Stiftelser som finansierar
NATURVETENSKAPLIG
FORSKNING
Foundations funding
RESEARCH IN THE SCIENCES
2019-08-03

The following is a selection of Swedish foundations that fund research in the sciences, and that we
have compiled from different sources, including Stockholm University’s web pages
(www.su.se/forskare and www.su.se/utbildning/studentservice/stipendier - including a number of
donation stipends for the Faculty of Science: Donationsstipendier/Naturvetenskapliga fakulteten), the
County Administrative Boards’ foundation database (Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas:
https://stiftelser.lansstyrelsen.se/StiftWeb/SSearch.aspx ) and, of course, the funding database
Research Professional (www.researchprofessional.com). We encourage and recommend you to use
this compilation of research funding foundations as a starting point and inspiration for your own
explorations in order to find funding opportunities for your favorite research topic. Happy searching
and best of luck in your quest for financial means to carry out your research!
Agneta Prytz-Folkes och Gösta
Folkes stiftelse

Stödjer forskning kring ålderssjukdomar och Alzheimers
sjukdom och därmed sammanhängande verksamhet. Man
prioriterar vårdvetenskap och forskning inom medicin
alternerande vartannat år.

Apotekarsocieteten

Ett flertal stiftelser som bl a stödjer forskning inom
läkemedelsområdet.

Astma- och Allergiförbundet

Stödjer forskning inom astma- och allergiområdet.

Bertebos Stiftelse

Ger anslag i syfte att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt
samt stipendier inom ämnesområdet livsmedel, jordbruk,
djurhälsa och ekologi.

Cancerfonden

Ger medel för driftskostnader, anställande av personal,
forskarmånader som avser att bereda möjlighet till
forskningsledighet, att främja cancerforskningen genom att
rekrytera yngre forskare till området, samt för kongress och resa.

Carl Tryggers Stiftelse för
Vetenskaplig Forskning

Ger bidrag till forskning inom skogs- och lantbruksvetenskap,
biologi, kemi och fysik samt vetenskapers tekniska
tillämpningar.

Diabetesfonden (Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond)

Stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot
diabetessjukdomarna.

Dr Per Håkanssons stiftelse

Ger forskningsstöd till unga forskare vid svenska universitet som
utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och
livsmedelskemi (functional food).

Avdelningen för forskningsstöd
Stockholms universitet. Södra huset, Hus E, plan 6.
Webb: www.su.se/forskningsstod | E-post: info@fs.su.se

Erik Philip-Sörensens stiftelse

Främjar genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.
Stiftelsen stödjer djärv, framtidsinriktad forskning av
välmeriterade forskare och forskningsgrupper inom området
genetisk forskning. Ansökningar från yngre postdoc-forskare i
Sverige som önskar att utveckla nya forskningsteman välkomnas
speciellt.

Erna och Victor Hasselblads
Stiftelse

Ger medel till vetenskaplig undervisning och forskning inom det
naturvetenskapliga området och inom fotografin.

Familjen Erling-Perssons
Stiftelse

Främjar främst forsknings- eller utbildningsprojekt inom
medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära
eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad
forskning prioriteras, och projekt ska helst ha en
tvärvetenskaplig karaktär.

Gittan Crafoords stiftelse för
kemiskt beroende

Stiftelsen syftar bl a till att stödja forskning och kunskap om
beroende.

Gudrun Malmers stiftelse

Stöd för matematikdidaktiska forskningsprojekt. Detta syftar till
att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om
undervisning och lärande i matematik inom förskola, skola och
vuxenutbildning. I första hand prioriteras projekt som försöker
stimulera elevcentrerat arbetssätt och där andra anslag inte kan
fås.

Göran Gustafssons Stiftelse för
Naturvetenskaplig och Medicinsk
Forskning

Ändamålet är att främja grundforskning inom molekylär biologi,
fysik, kemi, matematik och medicin.

Henning och Johan ThroneHolsts stiftelse

Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition
och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge.

Hjärnfonden

Detta stödjer heltidsforskning inom neuroområdet. Utöver
postdoc-stipendiet finns även följande stipendier att söka:
Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan –
stödjer klinisk och grundvetenskaplig forskning inom hjärn- eller
ryggmärgsskador som kan uppkomma genom trafikskador;
Ulla-Carin Lindquists stiftelse – stödjer ALS-forskning;
Migränförbundet i samarbete med Hjärnfonden – stödjer
forskning inom huvudvärk med en fokus på migrän.

Hörselforskningsfonden

Stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning
kring hörselskadade och hörselskadades situation.

Insamlingsstiftelsen Lennart
Nilsson Award

Stiftelsen har till syfte att främja undervisning, utbildning och
forskning kring bild inom de medicinska, biologiska och
tekniska vetenskaperna.
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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.

