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Sammanfattning
År 2001 publicerade Högskoleverket rapporten Högskolelärares bisysslor – hur
fungerar högskolans information och kontroll? (2001:29 R). I rapporten kunde
Högskoleverket konstatera vissa brister och lämnade också ett antal rekommendationer till lärosätena.
Högskoleverket har under år 2009 följt upp rapporten från år 2001. Denna
uppföljning syftar till att ge en nationell överblick över hur universitet och
högskolor lever upp till regelverket om högskolelärares bisysslor.
Högskoleverket konstaterar att informationen, kontrollen och uppföljningen av högskolelärarnas bisysslor är mycket bättre år 2009 än år 2001.
Variationen mellan lärosätena är dock stor.
Med några få undantag har universitet och högskolor utförlig och aktuell
skriftlig information om bisysslor. Informationen tar i dessa fall ett helhetsgrepp på bisysslobegreppet och redogör för regelverket och praxis. En absolut
majoritet av lärosätena har en rutin som på olika sätt regelbundet påminner
lärarkåren och övrig personal om regelverket om bisysslor. Samtliga universitet
och högskolor har blanketter eller system för att underlätta lärarnas underrättelser till lärosätet om bisysslor. De flesta lärosäten begär att lärarna ska
inkomma med en redovisning även om de inte har, eller har för avsikt att ta
sig an, bisysslor under den aktuella tidsperioden. I stort sett samtliga lärosäten
uppger att inkomna underrättelser sparas på ett sådant sätt att det är möjligt
att följa lärarnas bisysslor över tid och för allmänheten att ta del av dem.
Vad gäller lärosätenas egen uppföljning så är det långt ifrån alla universitet
och högskolor som har rutiner för att se till att lärosätet centralt har kontroll
över högskolelärarnas bisysslor eller har förvissat sig om att alla delar av organisationen lever upp till regelverket på området. Högskoleverket konstaterar
också att några lärosäten brister i informationen till lärarna. En del lärosäten
saknar rutiner för att regelbundet hålla lärarna informerade om deras skyldigheter. Andra brister består i inte uppdaterad information eller direkt felaktig
information om att lärare med en begränsad sysselsättningsgrad inte behöver
redovisa sina bisysslor.
Genom att lyfta fram goda exempel på, men också brister i, lärosätenas hantering av högskolelärarnas bisysslor, vill Högskoleverket bidra till att universitet och högskolor fortsätter arbeta för att förbättra sin information, kontroll
och uppföljning i enlighet med gällande regler.
Högskoleverket har för avsikt att följa upp de lärosäten som fortfarande inte
lever upp till gällande regler om högskolelärares bisysslor.
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Inledning
År 2001 publicerade Högskoleverket rapporten Högskolelärares bisysslor – hur
fungerar högskolans information och kontroll? (2001:29 R). Rapporten var ett led
i Högskoleverkets arbete med tillsyn. Högskoleverket kunde konstatera vissa
brister och lämnade också ett antal rekommendationer till lärosätena. Högskoleverket uttryckte också sin avsikt att följa upp vilka åtgärder lärosätena
har vidtagit med anledning av rapporten.
Riksrevisionen granskade i sin årliga revision 2006 hanteringen av bisysslor vid 26 universitet och högskolor. De brister som iakttogs avrapporterades
till respektive lärosäte. Bristerna var dock så omfattande att Riksrevisionen
bedömde det som angeläget att redovisa en samlad bild av iakttagelserna i rapporten Högskolelärares bisysslor (RiR 2008:5). I rapporten konstaterade Riksrevisionen bland annat att Högskoleverket inte har någon aktuell överblick
över universitet och högskolors kontroll över högskolelärarnas bisysslor och
rekommenderade Högskoleverket att följa upp sin tillsynsrapport från 2001.
I enlighet med vad som tidigare aviserats har Högskoleverket under år 2009
följt upp rapporten från år 2001. Denna uppföljning syftar till att redogöra för
hur universitet och högskolor lever upp till regelverket i lagar och förordningar
samt Högskoleverkets rekommendationer i rapporten från 2001. Genom att 36
universitet och högskolor (se bilaga 1) har svarat på Högskoleverkets remiss så
ger rapporten den av Riksrevisionen efterfrågade aktuella överblicken.
Då denna rapport är en uppföljning hänvisas läsaren till Högskoleverkets
rapport från 2001 för en djupare genomgång av bisysslobegreppet och bakgrunden till dagens regelverk.
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Högskolelärares bisysslor
Regeringsformen och lagen om offentlig anställning
Det framgår av 1 kap. 9 § regeringsformen att den som fullgör uppgifter inom
den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför
lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Det är mot denna bakgrund
som bestämmelsen om förtroendeskadliga bisysslor i 7 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning, förkortad LOA, ska läsas. Enligt denna paragraf får en
arbetstagare inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon
verksamhet som kan rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. I
7 a § LOA regleras arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagarna om
vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. En arbetstagare ska, enligt 7 b § LOA, på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter
som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.
Enligt 7 c § LOA ska arbetsgivaren besluta att en arbetstagare som har åtagit
sig eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § ska upphöra
med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en
motivering. Slutligen framgår av 7 d § LOA att ordinarie domare och chefer
för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen på eget initiativ ska
anmäla vilka typer av bisysslor de har till arbetsgivaren. Rektorer vid statliga
universitet och högskolor hör till denna grupp myndighetschefer.

