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   Ahlström och Terserus stiftelse 
 
 
Instruktioner för halvårsrapporterna  
 
De formella kraven på halvårsrapporterna är följande:  
Rapporterna utgör underlag för fortsatt innehav av stipendiet. Ingen rapport – inga pengar! 
Eftersom tillträdesdatum för stipendiet kan variera, kan även rapporteringstillfällena variera, 
men för de flesta stipendiater gäller att halvårsrapport ska skickas in senast den 1 juni och 
den 1 december. 
 
Den som innehaft stipendiet under maximalt två år ska även skicka med en slutrapport, som 
skickas in senast en månad efter avslutad stipendieperiod. 
 
För doktorander gäller att handledare ska vidimera rapporterna. För den slutliga bedömningen 
av rapporterna finns akademisk kompetens tillgänglig inom stiftelsens styrelse (för 
närvarande fem professorer). 
 
De innehållsmässiga kraven på halvårsrapporter är i stora drag följande:  
 
De forskningsplaner som stipendiaterna har ingivit tillsammans med sina ansökningar är utan 
undantag utförliga, välformulerade och intresseväckande. Då rapporten ska skrivas är det 
lämpligt att stipendiaten tar fram sin forskningsplan och utifrån denna plan utformar 
rapporten, som minimalt bör innehålla följande information: 
- vad som har gjorts under det gångna halvåret 
- om målen i forskningsplanen är orubbade 
- om avvikelser från planen har gjorts och i så fall varför 
- om forskningsantaganden av väsentlig art har belagts eller avvisats 
- om planerna för kommande halvår 
- om de personliga villkoren för verksamheten har förändrats 
 
I slutrapporten görs även en bedömning av möjligheten att uppnå meriteringsmål såsom 
doktorsexamen eller docentur 
 
För stiftelsen är uppgifter av de nämnda slagen väsentliga för bedömningen av 
stipendieverksamheten och i vad mån den leder mot det allmänna målet att stödja och främja 
kollektivet av goda kvinnliga forskare. 
 
En väl utformad rapport är därför betydelsefull inte endast för den enskilde stipendiaten utan 
för hela stipendieverksamheten. 
 
Underskriven rapport skickas per post till professor Mats Widgren, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. De ska även skickas per e-post till 
professorerna gunnel.engwall@su.se, karin.helander@teater.su.se och 
mats.widgren@humangeo.su.se . 
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