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Avdelningen för forskningsstöd vill bidra till universitetets internationalisering genom att visa på olika möjligheter för 
forskarmobilitet. Här har vi gjort en översikt över svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på 
forskarrörlighet. Vi gör inget anspråk att vara heltäckande utan denna översikt ska ses som en ögonblicksbild av vilka 
finansieringsmöjligheter som erbjuds. Nya utlysningar tillkommer ständigt. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är 
att skapa ett eget konto i utlysningsdatabasen Research Professional och skräddarsy sökningar efter sina egna behov. 
Tänk också på att det inom vanliga projektanslag ofta kan sökas för kostnader som gästforskarstipendium, konferenser 
och resor, som är direkt knutna till projektet, och att många organisationer har resestipendier som är kopplade till 
organisationens konferenser och att dessa inte nödvändigtvis utlyses särskilt offentligt i t.ex. utlysningsdatabaser. 
Många utlysningar återkommer årligen; om du hittar en intressant utlysning där deadline i översikten är passerad, gå 
gärna till Research Professional eller direkt till finansiären för att se när nästa utlysning öppnar och stänger. 
 
Översikten är framtagen ur utlysningsdatabasen Research Professional med sökkriterierna: 

– Award type: Travel for research purposes; Travel to conferences, meetings; Hosting conferences; Hosting visits 
– Country of funder: Sweden 

 
Finansiär Utlysningar Deadline 
American Women's Club in 
Stockholm 
 

Jessie Lokrantz scholarship. The Jessie Lokrantz 
Scholarship promotes cross-cultural exchange between 
Sweden and the United States. The scholarship provides 
funds for American students studying in Sweden and 
Swedish students studying in the US. 

01 Apr 20 
(Forecast) 

Berit Wallenberg Foundation | Berit 
Wallenbergs Stiftelse 
 

Smaller research projects. BWS inbjuder ansökningar 
om anslag för vetenskapliga projekt av mindre storlek. 
Dessa stöder projekt inom arkeologi och 
konstvetenskap. Doktorander är behöriga att söka 
bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, 
analyser och publicering av doktorsavhandling. 

01 Jun 20 

Brittingham Viking Organization 
 

Brittingham Viking scholarship for Swedes – full year. 
These scholarships are about getting first-hand 
experience of American culture and fostering bonds 
between the Nordic countries and the United States. 

20 Jan 20 

Centralförbundet för Socialt Arbete 
- National Association of Social 
Work 
 

Stipendier och bidrag. Centralförbundet för Socialt 
Arbete inbjuder ansökningar om stipendier och bidrag 
ur föreningens fonder och samfonder. Dessa främjar 
forskning inom socialpolitik och socialvård. 

01 Feb 20 

Clara Lachmann Foundation | Clara 
Lachmanns stiftelse 

Clara Lachmann Fund grants (SEK 50 000) The Clara 
Lachmann Foundation invites applications for its 
grants. These support various activities that promote 
Scandinavian cooperation. 

15 Mar 20 

mailto:info@fs.su.se
http://www.researchprofessional.com/
https://awcstockholm.org/about/
https://awcstockholm.org/about/
http://awcstockholm.org/about/scholarship/
https://bws.wallenberg.org/en/frontpage
https://bws.wallenberg.org/en/frontpage
https://bws.wallenberg.org/en/phd-positions-and-projects#announcement_60
https://www.brittinghamvikings.org/
https://www.brittinghamvikings.org/for-scandinavians/
https://csa.se/
https://csa.se/
https://csa.se/
https://csa.se/stipendier-bidrag/det-har-ar-fonderna/
http://www.claralachmann.org/
http://www.claralachmann.org/
http://www.claralachmann.org/ansokan/
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Crafoord Foundation | Crafoordska 
Stiftelsen 

Forskningsanslag (SEK 4 000 000) Dessa stöder 
forskningsprojekt, planering av större 
projektansökningar eller forskningsprogram med 
nationella eller internationella deltagare samt 
arrangerande av konferenser. 

06 Feb 20 

Ekmanstiftelserna Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse. 
Ekmanstiftelserna inbjuder ansökningar om medel ur 
Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse. Dessa 
stöder vetenskaplig forskning. Även vetenskapliga 
seminarier och publicering av forskningsresultat stöds. 

18 Sep 20 
(Forecast) 

Embassy of Japan in Sweden | 
Japanska Ambassaden i Sverige 
 

Monbukagakusho scholarship – teacher training 
students. Japanska Ambassaden i Sverige och Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
of Japan, inbjuder ansökningar om Monbukagakusho 
stipendier. Dessa stöder svenska lärare som önskar 
studera eller forska om skolundervisning vid ett japanskt 
universitet. 

10 Feb 20 
 
 
 

 Monbukagakusho scholarship –specialised training 
college students. Detta stöder yrkesutbildning i Japan 
inom områdena teknik, hälsokunskap och näringslära, 
utbildning och social välfärd, handel och kontor, 
klädskapande och hushållsekonomi, kultur och 
allmänkunskap, och övrigt. 

01 Jul 20 
(Forecast) 

Estrid Ericsons stiftelse 
 

Stipendier. Stiftelsen syftar till att främja vetenskaplig 
forskning och utbildning inom områdena formgivning, 
konsthantverk, hantverk och industridesign. 

01 Feb 20 

Finnish-Swedish Cultural 
Foundation 
 

Travel grants. These aim to strengthen the bond between 
Finland and Sweden and increase cultural 
understanding. 

01 Feb 20 

 Project grants (SEK 50 000) These aim to further 
cultural relations between Sweden and Finland by 
providing support for increased knowledge of, and 
contact between, the two nation’s culture, economy and 
people. 

01 Feb 20  
 

Fredrika Bremer Association | 
Fredrika Bremer-Förbundet 
 

Scholarships for women (SEK 80 000) These support 
young women who are undertaking full-time 
postgraduate studies. 

15 Oct 20 
(Forecast) 

Försvarshögskolan Försvarshögskolan, genom delegationen för 
militärhistorisk forskning inbjuder ansökningar om sina 
bidrag (SEK 200 000) Dessa möjliggör 
forskningsförberedande arbete, preliminära studier och 
forskning för disputerade forskare, samt forskning i den 
egna institutionens samlingar för anställda inom arkiv, 
bibliotek och museum. Bidrag kan även sökas för 
utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, 
forskningsbesök och konferensdeltagande, samt 
anordnande av militärhistoriska konferenser, symposier 
eller liknande. Behöriga att söka är disputerade 
forskare med historisk inriktning mot säkerhetspolitik 
och försvarsfrågor, samt anställda med kandidatexamen 
eller högre inom arkiv, bibliotek och museum. 
Nydisputerade forskare prioriteras. Mellan ett och tre 
stipendier finns tillgängliga. 

