
 

  

Anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier/bidrag  
 
1  Allmänt 
 
1.1 Stipendier/bidrag   
Med stipendier avses (prop. 1990/91: 54 s. 180): “ett bidrag till en fysisk person som 
utges för mottagarens utbildning eller för att stödja en verksamhet som mottagaren 
bedriver eller planerar att starta. Det kan vara fråga om en litterär, konstnärlig eller 
därmed jämförlig verksamhet, en idrottslig verksamhet eller en verksamhet som 
forskare eller uppfinnare.“  
Med stipendium avses således endast en betalning eller annan ersättning till en fysisk 
person. Det som är utmärkande för stipendium eller liknande bidrag är att det utgår 
utan motprestation från mottagarens sida. 
 
1.2 Beskattning  
Enligt 19 § kommunalskattelagen (1928:370) är stipendier avsedda för mottagarens 
utbildning generellt undantagna från skatteplikt. Ett stipendium beskattas dock, om 
det anses utgöra ersättning för arbete.   
 
Stipendier givna av stiftelser eller ideella föreningar med kvalificerat allmännyttiga 
ändamål enligt 7 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är enligt 
anvisningarna till 31 § punkt 2 kommunalskattelagen skattefria för mottagaren under 
förutsättning att stipendiet används för det allmännyttiga ändamålet. 
 
Hur utbetalning av stipendier ska ske är beroende av om ett anställningsförhållande 
föreligger.  
 
1.3 Anställningsförhållande 
Från skattesynpunkt betraktas personer som anställda/uppdragstagare vid Göteborgs 
universitet när dessa fått lön eller ersättning, som jämställs med lön, överstigande 
1000 kronor vid tidpunkten för stipendiebeslutet eller tidigare under stipendieåret 
och/eller under de två föregående inkomståren.  
 
1.4 Stipendiatens skyldighet vid självdeklaration 
Mottagaren av ett skattefritt stipendium kan inte i sin självdeklaration göra avdrag för 
omkostnader med anledning av stipendiet och den därmed förenade verksamheten. 
Stipendiaten bör dock upplysa skattemyndigheterna om stipendiet i sin 
självdeklaration.  
 
1.5 Felaktigt utnyttjande av stipendium 
Om ett stipendium utnyttjas felaktigt kan det återkrävas. 



2  Handläggning av stipendier/bidrag vid universitetet 
Inom Göteborgs universitet hanteras årligen ett stort antal stipendier. Exempel ges 
här på handläggningsrutiner för olika kategorier av stipendier/bidrag: resebidrag, 
stipendier för postdoktoral utbildning, bidrag till vetenskaplig forskning m.m. I de 
fall där det finns donationsbrev som reglerar utdelandet ska dessa följas. 
 
– Stipendier för utbildning 
– Stipendier för postdoktoral utbildning 
– Bidrag till främst yngre forskares resor 
 
 
 
Stipendier/bidrag som utdelas av Filosofiska fakulteternas donationsnämnd: 
– Resestipendier för forskarstuderande  
– Donationsstipendier (behovsstipendier)  
– Bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte  
– Bidrag till inbjudan av gästföreläsare  
– Bidrag till inbjudan av gästprofessor 
– Bidrag till vetenskaplig forskning  
 
 
 
– Stipendier och anslag ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet 
– EU-stipendier 
– Pedagogiska pris 
 
 
 
2.1 Stipendier för utbildning 
 
Mottagare/syfte 
Stipendier utbetalas till svenska och utländska studerande för att följa forskningen 
inom ett forskningsområde. 
 
Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga.  Stipendiet är 
avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet och får inte 
utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. 
 
Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. 
 
 



Finansiering 
Stipendier kan endast inrättas med medel som universitetet har erhållit från externa 
givare. Externa givare ska, om det är möjligt, ge tillstånd till att medlen används till 
stipendier för utbildning. Statsanslag får inte användas för utgivande av stipendier.  
 
Ansökan 
Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för 
institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att 
söka. I ansökan, som ska vara kompletterad med meritförteckning, ska framgå om 
den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. 
Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som ska få 
stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som gäller för stipendiet. 
 
Handledaren och stipendiaten ska gemensamt utarbeta en utbildningsplan som 
fastställs av prefekten. 
 
