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Vetenskapsrådets riktlinjer för
hantering av jäv
1. Utgångspunkter
Ett utmärkande drag för Vetenskapsrådets organisation och beslutsformer är att
merparten av ledamöterna i myndighetens beslutande och granskande organ är
aktiva forskare, vilka är en del av forskarsamhället, som i sin tur direkt berörs av
myndighetens fördelning av forskningsmedel.
Handläggningen av ärenden som rör forskningsmedel innefattar en rad steg som
potentiellt kan påverka ärendenas utgång. Bland dessa kan nämnas kontroll av
formella villkor, beslut om att avvisa en ansökan, fördelning al, ansökningar på olika
beredningsgrupper och granskare, genomförande av enskild granskning och
granskning i beredningsgrupp, beslut om att bevilja eller avslå en ansökan samt
fullgörande av beslut.
Vetenskapsrådet genomför även utvärderingar, utser ledamöter till externa organ,
utför strategiarbete, svarar på remisser och deltar i kommunikationsinsatser.
Myndigheten arbetar även dagligen med frågor som rör styrning och samordning,
ekonomi, personaladministration, IT, juridik, arkivering och registrering samt
verksamhetsstöd.
Frågor om jäv kan aktualiseras i samtliga ärendetyper som förekommer hos
Vetenskapsrädet. Enligt Vetenskapsrådets jävspolicy' ska myndigheten besluta om
riktlinjer för hantering av jäv. De följande riktlinjerna syftar till att konkretisera
jävspolicyn och ska utgöra ett stöd i ärendehandläggningen hos Vetenskapsrådet.
Förutom riktlinjerna finns även för vissa ärendetyper särskilda styrdokument för jäv.

Vetenskapsrådets jävspoliey, beslutad av Vetenskapsrådets styrelse den 30 januari 2019.

2. Förvaltningslagens bestämmelser om jäv
Bestämmelser om jäv finns i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900, FL).
Vetenskapsrådet ska i egenskap av förvaltningsmyndighet följa bestämmelserna vid
handläggningen av ärenden.
Olika järssituationer (16 § FL)
1 lagen anges att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett
sätt som kan påverka myndighetens beslut i ett ärende är jävig i bland annat följande
situationer
•

om han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan
antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning (så kallat
partsjäv, intressejäv och närståendejäv)

•

om 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 (så kallat
ställföreträdarjäv och ombudsjäv)

•

om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller
hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (så kallat delikatessjäv).

Endast om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse ska
myndigheten bortse från jäv. Det ska då vara fråga om fall där den som ska delta i
handläggningen av ett ärende saknar varje möjlighet att påverka eller låta sig
påverkas av några ovidkommande omständigheter, till exempel i rena
registreringsärenden.
Verkan av jiii och hur jay ska hanteras (17-18 §§ FL)
Verkan av jäv är reglerat enligt följande:
•

Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet.

•

Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs.

•

Den som är jävig får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan
kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Hur jäv ska hanteras är reglerat enligt följande:
•

Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne
jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.

•

Myndigheten ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.

•

Den som jävet gäller får ta deli 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.

3. Förebygga jävssituationer
Följande gäller för att förebygga jävssituationer hos Vetenskapsrådet.
Information om jävsförhållanclen
•

Den som känner till en omständighet som kan innebära att han eller hon är
jävig ska självmant informera Vetenskapsrådet om detta omedelbart.

•

Anställda hos Vetenskapsrådet bör lämna information om jävsförhållanden
till sin närmaste chef. Vid handläggning av ansökningar om
forskningsmedel bör dock informationen i stället lämnas till ansvarig
handläggare.

•

Utnämnda granskare och valda ledamöter bör i första hand lämna
information om jävsförhållanden till ansvarig handläggare och i andra hand
till beredningsgruppens, ämnesrådets, rådets eller kommitténs ordförande.

Särskilt om ärenden som rör ansökningar om fbrskningsmedel
•

Alla som deltar i handläggningen av ansökningar om forskningsmedel ska
lämna information om eventuella jävsförhållanden som rör sökanden samt
medverkande forskare som anges i ansökan. Dessutom bör, i så stor
utsträckning som möjligt, information lämnas om jävsförhållanden som rör
övriga personer som enligt ansökan ska delta i forskningen.

•

Ansökningar bör på ett tidigt stadium göras tillgängliga för ledamöter inom
relevanta ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsgrupper med en
uppmaning om att anmäla eventuella jävsförhållanden.

•

När ledamöter utses till beredningsgrupper och när ansökningar fördelas ska
jävsfrågor uppmärksammas så att jävssituationer kan undvikas.

•

Ansökningar om forskningsstöd från ledamöter i styrelse, ämnesråd, råd,
kommittéer och beredningsgrupper ska inte beredas i den grupp där
ledamoten är ordförande, ledamot eller observatör. Detta gäller oavsett om
ledamoten är sökande eller medverkande forskare som anges i ansökan.

•

När flera ärenden handläggs samtidigt, till exempel när ett ämnesråd, råd
eller en kommitté samtidigt beslutar om ett större antal ansökningar enligt
en prioriteringslista från en beredningsgrupp, ska hänsyn i så stor
utsträckning som möjligt tas till eventuella jävsförhållanden.

Särskilt om ärenden som rör forskningsinfrastrukturer
•

Vid beslut om att utse ledamöter eller delegater för arbete med
forskningsinfrastrukturfrågor ska eventuella kopplingar till nationella

infrastrukturer och det strategiska arbetet gällande infrastrukturfrågor hos
medelsförvaltare beaktas.
Särskilt om ärenden som rör nationella och internationella samarbeten
•

Vid beslut om att utse representanter till externa styrelser och kommittéer,
samt andra beslutande eller rådgivande organ, ska eventuella
jävsförhållanden beaktas. Detta gäller även vid beslut om att en tidigare
utsedd representants uppdrag ska förlängas.