22 Aug 20 
(Forecast) 

https://www.crafoord.se/
https://www.crafoord.se/
https://www.crafoord.se/vetenskaplig-forskning/om-vetenskaplig-forskning.aspx
http://ekmanstiftelserna.se/
http://ekmanstiftelserna.se/ansokningar/
https://www.se.emb-japan.go.jp/itprtop_sv/index.html
https://www.se.emb-japan.go.jp/itprtop_sv/index.html
https://www.se.emb-japan.go.jp/monbukagakusho_teachertraining.html
https://www.se.emb-japan.go.jp/monbukagakusho_teachertraining.html
https://www.se.emb-japan.go.jp/monbukagakusho_specialtrainingcollege.html
https://www.se.emb-japan.go.jp/monbukagakusho_specialtrainingcollege.html
http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Default.aspx
http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/Ansokan.aspx
https://www.kulturfonden.net/se
https://www.kulturfonden.net/se
https://www.kulturfonden.net/se/bidrag-13496235
https://www.kulturfonden.net/se/bidrag/aktivitetsbidrag-13497231
https://www.bremerstipendier.se/
https://www.bremerstipendier.se/
https://www.bremerstipendier.se/
https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/dmf/ansokan.html
https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/dmf/ansokan.html
https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/dmf/ansokan.html
https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/dmf/ansokan.html
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Gyllenstiernska 
Krapperupsstiftelsen 
 

Forskningsanslag (SEK 500 000) Dessa stöder enskilda 
vetenskapliga forskningsuppgifter, samt planering av 
större projekt eller forskarprogram. 

01 Mar 20  

Helge Ax:son Johnson Foundation | 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse 

Bidrag för studier och vetenskaplig forskning 01 Feb 20 

Holger and Thyra Lauritzen 
Foundation | Holger och Thyra 
Lauritzens Stiftelse 
 

Material- och resestipendier. Dessa främjar bearbetning 
av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt 
undervisning på den rörliga filmens, eller 
kinematografiens, område. 

01 Feb 20 

Institut Français de Suède 
 

Ömse programme (€1 500) This supports travel for 
research purposes for jointly supervised doctoral 
students. PhD students within any field of research 
currently enrolled in a joint cotutelle supervision 
between a French institution and a Swedish institution, 
may apply. 

12 Jan 21 
(Forecast) 

Italian Institution of Culture in 
Stockholm | Italienska 
Kulturinstitutet i Stockholm 
 

CM Lerici Foundation grants (SEK 50 000) The Italian 
Institute of Culture in Stockholm invites applications for 
its CM Lerici Foundation grants. These enable students 
within architecture, economics, humanities, law, arts, 
music and natural sciences to attend short exchange 
programmes in Sweden or Italy. 

31 Jan 20 

Jan Wallanders and Tom Hedelius 
Foundation, Tore Browaldhs 
Foundation | Jan Wallanders och 
Tom Hedelius Stiftelse, Tore 
Browaldhs Stiftelse 
 

Browaldh scholarships (SEK 1 725 000) These support 
young researchers in the field of economics of high 
international standard who have been recruited through 
international competition. Funding supports the 
scholars’ research projects, which should be combined 
with academic teaching and supervision. As part of the 
scholarship, the scholars may take part in research at a 
Swedish or foreign university as a guest researcher. 

31 Jan 20 
 
 

 Grants for research exchanges and dissemination of 
research results. These aim to encourage national and 
international collaborations between scientists, and the 
dissemination of research results.  

31 Jan 20 
 

 Hedeliusstipendier. Dessa stöder forskarutbildning 
under kortare eller längre tid inom de ekonomiska 
vetenskaperna vid välrenommerat utländskt universitet. 

15 Sep 20 
(Forecast) 

Japanstiftelsen Resestipendier för studier av japanskt samhällsliv (SEK 
75 000) Japanstiftelsen inbjuder ansökningar om 
resestipendier för studier av japanskt samhällsliv. Dessa 
stöder vistelser i Japan för att studera japanskt 
samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. 

01 Dec 20 

Jerringfonden Medel för vetenskapliga symposier. (SEK 200,000) 
Dessa stöder genomförandet av vetenskapliga symposier 
som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för 
barn och ungdomar med särskilda behov. En-
dagssymposier där en eller flera forskare bjuds in 
prioriteras. Medel kan sökas för lokalkostnader, 
omkostnader för föreläsare samt övriga kringkostnader. 

1 mars årligen 

Joint Committee of the Nordic 
Research Councils for Humanities 
and Social Sciences 
 

Nordic workshops (€43 000) NOS-HS and AKA invite 
applications for their Nordic workshop series. These 
promote research collaboration and development of new 
research areas and programmes within the humanities 

31 Mar 20 

http://krapperup.se/
http://krapperup.se/
http://krapperup.se/om-stiftelsen/anslag/
https://www.haxsonj.se/
https://www.haxsonj.se/
https://www.haxsonj.se/
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Lauritzen.aspx
https://institutfrancais-suede.com/?lang=sv
https://institutfrancais-suede.com/anmal-till-mobilitetsprogram-2020/?lang=sv
https://www.cmlerici.se/
https://www.cmlerici.se/
https://www.cmlerici.se/
https://www.cmlerici.se/
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&id=Forskningsstiftelserna
https://www.japanstiftelsen.se/
https://www.japanstiftelsen.se/
https://jerringfonden.se/forskning-larande/vetenskapliga-symposier/
https://jerringfonden.se/forskning-larande/vetenskapliga-symposier/
https://www.aka.fi/en/nos-hs/
https://www.aka.fi/en/nos-hs/
https://www.aka.fi/en/nos-hs/
https://www.aka.fi/en/nos-hs/calls/workshop-grants/
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and social sciences in the Nordic countries through a 
series of workshops. 

Knut and Alice Wallenberg 
Foundation | Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse 
 

Postdoctoral scholarship programme at Stanford. KAW 
invites applications for its postdoctoral scholarship 
programme at Stanford. This enables young Swedish 
scientists to undertake postdoctoral study and research 
at Stanford University. 

15 Nov 20 
(Forecast) 

 Resebidrag. Resebidrag ur Jubileumsanslaget från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dessa möjliggör resor 
utomlands för doktorander och yngre forskare, som bäst 
befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för 
svensk forskning. 

Nästa utlysning 
ev. hösten 2020. 

Letterstedtska Föreningen 
 

Grants for Nordic research activities (SEK 50 000) 
Letterstedtska Society invites applications for its grants 
for Nordic research activities. These promote 
collaboration between the Nordic countries within areas 
of industry, science and art. 

