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Anmälan mot Göteborgs universitet
Anmälan rörande diskriminerande behandling, handledningen av en uppsats,
utlämnande av allmänna handlingar och besvarande av frågor.

Anmälan
N N har i en anmälan framfört klagomål mot Göteborgs universitet och därvid
uppgett i huvudsak följande. Hon studerar till lärare och anser sig inte ha blivit
likabehandlad av lärosätet. Hon har gjort ett antal anmälningar mot en anställd vid
Göteborgs universitet, men de har inte behandlats korrekt. Hon har exempelvis
inte blivit kallad till möten, till skillnad från den anställde. Vidare har hon fått
kämpa för att få svar på sina frågor och få ut handlingar. Dessutom känner hon sig
diskriminerad eftersom hon har fått en handledare som inte tillhör den specialpedagogiska enheten, trots att hennes uppsats rör specialpedagogik. Hon misstänker att hennes tidigare anmälningar kan ha påverkat universitetets val av handledare.
Utredning
Högskoleverket har inhämtat ett yttrande från Göteborgs universitet som har anfört i huvudsak följande. N N har den 14 och 18 november 2007 anmält en lärare,
som hon har uppfattat som examinator, för jäv. Prefekten för den utbildningsvetenskapliga fakulteten svarade i ett e-brev den 15 november 2007 att ärendet
skulle behandlas enligt praxis. Den 20 november 2007 svarade såväl studierektorn
för specialpedagogik som prefekten i var sitt e-brev att den anmälda läraren inte
var examinator och att det därför inte förelåg någon jävsituation. N N hade vid
tiden för sin anmälan tagit ett studieuppehåll från arbetet med sin C-uppsats.
Examinatorer för uppsatser utses först när en handledare bedömer att arbetet är
klart för seminariebehandling. – Det har inte varit aktuellt att hålla några möten
med N N eftersom hennes anmälan utgår från en missuppfattning. N N har
informerats om detta av en likabehandlingshandläggare, prefekten och studierektorn i e-brev och i två diarieförda brev. – N N begärde ut handlingar i ärendet i
ett e-brev till likabehandlingshandläggaren den 16 december 2007 och hos huvud-

registratorn den 18 december 2007. Handlingarna skickades till N N den 19 december 2007. – Den handledare som har utsetts tillhör visserligen enheten för barnoch ungdomsvetenskap, men har specialpedagogisk kompetens genom sin grundutbildning och erfarenhet som specialpedagog. Handledaren färdigställer också en
avhandling med specialpedagogiska frågeställningar rörande yngre barn.
N N har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte hörts av.

Högskoleverkets bedömning
En av Högskoleverkets uppgifter är att granska att universiteten och högskolorna
följer gällande bestämmelser. Högskoleverket kan dock inte överpröva lärosätenas
ställningstaganden.
N N har anmält Göteborgs universitet och bl.a. uppgett att hon känner sig
diskriminerad och att hon har haft svårt att få ut allmänna handlingar och få svar
på sina frågor.
Av utredningen framgår att N N har upplysts om universitetets hantering av
hennes anmälan. Det kan vidare konstateras att N N har fått del av de handlingar
som hon har begärt. Högskoleverket kan inte heller i övrigt, vad gäller handledningen av C-uppsatsen, finna att Göteborgs universitet har brutit mot några bestämmelser som gäller för verksamheten. Högskoleverket finner det inte motiverat
att vidta fler åtgärder i ärendet, varför ärendet avslutas.
På Högskoleverkets vägnar

Teresa Edelman
Beslutande verksjurist
Mats Forslund
Föredragande verksjurist

Kopia för kännedom till:
NN

2

