
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 

1. Varför behövs en jävspolicy? 

Jävspolicyn är ett verktyg för att den grundlagsfästa objektivitetsprinci-
pen ska säkerställas i myndighetens verksamhet. Principen innebär att 
myndigheter ska iaktta saklighet och opartiskhet och beakta allas likhet 
inför lagen. 

Jävspolicyn syftar till att förhindra att sådana intressekonflikter uppstår 
för företrädare för myndigheter som medför att företrädarens objektivitet 
kan ifrågasättas. Att jävspolicyn följs är alltså av betydelse både för rätts-
skyddet och för allmänhetens förtroende för myndigheten. 

Skolforskningsinstitutet har en verksamhet som kännetecknas av att även 
andra personer än institutets egna anställda deltar i institutets arbete på 
ett sätt som har betydelse för institutets verksamhet och hur denna upp-
fattas av vår omvärld. Det handlar om ledamöter i skolforskningsnämn-
den och det vetenskapliga rådet, externa forskare eller andra externa 
experter som deltar i arbetet med att sammanställa systematiska över-
sikter, samt granskare som deltar i beredningen av ansökningar om 
forskningsmedel.  

För att inte äventyra rättssäkerheten eller rubba allmänhetens förtroende 
för Skolforskningsinstitutet är det viktigt att allt arbete vid institutet ut-
förs på ett sätt som, förutom att förhindra klara jävssituationer, också 
möjliggör en omsorgsfull och omdömesgill hantering av mer oklara och 
känsliga situationer. Denna jävspolicy omfattar därför alla inom insti-
tutets organisation som kan påverka ett ärendes utgång, det vill säga de 
anställda vid Skolforskningsinstitutet, medlemmarna i skolforsknings-
nämnden och det vetenskapliga rådet, samt de externa forskare, andra 
externa experter och granskare som institutet anlitar för olika uppdrag. 
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Anvisningar och exempel på hur jävssituationer kan förebyggas anges  

a) för institutets arbete med forskningsammanställningar i interna 
arbetsdokument knutna till dessa arbeten, och  

b) för institutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag i 
anvisningar för sökande respektive för beredning. 

2. Vad säger bestämmelserna om jäv? 

Bestämmelser om jäv finns i 16–18 §§ Förvaltningslagen (2017:900): 

16 §   Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett 

sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om 

   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan 

antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 

   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare 

eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli 

påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 

   3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende 

hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till 

frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller 

   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller 

hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. 

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska 

myndigheten bortse från jäv. 

17 §   Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte 

heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana 

uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen 

försenas avsevärt. 

18 §   Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller 

henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten. 

En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. 

Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det 

krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan 

kallas in utan att prövningen försenas avsevärt. 

Huvudregeln är alltså att den som är jävig varken får delta i handlägg-
ningen av ärendet eller närvara när ärendet avgörs. En medarbetare i 
Skolforskningsinstitutet, extern forskare, extern expert eller granskare 
med uppdrag i institutet, bör därför vara uppmärksam på att jäv kan 
uppstå vid samtliga beredningssteg i institutets processer (bedömning av 
forskningsartiklar, ansökningar om forskningsmedel etc.). Den som 
känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller 
henne ska självmant berätta det.  
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3. Situationer som kan utgöra jäv 

Följande situationer utgör en särskild risk för jäv och/eller kan uppfattas 
som tveksamma ur förtroendesynpunkt. Den enskilda situationen måste 
bedömas utifrån såväl arten som omfattningen av förhållandena och tiden 
den fortgått. 

Följande situationer utgör normalt jäv: 

• När en handläggare i ett visst ärende samtidigt i ett annat sam-
manhang står i ett beroendeförhållande till en sökande/medver-
kande. Ett exempel är om den sökande/medverkande har uppdrag 
som utvärderare av handläggarens kompetens, bidragsansökan, 
institution eller ämne. 

• När en handläggare har ett pågående eller nyligen avslutat nära 
samarbete, till exempel i form av lärar- eller elevförhållande, eller 
gemensamt bedriven forskning med en sökande/medverkande. 

• En tidigare relation doktorand/handledare bedöms utgöra en 
jävssituation oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum. 

• Uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet. 

• Beroendeförhållande av ekonomisk art. 

• En pågående relation, till exempel chef/medarbetare eller sökande/ 
bedömare. 

I följande situationer råder risk för jäv: 

• Vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som riktlinje 
bör handläggning eller närvaro vid avgörande av ett ärende undvikas 
vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under 
den senaste femårsperioden. En gemensam artikel eller ett gemen-
samt kapitel i redigerad bok kan vara tillräckligt för att utgöra sam-
produktion. Även samproduktion längre tid tillbaka än fem år kan 
utgöra en jävssituation. Avgörande är om det i professionell mening 
förekommit ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till fall. 

• När en extern forskare, extern expert eller en granskare i en bered-
ningsgrupp tillhör samma institution (särskilt små och medelstora) 
eller motsvarande självständig ekonomisk enhet som en sökande/ 
medverkande. 

• När någon är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt 
kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk 
bedömning. 
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4. Hantering av jäv 

Vid en jävsituation ska följande åtgärder vidtas när ett ärende handläggs: 

• Den som är jävig ska inte delta i eller närvara vid beslut som rör 
studier (artiklar). En extern forskare ska till exempel inte delta i 
bedömning och beslut om inklusion respektive exklusion av studier 
(artiklar) som hon eller han är huvud- eller medförfattare till. Insti-
tutets projektledare får i dessa fall ersätta den externa forskaren.  

• Den som är jävig ska inte bedöma ansökningar där jäv föreligger, 
eller delta i eller närvara vid beslut som rör sådana ansökningar. I de 
fall jävsfrågan inte kan lösas inom en beredningsgrupp ska skriftliga 
bedömningar inhämtas från externa granskare. 

• Jävsförhållanden ska dokumenteras i jävsprotokoll. Det gäller  

‒ både när jäv föreligger och då jäv prövats men inte ansetts 
föreligga,  

‒ oavsett när i arbetsprocessen jäv prövats, och  

‒ för institutets samtliga processer.  

5. Kommunikation av jävspolicyn 

Frågor och diskussioner om jäv kan uppkomma inom hela Skolforsk-
ningsinstitutets verksamhet. Det är därför angeläget att alla anställda, 
ledmöter i Skolforskningsnämnden och i det vetenskapliga rådet, med-
lemmar i projekt- och beredningsgrupper är väl informerade om institu-
tets jävspolicy. För att säkerställa detta bör följande punker iakttas: 

• Alla nyanställda informeras om Skolforskningsinstitutets jävspolicy 
och ges tillfälle attt diskutera innebörden av den som en del av 
introduktionen till arbetet. 

• Samtliga involverade i projekt- och beredningsgrupper ges tillfälle 
att diskutera jävsfrågor.  

• Jävspolicyn kommuniceras till skolforskningsnämnden, det veten-
skapliga rådet och ledamöter i beredningsgrupper. 

• Ordföranden informerar vid beredningsgruppsmötena om vikten av 
att vid behov ta upp en fråga om jäv till diskussion.  

Kanslichefen ansvarar övergripande för institutets hantering av jävs-
frågor. 