15 Feb 20 
 
 

 Travel grants for Nordic researchers (SEK 10 000) 
Letterstedtska Society invites applications for its travel 
grants for Nordic researchers. These support travel to 
another Nordic country for study purpose. 

15 Feb 20 

Magnus Bergvalls Stiftelse 
 

Forskningsanslag (SEK 100 000) Dessa främjar 
forskare samt vetenskapliga och kulturella institutioner 
inom områdena humaniora, naturvetenskap inklusive 
teknikvetenskap, samt medicin. 

15 Sep 20 
(Forecast) 

Marcus Wallenberg Foundation for 
International Scientific Cooperation 
| Marcus Wallenbergs Stiftelse för 
Internationellt Vetenskapligt 
Samarbete 

Symposieanslag (SEK 250 000) Dessa stöder anordning 
av symposier, utbildningsseminarier eller sommarskolor 
på forskarutbildningsnivå som äger rum i Sverige. 

01 Oct 20 
(Forecast) 

Norden Association | Föreningen 
Norden 
 

Travel grants from the Swedish-Icelandic cooperation 
fund (SEK 7 000) These support bilateral cooperation 
and the exchange of cultural and social information 
between Sweden and Iceland, with a focus on culture, 
education and research. 

01 Feb 20 
 
 
 

 Stipendier för studier i Danmark (DKK 5 000) 
Föreningen Norden, i samarbete med Svensk-danska 
kulturfonden, inbjuder ansökningar om bidrag ur 
Helsingborgsfirmaet Evers & Co:s fond för stipendier 
för studier i Danmark. Dessa stöder kortare 
studievistelser i Danmark i samband med utbyten, 
forskarstudier och forskningsresor. Stipendier beviljas 
även för lärlingsvistelser och praktik i samband med 
yrkesutbildning. 

21 Oct 20 
(Forecast)  

Nordic Africa Institute | Nordiska 
Afrikainstitutet 
 

Study scholarship 
The Nordic Africa Institute invites applications for its 
study scholarship. This enables a one-month stays at the 
institute and access to its library collections on 
contemporary Africa. 

21 Oct 20 
(Forecast) 

Nordic Sociological Association Nordic sociology projects 
The Nordic Sociological Association invites applications 
for its Nordic sociology projects. These support projects 
that promote Nordic sociology, including workshops, 

01 Jun 20  

https://kaw.wallenberg.org/en
https://kaw.wallenberg.org/en
https://kaw.wallenberg.org/en
https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/wallenberg-foundation-postdoctoral-scholarship-program-stanford-university
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/stipendier
http://www.letterstedtska.org/
http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/
http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/Default.aspx
http://www.magnbergvallsstiftelse.nu/AnvisningForsk.aspx
https://mws.wallenberg.org/
https://mws.wallenberg.org/
https://mws.wallenberg.org/
https://mws.wallenberg.org/
https://mws.wallenberg.org/
https://mws.wallenberg.org/anslagsguide#announcement_40
https://svenskislandskafonden.se/
https://svenskislandskafonden.se/
https://svenskislandskafonden.se/projektbidrag/
https://svenskislandskafonden.se/projektbidrag/
http://svenskdanskafonden.se/sok-stipendium-for-utbyte-i-danmark/
https://nai.uu.se/
https://nai.uu.se/
https://nai.uu.se/opportunities/scholarships/nordic-scholarship-programme.html
http://nordicsociologicalassociation.org/
http://nordicsociologicalassociation.org/funding
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conferences, surveys, meetings and publications. 
Projects must have a Nordic area of impact, and not be 
limited to national interests. 

Nordic Summer University 
 

EXTENDED DEADLINE: Study circle grants (SEK 
50 000) These support new scholarly networks 
addressing issues in contemporary Nordic culture and 
society from critical perspectives. Activities in the NSU 
are based on thematic study circles, which are forums 
for participants to present, discuss and develop their 
research. NSU currently consists of eight such study 
circles, each of which runs for three years. Each circle 
meets twice per year, once in the winter and once in the 
summer. 

01 Feb 20 

Olof Palme Memorial Fund for 
International Understanding and 
Common Security | Olof Palmes 
Minnesfond för internationell 
förståelse och gemensam säkerhet 
 

Palmestipendiet (SEK 100 000) Detta främjar 
ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och 
studier kring fred och nedrustning, stöder arbete mot 
rasism och främlingsfientlighet samt på andra sätt 
verkar för internationell förståelse och gemensam 
säkerhet. 

20 Mar 20  

Petra and Karl Erik Hedborg 
Foundation | Petra och Karl Erik 
Hedborgs Stiftelse 
 

Bidrag för utvecklande av relationerna mellan Sverige 
och Belgien. Dessa stöder högre akademiska studier, 
forskarutbyte, tryckning och översättning av 
skönlitterära och vetenskapliga verk samt för 
anordnande av konstutställningar, konserter och 
föredrag. 

15 Mar 20 

PsykoterapiStiftelsen 
 

Resestipendium (SEK 10 000) Detta stöder en 
studieresa i syfte att förkovra sig inom 
psykoterapiområdet. Stiftelsen syftar till att främja 
psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre. 

01 Feb 20 

Royal Gustavus Adolphus 
Academy for Swedish Folk Culture 
| Kungliga Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur 
 

Resebidrag till doktorander. Dessa stöder 
materialinsamling och konferensdeltagande i anslutning 
till avhandlingsarbete om svensk folklig kultur. Detta 
kan vara i form av besök till arkiv och bibliotek för 
materialinsamling eller för aktivt deltagande i 
konferenser och symposier. 

30 Sep 20 
(Forecast) 

Royal Patriotic Society | Kungliga 
Patriotiska Sällskapet 

Anslag för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Dessa stöder i första hand spridande och 
popularisering av forskningsresultat genom bidrag till 
tryck- och produktionskostnader, symposier och 
utställningar. 

Applications may 
be submitted 
throughout the 
year. 

Royal Society of Arts and Sciences 
in Gothenburg | Kungliga 
Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhället i Göteborg, SE 
 

Gästforskarstipendier (SEK 20 000) Dessa stöder en 
månads vistelse i Grez-sur-Loing, Frankrike, gällande 
månaderna september och oktober för färdigställande 
av vetenskaplig skrift i aktuellt projekt för den sökande. 

18 Mar 20 
(Forecast)  
 
  

Royal Swedish Academy of 
Letters, History and Antiquities | 
Kungl. Vitterhetsakademien 
 

Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond – 
resestipendier för internationell samverkan inom 
kulturmiljövården. Dessa stöder studieresor och fortsatt 
utbildning i utlandet genom deltagande i kurser och 
andra slag av programlagda studier utomlands. 

