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Anders Karitz stiftelse 

 

Stiftelsen främjar filosofisk forskning och 

populärvetenskapligt/tvärvetenskapligt 

författarskap. Enligt stadgarna krävs svenskt 

medborgarskap för att få ansöka om bidrag hos 

stiftelsen.  

 

Anna Ahlströms och Ellen Terserus 

stiftelse 

 

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier 

till kvinnliga doktorander och filosofie doktorer 

vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

fakulteterna vid Stockholms universitet. 

 

Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse 

för mediaforskning 

 

… har till ändamål att främja vetenskaplig 

undervisning och forskning inom mediaområdet. 

Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till 

forskningsgrupper, institutioner eller liknande. 

 

Artur Lundkvist och Maria Wines 

stiftelse 

 

… delar årligen ut stipendier till författare, 

konstnärer och andra kulturarbetare för vistelse på 

stiftelsegården. 

 

Axel and Margaret Ax:son Johnson 

Foundation  

 

… ger stöd till forskning generellt, och framförallt 

konst och samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Berit Wallenbergs Stiftelse Stiftelsen främjar forskning inom arkeologi och 
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 konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-

talets slut. Anslag ges i första hand för forskning 

som rör svenskt och nordiskt material. * 

 

Berth von Kantzows Stiftelse 

 

Stiftelsen är dedikerad till att stödja medicinsk, 

teknisk och ekonomisk forskning. 

 

Birger Callemans stiftelse 

 

… ger ekonomiskt stöd till forskarstuderande i 

ämnena nordiska språk, franska språket och ryska 

språket.  

 

Birgit och Gad Rausings Stiftelse för 

Humanistisk Forskning 

 

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk 

vetenskaplig forskning inom humaniora, 

företrädesvis inom arkeologi, historia, 

konstvetenskap, litteraturvetenskap och 

språkvetenskap. 

 

Carl-Göran Adelswärds stiftelse 

 

… har till ändamål att främja vetenskaplig 

forskning avseende den svenska 

herrgårdskulturens och den svenska 

skogsanvändningens historia.  

 

Clara Lachmanns Stiftelse 

 

… är en skandinavisk kulturfond som ger bidrag 

till ändamål till som har en klar skandinavisk 

inriktning och omfattas av mer än ett 

skandinaviskt land. 

 

Drottning Silvias Jubileumsfond 

 

Stiftelsen delar årligen ut anslag som kan sökas av 

studerande antagna till forskarutbildning inom 

universitet och högskolor i landet. Varje år 

prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs 

i samband med att inbjudan till ansökan 

annonseras. 

 

Ekon dr Peter Wallenbergs Stiftelse för 

Ekonomi och Teknik 

 

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och 

utbildning med anknytning till ekonomi och 

teknik i huvudsak Sverige men även Finland.  

 

Ellen Keys Stiftelse Strand 

 

… delar ut stipendium för vistelse på Ellen Keys 

Strand. Detta består av en vistelse, för en kvinna, 

på Ellen Keys Strand några veckor under 

sommaren där personernas egen utveckling, 

förkovran och studier kan ta plats. Dessa ska 

främst röra intresseområdena kvinnofrågor, 

yttrande- och tryckfrihet, undervisningsfrågor och 

sociala frågor. 

 

Emil Heijnes Stiftelse för 

rättsvetenskaplig forskning 

 

Stiftelsens ändamål är att främja rättsvetenskaplig 

forskning, bedriven av svenska medborgare i 

överensstämmelse med de västerländska 

http://www.berthvonkantzowsstiftelse.se/
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/stipendier/humanistiska-fakulteten-1.448162
http://www.rausing.org/
http://www.rausing.org/
http://www.cgastiftelse.se/
http://www.claralachmann.org/
http://www.kungligafonder.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/drottningsilviasjubileumsfond/ansokan.4.292a62ce13848168ac536df.html
https://pws.wallenberg.org/startsida
https://pws.wallenberg.org/startsida
http://www.ellenkey.se/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-advokatanknytning/Emil-Heijnes-Stiftelse-for-rattsvetenskaplig-forskning/


 

 

rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det 

senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk 

undervisning. 

 

Erik Philip-Sörensens stiftelse för 

främjande av genetisk och humanistisk 

vetenskaplig forskning 

 

Stiftelsens namn ger en god beskrivning av 

stiftelsens verksamhet. Endast sökanden knutna 

till svenska universitet eller motsvarande kan 

tilldelas stöd. 

