Utdrag ur Riktlinjer för examination på forskarnivå vid
Högskolan i Halmstad – text avseende jäv
Avseende disputation
Ledamöter i betygsnämnden samt opponent får inte vara jäviga. Detta gäller i förhållande till
såväl respondent som handledare. Jäv definieras i 16 § förvaltningslagen, se utdrag ur lagen
nedan.
I samband med anmälan om disputation intygar huvudhandledare med sin underskrift att
denne har tagit hänsyn till grunder för jäv i förslaget och har lämnat information om grunder
för jäv till föreslagen opponent och betygsnämndsledamöter.
Jäv
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.
Vid prövning av jäv i förhållande till 16 § p. 4 förvaltningslagen sker bedömning enligt
nedanstående två nivåer.
Nivå 1: Förhållande som inte ska föreligga:
Att föreslagen person stått i doktorand-/handledarrelation till huvudhandledaren.

Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203
Sida 1 (3)

Nivå 2: Förhållanden som bör undvikas och som ska anmälas i samband med anmälan om
disputation:
Att föreslagen person stått i doktorand-/handledarrelation till biträdande handledare.
Att föreslagen person haft vetenskaplig samproduktion med handledare eller respondent
under de senaste fem åren.
Att föreslagen person deltagit i gemensamma forskningsprojekt med handledare eller
respondent under de senaste fem åren.
Även förhållanden utöver de här uppräknade som kan rubba förtroendet för föreslagen
person bör undvikas och ska anmälas i samband med anmälan om disputation.

Avseende licentiatseminarium
En framstående forskare inom relevant ämnesområde bör utses som opponent. Examinator
och opponent får inte vara jäviga. Detta gäller i förhållande till såväl respondent som
handledare. Jäv definieras i 16 § förvaltningslagen, se utdrag ur lagen nedan.
I samband med anmälan om licentiatseminarium intygar huvudhandledare med sin
underskrift att denne har tagit hänsyn till grunder för jäv i förslaget och har lämnat
information om grunder för jäv till föreslagen opponent och examinator.
Jäv
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.
Vid prövning av jäv i förhållande till 16 § p. 4 förvaltningslagen sker bedömning enligt
nedanstående två nivåer.
Nivå 1: Förhållande som inte ska föreligga:
Att föreslagen person stått i doktorand-/handledarrelation till huvudhandledaren.
Nivå 2: Förhållanden som bör undvikas och som ska anmälas i samband med anmälan om
licentiatseminarium:
Att föreslagen person stått i doktorand-/handledarrelation till biträdande handledare.
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Att föreslagen person haft vetenskaplig samproduktion med handledare eller respondent
under de senaste fem åren.
Att föreslagen person deltagit i gemensamma forskningsprojekt med handledare eller
respondent under de senaste fem åren.
Även förhållanden utöver de här uppräknade som kan rubba förtroendet för föreslagen
person bör undvikas och ska anmälas i samband med anmälan om licentiatseminarium.
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