30 Jan 20 

 Stiftelsen Oscar Montelius minnesfond – resebidrag 
inom nordisk förhistoria och medeltid. Dessa möjliggör 

30 Jan 20 

http://nordic.university/
http://nordic.university/5-2/proposals-new-study-circles/
http://www.palmefonden.se/
http://www.palmefonden.se/
http://www.palmefonden.se/
http://www.palmefonden.se/
http://www.palmefonden.se/
http://www.palmefonden.se/palmestipendiet/
http://www.pkhedborg.com/index.html
http://www.pkhedborg.com/index.html
http://www.pkhedborg.com/index.html
http://www.pkhedborg.com/svenska.html
http://www.pkhedborg.com/svenska.html
https://www.psykoterapistiftelsen.se/
https://www.psykoterapistiftelsen.se/
http://gustavadolfsakademien.se/
http://gustavadolfsakademien.se/
http://gustavadolfsakademien.se/
http://gustavadolfsakademien.se/
http://gustavadolfsakademien.se/aktuella-utlysningar
https://kungligapatriotiskasallskapet.se/
https://kungligapatriotiskasallskapet.se/
https://kungligapatriotiskasallskapet.se/understodsfonden/
https://kungligapatriotiskasallskapet.se/understodsfonden/
https://kvvs.se/
https://kvvs.se/
https://kvvs.se/
https://kvvs.se/
https://kvvs.se/stipendier-for-vistelse-i-grez-sur-loing/
http://www.vitterhetsakad.se/index
http://www.vitterhetsakad.se/index
http://www.vitterhetsakad.se/index
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag
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utrikesresor för forskare i Sverige inom området nordisk 
förhistoria och medeltid. 

 Wallenbergsstiftelsens fond – resestipendier för yngre 
forskare (SEK 25 000) Vitterhetsakademin inbjuder 
ansökningar om resestipendier för disputerade forskare. 
Dessa syftar till att stimulera internationella kontakter 
inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska 
och teologiska fakultetsområdena. 

30 Jan 20  

 Resestipendier för disputerade forskare. Kungliga 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien inbjuder 
ansökningar om resestipendier för yngre forskare ur 
Wallenbergsstiftelsens fond. Dessa stöder 
internationella resor för yngre forskare inom humaniora 
och samhällsvetenskap. 

30 Jan 20  

 Resestipendier. Vitterhetsakademin inbjuder 
ansökningar om resestipendier ur stiftelsen Oscar 
Montelius minnesfond. Dessa möjliggör utrikesresor för 
forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och 
medeltid. 

30 Jan 2020 

 KOMMER SNART: Gästföreläsaranslag (SEK 25 000) 
Dessa ger universitet och högskolor möjlighet att 
inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt 
område intar en ledande ställning genom nya metoder 
och idéer, i syfte att stimulera svensk forskning. 
Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor 
i rimlig utsträckning enas om en eller flera 
gästföreläsare. 

02 Mar 20 
(Forecast) 

 KOMMER SNART: Fonder och stiftelser 
Dessa stöder forskning, utlandsstudier, tryckning och 
utgivning av arbeten inom bland annat historia, 
arkeologi, språkforskning och litteraturvetenskap. 

11 Mar 20 
(Forecast)  

Royal Swedish Academy of Music | 
Kungliga Musikaliska Akademien 
 

Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi (SEK 10 000) 
Akademien inbjuder ansökningar om stipendier ur Olu-
Birgit Jeppsons fond. Dessa stöder utbildning och 
forskning inom musikterapi. 

01 Mar 20  

 Stipendier till musikforskning 
Akademien inbjuder ansökningar om stipendier till 
musikforskning. Detta stöder musikforskning som 
musikvetenskap, konstnärlig musikforskning, 
musikpedagogisk forskning eller musikanknuten 
forskning inom andra discipliner. 

01 Mar 20  

Royal Swedish Academy of 
Sciences | Kungliga 
Vetenskapsakademien 
 

Stipendier ur Stiftelsen Margit Althins stipendiefond 
(SEK 100 000) Dessa stöder resor till länder utanför 
Sverige, Norge och Danmark samt för bearbetning av 
material och presentation av resultat från sådana resor. 

31 Jan 20 
(Forecast) 

 Lennart Aktiestinsen Israelsson’s Foundation for the 
individual and society 
The Academy invites applications for grants from the 
Lennart Aktiestinsen Israelsson’s Foundation for the 
individual and society. These support basic research 
that benefits the education system. 

15 Nov 20 
(Forecast) 

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#montelius
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#forelasare
http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder#fonder
http://www.musakad.se/stipendier/olubirgitjeppsonsfondformusikterapi.218.html
http://www.musakad.se/stipendier/olubirgitjeppsonsfondformusikterapi.218.html
http://www.musakad.se/stipendier/olubirgitjeppsonsfondformusikterapi.218.html
http://www.musakad.se/stipendier/musikvetenskapligastipendier/musikvetenskapligststipendium.223.html
https://www.kva.se/sv/startsida
https://www.kva.se/sv/startsida
https://www.kva.se/sv/startsida
https://www.kva.se/sv/utlysningar/stipendier-bidrag/stiftelsen-margit-althins-stipendiefond
https://www.kva.se/en/utlysningar/stipendier-bidrag/lennart-aktiestinsen-israelssons-stiftelse-individ-och-samhalle
https://www.kva.se/en/utlysningar/stipendier-bidrag/lennart-aktiestinsen-israelssons-stiftelse-individ-och-samhalle
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Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation 
 

Research grants for PhD candidates in contemporary 
Japanese studies (€10 000) These support research and 
studies in Japan in order to promote the exchange 
between Japan and Sweden. Eligible fields are natural 
sciences, technology, medicine, social sciences, 
humanities including Japanese, and journalism. 

28 Aug 20 
(Forecast) 

 Research grants for PhD candidates in contemporary 
Japanese studies. The Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, with funding from the Nippon Foundation, 
invites applications for its research grants for PhD 
candidates in contemporary Japanese studies. These 
enable PhD candidates in contemporary Japanese 
studies to conduct research activities in Japan. 

 

Scandinavian Research Council for 
Criminology (NSfK) 
 

Travel grants (SEK 16 400) These support participation 
at conferences abroad, academic courses and research 
stays at foreign universities and research trips related to 
criminology. 

15 May 20 

 Research grants. These support criminology projects 
with Nordic relevance. It is also possible to apply for 
financial support for working group meetings with 
Nordic perspectives. 

