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Anmälan mot Göteborgs universitet angående dess agerande
mot en studerande på en uppdragsutbildning (Peace College)
Anmälan
I har i en anmälan till Högskoleverket anfört bl. a. följande.
Hon genomför en utbildning vid Peace College som har Göteborgs universitet
som huvudman. Hon anser sig bl.a. ha blivit särbehandlad på grund av sitt
ursprung på så sätt att hon förvägrats möjligheten att avsluta sin utbildning (ett
examensarbete och två tentamina) på samma sätt som svenska studenter som
genomför samma utbildning. Hon yrkar även ett skadestånd på grund av det
inträffade med 100 000 kr.

Utredning
Göteborgs universitets yttrande

Högskoleverket har anmodat Göteborgs universitet att yttra sig över anmälan.
Universitet har i sitt remissvar anfört bl.a. följande.
Den aktuella utbildningen vid Peace College är en uppdragsutbildning. Det finns
dock också svenska studenter som deltar i utbildningen. Det finns således två
kategorier av studerande på denna utbildning, dels de som är studenter och
antagna vid Göteborgs universitet, dels de som är antagna på plats av
uppdragsgivaren. Av skriften ”Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet”
framgår att den som bedriver studier inom ramen för uppdragsutbildning inte är
student vid Göteborgs universitet. Av detta följer bl.a. att studerande på
ifrågavarande utbildning som är studenter vid Göteborgs universitet, till skillnad
från övriga deltagare på utbildningen, efter avslutad teoretisk kursdel i Jerusalem
bl. a kan göra omtentamina. Universitetet anser inte att I har särbehandlats. I
sådant fall handlar det om positiv särbehandling. Peace College har bl.a. vid flera
tillfällen erbjudit sig att komma till Hebron för att examinera henne, vilket hon
konsekvent har avböjt. Is krav på ytterligare specialarrangemang för att avsluta
studierna måste föras mellan I och uppdragsgivaren. Peace College-ledningen är
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dock villiga att vara behjälpliga i den mån de kan. Ledningen önskar inget hellre
än att I kan avsluta sin utbildning.
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet.
Övrigt

Högskoleverket har tagit in avtalet från februari 2001 som reglerar ifrågavarande
uppdragsutbildning. Enligt avtalet är Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund (SSU) uppdragsgivare och Institutionen för freds och
utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet uppdragstagare. Deltagarna utses
av SSU. Uppdragsutbildningen äger rum vid Peace College som geografiskt är
beläget i Israel och i de palestinska självstyrande områdena. SSU bekostar och
administrerar projektet. Institutionen ansvarar för genomförandet av kursen samt
för handledning och examination av de studerande.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser m.m.
I förevarande ärende är bestämmelserna i förordningen (1997:845) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor tillämpliga. Denna förordning
upphörde att gälla i och med att förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning
vid universitet och högskolor trädde i kraft den 1 januari 2003, men är den
förordningen som gällde vid tidpunkten för avtalets undertecknade.
Enligt 2 § avses med uppdragsutbildning utbildning som anordnas mot avgift från
annan än enskild för personer som uppdragsgivaren utser.
Av 3 § första stycket följer att ett universitet eller en högskola får bedriva
uppdragsutbildning som knyter an till sådan grundläggande högskoleutbildning
som universitetet eller högskolan har examensrätt för. Av tredje stycket samma
paragraf följer att uppdragsutbildning inte får bedrivas på sådant sätt eller i sådan
omfattning att den får en negativ inverkan på den grundläggande
högskoleutbildning som universitetet eller högskolan skall bedriva.
Av 4 § framgår att om uppdragsgivaren är en statlig eller en kommunal myndighet
eller ett landsting, skall uppdraget avse personalutbildning eller utbildning som
behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. I andra fall skall
uppdraget avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas
arbete åt uppdragsgivaren.
I Högskoleverkets rapport Högskolans uppdragsutbildning (1999:14 R, s. 19)
anförs följande.
”Det är alltså finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagarna som kännetecknar
uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är inte högskoleutbildning i formellt hänseende. De
studerande i uppdragsutbildning är inte studenter i högskolan och högskoleförfattningarna är inte
tillämpliga på denna typ av utbildning (se även Högskoleverkets rapportserie 1997:16 R).
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Sid 3
Beställare av uppdragsutbildning förutsätts vara företag och organisationer, statliga myndigheter
samt kommuner och landstingskommuner (jfr prop. 1984/85:195).”

Bedömning

Av utredningen i ärendet framgår att I deltagit i en uppdragsutbildning med SSU
som uppdragsgivare och Institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid
Göteborgs universitet som uppdragstagare. Hon är således inte en student vid
Göteborgs universitet och högskoleförfattningarna är därför inte tillämpliga. Den
rättsliga grunden för en uppdragsutbildning är i stället ett avtal mellan
uppdragsgivaren och uppdragstagaren. En tvist mellan en deltagare i en
uppdragsutbildning och uppdragstagaren är således en avtalsrättslig tvist mellan i
första hand uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Frågor om avtalsbrott och
eventuellt skadestånd med anledning av det hanteras enligt den ordning som gäller
för civilrättsliga tvister, dvs. vid allmän domstol. Högskoleverket har inte till
uppgift att granska frågor av denna art och vidtar därför inte någon åtgärd med
anledning av Is anmälan.
Högskoleverket utreder däremot i ett särskilt ärende (reg.nr 31-5915-02) om
ifrågavarande uppdragsutbildning strider mot förordningen (1997:845) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Med detta besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av
verksjuristen Barbro Molander efter föredragning av verksjuristen Pontus Kyrk.

Annica Lindblom
Pontus Kyrk
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