 

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse  Ger medel till vetenskaplig undervisning och 

forskning inom det naturvetenskapliga området 

och inom fotografin. 

 

Estrid Ericsons stiftelse 

 

… har till ändamål att stödja vetenskaplig 

forskning och ungdoms utbildning, främst inom 

områdena formgivning, konsthantverk, hantverk 

och industridesign. 

 

Familjen Erling-Perssons stiftelse 

 

Främjar främst forsknings- eller 

utbildningsprojekt inom medicin och vård samt 

inom intresseområden som ligger nära eller 

omfattar ämnet entreprenörskap.  

 

Familjen Knut och Ragnvi 

Jacobssons stiftelse 

 

Stiftelsen har som ändamål att stödja 

forskning och utbildning inom nyföretagande 

och företagsutveckling, med särskild inriktning 

mot företagets tillväxt, logistik, innovation, 

kvalitet och internationalisering, samt ergonomi 

och design.  

 

Filéenska testamentsfonden 

 

… ska användas för studier och forskning inom 

det specialpedagogiska området samt till 

verksamhet som i övrigt gagnar området.  

 

Filip Lundbergs stiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt 

utbildnings- och undervisningsverksamhet inom 

områden med anknytning till eller av intresse för 

liv-, sjuk- och annan 

personförsäkringsverksamhet.  

 

Folksam – Forskningsstiftelsen 

 

Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet 

eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och 

sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och 

hälsofrämjande vetenskaplig forskning. 

 

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse 

 

… främjar konstnärlig forskning och övrig 

forskning inom kulturområdet. 

 

Gittan Crafoords stiftelse för kemiskt 

beroende  

Stiftelsen syftar bl.a. till att stödja forskning och 

kunskap om beroende. 
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Gunnar Ekströms Stiftelse för 

numismatisk forskning 

  

Stiftelses huvudsakliga ändamål är att upprätthålla 

en separat professur i numismatik och 

penninghistoria vid Stockholms universitet, att 

utdela stipendier till universitetsstuderande, samt 

att utdela bidrag till avgränsade forskningsprojekt. 

 

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse 

 

… främjar vetenskaplig forskning med företräde 

för humanistiska forskningsgrenar. 

 

Hakon Swenson Stiftelsen 

 

… har till syfte att stödja forskning, utbildning och 

entreprenörskap inom konsument- och 

handelsområdet.  

 

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och 

hälsa 

 

… har till huvudsakligt ändamål att främja 

vetenskaplig forskning och studier inom miljö och 

hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd 

mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. 

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 

 

… har till ändamål att utöva välgörenhet, att 

understödja undervisnings- och studieverksamhet, 

att stödja litterär och konstnärlig verksamhet samt 

att främja vetenskaplig forskning.  

 

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse 

 

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av 

anslag främja vetenskaplig bearbetning av 

filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning 

samt undervisning på den rörliga filmens 

(kinematografiens) område och därvid i första 

hand den verksamhet, som bedrives av 

Filmhistoriska Samlingarna i Stockholm. 

 

Hörselforskningsfonden  Stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och 

teknisk forskning kring hörselskadade och 

hörselskadades situation. 

 

ICC:s Nicolinstiftelse 

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja 

tekniskt och ekonomiskt forsknings- och 

utvecklingsarbete om harmonisering av 

internationella regler för investeringar, 

kommunikationer, miljö och skatter eller därmed 

besläktad forskning som är av särskilt intresse för 

det svenska näringslivet och svenskt företagande 

internationellt. 

 

ICC:s Wallenbergstiftelse 

 

Stiftelsen har till ändamål att stödja sådana projekt 

och aktiviteter – av framförallt ekonomisk 

forsknings- och utredningskaraktär – som bedöms 

ha särskilt intresse för det svenska näringslivet. 
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Ingrid Hammars minnesfond 

 

… delar ut fyra stipendier, två om 75 000 kr 

vardera och två om 50 000 kr vardera till 

kvinnliga forskare vid Stockholms universitet i 

ämnet nationalekonomi. 