Högskolelagen och högskoleförordningen
Intresset av att kunna utnyttja forskningsresultat och forskarnas kunnande i
olika delar av samhället ligger bakom de särskilda reglerna om bisysslor som
avser forskning och utvecklingsarbete, s.k. FoU-bisysslor, för lärare i högskolan.
Av 3 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) framgår att en lärare vid ett universitet eller en högskola vid sidan av sin anställning som lärare får ha anställning
eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar
allmänhetens förtroende för lärosätet. En sådan bisyssla ska hållas klart åtskild
från lärarens arbete inom ramen för anställningen.
Universitet och högskolors lärarkategorier framgår av 4 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100). Dessa är professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade och biträdande lektorer), adjunkter
(inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare. För dessa gäller de särskilda reglerna om FoU-bisysslor. Värt att notera
är att doktorander och amanuenser inte omfattas av lärarbegreppet i 4 kap.
högskoleförordningen.
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I likhet med regelverket i LOA har universitet och högskolor, enligt 4 kap.
31 § högskoleförordningen, en skyldighet att på lämpligt sätt informera sina
lärare om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som inte är förenliga med 3 kap.
7 § högskolelagen. Lärosätet ska också ge sina lärare råd vid bedömningen
om huruvida en viss bisyssla är förenlig med den bestämmelsen. Om en lärare
begär det, ska lärosätet lämna skriftligt besked i frågan. Av 4 kap. 32 § högskoleförordningen framgår att en lärare är skyldig att hålla universitetet eller
högskolan underrättad om de bisysslor som denne har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Lärosätet ska dokumentera underrättelserna. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande
följa vilka bisysslor varje lärare har.
Utöver regelverket om FoU-bisysslor gäller bestämmelserna i LOA om lärares bisysslor.

Centrala avtal
I det centrala kollektivavtalet på det statliga området, allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA), finns bestämmelser om arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor. I 1 kap. 15 § sägs följande:
En arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om
och i vilken omfattning han har en bisyssla. Arbetsgivaren får dock begära en
sådan uppgift endast om han anser att det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter.
Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisysslan om arbetsgivaren anser att den inverkar hindrande på arbetet (arbetshindrande bisyssla).

I 1 kap. 16 § första stycket sägs följande:
Arbetstagare vid myndigheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet
får inte ha anställning eller uppdrag hos ett företag inom området för denna
verksamhet. Arbetstagaren får inte heller ha del i eller själv eller genom någon
annan driva ett sådant företag och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område (konkurrensbisyssla).

Av bilagan 8 till ALFA Specialbestämmelser för läkare framgår följande komplement till 1 kap. 15 §:
En arbetstagare får inte inom sjukvårdsinrättningen eller myndigheten utöva
enskild verksamhet.

