
STIPENDIETIPS 

 
 

 

Det lönar sig verkligen att vara bekant med Lunds universitets egen stipendieportal. 

Genom den har man möjlighet att söka Universitets- och Nationsstipendier, Resestipendier 

(bl.a. Lundabygdens Sparbanks resestipendiefond) och även Fakulteternas rese- och 

forskningsbidrag (de senare vänder sig främst till forskare, men vissa kan sökas även av 

grundstudenter). Ansökningstillfälle finns i början av varje termin. Du når portalen via 

följande adress: 

 

https://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-stipendier-och-ekonomi/stipendier 

 

Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet finns i Lund och utlyser plötsligt stipendier 

via sin hemsida. Håll koll på: https://projekt.ht.lu.se/samfundet/om-samfundet/  

 

Kungliga Vetenskapsakademien sponsrar bl.a. Humaniora & Teologi. Se länken:  

www.kva.se 

 

Aftonbladets grundare Lars Hierta har en stiftelse i sitt namn som gärna främjar yngre 

begåvade personer: www.larshiertasminne.se 

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse är väl värd att söka medel från: 

https://www.haxsonj.se/index.html  

 

Håll också koll på vad Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse hittar på. Plötsligt 

beslutar man om att utlysa stipendier med någon viss inriktning: 

www.axsonjohnsonfoundation.org 

 

Anérs stiftelse ger bidrag till humanistisk forskning och verksamhet: 

www.anerstiftelsen.com 

 

De må låta gammaldags, men det finns pengar att hämta från Stiftelsen Telefondirektören 

H.T. Cedergrens Uppfostringsfond, och från Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs 

Uppfostringsfond. Se länken: 

www.uppfostringsfonderna.se/ 

 

Stiftelsen Lyceum delar ut stipendier för språkstudier i fransk- eller tyskspråkigt land. Sista 

ansökningsdag ligger på våren. Kontakta: Stiftelsen Lyceum c/o Peter Dalgren, 

Källängsvägen 6, 181 43 Lidingö (Peter.Dalgren@minmail.net). 

Det finns vidare de s.k. Oehlenschläger-Tegnérska m fl stipendiefonderna. Dessa 

stipendiefonder, som förvaltas av Akademiska Föreningen och Studenterforeningen i 

Köpenhamn, delar ut rejäla stipendiesummor till Lundastudenter som studerar i annat nordiskt 

land än Sverige. Mer information finns även på AFs hemsida www.af.lu.se under "stipendier". 

Sista ansökningsdag i november. 

 

Svenska institutet arbetar för att bygga och utveckla relationer, utbyten och nätverk med 

människor och institutioner i andra länder. De har ett antal stipendieprogram, varav flera 

syftar till att ge studenter möjligheter till vistelser i andra länder. Håll utkik på: www.si.se  
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Inom Lunds universitets datanätverk kan du kostnadsfritt koppla upp dig mot Global Grants 

stipendiedatabas. Det är den största internationella databasen över stipendier och bidrag för 

studier, forskning, projekt, kurser, resor, m.m. Mer än 20 000 olika finansiärer (de flesta 

svenska) finns i databasen. Se: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-

stipendier-och-ekonomi/stipendier/hitta-fler-stipendier  

Om du ska till Frankrike ska du söka Marseillefondens stipendier för studier av franska 

språket i Frankrike. Tessinsällskapet verkar för att befästa vänskapen mellan Sverige och 

Frankrike, och förvaltar Marseillefondens stiftelse. Den har som uppgift att stödja studenter, 

och delar årligen ut stipendier i maj. 

http://tessinsallskapet.se/index.php/stipendier  

Syoguiden http://www.syoguiden.com har en stipendieavdelning med tips, länkar m.m. 

 

 

Stipendiekonsulter 

Det finns vidare stipendiekonsulter. De flesta tar ut ett litet arvode för att söka efter stipendier 

som passar just din profil, men det finns några som är gratis: 

 

SVENSKA 

Skandinavisk Stipendieinformation, www.stipendier.se 

 

UTLÄNDSKA 

FastWeb, www.fastweb.com 

DAAD, www.daad.de/deutschland/en/ 

SuperCollege, www.supercollege.com 

The Scholarship Page, www.scholarship-page.com  

 

På de flesta bibliotek finns följande stipendiehandböcker:  

”Stora Fondboken”, ”Kulturfonder i Sverige”, ”Fonder & stipendier i Sverige” och 

”Stipendiehandbok för kvinnor”. De är väl värda att gå igenom för att vaska fram det som kan 

fungera för just dig. 

 

 

Stort lycka till med sökandet!  

 

//HT Internationella kontoret 
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