
 
 

Vet du när  
du är jävig?
Guide för alla medarbetare  

Mer information
• Den gemensamma värdegrunden för statsanställda 
• Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv
• Statskontoret: Jäv i offentlig tjänst 
• UKÄ:s vägledning för rättssäker examination  

 
Diskutera i din arbetsgrupp
Statskontoret är myndigheten som säkerställer en  
effektiv statsförvaltning och arbetar mot korruption i  
staten. De har tagit fram en serie dilemmaövningar ni  
kan diskutera för att träna förmågan att upptäcka och 
förutse komplexa och etiskt svåra situationer.

Länkar till materialet ovan finns samlade på:
medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/ 
forskningsstod/jav

FRAMTAGEN VID 
INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN 

Här hittar du vägledning om:
– vad lagen säger om jäv
– tillfällen när du alltid eller kanske är jävig
– vad du gör om du misstänker att du är jävig

Ansvarig utgivare: Jan Borén, prefekt  
Produktion: Institutionen för medicin

Det här materialet är rådgivande.  
Kontakta universitetets jurister om 
du har frågor. Har du synpunkter på 
innehållet i broschyren? Kontakta  
kommunikation@medicine.gu.se



Vad innebär det att vara objektiv?
Att följa objektivitetsprincipen innebär att vara saklig och opartisk. 

• Saklighet handlar om vad man grundar ett beslut på. Det ska vara tydligt 
vad beslut grundas på och alla som bedöms i beslutet ska behandlas lika. 

• Opartiskhet handlar om hur beslutsprocessen uppfattas utifrån av andra, 
något som är viktigt att förstå när det gäller jäv. 

Handlar om allmänhetens förtroende
För att kunna agera sakligt och opartiskt behöver du vara uppmärksam på  
intressekonflikter. Jäv är en omständighet som påverkar din opartiskhet. Den 
invändningen riktas mot kallas jävig. För att jäv ska föreligga krävs det inte att 
du verkligen är partisk. Bara att en omständighet utgör en risk för partiskhet 
eller att andra kan misstänka att du är partisk kan ibland vara tillräckligt. 

Därför är det lämpligt att utgå från en försiktighetsprincip, det vill säga att inte 
befatta dig med ärenden om det finns en risk att du är jävig. Vid rekryteringar 
kan det ibland vara klokt att avstå från att medverka om någon kan ifrågasätta 
ditt deltagande, så att ärendet hanteras korrekt och inte tar onödigt lång tid.

Alla medarbetare vid Göteborgs universitet är statsanställda 
och ska följa den gemensamma värdegrunden där objektivitet 
ingår. Därför är det viktigt att du känner till vad jäv innebär.  
Reglerna kring jäv handlar ytterst om att motverka korruption. 

Det här säger lagen (regeringsformen 1:9)
 
”förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför 
lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”
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Ska motverka korruption
Alla myndigheter ska utföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och 
rättssäkert sätt och anställningar ska baseras på förjänst och skicklighet.  
Reglerna om jäv finns ytterst för att upprätthålla allmänhetens förtroende och 
för att motverka korruption, till exempel i form av vänskapskorruption och 
informella nätverk. 

Jäv regleras i flera lagar. Det som är relevant för universitet finns i  
förvaltningslagen. Reglerna kring jäv har två syften, dels att förhindra att 
någon påverkar handläggning och beslut på ett otillbörligt sätt, dels att  
förebygga misstankar om att beslut inte tas på sakliga grunder.

Då bör du tänka på jäv
Du ska alltid beakta jäv om du handlägger eller fattar beslut i ett ärende. Det 
gäller till exempel om du ska sitta i betygsnämnden under en disputation, eller 
om du deltar i en rekrytering, till exempel som sakkunnig. Exempel på andra 
tillfällen är om du ska bedöma en ansökan, delta i en utnämning, besluta  
om utdelning av ett pris, eller vara examinator på en kurs. Läs mer 
om vad som gäller inom undervisning på sidan 7. 
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Det här säger förvaltningslagen, 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.

 
 

När kan jag som forskare vara jävig?
 
Exempel på situtioner där du som regel är jävig
• Om du är part i ärendet.
• Om du är närstående till part.
• Om du eller närstående kan antas bli påverkad av beslutet.
• Om du är ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet.
• Vid uppenbar vänskap, ovänskap eller meningsskiljaktighet.
• Vid ekonomiska eller andra beroendeförhållanden. 
• Om du både medverkar som sökande och deltar som  

granskare eller utvärderare i samma ärende. 
• Om du deltar i handläggningen i ett annat sammanhang, till 

exempel inom annan myndighet eller organisation.
• Vid pågående eller nyligen avslutade nära samarbeten, till 

exempel lärar-studentförhållande eller gemensam forskning. 
• Ett doktorand- handledarförhållande bedöms som en 

jävssituation oavsett när samarbetet ägde rum.
 