Bilaga 8 ersätter läkaravtalet som upphörde att gälla den 1 oktober 2004.
För chefer vid myndigheter under regeringen gäller också chefsavtalet.
Enligt 2 § chefsavtalet är arbetstagaren skyldig att lämna uppgift om och i
vilken omfattning denne innehar eller avser att åta sig bisysslor. Arbetsgivaren
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får besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska upphöra med bisysslan eller
avstå från att åta sig en bisyssla som inverkar hindrande på arbetet.
Det är arbetsgivaren och de lokala arbetsorganisationerna som genom överenskommelse fastställer den lokala chefskretsen. Denna bör normalt omfatta
de arbetstagare som innehar anställningar som organisatoriskt är placerade
direkt under myndighetschefen. Även vissa specialister och arbetstagare som
har ansvar för löneförhandlingar bör ingå i chefskretsen (se 4 § chefsavtalet).
Paragrafen åtföljs av en anmärkning som påpekar att professorer normalt har
ingått i den lokala chefskretsen, men att det nya befordringssystemet på universitet och högskoleområdet medför att arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna numera måste komma överens om vilka professorer som
ska ingå i chefskretsen.
För en genomgång av förarbetena och praxis avseende regelverket om högskolelärares bisysslor hänvisas till Högskoleverkets rapport från år 2001.
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Uppföljning
En samlad överblick
Högskoleverkets bedömningar och rekommendationer i rapporten från 2001
bygger på ett underlag från ett urval av universitet och högskolor, sammanlagt 14 stycken. I denna uppföljningsrapport bygger Högskoleverkets slutsatser
på ett underlag från 36 lärosäten. Högskoleverket vill på så sätt ge en samlad
nationell överblick av i vilken utsträckning och på vilket sätt universitet och
högskolor lever upp till de lagar och förordningar som gäller för högskolelärares bisysslor.
Högskoleverket har ställt sex frågor till universiteten och högskolorna. Frågorna har främst formulerats mot bakgrund av de rekommendationer Högskoleverket lämnade i rapporten 2001 och lyder som följer.
1. På vilket/vilka sätt informerar lärosätet om bisysslor? Bifoga lärosätets
interna regler och informationsdokument.
2. På vilket sätt får lärosätet underrättelse om lärarnas bisysslor?
3. Efterfrågar lärosätet på eget initiativ upplysningar om lärarnas bisysslor?
Bifoga särskild blankett för detta ändamål om sådan finns.
4. På vilket sätt dokumenterar lärosätet underrättelserna om lärarnas bisysslor?
5. Går det med dokumentationens hjälp att fortlöpande följa vilka bisysslor
en lärare har?
6. Hur säkerställer lärosätet att rutinerna efterlevs i alla delar av organisationen?

Universitet och högskolors informationsskyldighet
Informationsskyldigheten för universitet och högskolor regleras i 4 kap. 31 §
högskoleförordningen som lyder:
Högskolorna skall på lämpligt sätt informera sina lärare om vilka bisysslor eller
slag av bisysslor som inte är förenliga med 3 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434).
En högskola skall ge sina lärare råd vid bedömningen om en viss bisyssla är förenlig med den bestämmelsen. Om en lärare begär det, skall högskolan lämna
skriftligt besked i en sådan fråga.
Av 7 a § lagen (1994:260) om offentlig anställning följer att en högskola på
lämpligt sätt skall informera sina anställda om vilka slags förhållanden som kan
göra en bisyssla otillåten enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.
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Högskoleverkets rapport från år 2001

I rapporten från år 2001 konstaterade Högskoleverket att många av de tillfrågade lärosätena hade ett vägledande informationsmaterial om anställdas
bisysslor. Högskoleverket förutsatte att de lärosäten som ännu inte hade ett
vägledande skriftligt material om sina anställdas bisysslor skulle fastställa ett
sådant. Andra lärosäten behövde uppdatera sitt skriftliga material.
Vad gällde universitet och högskolors råd till lärarna om bisysslor och skriftliga besked gjorde Högskoleverket bedömningen att i takt med att informationen om bisysslor når ut till lärarna och att dessa på så sätt blir medvetna om
det regelverk som finns kan behovet av råd och skriftliga besked om bisysslor
antas öka. Högskoleverket ansåg att benägenheten att begära att få ett råd om
eller ett skriftligt besked om en bisyssla är direkt förknippad med hur medveten läraren är om sina rättigheter och skyldigheter i dessa frågor.
Högskoleverket förutsatte att alla lärosäten inom en överskådlig framtid
skulle komma att ha vägledande skriftlig information om bisysslor som görs
lätt tillgänglig för alla arbetstagare. Benägenheten att söka råd och begära
skriftliga besked antas då öka.
Bedömning