29 Nov 20 
(Forecast)  

 Research seminar bursaries. These enable researchers 
from the Nordic countries to participate in the research 
seminar held in Halden, Norway from 4 May to 6 May 
2020. This year’s research theme is sexual violence in 
the Nordic countries. 

15 Dec 20 
(Forecast 

Skandinaviska Enskilda Banken 
 

Forskningsbidrag (SEK 50 000) Estrid Ericssons 
Stiftelse inbjuder ansökningar om forskningsbidrag. 
Dessa stöder vetenskaplig forskning och utbildning inom 
områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och 
industridesign. 

01 Feb 20 

 Stipendier inom lantbruk, ekonomi, handel och teknik 
(SEK 50 000) Stiftelsen Skandinaviska Enskilda 
Bankens Skånska Stipendiefond utlyser stipendier. 
Dessa stöder utlandsvistelser under minst sex månader 
för studier och utbildning i lantbruk, teknik eller 
ekonomi och handel. 

01 Sep 20 
(Forecast) 

Society of Radio History in 
Western Sweden | Radiohistoriska 
föreningen i Västsverige 
 

Stipendium. Radiohistoriska föreningen i Västsverige, 
genom Stiftelsen för forskning och utbildning inom 
radio- och teletekniken och dess historia, inbjuder 
ansökningar om sitt stipendium. Detta främjar 
forskning, utbildning, information och annan förmedling 
av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia. 

31 Jan 20 

Stiftelsen Allmänna BB:s 
minnesfond 

KOMMER SNART: Resestipendier. Stiftelsen Allmänna 
BB:s minnesfond inbjuder ansökningar om 
resestipendier. Dessa avser vidareutbildning för 
förebyggande av skador i samband med graviditet och 
förlossning eller mor- och barnrelationen. 

15 Sep 20 
(Forecast) 

Stiftelsen Gunilla Edlinds 
Stipendiefond 
 

Stipendier. Dessa stöder forskning och högre studier 
inom det textila området, såväl traditionella textila 
verksamhetsområden som sådana som belyser 
sambandet mellan textilier, miljö och hälsa. Stipendier, 

15 Mar 20 

https://sjsf.se/
https://sjsf.se/
https://apply.se/sjsf/
https://apply.se/sjsf/
https://sjsf.se/japanese-studies-grants/call-for-applications-japanese-studies-phd-research-grants/
https://sjsf.se/japanese-studies-grants/call-for-applications-japanese-studies-phd-research-grants/
https://www.nsfk.org/
https://www.nsfk.org/
https://www.nsfk.org/our-funding/travel-grants/
https://www.nsfk.org/news/nsfk-deadlines-2019/
https://www.nsfk.org/publications-and-activities/nsfk-research-seminar/
https://seb.se/
http://www.estrid-ericsons-stiftelse.nu/
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/SebSkane.aspx
http://wordpress.radiostiftelsen.se/
http://wordpress.radiostiftelsen.se/
http://wordpress.radiostiftelsen.se/
http://wordpress.radiostiftelsen.se/stipendier/ansokningsdokument/
http://allmannabb.com/
http://allmannabb.com/
http://allmannabb.com/resestipendium/
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Edlinds.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Edlinds.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Edlinds.aspx
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resebidrag för nationella och internationella utbyten 
samt projektstöd finns tillgängliga. 

Stiftelsen Natur & Kultur 
 

Cullbergstipendium (SEK 15 000) Dessa stöder 
resekostnader i samband med kliniskt arbete, forskning, 
undervisning eller metodutveckling inom psykiatri, 
barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri. Syftet är 
att stimulera fördjupat kliniskt tänkande och 
vidareutveckla kunskaper om psykosociala och 
biologiska integrativa synsätt eller förebyggande arbete 
och behandlingsprojekt. 

01 Feb 20 

Stiftelsen Siamon 
 

Stipendier. Dessa stöder forskare eller vetenskapliga 
skriftställare inom statsvetenskap och nationalekonomi. 
Ansökningar om resestipendier för deltagande i 
kvalificerade vetenskapliga konferenser prioriteras, och 
i första hand för presentation av uppsatser. 

30 Mar 20  

Stiftelsen TOR/Skattenytt 
 

Resestipendier (SEK 7 500) Dessa stöder deltagande i 
seminarier. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning 
inom skatterätten och de angränsande rättsområden, på 
vilka skatterätten bygger. 

 

 European Association of Tax Law Professors – 
resestipendier (SEK 6 000) Stiftelsen TOR/Skattenytt 
inbjuder ansökningar om European Association of Tax 
Law Professors – resestipendier. Dessa stöder 
deltagande i seminarier anordnande av European 
Association of Tax Law Professors som hålls i och 
utanför Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig 
forskning inom skatterätten och de angränsande 
rättsområden, på vilka skatterätten bygger. 

 

Stiftelsen Tysta Skolan 
 

Audiologiska resebidrag (SEK 10 000) Dessa stöder 
resor till vetenskapliga kongresser och studieresor 
relaterade till audiologisk forskning. Kongress- och 
mötesresor där sökande presenterar egna resultat i form 
av föredrag eller posters prioriteras. 

28 Feb 20  

Studieförbundet Bilda 
 

Mellanösternstipendier. Dessa stöder resor till Israel 
och Palestina i syfte att ge möjlighet till medverkan i 
möten, studier, skapande verksamhet eller kulturutbyte. 

14 Dec 20 
(Forecast) 

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse 
 

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa 
(SEK 300 000) Dessa möjliggör forskningsvistelse 
utomlands vid universitet eller annan 
forskningsinstitution i Europa. 

30 Jan 20 

Svenska Dyslexistiftelsen 
 

Travel grants in memory of Professor Ingvar Lundberg. 
These enable Nordic researchers in the field of dyslexia 
to travel to a research institute or to a conference to 
present their research. 

31 Mar 20 
(Forecast) 

Svenska Föreningen för IT och 
Juridik 
 

Bidrag för spridande av forskningsresultat (SEK 30 000) 
Detta möjliggör spridning av forskningsresultat inom 
området juridik och IT, såsom examensarbeten och 
forskningsrapporter. Det kan handla om tryckkostnader, 
kostnader för seminarier eller kostnader för publicering 
på internet.  

