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POLICY FÖR STÖD TILL FORSKNING OCH ANDRA ÄNDAMÅL

Svenska litteratursällskapet i Finland  ger stöd åt vetenskap, kultur och utbildning för att 
förverkliga sällskapets syfte, som är:

 att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst 
och utveckling i Finland, 

 att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen, samt 
 att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och understöd.  

SLS stöder även annan verksamhet på basis av enskilda donationer.

1. Mål för verksamheten är

1.1. att stödja och bedriva forsknings-, insamlings-, utgivnings- och 
digitaliseringsverksamhet av hög kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskaper

1.2. att möjliggöra översiktsverk om det svenska i Finland 
1.3. att göra forskningen mångsidigare och mer internationell samt främja även 

mångvetenskaplig forskning och ge forskarna möjlighet att mötas över 
ämnesgränserna 

1.4. att stödja forskningen genom att ordna seminarier, konferenser och kurser
1.5. att möjliggöra populärvetenskapliga, kulturella och konstnärliga arbeten och 

verksamheter som berör det svenska i Finland
1.6. att tillgängliggöra resultat och material för forskarsamfundet och allmänheten i 

enlighet med SLS policy för öppen tillgång till vetenskap och kulturarv

2. Målen för verksamheten uppnås genom 

2.1. att finansiera forskningsprojekt, infrastrukturprojekt och översiktsprojekt
2.2. att bevilja stipendier och understöd
2.3. att utdela priser
2.4. att finansiera postdoktorala befattningar
2.5. att upprätthålla vetenskapliga nämnder och avlöna nämndforskare

3. Forskningsprojekt

3.1. Forskningsprojekt baserar sig på vetenskaplig forskning och syftet är att skapa ny 
kunskap.
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3.2. Vetenskapliga rådet och finansrådet fastställer årligen anslag för forskningsprojekt i 
SLS budget. Vetenskapliga rådet kan fastställa tema och inriktning samt beloppet som 
kan sökas.

3.3. Projekten evalueras av externa utvärderare. 
3.4. Medlen för forskningsprojekten kanaliseras  via universitet och högskolor, som blir 

arbetsgivare för forskarna.  
3.5. SLS vetenskapliga råd tillsätter  styrgrupper för projekten. 
3.6. SLS utgår från att projekten eftersträvar att publicera sig nationellt och internationellt.

4. Översiktsprojekt 

4.1. Avsikten med översiktsprojekten är att göra en djupgående analys och 
sammanfattning av befintlig forskning, men projekten kan även delvis inbegripa ny 
forskning. Slutresultatet är vanligtvis översiktsverk.

4.2. Vetenskapliga rådet och finansrådet fastställer anslag för översiktprojekt i SLS budget. 
Vetenskapliga rådet kan fastställa tema och inriktning för utlysning samt beloppet 
som kan sökas.

4.3. Projekten placeras antingen vid ett universitet eller högskola, annan organisation eller 
vid SLS.

4.4. SLS utgår från att projekten eftersträvar att publicera sig främst på svenska.

5. Infrastrukturprojekt 

5.1. Infrastrukturprojekten är insamlingsprojekt, utgivningsprojekt och 
digitaliseringsprojekt.

5.2. Insamlingsprojekt strävar till att bredda  arkivbeståndet i SLS arkiv i enlighet med 
arkivets samlingsprofiler. Insamlingen kan vara i form av bl.a. frågelistor, upprop eller 
intervjuer. Insamlingsprojekt kan också innefatta digitalisering av det insamlade 
materialet.

5.3. Utgivningsprojekt är textkritiska källutgåvor eller textkritiska utgåvor av enskilda 
personers skriftliga kvarlåtenskap samt projekt som resulterar i kommenterade 
materialhelheter eller databaser. Utgivningsprojekt kan också innefatta digitalisering 
av materialet.

5.4. Digitaliseringsprojekt är förslag till digitalisering av större materialhelheter. 
Vetenskapliga rådet och finansrådet fastställer anslag för infrastrukturprojekt i SLS 
budget. Vetenskapliga rådet kan fastställa tema och inriktning för projektutlysning.

5.5. Infrastrukturprojekten placeras i SLS organisation och SLS är vanligtvis arbetsgivare för 
personer sysselsatta i dessa projekt. Även köptjänster och arvoderingar är möjliga.

5.6. SLS kan tillsätta styrgrupper eller redaktionsråd, som handhar uppföljningen av 
projekten.

6. Stipendier och understöd

6.1. Stipendier och understöd beviljas ur olika fonder och av vetenskapliga nämnder enligt 
beslut av vetenskapliga rådet. 

6.2. Stipendier kan i regel sökas för högst ett år, men de vetenskapliga nämnderna kan  
besluta att utlysa även två- till treåriga arbetsstipendier för vetenskaplig forskning.
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6.3. Stipendie- och understödsfondernas avkastning budgeteras enligt ämnesområde 
beaktande fond- och donationsvillkor. Vetenskapliga rådet besluter om beviljandet av 
stipendier på förslag av de vetenskapliga nämnderna,  forskningsnämnden eller 
stipendienämnder.

7. Postdoktorala befattningar

7.1. De vetenskapliga nämnderna kan, inom ramen för den fastställda stipendiebudgeten, 
utlysa minst ettåriga postdoktorala befattningar som förläggs till universitet eller 
högskola i Finland

7.2. Vetenskapliga rådet kan besluta att en befattning utlyses gemensamt av flera 
discipliner. 

8. Forskningsetik och evaluering

8.1. SLS har förbundit sig att i verksamheten följa god stiftelsepraxis och god 
vetenskaplig praxis, i enlighet med Forskningsetiska delegationens och Delegationen 
för stiftelser och fonders anvisningar. 

8.2. Resultaten av utdelningen evalueras enligt av SLS fastställda principer.

9. Pris

12.1. Pris utdelas ur olika fonder för vetenskapliga och skönlitterära verk samt för andra 
ändamål enligt beslut av vetenskapliga rådet.


