
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Global Grant 

Svenska och utländska stiftelser och fonder för enskilda personer, skolor, föreningar samt 

organisationer. Sökfunktionen kostar, men finns ofta gratis på t.ex. bibliotek.  

www.globalgrant.com 

 

 

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas 

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse 

eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål. Databasen omfattar alla stiftelser som är 

registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och 

kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva 

anmält till länsstyrelserna. 

https://stiftelser.lansstyrelsen.se/  

 

Lärarstiftelsen  

Lärarstiftelsens uppgift är att stötta lärarna i deras yrkesroll och yrkesutveckling. Det gör de 

genom stipendier, forskning och genom olika typer av projekt. Lärarstiftelsen förvaltar en 

mängd fonder och flera stipendier per år delas ut för att höja lärarkompetensen, till ny 

pedagogisk forskning och lärande.  

https://lararstiftelsen.se/  
 

 

Sida 

https://www.sida.se/jobba-med-bistand/sidas-stipendier  

 

 

Stipendieguiden 

En sida med introduktionsinformation kring hur och var du kan söka stipendier och vad du ska 

tänka på inför sökandet.  

http://stipendieguiden.com 
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Universitets- och högskolerådet 

Universitets- och högskolerådet (tidigare Internationella programkontoret) administrerar en 

mängd stipendier och program för utbyten och internationella samarbeten. På sidan finns också 

en bra sökfunktion. 

http://utbyten.se/ 

http://utbyten.se/


 

 

 
Anna Lindhs Minnesfond 

Anna Lindhs Minnesfond vill med ett Anna Lindh-pris stödja i första hand kvinnor och 

ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och 

orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna 

efterlevs. Anna Lindh-priset kan delas ut till person, organisation eller projekt som verkar i 

Sverige.  

http://www.annalindhsminnesfond.se  

 

 

Anna Whitlocks Minnesfond  
Anna Whitlocks Minnesfond delar två gånger per år ut stipendier och understöd till: 

• Ungdomar i gymnasiet bosatta i Stor-Stockholm som visar bra studieresultat. 
• Ungdomar som gått ut gymnasiet och vill studera utomlands, företrädesvis studier inom 

konst, musik, naturvetenskap och teknik.  
https://www.whitlocks.se/  

 

 

Clara Lachmanns Fond 

Clara Lachmanns Fond beviljar stöd till projekt med ett tydligt nordiskt fokus som omfattar mer 

än ett skandinaviskt land. Stöd beviljas till exempelvis utflykter, deltagande i och planering av 

kurser, konferenser, möten, studieresor för grupper samt andra aktiviteter som kan öka den 

skandinaviska gemenskapskänslan.  

www.claralachmann.org 

 

 

Folke Bernadottes minnesfond 

Stipendium kan sökas för utlandsresor som faller inom någon av följande tre kategorier: 

• lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land/andra 

länder 

• utbyten, dvs besök i annat land varifrån även återbesök till Sverige kommer att ske 

• volontärinsatser av mer än en månads längd. 

www.folkebernadottesminnesfond.se  
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Föreningen Norden 

Föreningen Norden delar årligen ut Nordiska lärarstipendier till medlemsskolor för att 

möjliggöra för lärare att delta i nordiska fortbildningskurser eller för besök på en nordisk 

vänskola för att öka kunskapen om de andra nordiska länderna. 

https://norden.se/bidrag-for-nordiska-skolutbyten/  

 

Göteborgs stad – samlade sökbara stiftelser 
Här hittar du sökbara stipendier inom Göteborg Stad. Du hittar information om när det är 
ansökningsperiod och var du hittar rätt ansökan under ansökningsperioden. Exempelvis finns 
det stiftelser och stipendier för elever, lärare och skolpersonal. 
https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/ekonomi-och-
socialbidrag/stiftelser/sokbara-just-
nu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NDCwsDAwczYz8Q4LdDIwN
XE31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC8mTlO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål 

Stiftelsen är till för att bland annat stödja barn och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet. 