Handledaren ska fortlöpande informera prefekten om förhållanden som är av 
betydelse för en eventuell omprövning av stipendiet. 
 
Försäkringsskydd 
Eftersom stipendier inte är sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande ska 
prefekten rekommendera stipendiaten att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. 
Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå 
under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. 
Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna 
genomföra sin utbildning ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. 
 
Utbildningsbevis 
Stipendiat ska vid stipendietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat 
utbildningsbevis avseende utbildningen. Kopia ska tillställas dekanus. Detsamma 
gäller om stipendiaten avbryter sin utbildning i förtid. 
 
 
 
2.2 Stipendier för postdoktoral utbildning 
 
Mottagare/syfte 
Stipendier för postdoktoral utbildning utbetalas till forskare som inviterats att vid 
Göteborgs universitet följa forskningen inom ett forskningsområde.  



 
Stipendier kan utbetalas under sammanlagt högst två år inom en fyraårsperiod räknat 
från avlagd doktorsexamen. 
 
Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga. Stipendiatens 
verksamhet måste kunna urskiljas såsom utbildning i förhållande till den verksamhet 
som i övrigt bedrivs av annan anställd personal. Utbildningsmomenten bör därför 
klart definieras. 
 
Stipendiet är avsett att täcka kostnader för uppehälle under vistelsen vid universitetet 
och får inte utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. 
Observera att uppehållstillstånd krävs, dock ej för nordiska medborgare. 
 
Finansiering 
Stipendierna ska finansieras med medel som universitetet har fått från externa givare. 
Externa givare ska, om det är möjligt, ge tillstånd till att medlen används till 
stipendier för postdoktoral utbildning. Statsmedel får inte användas för utgivande av 
stipendier. 
 
Ansökan 
Handläggningen sker på institutionsnivå. Institutionsstyrelsen ansvarar för 
institutionens stipendier genom att bl. a. informera om vilka stipendier som finns att 
söka. I ansökan, som ska vara kompletterad med meritförteckning, ska framgå om 
den sökande uppbär eller uppburit andra stipendier vid universitetet. 
Institutionsstyrelsen prövar inkomna förslag och fastställer vilken/vilka som ska få 
stipendium, för hur lång tid och vilka villkor som är knutna till stipendiet. 
 
Försäkringsskydd 
Eftersom stipendier inte är sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande ska 
prefekten rekommendera stipendiaten att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. 
Försäkringsskyddet bör omfatta sjukdom, skada och olycksfall. Stipendium kan utgå 
under sjukdom upp till sex månader. Detta prövas av prefekten i varje enskilt fall. 
Om stipendiaten på grund av sjukdom eller av andra skäl inte bedöms kunna 
genomföra sin utbildning ankommer det på prefekten att ompröva stipendiet. 
 
Utbildningsbevis 
Stipendiat ska vid studietidens utgång erhålla ett av prefekten utfärdat 
utbildningsbevis. Kopia ska tillställas dekanus. Detsamma gäller om stipendiaten 
avbryter sin utbildning i förtid. 
 
 



2.3 Bidrag till främst yngre forskares resor  
(Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, s.k. ”jubileumsanslaget”) 
 
Syfte 
Resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. 
 
Handläggning 
Varje fakultetsnämnd beslutar om fördelningen av de medel som tilldelats nämnden 
enligt beslut av rektor. Fakultetsnämnden ska efter rekvisition från stipendiaten 
omföra medlen till berörd institution alternativt göra en direktutbetalning till 
stipendiaten enligt nedanstående regler.  Reseberättelse/ekonomisk redogörelse ska 
inlämnas till fakultetsnämnden. 
 
Resestipendier till anställda/uppdragstagare 
Medlen förs över till den institution där mottagaren är verksam. I formell mening är 
det sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket bidraget 
givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med biljetter och övriga 
underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag får finansieras på 
annat sätt. Reseberättelse/ ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de 
föreskrifter som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet.  
 
Resestipendier till ej anställda 
Har bidragsmottagaren inget anställningsförhållande vid universitetet föreligger inga 
hinder för att göra en direkt utbetalning till vederbörande. Någon reseräkning ska 
vad avser resestipendium då naturligtvis inte upprättas, däremot ska 
reseberättelse/ekonomisk redovisning enligt ovan avlämnas. 
 