Jane och Dan Olssons Stiftelse
för Vetenskapliga ändamål

Stiftelsens ändamål är bl a att främja medicinsk vetenskaplig
forskning i Sverige eller utomlands, t ex rörande barnlöshet och
barns hälsa.

Jeanssons Stiftelser

Stödjer yngre forskare som är i färd med att etablera sin egen
forskargrupp inom medicinsk forskning.

Jerringfonden

Delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för
barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och
funktionshinder.

Johan och Jakob Söderbergs
stiftelse

Stiftelsen har till syfte att lämna bidrag för främjande av
undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning främst inom
områdena ekonomi, medicin, naturvetenskap, juridik och kultur.

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Stöd utgår i form av anslag och bidrag som syftar till att främja
naturvetenskaplig forskning, med ett fokus på ekologisk
ekonomi.

Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse

Ger i huvudsak medel till grundforskning inom medicin,
naturvetenskap och teknikbidrag för forskningsprojekt av hög
potential, samt stöd till individer, bl.a. inom karriärprogrammet
Wallenberg Academy Fellows.
SU har interna riktlinjer när det gäller ansökan till
Wallenbergstiftelserna. Se denna länk för mer info.
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Kungliga Fysiografiska
Sällskapet i Lund

Utdelar postdoktorsstipendium för att ge yngre forskare
möjlighet till vidareutbildning och forskning vid
välrenommerade utomnordiska universitet eller motsvarande.
Sökande skall ha avlagt doktorsexamen högst tre år före
ansökningsdatum vid ett svenskt universitet eller teknisk
högskola inom ämnesområdena naturvetenskap, medicin eller
teknik.

Kungl. Vetenskapsakademien

Utöver Akademiens stipendier och anslag kan medel också sökas
från ett antal särskilda stiftelser, bl a:
Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond. Stipendier utdelas för
vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller
utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2
st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.
Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden. För forskning
angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller
forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig
åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi,
mekanik).
Stiftelsen Margit Althins stipendiefond. Stipendier och anslag
som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför
Sverige, Norge och Danmark.
Stiftelsen GS Magnusons fond. Stipendier och anslag inom
ämnesområdet matematik.

Lars Salvius-föreningen

Ger bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är
av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och
populärvetenskaplig litteratur.

Lindhés Advokatbyrå AB

Advokatbyrån förvaltar och administrerar åtta stiftelser av olika
storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa. Ett flertal
av dessa stiftelser delar ut medel till vetenskaplig forskning.
Dessa stiftelser inkluderar:






stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne;
stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne;
stiftelsen Karl Jeppssons minne;
stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts minne;
stiftelsen Emma och Erik Granes minne.

Bidrag kan bland annat ges för medicinsk forskning rörande
folksjukdomars behandling och prevention, åldringsrelaterad
forskning med inriktning på vård och omsorg, grundforskning på
det medicinska området samt för aktiv medverkan i
vetenskapligt möte.
Linnéa och Josef Carlssons
Stiftelse

Stödjer vetenskaplig forskning som syftar till att förebygga,
bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador
av invalidiserande natur hos barn och ungdomar med
neurologiska handikapp.

Magn. Bergvalls Stiftelse

Ger medel för att främja vetenskaplig forskning genom anslag
till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och
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kulturella institutioner.
Marcus Wallenbergs Stiftelse för
Internationellt Vetenskapligt
Samarbete

Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella
vetenskapliga symposier i Sverige.

Marie-Claire Cronstedts stiftelse

Främjar vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena
ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser samt
stödjer undervisning och utbildning inom dessa områden.

Mats Klebergs Stiftelse

Stiftelse har till syfte att bl a främja vetenskaplig forskning inom
hjärt- och lungsjukdomar.

Mistra (Stiftelsen för
Miljöstrategisk Forskning)

Stödjer miljöstrategisk forskning som bidrar till en hållbar
samhällsutveckling.

Naturvårdsverket

Finansierar forskning inom viktiga områden för
Naturvårdsverket.

Neuroförbundet (tidigare
Neurologiskt Handikappades
Riksförbund)

Stödjer medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om
neurologiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar, samt
socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete inom området.

OE och Edla Johanssons
vetenskapliga stiftelse

Stiftelsen syftar till att stödja forskning, företrädesvis inom
naturvetenskap, teknik och medicin.

Ollie och Elof Ericssons Stiftelse

Stödjer forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och
ekonomi.

Petrus och Augusta Hedlunds
Stiftelse

Främjar medicinsk forskning inom områdena hjärnans
sjukdomar och psykiatri samt infektion och kroniska
inflammationssjukdomar som särskilt engagerar leder och
hjärnan.

Ragnar Söderbergs stiftelse

Stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och
rättsvetenskap.

Riksförbundet HjärtLung

Stödjer vetenskaplig forskning om hjärtsjukdomar och
lungsjukdomar, speciellt inom rehabilitering och prevention.

Rolf Lufts Stiftelse för
Diabetesforskning

Stödjer forskning kring diabetes och dess följdsjukdomar.