20 Jan 20 

 Stipendium för deltagande i nordiska konferenser i 
rättsinformatik (SEK 5 000)  

15 Oct 20 

https://www.nok.se/
http://www.cullbergstipendiet.se/
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Siamon.aspx
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Siamon.aspx
http://www.tor-skattenytt.se/
http://www.tor-skattenytt.se/nrf/index.html
http://www.tor-skattenytt.se/nrf/index.html
http://www.tor-skattenytt.se/nrf/index.html
http://dev.tystaskolan.se/
http://dev.tystaskolan.se/audiologisk-forskning/resebidrag/
https://www.bilda.nu/
https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/stipendier/bildas-mellanosternstipendium/
http://salenstiftelsen.se/
http://salenstiftelsen.se/helarsstipendier/
https://www.dyslexistiftelsen.se/aktuellt
https://www.dyslexistiftelsen.se/aktuellt
https://siju.se/
https://siju.se/
https://siju.se/stipendier/
https://siju.se/stipendier/
https://siju.se/stipendier/
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Svenska institutet i Aten 
 

Large research scholarships (SEK 45 000) These enable 
stays at the institute for students and researchers to 
conduct independent studies or research in fields tied to 
the institute which requires research in Greece. Priority 
will be given to research on culture and society in the 
ancient period. 

13 Jan 21 
(Forecast) 

Sweden-America Foundation | 
Sverige-Amerika Stiftelsen 
 

Exchange scholarships (SEK 30 000) These enable 
Swedish and US researchers in a position to influence 
public opinion and contribute to the development of 
their society to make a two- to four-week study trip to 
the respective countries. Projects in the fields of politics, 
public administration, working life, human environment, 
mass media, business and industry, as well as education 
and culture are prioritised. 

31 May 20 

 Stipendier för masters-, doktorand- och postdocstudier 
(SEK 400 000) Stiftelsen inbjuder ansökningar om 
stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala 
studier. Dessa möjliggör studier i USA och Kanada 
under sex till 12 månader. Studier vid Law School och 
Medical School medges ej. Stipendium kan inte sökas för 
praktik, kortare konferensresor, utbyten eller studier på 
distans. 

13 Sep 20 
(Forecast) 

Swedish Council for Information 
on Alcohol and Other Drugs | 
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 
 

Milan Valverius stiftelse. Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning inbjuder ansökningar om 
anslag ur Milan Valverius stiftelse. Dessa syftar till att 
stödja forskning inom ämnesområden alkohol och andra 
droger samt trafiksäkerhet. 

15 Oct 20 
(Forecast) 

Swedish Farmers’ Foundation for 
Agricultural Research | Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
 

E H Hügoths fond. Stiftelsen Lantbruksforskning 
inbjuder ansökningar om medel ur E H Hügoths fond. 
Dessa stöder högre studier i jordbrukets ekonomi, 
marknadsförhållanden och förvaltning. Syftet är att 
främja erforderlig, praktisk försöksverksamhet för 
förbättrad lönsamhet för det svenska jordbruket. 

31 Dec 20 
(Forecast) 

Swedish Foundation for 
Humanities and Social Sciences | 
Riksbankens Jubileumsfond 
 

Sommarskola i digital humaniora i Oxford 
Riksbankens Jubileumsfond, i samarbete med 
universitetet i Oxford, inbjuder ansökningar om medel 
för sommarskola i digital humaniora i Oxford.  

20 Feb 20  

 RJ sabbatical. Detta främjar forskningsvistelser från sex 
till tolv månader för forskare som ska slutföra långt 
kommen forskning och för att skriva synteser inom 
samhällsvetenskap och humaniora. 

01 Jan 21 
(Forecast)  

 Forskningsinitiering. Detta syftar till att öka mobiliteten 
och främja kontaktytorna i forskarsamhället. Stöd kan 
ges för konferenser, seminarier, workshops samt för att 
skapa nya forskarnätverk. 

 

Swedish Foundation for 
International Cooperation in  
Research and Higher Education | 
Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning 

Grants for teaching sabbaticals. These develop Swedish 
higher education by enabling researchers to teach at a 
foreign higher education institution. 

18 Mar 20  

 Joint China-Sweden mobility (SEK 600,000) STINT, in 
collaboration with the National Natural Science 

05 Sep 20 
(Forecast) 

http://www.grekiska.net/wp-content/uploads/2018/04/Swedish-Institute_Site-Logo.png
http://www.grekiska.net/stipendier-vid-svenska-institutet-i-athen-ht-2020-vt-2021/
https://1976fund.org/
https://1976fund.org/
https://1976fund.org/
https://sweamfo.se/stipendier/kontantstipendier/
https://www.can.se/
https://www.can.se/
https://www.can.se/
https://www.can.se/
https://www.aurora.umu.se/utlysningar/2019/5/sok-medel-for-forskning-om-alkohol-andra-droger-och-trafiksakerhet/
http://www.lantbruksforskning.se/
http://www.lantbruksforskning.se/
http://www.lantbruksforskning.se/
http://www.lantbruksforskning.se/om-oss/ovriga-stiftelser/e-h-hugoths-stiftelse/
https://www.rj.se/en/
https://www.rj.se/en/
https://www.rj.se/en/
http://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen_riksbankens_jubileumsfond/pressreleases/riksbankens-jubileumsfond-erbjuder-platser-paa-kurs-i-digital-humaniora-oxford-2836950
https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2020/
https://www.rj.se/Forskning_finansiering/Forskningsinitiering/
https://www.stint.se/en/
https://www.stint.se/en/
https://www.stint.se/en/
https://www.stint.se/en/
https://www.stint.se/en/
https://www.stint.se/en/program/grants-for-teaching-sabbatical/
https://www.stint.se/en/program/joint-china-sweden-mobility/
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Foundation of China, invite applications for their joint 
China-Sweden mobility programme. 

 Mobility grants for internationalisation (SEK 600 000) 27 Sep 20  
 Joint Brazilian-Swedish research (SEK 600 000) STINT 

and the Brazilian Federal Agency for Support and 
Evaluation of Graduate Education invite applications 
for their joint Brazilian-Swedish research collaboration. 

07 Oct 20 
(Forecast) 

Swedish Fulbright Commission 
 

Postdoctoral scholarships (SEK 50 000) These support 
Swedish postdoctoral scholars who wish to lecture or 
conduct advanced research in the United States and who 
have an established affiliation with an American 
university or research centre. 

13 Jan 21 
(Forecast)  

Swedish Institute | Svenska 
institutet 
 

Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar 
(SEK 209 000) Dessa stöder forskning eller 
kapacitetsuppbyggnad i Armenien, Azerbajdzjan, 
Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina eller 
Vitryssland, inom alla ämnesområden. 

01 May 20 
(Forecast) 

 COMING SOON: Peer shadowing. The Swedish 
Institute invites applications for its peer shadowing 
programme. This enables summer academy young 
professionals alumni to visit organisations in other 
countries to study the workplace. 