 

Iris Jonzén-Sandbloms och Greta 

Jonzéns Stiftelse  

Stödjer utbildning av framåtsträvande kvinnor, 

med ett speciellt intresse av att stödja kvinnor som 

verkar eller kommer att verka inom områden som 

är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla 

möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett 

kvinnoperspektiv, till exempel inom medicin och 

omvårdnad eller forskning kring kvinnors 

företagande. 

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius 

stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse 

 

Stiftelserna har till ändamål att stödja 

samhällsvetenskaplig forskning inom främst 

ekonomisk historia, ekonomisk geografi, 

företagsekonomi, nationalekonomi och 

ekonometri. 

 

Jane och Dan Olssons Stiftelse för 

Vetenskapliga ändamål 

 

Stiftelsens ändamål är att främja bl.a. vetenskaplig 

forskning rörande sociala och allmännyttiga frågor 

t.ex. forskning för jämlikhet och integration i 

samhället, forskning som ökar ungdomars 

möjlighet till utbildning, framtid och livskvalitet, 

att främja vetenskaplig forskning som verkar mot 

kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering i 

Sverige eller utomlands. 

 

Jerringfonden 

 

… är en stiftelse som stöder verksamhet och 

forskning för barn och ungdomar med särskilda 

behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller 

psykisk funktions-nedsättning, kronisk sjukdom 

och/eller social utsatthet. 

 

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse 

 

Stiftelsen stödjer forskning inom naturvetenskap, 

juridik, ekonomi, medicin eller kultur.  

 

Karin Kocks och Hugo Lindbergs 

resestipendier 

 

… delar ut stipendium till forskarstuderande i 

nationalekonomi eller statistik samt till 

forskarstuderande i straffrätt eller kriminologi.  

 

Karl-Adam Bonniers Stiftelse 

 

Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning 

och forskning i företagsekonomi och 

företagsjuridik. 

 

L Namowitskys studiefond 

 

… delar ut stipendium till studerande eller 

framstående docenter vid humanistisk, 

samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig 

fakultet.  
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Lennart och Margaretha Rodhes 

Konstvetenskapliga Stiftelse 

 

… har instiftats med syfte att öka intresset för och 

främja forskning rörande svensk nutida konst 

genom att tillhandahålla verk och vetenskapligt 

material till konstvetenskapliga 

forskningsändamål samt till utställningar. 

 

Lundbergstiftelserna  

 

 

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse stödjer 

vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom 

arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, 

boende och fastighetsförvaltning. Lars Erik 

Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning 

stödjer forskning inom företagsledning och 

teknisk utveckling. 

  

Magnus Bergvalls stiftelse 

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja 

vetenskaplig forskning genom anslag till svenska 

vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och 

kulturella institutioner. Med svenska 

vetenskapsmän avses personer med svenskt 

medborgarskap. 

 

Marcus Wallenbergs Stiftelse för 

Internationellt Vetenskapligt Samarbete 

 

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja 

vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska 

användas för anordnande av internationella 

vetenskapliga symposier i Sverige. 

 

Marianne och Marcus Wallenbergs 

Stiftelse 

 

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom 

ämnesområdena juridik, ekonomi och 

samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar 

nya forskningsområden och forskning av 

gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning 

mot IT och digitala media. * 

 

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk 

forskning 

 

Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning av 

strategisk betydelse för en god livsmiljö. 

 

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse för 

Vetenskaplig Forskning 

 

Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena 

medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsen vänder sig 

främst till unga, disputerade självständiga forskare 

som påbörjat uppbyggnaden av egen 

forskningsverksamhet. 

 

P A Siljeströms stiftelse 

 

… delar ut docent- eller elevstipendier inom 

humanistiska fakulteten. 

 

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse 

 

… ska stödja och utveckla förbindelserna mellan 

Sverige och Belgien. Bidrag beviljas bl.a. till 

högre akademiska studier, forskarutbyte, tryckning 

och översättning av skönlitterära och 

http://www.lennartrodhe.se/stiftelsen/
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vetenskapliga verk samt till anordnande av 

konstutställningar, konserter och föredrag, som 

utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien. 

 

Pia Ståhls Stiftelse 

 

Stiftelsen har som ändamål att i första hand främja 

vetenskaplig undervisning och forskning på 

universitetsnivå. 

 

Ragnar Söderbergs Stiftelse 

 

Stiftelsen stödjer forskning företrädesvis inom 

medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

 

Ridderstads Stiftelse 

 

… ger stöd för pressforskning med historiskt 

perspektiv, reklamhistoria samt den grafiska 

teknikens och bokhantverkets historia. 

