
Jävsregler för Vetenskapliga rådet Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan 

Vad är jäv?
Enligt Förvaltningslagen (1986:223) § 11 

Den som skall handlägga ett ärende är jävig 
1. om saken angår hen själv eller hens make, förälder, barn eller syskon eller någon annan 

närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 
hen själv eller någon närstående,

2. om hen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för nå-
gon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en 
annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och hen tidi-
gare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende 
som rör saken,

4. om hen har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till 
hens opartiskhet i ärendet.

  
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
Att vara anställd vid samma institution, klinik, avdelning eller sektion innebär inte i sig jäv.

Följande är exempel på situationer som normalt utgör jäv
• relation doktorand - handledare innebär vanligtvis livslångt jäv
• vetenskapligt samarbete eller samprodukter som ägt rum under senaste femårsperioden
• uppenbar vänskap eller ovänskap
• när någon är engagerad på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det 

brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning

Jävförhållandet i samband vid multicenterstudier och medförfattarskap i antologier kan dis-
kuteras. Avgörande är om det i professionell mening förekommit ett nära samarbete, vilket 
får bedömas från fall till fall. 

Skyldighet att anmäla jäv
Den som känner till en intressekonflikt som kan antas utgöra jäv mot hen, ska självmant upp-
lysa om detta. 

Vid sammanträde
Den som är jävig får inte delta i förberedande åtgärder eller i beslut och bör lämna samman-
trädeslokalen innan ärendet inleds. Jäv ska antecknas i mötesprotokollet. 

Läs mer
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