Vidare verkar den för att främja integration och jämlikhet och motverka sjukdom, fattigdom, 

kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering.  

http://www.jodfoundations.com/sociala.php 

 

Kompassrosen för ungt ledarskap  
Stipendiet ska gå till unga människor, som i handling visat att de tagit ansvar och visat ett 
engagemang som kan visa på att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott 
ledarskap. Det är upp till de sökande att visa på vilket sätt de vill använda stipendiet för att 
utveckla sitt ledarskap, exempelvis utbildningar, mentorprogram eller annan verksamhet tydligt 
kopplad till en utbildningsinsats. Stipendiet vill ta tillvara på potentialen hos en ung person som 
visat gott ansvarstagande och som vill fortsätta utveckla sitt ledarskap. 
http://www.ungtledarskap.se/stipendium/ 

 

Olof Palmes minnesfond 

Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang. Fondens tre 

huvudsyften är fred, internationell förståelse och antirasism. Fonden tar emot ansökningar från 

enskilda såväl som från skolor.  

www.palmefonden.se/  
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Prins Carl Gustafs Stiftelse 

Stiftelsen finns för att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella 

eller allmännyttiga ändamål. Projekt som rör barn och ungdomars verksamhet såsom 

deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor prioriteras. 

http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/

prinscarlgustafsstiftelse.4.292a62ce13848168ac53a32.html 

 

 

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond  

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar 

genomför för barn och ungdomar. 

Projektet skall avse något av följande områden: 

• att främja vård och uppfostran 

• att stödja undervisning eller utbildning 

• eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande 

http://www.gafonden.com  

 

 

Skandia: Idéer för livet 

Stiftelsen Idéer för livet vill stödja projekt med och för barn och ungdomar från 0-25 år. Projekt 

med ungdomars direkta delaktighet ses positivt likaså att projekten arbetar med jämställdhet 

och likabehandling. Stipendium beviljas för exempelvis:  

• Inköp av material  

• Tryck av informationsmaterial  

• Marknadsföring  

• Ungdomsledarutbildning, unga ledare 

https://www.ideerforlivet.se/projekt/sa-ansoker-du/ 

 

 

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 

Sällskapet SFUB har som uppgift att främja folkundervisningen i Sverige. Detta sker genom stöd 

till kompetensutveckling av lärare, skolledare och övrig högskoleutbildad pedagogisk personal 

som avser att resa utomlands antingen för språkstudier eller för andra studier av betydelse för 

undervisning i svensk skola. 

www.sfub.se 
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Ungdomsstyrelsen: Ungdomsinitiativet 

Arrangera en festival! Gör en film! Bygg ett imperium! Eller har du någon annan idé? 

Ungdomsinitiativ vänder sig till dig eller er som vill driva eller starta ett lokalt projekt med 

europeiskt perspektiv. Ni kan även genomföra ett internationellt ungdomsinitiativ tillsammans 

med en partnergrupp i ett av Europas länder. Det viktiga är att projektet utgår från er kreativitet 

och bygger på era egna idéer och förutsättningar. 

https://www.mucf.se/bidrag 

 

 

Universitets- och högskolerådet: Athena 

Athena är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med 

utvecklingsländer. Gymnasiala yrkesutbildningar kan samarbeta med motsvarande 

utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Framförallt elever, men även lärare, skolledning och 

annan personal kan delta.  

https://www.utbyten.se/program/athena-utbyten/ 

https://www.utbyten.se/program/athena-planering/ 
 

 

Universitets- och högskolerådet: Atlas 

Atlas är ett program för samarbete och praktik över hela världen. Genom Atlas är det möjligt att 

förbereda ett samarbete eller en APU-vistelse, medverka och delta i konferenser, samarbeta i ett 

partnerskap och genomföra APU i hela världen. 

https://www.utbyten.se/program/atlas-planering 
 

 

Universitets- och högskolerådet: Ettårsprogrammen 

Programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland/Österrike ger elever i 

gymnasiets årskurs 1 och 2 möjlighet att studera ett läsår i något av dessa länder. För att 

kunna söka krävs det att du läser franska, spanska eller tyska som minst steg 2. 

https://www.utbyten.se/program/ett-ar-i-frankrike/ 

https://www.utbyten.se/program/ett-ar-i-spanien/ 

https://www.utbyten.se/program/ett-ar-i-tyskland/ 
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Universitets- och högskolerådet: Nordplus Junior 

Genom Nordplus Junior kan elever och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

samarbeta med skolor i de nordiska länderna, inklusive Grönland, Färöarna och Åland, samt de 

baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Inom programmet finns det möjlighet att delta i 

projektsamarbete och genomföra lärarutbyte samt elevpraktik. 

https://www.utbyten.se/program/nordplus-junior/ 

 

 

 

 

 

Övriga tips 

Många stipendier är kommun- eller länsspecifika. Dessa hittas enklast genom kommunens 

hemsida och/eller en internetsökning på kommun/länsnamnet och ordet ”stipendium”. På 

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas https://stiftelser.lansstyrelsen.se/ kan du begränsa din 

sökning till en kommun eller ett län.  
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