Högskoleverket noterar att flera lärosäten har information, blanketter och rutiner som har uppdaterats eller tillkommit under de senaste två åren.
Detta gör att med några få undantag har universitet och högskolor utförlig
och aktuell skriftlig information om bisysslor. I dessa fall tar informationen
ett helhetsgrepp på bisysslobegreppet och redogör för regelverket och praxis.
Informationen tar fasta på förordningstexten och innehåller uppräkningar och
exempel på vad som inte är bisyssla och vad som normalt räknas till såväl til�låtna som förbjudna FoU-bisysslor och övriga bisysslor. Informationen delges
regelmässigt personal vid anställningar och finns tillgänglig på lärosätenas
intranät. En absolut majoritet av universiteten och högskolorna har också en
rutin som på olika sätt påminner lärarkåren och övrig personal om regelverket
om bisysslor regelbundet, ofta årligen. Ett par lärosäten påpekar särskilt att
informationen också finns tillgänglig på engelska.
Några brister kvarstår

Trots att informationen väl möter förordningens krav hos det stora flertalet
universitet och högskolor kan Högskoleverket fortfarande konstatera mer eller
mindre allvarliga brister i några universitet och högskolors information. Ett
par högskolor har fortfarande tämligen kortfattad information. Några lärosäten informerar vid anställningar, men saknar rutiner för att regelbundet hålla
lärarna informerade om deras skyldigheter. På ett universitet är informationen inte uppdaterad och informationen redogör för läkaravtalet som en del av
regelverket om bisysslor. Läkaravtalet upphörde att gälla den 1 oktober 2004.
Två universitet anger att endast lärare som har en sysselsättningsgrad på minst

14

20 respektive 50 procent behöver redovisa sina bisysslor. En sådan begränsning
saknar stöd i förordningstexten.

Universitet och högskolors kontroll och
dokumentation
Högskolelärarnas upplysningsskyldighet och lärosätenas skyldighet att löpande
dokumentera lärarnas bisysslor regleras i 4 kap. 32 § högskoleförordningen
med följande lydelse:
En lärare är skyldig att hålla högskolan underrättad om de bisysslor som han
eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde. Högskolan skall dokumentera underrättelserna. Dokumentationen skall hållas så
ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.
Högskoleverkets rapport från år 2001

Vad gäller universitet och högskolors skyldighet att kontrollera och dokumentera högskolelärares bisysslor rekommenderade Högskoleverket i rapporten
från år 2001 att varje lärosäte skulle fastställa klara och tydliga interna regler
om ett system för lärarnas anmälningar av bisysslor till högskolan. Ett system
som innebär att lärosätet får kontroll över vilka bisysslor en lärare har inom
anställningens ämnesområde bör eftersträvas. Det bör inte finnas någon osäkerhet om lärarna anmäler sina bisysslor eller inte. Anmälningarna bör ske
kontinuerligt och göras så snart förändringar sker i bisyssloinnehavet.
Högskoleverket betonade att anmälningarna inte bara ska dokumenteras
utan att det fortlöpande ska gå att följa vilka bisysslor läraren har. Högskoleverket påminde också om att lärarnas underrättelser är offentliga handlingar
som bör registreras eller i vart fall hållas ordnade på ett lättillgängligt sätt.
Bedömning

Vad gäller lärosätenas rutiner och system märks en avsevärd skillnad från år
2001. Samtliga universitet och högskolor har blanketter eller system för att
underlätta lärarnas underrättelser till lärosätet om bisysslor. Många universitet
och högskolor begär att lärarna ska redovisa sitt bisyssloinnehav årligen. Detta
kan ske genom en samlad påminnelse, som ibland kommer från centralt håll
och ibland från prefekten på berörd institution. Andra lärosäten har valt att
stämma av frågan om bisysslor i utvecklingssamtalen. Ett växande antal lärosäten har också valt att lägga bisyssloinnehav som en del av sina lönesystem
eller administrativa system. Lärarna får i det senare fallet en återkommande
påminnelse om att de ska gå in i systemet och uppdatera sina uppgifter. De
flesta lärosäten begär att lärarna ska inkomma med en redovisning även om
de inte har eller har för avsikt att ta sig an bisysslor under den aktuella tidsperioden.
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Även om samtliga lärosäten har blanketter eller elektroniska formulär är
variationen stor avseende vilka uppgifter universitet och högskolor begär in.
Förutom bisysslans art och omfattning kan blanketterna eller formulären
också innehålla till exempel uppgifter om att lärarna har tagit del av lärosätets
information om bisysslor eller en påminnelse om att lärarna inte får använda
sig av lärosätets resurser för sina bisysslor. Vidare efterfrågas av flera lärosäten
uppskattad inkomst av bisysslan och organisationsnummer på det aktuella
företaget, två uppgifter som underlättar vid en kontroll av lämnade uppgifter.
Många universitet och högskolor har också valt att göra plats för beslutet och
motiveringen till beslutet på blanketten.
I stort sett samtliga lärosäten uppger att inkomna blanketter sparas på ett
sådant sätt att de är möjligt att följa lärarnas bisysslor över tid och för allmänheten att ta del av dem. I den mån administrativa system eller lönesystem
används för att ta in uppgifter om bisysslor, kan bisyssloinnehaven följas i
systemet.
Några brister kvarstår