 

 Stöd till samarbete med akademiker från Turkiet (SEK 
100,000–500,000 per år under upp till två år) Detta 
syftar till att stärka hållbar och demokratisk utveckling i 
Turkiet genom att finansiera insatser som kan öka 
tillgången till plattformar, verktyg eller nätverk för 
förändringsorienterade turkiska akademiker. Projekt 
kan genomföras i Sverige, Turkiet eller i undantagsfall 
ett tredje land. Stöd ges exempelvis till följande 
satsningar: 
- gruppbaserade satsningar – sommarskola, 

träningsprogram, online-kurser, seminarieserier, 
större konferens, mentorskapsprogram för 
doktorander eller residensprogram; 

- individbaserade satsningar – mottagande eller 
förlängd vistelse av gästforskare, doktorand eller 
universitetslärare, samt sampublicering med 
enstaka forskare. 

31 Jan 2020 

Swedish Numismatic Society | 
Svenska Numismatiska Föreningen 
 

Bidrag inom svensk numismatik. Svenska Numismatiska 
Föreningen utlyser bidrag ur Sven Svenssons stiftelse 
för numismatik. Detta stöder forskningsprojekt eller del 
av forskningsprojekt, resor inom forskningsprojekt, samt 
tryckningskostnader inom svensk numismatik. 

15 Feb 20 

 Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning. 
Svenska Numismatiska Föreningen utlyser medel ur 
Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning. 
Dessa stöder numismatisk forskning genom stipendier 
till universitetsstuderande samt anslag för 
forskningsresor och forskningsprojekt. 

30 Mar 20 

Swedish Research Council for 
Environment, Agricultural Sciences 
and Spatial Planning | 

Kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning (SEK 
1 800 000) Formas inbjuder ansökningar om bidrag för 
kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning. Dessa 

06 Feb 20 

https://www.stint.se/program/mobility-grants-for-internationalisation/
https://www.stint.se/program/joint-brazilian-swedish-research-collaboration/
https://www.fulbright.se/
https://www.fulbright.se/grants/swedish-grants/fulbright-scholar-program/
https://si.se/
https://si.se/
https://si.se/utlysningar/stipendier/visbyprogrammet-utresande-svenskar/
https://si.se/en/apply/leadership-programmes/peer-shadowing/
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/stod-till-samarbete-med-akademiker-fran-turkiet/
https://numismatik.se/
https://numismatik.se/
http://svensvenssonsstiftelse.se/anslag/
https://numismatik.se/om_snf/GunnarEkstromsStiftelse.php
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
https://www.formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2019-10-07-formas-kommunikationsutlysning-2020.html
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Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande, 
FORMAS 
 

stöder projekt som kommunicerar och populariserar 
forskning och forskningsresultat inom miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande som kan bidra till de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Swedish Research Council for 
Health, Working Life and Welfare | 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 
och välfärd  
Forte 
 

Gästforskarbidrag – inresande och utresande (SEK 
500 000) Forte inbjuder ansökningar om 
gästforskarbidrag – inresande och utresande. Dessa 
syftar till att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte 
mellan svenska och utländska forskare, att tillföra 
kunskaper från det internationella forskarsamhället till 
svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning 
sprids internationellt. 

11 Apr 20 
(Forecast) 

 Konferensbidrag (SEK 300 000) Dessa stöder 
genomförande av internationella konferenser med 
svensk organisation som värd. 

11 Apr 20  

Swedish Research Council for 
Sport Science | Centrum för 
Idrottsforskning 
 

Associations, collaboration and networking grants. 
These support Swedish federations or associations 
working to create favourable conditions for 
collaboration between researchers and other parties 
involved in sport science research. 

16 Sep 20 
(Forecast) 

Swedish Research Council | 
Vetenskapsrådet 
 

Olof Palme visiting professorship (SEK 1 700 000) VR 
invites applications for the Olof Palme visiting 
professorship. This supports education institutions in 
developing a subject area by recruiting an 
internationally prominent professor in areas of 
importance for the understanding of peace and conflicts. 
This may cover everything from overarching 
international institutions and societally structural 
factors to individual explanation factors. 

18 Feb 20 

 Kerstin Hesselgren visiting professorship (SEK 
1 700 000) VR invites applications for the Kerstin 
Hesselgren visiting professorship. This supports 
education institutions in developing a subject area 
within the humanities and social sciences by recruiting 
an internationally prominent professor during a limited 
period. 

18 Feb 20 

 International postdoc (SEK 3 150 000) VR invites 
applications for its international postdoc call within the 
humanities, social sciences, educational sciences, 
artistic research, medicine and health, natural sciences 
and engineering. 

18 Feb 20  

 Research project grant within humanities and social 
sciences (SEK 6 000 000) These enable researchers to 
conduct a research project related to humanities and 
social sciences. 

10 Mar 20 

Swedish Retail and Wholesale 
Council | Handelsrådet 
 

Infrastrukturellt stöd. Handelns Utvecklingsråd inbjuder 
ansökningar om infrastrukturellt stöd. Detta syftar till 
att finansiera olika former av infrastrukturella 
forskningssatsningar med tanken att stärka och utveckla 
handelsforskningen. Med infrastrukturellt stöd kan 
innefattas bidrag med finansiering till att utveckla 
forskarnätverk, inköp och upprätthållande av databaser, 
stöd till utbildningssatsningar samt finansiering av olika 
former av forskarkonferenser och så vidare. 

 

http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
http://www.formas.se/
https://forte.se/
https://forte.se/
https://forte.se/
https://forte.se/
https://forte.se/
https://forte.se/utlysning/internationella-bidrag-2019/
https://forte.se/utlysning/internationella-bidrag-2019/
https://centrumforidrottsforskning.se/en/
https://centrumforidrottsforskning.se/en/
https://centrumforidrottsforskning.se/en/
https://centrumforidrottsforskning.se/en/research-funding/calls-for-funding-proposals-2020/
https://www.vr.se/english
https://www.vr.se/english
https://www.vr.se/english/applying-for-funding/calls/2019-11-14-olof-palme-visiting-professorship.html
https://www.vr.se/english/applying-for-funding/calls/2019-11-14-kerstin-hesselgren-visiting-professorship.html
https://www.vr.se/english/callsanddecisions/calls/calls/internationalpostdocgrant.5.2c821fd116dcb0e77cb276.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2019-11-14-projektbidrag-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap.html
https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2019-11-14-projektbidrag-inom-humaniora-och-samhallsvetenskap.html
https://handelsradet.se/
https://handelsradet.se/
https://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/sok-anslag/infrastrukturellt-stod/
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Sällskapet för folkundervisningens 
befrämjande 
 

Stipendium för lärare. Sällskapet för 
folkundervisningens befrämjande inbjuder ansökningar 
om sitt stipendium. Detta stöder lärares fortbildning 
genom studieresor eller deltagande i olika kurser och 
konferenser med fortbildande syfte. 

