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Humanis t i ska  faku l tets ledn ingen 
 
 
 

 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning av prioritering inför utdelning 
 
Generellt för alla fonder/stiftelser: 
Sökande med väl genomarbetade ansökningar, prioriteras vid stark konkurrens högre. Med väl 
genomarbetad ansökan avses att den innehåller en beskrivning av ändamålet, hur ändamålet 
förhåller sig till den egna forskningsuppgiften och/eller undervisningen samt en motivering till hur 
ändamålet kommer att gagna forskningsuppgiften och/eller undervisningen. Högt vitsordade 
doktorander prioriteras framför lägre vitsordade. Sökanden med anställning vid Campus 
Helsingborg anses inte tillhöra humanistiska fakulteten.  
 
Sökande som från och med vårterminen 2006 beviljats stipendium utlysta som rese- och 
forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten, och inte inlämnat en redogörelse av stipendiets 
användning, kommer i regel inte ifråga för ny utdelning av dessa stipendier förrän en redogörelse 
lämnats in. För anvisningar för inlämnande av redogörelse, se beslut om stipendieutdelning.   
 
Ansökningar om medel för eget uppehälle (”egen lön”), särskilt för avslutande av forskarutbildning, 
prioriteras i regel lägre. Medel för traktamente medges inte liksom resor till och från hemorten. För 
sent inkomna ansökningar handlägges ej. 
 
Stiftelsen Sven Kristenssons resestipendiefond 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Resebidrag till studerande som vid Lunds universitet avlagt fil kand-, fil mag examen (motsv) eller 
fil lic examen i antikens kultur och samhällsliv eller konstvetenskap och som fortsätter studierna i 
något av dessa ämnen. Stipendierna är avsedda för studieresor i Italien, Grekland eller Frankrike. 
Studierna i Frankrike ska i första hand avse studier i romansk och gotisk arkitektur och konst samt 
rörande Sydfrankrikes klassiska minnesmärken. Vissa släktingar till donatorn, som studerar angivna 
ämnen vid Lunds universitet, äger företräde till stipendium.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Inga övriga prioriteringar gjorda.   

 
Stiftelsen Martha Larssons fond för vetenskaplig forskning 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag till litteraturvetenskaplig forskning med inriktning mot svenska författare födda efter år 
1900. Forskningsresultaten bör i utförlig eller komprimerad form publiceras, gärna i form av 
kulturartiklar, inom tre år från det medlen utgått.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag lämnas där det av ansökningarna tydligt framgår att ändamålet faller inom ramen för 
forskning med inriktning mot svenska författare födda efter år 1900.  
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Stiftelsen Lunds stads jubileumsfond: 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag till forskningsresor för lärare vid universitetet. 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag lämnas i första hand för forsknings- eller konferensresor och dylikt till sökande som innehar 
läraranställning.  

 
Stiftelsen Malmö stads jubileumsfond: 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag till forskningsresor för lärare vid universitetet. 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag lämnas i första hand för forsknings- eller konferensresor och dylikt till sökande som innehar 
läraranställning. 

 
Stiftelsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning: 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag bland annat till forsknings- och studieresor åt kvinnliga lärare och kvinnliga studerande vid 
universitetet.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag ges främst till lärare (kvinnor) och högt vitsordade doktorander och studerande (kvinnor) för 
resor. 

 
Stiftelsen Fil dr Uno Otterstedts fond för främjande av vetenskaplig forskning och 
undervisning 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Stöd till forskare och lärare, som är verksamma vid Lunds universitet, för vetenskaplig forskning och 
undervisning, företrädesvis i humanistiska ämnen. 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag för publicering av forskningsresultat eller avhandlingar prioriteras lågt. Sökande som är 
disputerade utan försörjning från universitetet prioriteras ej då de inte kan bedömas vara lärare eller 
forskare verksamma vid universitetet. Resor till möten, konferenser och kongresser där sökande 
presenterar eget bidrag prioriteras i regel högre än resor med deltagande utan egen presentation.   

 
Stiftelsen Dagmar Perssons fond 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag till forskning inom filosofi – etik 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Utdelning prioriteras där det av ansökningarna tydligt framgår att ändamålet faller inom ramen för 
forskning inom filosofi och etik. 
 
Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond, resebidrag (beslut om utdelning fattas av Rektor): 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag kan utgå till graduerade forskare vid humanistiska fakulteten (innehavare av tjänst som 
professor, högskolelektor, forskarassistent omfattande minst 50%) 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Föreslagen utdelning gäller enbart för ändamålet resor. Forskare likställs med forskarassistenter. 
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Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond, stöd åt humanistisk forskning (beslut om utdelning 
fattas av Rektor): 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag kan till exempel utgå till utrustning, anordnande av symposier, inbjudan av gästforskare. 
Anslag utgår inte till egen lön eller till anställda inom projekt. Undantag gäller tillfällig expert- eller 
assistenthjälp, där det dock inte får innebära anställning som kan ha tjänstegrundande konsekvenser. 
Anslagen får heller inte innebära långsiktiga åtaganden.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Föreslagen utdelning grundar sig på en prioritering av medel för utrustning, anordnande av 
symposier och inbjudan av gästforskare. I forskningsuppgiften ingår den så kallade tredje uppgiften, 
vilket gör att konferensresor och dylikt kan komma ifråga för tilldelning av medel. Resor till möten, 
konferenser och kongresser där sökande presenterar eget bidrag prioriteras högre än resor med 
deltagande utan egen presentation. Bidrag för tryckning av avhandling har prioriterats lägre. 
 
Stiftelsen Narenda V. Soosanias forskningfond (beslut om utdelning fattas av Rektor): 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Medel utdelas för forskning inom mysticismen.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag föreslås utgå där det av ansökningarna tydligt framgår att ändamålet faller inom ramen för 
forskning inom mysticismen. 
 
Stiftelsen Carl Swartz minnesfond 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag dels till forskningsändamål till obefordrad vetenskapsidkare eller studerande vid universitetet 
dels för vetenskaplig undervisning eller föreläsning till vetenskaplig sammanslutning eller enskild 
föreläsare.  
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Inga övriga prioriteringar gjorda.   
 
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Bidrag till sådana resor som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk 
forskning. Bidrag ska främst beviljas yngre forskare. Undantagsvis kan bidrag utgå till resekostnader 
för utländska gästforskare. 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag prioriteras till resor för främst yngre forskare, det vill säga doktorander, disputerade och 
lärare, högst 40 år gamla. Resor till möten, konferenser och kongresser där sökande presenterar eget 
bidrag prioriteras i regel högre än resor med deltagande utan egen presentation.   
  
Stiftelsen Landshövding Per Westlings minnesfond 
Stiftelsens angivna ändamål: 
Anslag ur fonden utgår till understöd av vetenskaplig forskning vid Lunds universitet samt för 
bidrag till studieresor åt såväl äldre som yngre vetenskapsmän vid universitetet. 
 
Humanistiska fakultetsledningens bedömning: 
Bidrag prioriteras till lärare och högt vitsordade doktorander för konferensresor, forskningsresor och 
inköp av material, tryckning och annat som understöder forskning. Resor till möten, konferenser 
och kongresser där sökande presenterar eget bidrag prioriteras i regel högre än resor med deltagande 
utan egen presentation.  


