet och den kurs som studenterna befinner sig i för att se om dessa aspekter 

kan ha ett inflytande på användandet av sammanfattningar.  
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Bilagor 

Intervjufrågor till förstudien  

1. Har du använt sammanfattningar till kurslitteratur eller föreläsningar som du fått av 

någon annan student?  

2. Tycker du att det finns en risk med att använda sammanfattningar från andra 

studenter?  

3. Kan du tänka på några risker med att använda en sammanfattning? 

4. Tänkte du någon gång på att sammanfattningen kan vara felaktig?  

5. Varför är du villig att använda dig utav sammanfattningen?  

6. Vilka risker kan du se med att lita på dessa? 

7. Valde du att inte använda sammanfattningen då? Varför?  

8. Vart får du tag på sammanfattningar?  

9. Tycker du risken är större att använda sig av sammanfattningar hämtade från olika 

webbplatser skrivna av studenter du inte känner till? Varför?  

10. Har du tillit för andra studenters kunskap? Varför?  

11. Vad är det som får er att tycka att sammanfattningen är bra? 

 

Intervjufrågor till huvudundersökningen  

1. Hur ser tillitsnivån ut när ni tar emot en sammanfattning från en annan student?  

2. På vilket sätt är kunskap om studenten du får sammanfattningen av viktig för dig för 

att få en större tillit?   

3. Vad har du för förväntningar på den du får sammanfattningen av?  

4. Vad har du att förlora genom att använda en sammanfattning?  

5. Vad ser du för risker med att förlita dig på en sammanfattning? 

6. Hur tänker du kring risktagande med att förlita dig på en sammanfattning som är 

skriven av en främmande student? 

7. I vilken situation är du som mest villig att ta en risk att förlita dig på 

sammanfattningar?  

8. 8. Skulle du reagera starkare på en förlust jämfört med en vinst genom att använda 

sammanfattningar.   
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9. Ser du ett moraliskt problem med att använda dig av sammanfattningar för att klara 

kursmålen?  

10. Hur pass accepterat är det bland studenter att använda sig av sammanfattningar?  

11. Ifall det är moraliskt fel, väljer du att använda sammanfattningen ändå?  

12. Skulle du säga att du är rationell eller icke rationell i din bedömning av att använda 

sammanfattningar?  

 

 