 

Riksbankens Jubileumsfond  

 

… stöder forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskap.  

 

Scandinavia-Japan Sasakawa 

Foundation 

 

… utdelar anslag och stipendier till organisationer, 

institutioner och enskilda personer i de nordiska 

länderna och Japan. Bidragen skall avse stöd till 

forskning, utveckling och utbildning inom 

naturvetenskap och teknik, medicin, 

samhällsvetenskap och humaniora samt 

journalistik. 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

 

Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare 

och beslutsfattare. Vi arbetar med: Att utveckla 

och sprida kunskap från forskning och praktik, att 

öka kompetensen hos de professionella som möter 

barn, att påverka beslutsfattare och politiker. Det 

gör vi genom att stödja forskning, driva 

metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och 

publicera böcker och rapporter. 

 

Stiftelsen Bankforskningsinstitutet 

 

… stödjer vetenskaplig forskning om finansiella 

institutioner och marknader. 

 

Stiftelsen Barn och Miljö 

 

Stiftelsen ändamål är att främja vetenskaplig 

undervisning och forskning inom miljöområdet. 

Stiftelsen ska främja spridandet av kunskap om 

och förståelse för miljöfrågorna. Det gäller särskilt 

till barn- och ungdoms yttre och inre miljö. 

 

Stiftelsen C.M. Lerici 

 

… har som ändamål att främja utbildning av 

svensk och italiensk ungdom, samt att främja 

vetenskaplig och konstnärlig undervisning, 

företrädesvis inom områden där kulturutbyte 

mellan Sverige och Italien är av särskilt värde. 

 

http://piastahlsstiftelse.se/
https://ragnarsoderbergsstiftelse.se/
https://ragnarsoderbergsstiftelse.se/
http://www.ridderstadsstiftelse.se/
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https://www.hhs.se/sv/Utbildning/studeravidHandels/tuition-and-fees/the-swedish-bank-research-foundation/
http://barnochmiljo.se/
https://cmlerici.se/


 

 

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond 

 

Stiftelsen ger stipendier för främjande av 

vetenskaplig forskning i danskonst. Ansökningar 

som syftar till spridning av forskningsresultat 

prioriteras. 

 

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka 

 

… delar ut stipendium för boende på Lilla Björka 

för dig som skriver eller forskar i Elin Wägners 

anda inom områdena jämställdhet, fred eller miljö. 

Syftet med stipendiet är att under en månad ge 

möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, 

genomföra eller färdigställa sin bok, avhandling 

eller artikel i en både stimulerande och rofylld 

miljö. 

 

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk 

Forskning inom Bank och Företagande 

 

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att 

främja vetenskaplig forskning inom området bank 

och företagande. 

 

Stiftelsen för främjande av 

uppfinnarverksamhet 

 

… stimulerar genom forskningsbidrag från 

Romanusfonden vetenskaplig forskning om 

uppfinnandets villkor (tidigare har stöd erhållits 

bl.a. för forskning om ”Uppfinnares IPR-

strategier”).  

 

Stiftelsen för internationalisering av 

högre utbildning och forskning, STINT 

 

… verkar för kunskaps- och 

kompetensuppbyggnad inom internationalisering 

samt investerar i internationaliseringsprojekt 

föreslagna av forskare, lärare och ledning vid 

svenska lärosäten. 

 

Stiftelsen för nordisk börsrättsforskning 
 

… har som ändamål är att främja vetenskaplig 

forskning - främst rättsvetenskaplig sådan - med 

anslutning till börsverksamhet i Finland, Sverige, 

Norge, Danmark och på Island. 

 

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig 

Forskning 

 

Stiftelsen beviljar författarbidrag för framtagande 

av rättsvetenskapliga verk samt vissa 

forskningsstipendier vid svenska juridiska 

fakulteter. * 

 

Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond 

 

Stiftelsen utdelar varje år ett eller flera stipendium 

för vetenskapliga undersökningar inom de 

områden som låg Gerda Boëthius varmast om 

hjärtat, nämligen konsthistoria (konstvetenskap), 

etnologi och hemslöjd. 