Ett universitet uppger att det påminner sina lärare vart tredje år att inkomma
med uppgifter om bisyssloinnehav. Enligt förordningen åligger det den
enskilde läraren att underrätta lärosätet om att denne har bisysslor. Universitet
och högskolor bör dock eftersträva kontroll över lärarnas bisysslor. En påminnelse vart tredje år på ett stort lärosäte borgar inte för ett system som innebär
att högskolan har kontroll över vilka bisysslor lärarna har. En konstnärlig högskola uppger att ingen lärare hittills har anmält att de har bisysslor. Ytterligare
några lärosäten saknar rutiner för att begära in uppgifter eller påminna lärarna
och uttrycker att de litar på att lärarna anmäler sina bisysslor så som förordningen föreskriver. Ett lärosäte uppger att det med start hösten 2009 kommer
att diarieföra inkomna underrättelser om bisyssloinnehav.

Universitet och högskolors egen uppföljning
Mot bakgrund av Riksrevisionens kritik i sin rapport från 2008 har Högskoleverket valt att ställa en fråga om hur lärosätena säkerställer att rutinerna
efterlevs i alla delar av organisationen.
Bedömning

Långt ifrån alla universitet och högskolor har rutiner för att se till att lärosätet centralt har kontroll över högskolelärarnas bisysslor eller har förvissat sig
om att alla delar av organisationen lever upp till regelverket på området. Flera
lärosäten satsar dock på att göra rapporteringen och kontrollen av lärarnas
bisysslor till en del av de centrala administrativa systemen. Andra lärosäten
uppger att de ställer krav på att institutionerna i årsredovisningen särskilt redovisar utvecklingen av lärarnas bisysslor. Andra exempel på uppföljning är att
all redovisning av bisysslor, antingen i sin helhet eller som kopior, sänds till
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personalenheten på lärosätet. I flera fall uppger universitet och högskolor att
personalenheten samlar in eller sammanställer bisyssloförteckningar. Ytterligare exempel är att högskolelärarnas bisysslor har varit föremål för granskning
av internrevisionen samt att flera lärosäten genomför stickprov av anmälningarna mot Bolagsverkets bolagsregister.

Sammanfattande slutsatser
Såväl Högskoleverkets tillsyn som Riksrevisionens revision av högskolelärarnas bisysslor får antas ha bidragit till att informationen, kontrollen och uppföljningen är mycket bättre år 2009 än år 2001. Det är fortfarande stor variation mellan lärosätena och en del arbete återstår innan samtliga universitet och
högskolor lever upp till regelverket.
Genom att i den här rapporten lyfta fram goda exempel på, men också brister i, lärosätenas hantering av högskolelärarnas bisysslor, vill Högskoleverket
bidra till att universitet och högskolor fortsätter arbeta för att förbättra sin
information, kontroll och uppföljning i enlighet med gällande regler.
Umeå universitet fortsätter att vara ett gott exempel på hur ett lärosäte
kan arbeta med dessa frågor och deras redovisning till Högskoleverket på
denna uppföljning bifogas därför rapporten (bilaga 2). Högskoleverket vill
dock påpeka att det är av vikt att varje lärosäte anpassar informationen och
rutinerna till sina egna förutsättningar.
Högskoleverket har för avsikt att följa upp de lärosäten som fortfarande inte
lever upp till gällande regler om högskolelärares bisysslor.
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Bilaga 1
Lärosäten som medverkar i uppföljningen
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Högskolan Kristianstad
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Kungliga Musikhögskolan
Mälardalens högskola
Operahögskolan
Högskolan i Skövde
Gymnastik- och idrottshögskolan
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Teaterhögskolan
Kungliga Tekniska högskolan
Högskolan Väst
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
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Bilaga 2
Redovisning från Umeå universitet
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