10 Jun 20 
(Forecast) 

The Swedish Council for Higher 
Education | Universitets- och 
Högskolerådet 
 

KOMMER SNART: Minor field studies (SEK 27 000) 
Universitets- och Högskolerådet inbjuder ansökningar 
om medel inom programmet minor field studies. Detta 
syftar till att förbereda studenter att verka i globala 
sammanhang och att ge lärosäten möjlighet att etablera 
och stärka internationella kontakter. 

02 Nov 20 
(Forecast) 

 Erasmus+ förberedande besök (SEK 16 000) 
Universitets- och högskolerådet inbjuder ansökningar 
om medel för Erasmus+ förberedande besök. Dessa ger 
sökande möjlighet att träffa samarbetspartners och 
planera projekt inom Erasmus+. 

 

Theodor Adelswärd Memorial 
Foundation | Forskraftstiftelsen 
Theodor Adelswärds Minne 
 

Resestipendier (SEK 100 000) Dessa stöder studier 
inom ämnesområdet internationella organ, 
internationellt samarbete och internationella 
förhållanden som har särskilt fokus på fredsbevarande 
och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt 
energi- och miljöfrågor. 

15 Sep 20 
(Forecast) 

Torsten Söderbergs stiftelse Övrigt. Inom kategorin övrigt ges anslag till 
forskningsprojekt som inte faller inom de tre 
huvudområdena, till exempel kultur och historia. Även 
andra ämnen kan komma ifråga.  
Inom bidragsformen ”övrigt” har bl.a. medel för 
konferenser beviljats. Läs mer här!  

1 Sep 2020 
(forecast) 

UArctic 
 

Staff and faculty exchange (€2 500) UArctic, under the 
north2north programme, invites applications for staff 
and faculty exchange. This supports staff mobility 
between Danish, Greenlandic or Faroese universities 
and other north2north partner institutions.  

15 Feb 20 

University of Gothenburg | 
Göteborgs universitet 
 

Resestipendium till sommarskola vid Inter-university 
Consortium for Political and Social Research 
Svensk Nationell Datatjänst inbjuder ansökningar om 
resestipendier till sommarskolan vid Inter-university 
Consortium for Political and Social Research. Dessa 
möjliggör deltagande i sommarskolan i Ann Arbor, USA 
för doktorander eller nydisputerade forskare. 

20 Mar 20  

Volvo Research and Educational 
Foundations 
 

COMING SOON: Study visit grants (SEK 30 000) 
VREF invites applications for its study visit grants 
through the future urban transport (FUT) programme. 
These enable study visits to a centre of excellence in 
urban transport or a research project team supported by 
the future urban transport programme, as well as to a 
Swedish university, in order to provide opportunities for 
PhD students as well as strengthen the programme 
network and its interaction with Swedish universities. 

 

Wenner-Gren Foundations | 
Wenner-Gren Stiftelserna 

Sabbatical scholarships. These enable scientist and 
professors to stay at a foreign scientific institution. 

10 Mar 20 

https://sfub.se/
https://sfub.se/
https://sfub.se/stipendium/viktiga-datum/
https://www.utbyten.se/
https://www.utbyten.se/
https://www.utbyten.se/
https://www.utbyten.se/program/minor-field-studies/
https://www.utbyten.se/program/erasmus-forberedande-besok/
http://www.fstam.se/
http://www.fstam.se/
http://www.fstam.se/
http://www.fstam.se/
http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/
http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/anslag/ovrigt/
http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/anslag/ovrigt/beviljade-anslag-i-kategorin-ovrigt/
https://www.uarctic.org/
https://members.uarctic.org/participate/north2north/north2north-for-staff-and-faculty/
http://www.gu.se/
http://www.gu.se/
https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/resestipendium/ansokan-om-resestipendium-till-icpsrs-sommarskola-2020
https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/resestipendium/ansokan-om-resestipendium-till-icpsrs-sommarskola-2020
http://www.vref.se/
http://www.vref.se/
http://www.vref.se/futprogramme/funding/190101studyvisitgrants2019.4.440531b11679264f35397a7.html
https://www.swgc.org/welcome.aspx
https://www.swgc.org/welcome.aspx
https://www.swgc.org/sabbatsstipendier.aspx
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 Gästforskarstipendier. Dessa ger svenska forskare 
möjlighet att bjuda in utländska forskare att verka vid en 
svensk vetenskaplig institution. 

10 Mar 20 

 Anslag till externa internationella symposier (SEK 
100 000) Dessa är avsedda som bidrag till 
organiserandet av internationella symposier som hålls i 
Sverige. 

10 Mar 20 

 Travel grants (SEK 10 000) These support shorter visits 
abroad, for participating in international congresses, 
seminars, workshops and courses. 

10 Mar 20 

 Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige – 
utländska postdoktorer (SEK 1 320 000) Dessa syftar till 
att möjliggöra för utländska disputerade forskare att 
verka vid en svensk vetenskaplig institution. 

01 Oct 20 
(Forecast) 

 Wenner-Gren distinguished lectures. Anslag kan ges till 
inbjudan av synnerligen framstående forskare för att 
skapa internationella personliga kontakter och för att 
främja forskningssamverkan. Inbjuden forskare 
förväntas hålla ett antal föreläsningar vid olika 
universitet. 

 

 Gästföreläsaranslag. Detta möjliggör svenska forskare 
eller institutioner att inbjuda utländska gästföreläsare. 

 

 Wenner-Gren symposier. Syftet är att finansiera och 
organisera ett begränsat antal vetenskapliga symposier 
varje år. 

 

ÅForsk 
 

Resestipendier (SEK 30 000) Dessa möjliggör resa till 
konferenser, genomförande av examensarbete 
utomlands, samt besök vid utländskt universitet. 

14 Feb 20 

Åke och Greta Lissheds Stiftelse 
 

Forskningsbidrag. Dessa främjar vetenskaplig forskning 
inom väg- och vattenbyggnadskonsten. 

10 Apr 20 
(Forecast) 

 

https://www.swgc.org/gastforskarstipendier.aspx
https://www.swgc.org/externa-symposier.aspx
https://www.swgc.org/reseanslag.aspx
https://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx
https://www.swgc.org/postdoktorsstipendier-sverige.aspx
https://www.swgc.org/distinguished-lectures.aspx
https://www.swgc.org/gastforelasaranslag.aspx
https://www.swgc.org/symposier.aspx
https://aforsk.com/
https://aforsk.com/ApplicationInformation
http://www.lissheds-stiftelse.a.se/Default.aspx
http://www.lissheds-stiftelse.a.se/