4. Bedömning av om jäv föreligger
Följande ska användas som stöd för bedömning av om jäv föreligger.
En bedömning av om jäv föreligger ska alltid göras med utgångspunkt i
förvaltningslagens jävsbestämmelser. Lagbestämmelserna omfattar alla personer
som for Vetenskapsrådets räkning tar del i handläggningen av ett ärende. Det är inte
tjänstebenämningen eller arbetsbeskrivningen utan agerandet i det enskilda ärendet
som är avgörande för om reglerna är tillämpliga. Det innebär att både tjänstemän,
utnämnda granskare och valda ledamöter omfattas av reglerna när de deltar i
handläggningen av ärenden.
I vissa situationer är det tydligt att det är fråga om jäv. Som exempel kan nämnas att
den som ska delta i handläggningen
är part i ärendet (så kallat partsjäv)
•
•
är närstående till part (så kallat närståendejäv)
•
annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning
(så kallat intressejäv).
Andra situationer kan uppfattas som mer oklara eller svårbedömda. Det gäller
särskilt fall av så kallade delikatessjäv. Det är viktigt att alla potentiella
jävssituationer hanteras och bedöms utifrån förhållandena i det enskilda fallet samt
att både arten, omfattningen och varaktigheten beträffande de förhållanden som kan
antas utgöra jäv tas i beaktande.
Exempel på situationer i vilka det typiskt sett föreligger jäv
Som exempel på situationer i vilka jäv typiskt sett föreligger kan nämnas:
•

Vid ekonomiska eller andra beroendeförhållanden. Som exempel på det
senare kan nämnas situationer i vilka en sökande eller medverkande
forskare har uppdrag som utvärderare av den som deltar i handläggningens
kompetens, ansökan, institution eller ämne.

•

Vid pågående eller nyligen avslutade nära samarbeten, till exempel i form
av lärar- eller studentförhållande eller gemensamt bedriven forskning. Ett
doktorand- handledarförhållande bedöms som en jävssituation oavsett hur
lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.

•

Vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet.

•

Vid chefs- eller medarbetarförhållande.

•

När den som deltar i handläggningen i ett annat sammanhang har handlagt
någon fråga som ärendet rör, till exempel i egenskap av företrädare för
annan myndighet eller organisation.

Exempel på situationer i vilka det finns risk förjäv
Som exempel på situationer i vilka det finns risk för jäv kan följande nämnas:
•

Vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som riktlinje bör
deltagande i handläggningen av ett ärende undvikas om vetenskapligt
samarbete och samproduktion ägt rum under den senaste femårsperioden.
En gemensam artikel eller ett gemensamt kapitel i redigerad bok kan vara
tillräckligt för att utgöra samproduktion. Även samproduktion längre tid
tillbaka än fem år kan utgöra jäv. Avgörande är om det i professionell
mening varit fråga om ett nära samarbete, vilket får bedömas från fall till
fall.

•

När den som deltar i handläggningen av ett ärende tillhör samma institution
(särskilt små och medelstora) eller motsvarande självständig ekonomisk
enhet som en sökande eller 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.

5. Hantering av jävssituationer
Följande gäller vid hantering av jävssituationer hos Vetenskapsrådet.
Samtliga ärendetyper
•

Den som är jävig får inte närvara när ärendet avgörs och inte heller i övrigt
delta i handläggningen av ärendet.

•

Jävssituationer, både när jäv föreligger och då jäv prövats men inte ansetts
föreligga, ska dokumenteras under hela handläggningsprocessen.

•

Om en fråga om jäv har väckts av någon utomstående, eller om jävsfrågan
rör någon som inte själv anser sig vara jävig, eller det i annat fall råder
delade meningar om huruvida personen är jävig, ska prövningen av
jävsfrågan snarast överlämnas till myndigheten för avgörande.

Särskilt om ärenden som rör ansökningar om forskningsmedel
Vid handläggning av ansökningar om forskningsmedel är det inte alltid möjligt att
förhindra att jävssituationer uppstår. Det gäller bland annat när en råds-, kommittéeller styrelseledamot ansöker om forskningsmedel. I nu nämnda fall ska skriftliga
yttranden över ansökan inhämtas från minst två utomstående sakkunniga.

6. Kommunikation och information om jävsfrågor
Eftersom frågor och diskussioner om jäv uppkommer inom hela Vetenskapsrådets
verksamhet ska alla som deltar i handläggningen av ärenden känna till och förstå
innehållet i myndighetens jävspolicy och riktlinjerna för hantering av jäv. För att
säkerställa detta gäller följande:
•

Alla anställda ska informeras om jävspolicyn och riktlinjerna för hantering
av jäv.

•

Nyanställda ska ges möjlighet att diskutera innebörden av jävspolicyn och
riktlinjerna som en del av introduktionen till arbetet.

•

Handläggare som är involverade i beredningen av ansökningar ska ges
tillfälle att diskutera jäv och aktuella hanteringsordningar fore och efter
ansökningsberedningen för att ffi fram synpunkter på hur arbetet kan
förbättras.

•

Jävspolicyn och riktlinjerna ska finnas med i beredningshandböckerna.

•

Jävspolicyn och riktlinjerna ska kommuniceras till ämnesråd, råd,
kommitteer, beredningsgruppsordförande och beredningsgruppsledamöter.

•

Chefsjuristen är på ett övergripande plan ansvarig för myndighetens
hantering av jävsfrågor.