 

Stiftelsen Höjerings bokförlag för 

Stockholmiana 

 

Stiftelsen har som syfte att öka forskningen kring 

Stockholm och dess historia, genom att utdela 

stipendier ur den löpande avkastningen på sin 

förmögenhet till forskare som har för avsikt att 

http://carina.se/stipendier_forskning.html
http://www.elinwagner.se/stiftelsen/
https://arkiv.wallenberg.org/startsida
https://arkiv.wallenberg.org/startsida
http://www.romanusfonden.org/valkommen.html
http://www.romanusfonden.org/valkommen.html
http://www.stint.se/
http://www.stint.se/
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/forskningsfinansi%C3%A4rer/finansi%C3%A4rer-av-juridisk-forskning-1.2480
https://srf.wallenberg.org/startsida
https://srf.wallenberg.org/startsida
http://www.zorn.se/ovrigt/gerda-boethius-minnesfond/
https://samfundetsterik.se/verksamhet/stiftelsen-hojerings-bokforlag-for-stockholmiana/
https://samfundetsterik.se/verksamhet/stiftelsen-hojerings-bokforlag-for-stockholmiana/


 

 

såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess 

historia som publicera uppnådda resultat i 

bokform. 

 

Stiftelsen John Björkhems Minnesfond 

 

… har till ändamål att främja parapsykologisk 

forskning.  

 

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs 

fond för svensk kultur 

 

Fondens ändamål är att verka för befästande och 

främjande av svensk kulturminnesvård och 

humanistisk forskning med närliggande 

intresseområden. 

 

Stiftelsen Lars Hiertas minne 

 

Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda 

forskare för projekt inom alla ämnesområden. 

 

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

 

… främjar humanistiska vetenskaper, teologi och 

juridik, konst och litteratur samt naturvetenskaper. 

 

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens 

Forskningsfond 

 

… stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära 

människors vardagliga trygghet. Forskningen ska 

bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i 

samhället. 

 

Stiftelsen Marcus och Amalia 

Wallenbergs Minnesfond 

 

Många av Stiftelsens anslag riktar sig till lärande 

och till projekt med den yngre generationen som 

målgrupp, men stödet går även till forskning inom 

samhällsvetenskap och humaniora. Stiftelsen 

prioriterar projekt som omfattar nya 

forskningsområden och forskning av 

gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning 

mot IT och digitala media. * 

 

Stiftelsen Natur och Kultur 

 

… delar ut stipendier för att bland annat bidra till 

kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten 

nås av ny forskning. Stiftelsen delar även ut en rad 

olika priser.  

 

Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar 

Anderssons fond 

 

… ger bidrag till historisk och arkivvetenskaplig 

forskning inom det svenska arkivväsendet. Denna 

fond kan också bevilja stipendium för främjande 

av arkivvetenskaplig forskning. Stipendiet kan 

sökas av enskild person verksam vid svensk 

arkivinstitution eller under kvalificerad utbildning 

i arkivvetenskap.  

 

Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar 

Anderssons fond 

 

… ger bidrag till historisk och arkivvetenskaplig 

forskning inom det svenska arkivväsendet. Denna 

fond kan också bevilja stipendium för främjande 

av arkivvetenskaplig forskning.  

 

http://parapsykologi.se/jbm/
http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviadolfsfondforsvenskkultur
http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviadolfsfondforsvenskkultur
http://www.larshiertasminne.se/
http://langmanska.se/
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/forskning/
https://maw.wallenberg.org/startsida
https://maw.wallenberg.org/startsida
http://www.nok.se/
http://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
http://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
https://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
https://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier


 

 

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows 

Jubileumsfond 

 

… ger bidrag till stöd för svenskt arkivväsen i 

vidaste mening, svensk folkminnesvård och 

humanistisk forskning med anknytning till 

svenska arkiv och museer.  

 

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows 

Jubileumsfond 

 

… ger bidrag till stöd för svenskt arkivväsen i 

vidaste mening, svensk folkminnesvård och 

humanistisk forskning med anknytning till 

svenska arkiv och museer. 

 

Stiftelsen Siri Jacobsons Minnesfond 

 

Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier 

till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning 

efter grundexamen. Enligt testators vilja skall 

humanister och samhällsvetare ha företräde, 

särskilt sökande med inriktningen moderna språk. 