Sten K Johnsons Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling,
utbildning, bildning och tillämpning inom naturvetenskap,
entreprenörskap, litteratur och musik.

Stiftelsen Anna och Gunnar
Vidfelts fond för biologisk
forskning

Stiftelsens ändamål är att främja biologisk forskning, varvid
företräde skall ges åt följande forskningsområden: a) Forskning
inom Store Mosse-området; b) Botanisk eller zoologisk
myrforskning; c) Skoglig mykologi (inklusive lichenologi).
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Stiftelsen Clas Groschinskys
Minnesfond

Stiftelsen delar ut anslag och bidrag inom medicinsk,
beteendevetenskaplig och social forskning samt
utvecklingsarbete inom dessa områden.

Stiftelsen för strategisk forskning

Stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer
av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av
Sveriges framtida konkurrenskraft.

Stiftelsen Konung Carl XVI
Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling
och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av
naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen välkomnar ansökningar om bidrag inom alla
ämnesområden.

Stiftelsen Längmanska
kulturfonden

Främjar humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt
naturvetenskaper - inbegripet medicin.

Stiftelsen Olle Engkvist
Byggmästare

Stiftelsen stödjer framför allt vetenskaplig forskning,
huvudsakligen inom naturvetenskap och miljöområdet, samt i
viss mån humaniora.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms
Minne

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig
forskning inom svensk naturvård, särskilt vad avser problem
sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och
växtskydd.

Stiftelsen Professor Nanna Svartz
Fond

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning inom det
internmedicinska området. Företräde ges till forskare som
arbetar med projekt inom reumatologi, gastroenterologi samt
bakteriologi och immunbiologi av betydelse för reumatologi
eller gastroenterologi.

Stiftelsen Svensk
Näringsforskning

Stödjer forskningsprojekt inom nutritionsområdet samt
experimentella och kliniska studier.

Stiftelsen The Stockholm
Environment Institute (SEI)

Stiftelsen har som huvuduppgift att ta initiativ till, utföra och
sprida kunskap från studier och annan forskning inom
miljöområdet.

Stiftelsen Tysta Skolan

Audiologiska forskningsanslag kan utgå inom de medicinska,
pedagogiska, psykologiska, psykosociala och tekniska
områdena.

STINT - Stiftelsen för
internationalisering av högre
utbildning och forskning

Ger bidrag till svensk högre utbildning och forskning för att
vidga internationella kontaktnät.

Sweden-Japan foundation

Stiftelsen har som mål att förstärka de vänskapliga
förbindelserna mellan de Skandinaviska länderna och Japan och
främja utbytet mellan folken i de berörda länderna, för att öka
den internationella förståelsen och bidra till fred i världen.
Stiftelsen gör detta genom att ge bidrag till enskilda individer,
företag, institutioner och organisationer hemmahörande i
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Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Japan för
främjande av vetenskaplig forskning och utveckling främst inom
medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och
teknologi samt understöd för beredande av undervisning eller
utbildning inom dessa områden.
Svenska institutet

Erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka
stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på
universitets- och högskolenivå.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala
studier i USA och Kanada. Stipendierna kan sökas inom alla
ämnesområden, för sex till tolv månaders studie- eller
forskningsvistelse.

Sveriges geologiska
undersökning

Ger stöd till geovetenskaplig forskning.

Tore Nilssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare
främja klinisk medicinsk forskning. Som regel utgår dock ej
anslag till områden som är väl tillgodosedda genom
specialfonder (t.ex. Cancerfonden, Hjärt-lungfonden eller
Diabetesfonden). Sökande som ännu inte har etablerat sig som
mottagare av regelbundna anslag från den medicinska
forskningens ordinarie finansieringsorgan är prioriterade.

Torsten Söderbergs Stiftelse

Forskningsanslag och stipendier inom medicin. Dessa stödjer
medicinsk forskning inom alla fält där forskning med klinisk
inriktning prioriteras. Gränsöverskridande projekt välkomnas.

Wenner-Gren Stiftelserna

Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte, bl a genom att dela
ut stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till
gästforskare som vill komma till Sverige. Nytt från och med
2016 är att unga forskare inom alla ämnesområden kan ansöka
om särskilt stipendium för postdoktoral utbildning (WennerGren Fellows).

Åhlén-stiftelsen

Stödjer forskning inom områdena Parkinsons sjukdom,
schizofreni, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och
beroendesjukdomar; dock inte alkoholforskning.

Åke Wibergs stiftelse

Ger bidrag till vetenskaplig forskning inom humaniora,
samhällsvetenskap samt medicin.

Ångpanneföreningens
forskningsstiftelse (ÅForsk)

Verkar för teknisk utveckling, främst inom områdena energi,
miljö, säkerhet, skogsindustriella processer och produkter samt
andra material som kräver kvalificerad teknisk utrustning.
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