Exempel på situationer där det finns risk för jäv
• Vid gemensamt författarskap av böcker och artiklar. Som 

riktlinje bör handläggning av ett ärende undvikas vid  
vetenskapligt samarbete och samproduktion de senaste fem 
åren. Jävet kan var längre tillbaka än fem år om det är ett 
profesionellt nära samarbete.

• När du är engagerad på ett sådant sätt att misstanke kan 
uppkomma att du inte kan göra en opartisk bedömning.  

Exempel på situtioner där du som regel inte är jävig
• En anställning inom samma institution, klinik, avdelning 

eller sektion behöver i sig inte vara jävsgrundande.
• Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar  

betydelse, till exempel om du bara ska registrera ett ärende 
eller betala ut en lön. 

 
Det är viktigt att alla potentiella jävssituationer hanteras och 
bedöms utifrån det enskilda fallet. Exemplen ovan är hämtade  
ur Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv. 
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Vad gör jag om jag är - eller kan vara jävig?
Om du är jävig eller misstänker att du kan vara jävig ska du avstå från all 
beröring med ärendet. Du får inte delta i handläggningen, oavsett om det är 
som sakkunnig, föredragande eller beslutsfattare. Du ska inte heller närvara 
när ärendet avgörs. I vissa fall kan du ha en specialkompetens som är svår att 
ersätta. Då är det extra viktigt att snabbt meddela att du kan vara jävig. Om 
du är osäker i jävsfrågan bör du alltid rådgöra med din chef.

Ditt personliga ansvar
Du är skyldig att uppge vissa saker till arbetsgivaren, till exempel vilka  
bisysslor du har, men arbetsgivaren kan och ska inte känna till allt om dig och 
dina relationer. Det innebär att du har ett stort personligt ansvar att bedöma 
när du kan vara jävig och en skyldighet att meddela det till din chef, eller den 
som håller i ärendet. Däremot behöver du inte uppge varför du är jävig. 

Organisationens ansvar
Myndigheter har ett ansvar att göra det lätt för medarbetarna att göra rätt. 
Alla anställda ska få rätt information och förstå vilka regler som gäller och hur 
de anmäler jäv. Du som är chef har ett särskilt ansvar att vara en god förebild 
genom att vara transparent, agera med gott exempel och visa dina  
medarbetare att du tar frågan om jäv på allvar.

Det här säger förvaltningslagen, 17-18 §
 
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.

Har du frågor?

Det här materialet är rådgivande. Särskilda omständigheter kan alltid  
föreligga. Är du osäker eller har frågor? Kontakta universitetets jurister.  
Kontaktuppgifter hittar du via länken nedan. 

medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskningsstod/jav

Vad gäller inom undervisning?
En jävssituation kan bara föreligga när du ska göra en bedömning eller fatta 
ett beslut. Det finns inga hinder mot att undervisa, eller vara kursansvarig om 
du har någon form av personlig relation till en student. Däremot ska du alltid 
beakta jäv vid examinationer, eller om du hjälper till med rättning av en  
examination. Det gäller även alla former av beslut, till exempel om studenten 
har rätt till särskild hjälp under examination på grund av funktionsnedsättning, 
eller beslut om tillgodoräknande inom ramen för en kurs. 

Jävsregler vid examination
Examinationer ska präglas av rättssäkerhet och likabehandling. En examinator 
är skyldig att agera sakligt och opartiskt i betygsärenden. Vid skriftliga salstentor 
ska examinationsunderlaget anonymiseras. Om det finns en omständighet som 
kan rubba förtroendet för din opartiskhet är du jävig och får inte delta i  
examinationer eller fatta beslut som rör studenten. Det är §16-18 i förvaltnings- 
lagen som reglerar jäv för lärare (se faktarutorna på sidan 4 och 6). Du kan 
handleda och examinera en student på grund- och avancerad nivå även om ni 
har sampublicerat, däremot ska du beakta övriga jävsgrunder. Vid självständiga 
arbeten på grund- och avancerad nivå om minst 15 hp ska handledare och 
examinator inte vara samma person, om inte särskilda skäl motiverar det.

Meddela jäv till prefekt
Om jäv uppkommer ska du meddela prefekt. Föreligger misstanke om jäv vid 
kursstart ska byte av examinator ske så snart som möjligt, redan före den första 
examinationen. Det är viktigt att du sätter dig in i reglerna för examination. 
Du kan ladda ner regler för examination på grund- och avancerad nivå vid 
Göteborgs universitet och Universitetskanslersämbetets vägledning  
för rättssäker examination via länken nedan.