 

Stiftelsen Svenska Institutet i Rom 

 

… har till uppgift att inom svenskt kulturliv 

främja kännedomen om antikens kultur i 

medelhavsområdet och att vara organ för svensk 

humanistisk forskning och undervisning främst 

inom antikvetenskap, klassiska språk, historia, 

konstvetenskap, arkitektur och restaureringskonst. 

  

Stiftelsen Sävstaholm  

   

… har till ändamål att bl.a. stödja forskning och 

utveckling inom området psykisk 

utvecklingsstörning.  

 

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne 

 

… arbetar för att främja tvärvetenskaplig 

forskning med syfte att stärka grundläggande 

demokratiska värden såsom tankefrihet, 

åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. 

 

Stiftelsen Torsten Amundsons fond 

 

Medel utdelas för studier över homosexualiteten, 

dess uppkomst och förklaring, och 

upplysningsarbete för hävande av fördomar och 

oriktiga uppfattningar beträffande densamma. 

Medel kan i första hand beviljas för ovan nämnda 

syften i Sverige, Tyskland, England och USA. 

 

Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet 

 

Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja 

vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor 

inom svensk alkoholkultur. 

 

Sven och Dagmar Saléns stiftelse 

 

… har som ändamål att bl.a. främja vetenskaplig 

undervisning eller forskning. Stiftelsen delar ut 

stipendier inom humanistisk forskning, men 

bidrag kan även sökas inom övriga områden.  

 

Sven Svenssons Stiftelse för 

numismatik 

Stiftelsen har, utan inbördes rangordning, till 

ändamål att inköpa föremål som saknas i 

http://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
http://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
https://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
https://riksarkivet.se/bidragsgivning-och-stipendier
http://kvinnligaakademiker.se/wp/stipendier/stiftelsen-siri-jacobsons-minnesfond/
http://www.isvroma.it/public/New/index.php
http://www.stiftelsensavstaholm.se/
http://www.torgnysegerstedt.se/
https://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/stiftelsen-torsten-amundsons-fond
https://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/stiftelsen-torsten-amundsons-fond
https://spritmuseum.se/stipendier/
https://spritmuseum.se/stipendier/
http://www.salenstiftelsen.se/
http://svensvenssonsstiftelse.se/
http://svensvenssonsstiftelse.se/


 

 

 myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av 

publikationer, som kunna tjäna svensk 

numismatisk forskning, samt att stödja forskare på 

detta område. 

 

Sverige-Amerika Stiftelsen 

 

… möjliggör akademisk utbildning, forskning och 

praktik i USA.  

 

TOR/Skattenytts stiftelse 

 

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig 

forskning inom skatterätten och inom angränsande 

rättsområden av betydelse för skatterätten.  

 

Torsten Söderbergs Stiftelse 

 

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig 

forskning och vetenskaplig undervisnings- eller 

studieverksamhet av landsgagnelig innebörd 

varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska 

och rättsvetenskapliga områdena skall komma 

ifråga. 

 

Wahlgrenska stiftelsen 

 

… stöder medieutvecklingen genom att lämna 

bidrag till medieforskning, främst i form av anslag 

till projekt eller individuella stipendier.  

 

Wenner-Gren Stiftelserna 

 

… stödjer internationellt vetenskapligt utbyte. 

 

Widar Bagges stipendiestiftelse 

 

… delar ut stipendium till särdeles begåvade yngre 

forskare, företrädesvis i nationalekonomi, 

statsvetenskap eller internationell politik.  

 

Åhlén-stiftelsen 

 

Anslag beviljas till forskning inom områdena 

Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär 

sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala 

hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte 

till alkoholforskning. 

 

Åke Wibergs stiftelse 

 

… stöder vetenskaplig forskning inom humaniora, 

samhällsvetenskap samt medicin. 

 
 

* SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info. 

http://sweamfo.se/
http://www.tor-skattenytt.se/
http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/
http://wahlgrenska.stiftelsen.sydsvenskan.se/
http://www.swgc.org/
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/stipendier/samh%C3%A4llsvetenskapliga-fakulteten-1.448160
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/stipendier/samh%C3%A4llsvetenskapliga-fakulteten-1.448160
http://www.ahlen-stiftelsen.se/
http://ake-wiberg.se/
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/wallenbergstiftelserna/information-om-och-riktlinjer-f%C3%B6r-ans%C3%B6kan-till-wallenbergstiftelserna-1.92091

