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Information om jäv, intressekonflikter och bindningar 

Inledning 

Nedan beskrivs Inera AB:s syn på jäv, bindningar och intressekonflikter av olika slag, och riktar 

sig främst till de experter och sakkunniga som är aktuella för uppdrag åt Inera AB. 

Om Inera AB väljer att inte anlita en expert behöver detta inte innebära ett ifrågasättande av 

dennes kompetens, utan kan även ses som ett sätt att hantera de krav på objektivitet, saklighet 

och opartiskhet som ställs på Inera AB. 

Jävsgrunder 

Det finns olika typer av jävsgrunder: 

Intressejäv – där ärendets utgång kan leda till nytta eller skada för experten. Intressejäv kan till 

exempel vara aktuellt om experten äger en större post aktier i ett bolag verksamt inom det 

aktuella expertområdet. 

Delikatessjäv – som är mer övergripande och som gäller om det finns någon omständighet som 

kan rubba förtroendet för experten och därmed också för Inera AB. Som exempel på 

delikatessjäv kan följande situationer nämnas: 

 Aktieinnehav i ett bolag verksamt inom det aktuella expertområdet i kombination med 

någon annan omständighet. 

 Vänskap eller ovänskap med part eller intressent, eller andra förhållanden gentemot part, 

som kan framkalla misstankar om partiskhet. 

 Tidigare eller pågående ställningsstagande, engagemang eller uppdrag som kan 

framkalla misstankar om partiskhet. 

 Jävsgrunderna är tillämpliga även på släktingar och andra närstående. 

Jävsdeklaration 

Det är angeläget att de experter som Inera AB anlitar själva beaktar frågan om jäv eller 

intressekonflikter. Alla externa experter som anlitas måste fylla i jävsdeklarationen. 

Om redovisade förhållanden ändras är experten skyldig att lämna en ny uppdaterad deklaration. 

Experten har själv ansvaret för att eventuella intressekonflikter och bindningar redovisas och 

kan bedömas av Inera AB. Experten ska självmant tillkännage omständigheter som kan antas 

utgöra jäv eller som på annat sätt kan skada trovärdigheten för Inera AB.  
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Jävsdeklaration 

Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra bindningar.  

Används för personer som arbetar på uppdrag av Inera AB. 

Personuppgifter  

För- och efternamn   

Personnummer  

Arbetsplats  

Yrkestitel  

Uppdrag vid Inera AB 
Denna deklaration gäller mitt uppdrag i projekt/tjänst: 

 

1 Har du, eller har du under de senaste fem åren haft, någon fastare anknytning 
till företag eller intressent inom det aktuella uppdragsområdet? 

 Konsult åt ett företag 

 

 Eget företag med verksamhet som rör uppdraget 

 Anställd (hel- eller deltid) i ett företag  Annan fastare anknytning 

2 Har du, eller har du under de senaste fem åren haft, något uppdrag för företag 
eller intressent som berör det aktuella uppdragsområdet? 

 Medverkan i marknadsföring eller 
produktutveckling 

 Av företag arvoderad föreläsning avseende 
forskning och ditt kunnande 

 Sakkunnig/expert/vetenskaplig råd åt företag  Annan typ av uppdrag för företag eller intressent 

3 Andra former av bindningar till företag eller intressent? 
 Släktskap  Lån i företag 

 Aktier i företag  Annan typ av bindning av företag 

    

Om du kryssat i någon av rutorna ovan, ange företag eller intressent, arbetsbeskrivning, om ersättning utgått 

och år eller typ av bindning: (Hänvisa till bifogat underlag om det saknas utrymme.) 

 

 Jag har inte några förhållanden av arten som efterfrågas i punkterna 1-3 att redovisa. 

Jag förbinder mig snarast att underrätta Inera AB om jag inom tiden för pågående uppdrag åtar mig uppdrag eller får 

sponsring av företag, branschorganisation eller annan intressent, som strider mot Ineras intressen och krav på 

objektivitet och opartiskhet. Jag är medveten om att den upprättade deklarationen utgör en allmän handling, som 
normalt är offentlig. 

 Jag har tagit del av Inera AB:s information om jäv, intressekonflikter och bindningar, se nästa sida. 

 

   

Ort och datum     Namnunderskrift 

 


