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Rekommendation antagen av SUHF:s förbundsförsamling 
den 19 oktober 2016 angående ansökan om anslutning till 

 

Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer 
för rekrytering av forskare 
 

The European Charter for Researchers1 and The Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers2 
 
 
 

Europeiska Gemenskapens kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den 
Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.  

Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forsknings-
verksamhet samt att stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken.  

I enlighet med Europeiska rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrens-
kraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren 
för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka 
mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap 
samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. 

Sedan rekommendationen utfärdades år 2005 har cirka trehundra lärosäten och forsknings-
institutioner i Europa anslutit sig till stadgan, däribland flera i de nordiska länderna och 
flertalet i Storbritannien. Förutom dessa tillkommer de lärosäten som aktivt förbereder sin 
ansökan. 

Nätverket Euraxess3 - det paneuropeiska nätverk som förser forskare med information om 
karriärmöjligheter i Europa - ger en god överblick över utvecklingen på sin hemsida.  
 
För svenska lärosäten, som redan i dag håller en internationellt hög kvalitativ nivå på sin forsk-
ning och som genom den svenska lagstiftningen ligger långt framme i sociala välfärdsstrukturer 
såväl som forskningsfrihet, skulle ett officiellt antagande av stadgan, d.v.s. i EU-kommissionens 
ögon ett officiellt erkännande, medföra en rad fördelar.  
 
  

1 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter 
2 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/codeOfConduct 
3 http://ec.europa.eu/euraxess/ 
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Till dessa hör främst  
o att bidra till en ökad grad av internationalisering 
o att visa att Sveriges lärosäten står bakom stadgan och stödjer utvecklingen av ett ökat 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom den fria forskningen 
o att ge en signal till omvärlden att svenska lärosäten är proaktiva, värnar internationellt 

samarbete, bryr sig om sitt intellektuella kapital och är attraktiva arbetsgivare 
o att ge ett stärkt anseende 
o att underlätta ansökningsförfarande vid ansökan om forskningsmedel 
o att ge ökade förutsättningar att erhålla finansiella anslag från kommissionen i en 

hårdnande konkurrens. 
 

Att följa stadgan är inte obligatoriskt. Varje svenskt lärosäte tar självt beslut om sin egen verk-
samhet, med beaktande av den svenska lagstiftningen. Ett beslut att följa EU-kommissionens 
stadga för forskare är således ett frivilligt beslut för varje enskilt lärosäte.   
 
Det är SUHF:s uppfattning att en anslutning till stadgan är till fördel för svenska lärosäten. 
SUHF rekommenderar därför sina medlemmar att inleda en process för att ansluta sig. 
 
En arbetsgrupp med specialistkompetens har tillsatts och denna ska tillhandahålla stöd i frågan 
och kan medverka till en nationell samordning. Ett gemensamt arbete med anslutning till stad-
gan kan påbörjas under 2017 och det är SUHF:s förhoppning att många medlemslärosäten vill 
delta. 
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