 
 
2.4 Stipendier/bidrag som utdelas av filosofiska fakultetens donationsnämnd 
 
2.4.1 Resestipendier för forskarstuderande 
 
Mottagare/syfte 
Forskarstuderande vid filosofisk fakultet. Med filosofisk fakultet avses humanistiskt 
fakultetsnämndsområde, samhällsvetenskapligt fakultetsnämndsområde och 
matematisk- naturvetenskapligt fakultetsnämndsområde. 
 
Resor för deltagande i internationella konferenser, resor till sommarskolor 
motsvarande eller kortare fältstudier, t ex materialinsamling.  
 



Exempel på stipendiegivare: 
– Stiftelsen Henrik E. Ahrenbergs studiefond 
– Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond   
– Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond, understödsfond  
– Stiftelsen Håkan Ekmans stipendiefond   
– Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond, understödsfond   
– Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne: understödsfond  
 
Handläggning 
Stipendiet utbetalas av respektive stiftelse/stipendieutgivare. Utbetalning sker direkt 
till stipendiaten. 
 
I de fall stipendiet är att betrakta som ett bidrag till den verksamhet som stipendiaten 
bedriver vid sin institution, tillförs dock stipendiet institution. I formell mening är det 
sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket bidraget givits. 
Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med biljetter och övriga 
underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag får finansieras på 
annat sätt. Reseberättelse/ ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de 
föreskrifter som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet.  
 
 
 
2.4.2 Donationsstipendier (behovsstipendier) 
 
Mottagare 
Avser grund- och forskarutbildningsstuderande vid filosofisk fakultet. Berättigad att 
erhålla stipendium är den som visat goda anlag, flit och hedrande uppförande och 
som fortfarande är aktivt studerande vid Göteborgs universitet. 
 
Exempel på stipendiegivare: 
Stiftelsen Adlerbertska stipendiefonden 
Stiftelsen Adlerbertska studentbostadsfonden 
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond 
Stiftelsen Ada Clases stipendiefond 
Stiftelsen Johan E. Ekmans minnesfond 
Stiftelsen Charlotta Amalia Nybergs stipendiefond 
Stiftelsen Stipendiefonden Viktor Rydbergs minne 
 
Handläggning 
Stipendierna utbetalas direkt till stipendiaten av respektive stiftelse/stipendieutgivare. 
 



2.4.3 Bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte 
 
Mottagare 
Behörig att erhålla bidrag är professorer, lektorer vid institution tillhörande filosofisk 
fakultet. 
 
Exempel på stipendiegivare: 
– Stiftelsen James Carnegies stipendiefond, understödsfond för docenter 
– Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond, docentstipendier 
– Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond, tillväxtfonden 
– Stiftelsen Erland Erikssons fond 
– Stiftelsen Gabriel Heymans donationsfond  
– Stiftelsen Göteborgs högskolas Linnéfond 
– Stiftelsen Herbert Molins donationsfond 
– Stiftelsen Sven Petterssons fond för humanistisk vetenskap 
– Stiftelsen Torsten Petterssons fond för humanistisk vetenskap 
– Stiftelsen Emily Wijks fond, docentdelen 
– Stiftelsen Emily Wijks fond, professorsdelen 
 
Handläggning 
Medlen överförs till den institution där mottagaren har sin verksamhet förlagd. I 
formell mening är det sedan prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för 
vilket bidraget givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med 
biljetter och övriga underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag 
får finansieras på annat sätt. Reseberättelse upprättas, i enlighet med de föreskrifter 
som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. 
 
 
2.4.4 Bidrag till inbjudan av gästföreläsare  
 
Syfte 
Bidrag till inbjudan av gästföreläsare inom filosofisk fakultet. 
 
Exempel på stipendiegivare: 
– Stiftelsen S A Hedlunds föreläsningsfond 
– Stiftelsen Otto Sylwans föreläsningsfond 
 
Handläggning 
Bidraget överförs till institutionen som handlägger utbetalningen till gästföreläsaren 
enligt gällande rutiner för arvode till gästföreläsare.   
 



Ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som utfärdas i 
samband med beviljande av bidraget. 
 
 
2.4.5 Bidrag till inbjudan av gästprofessorer 
 
Syfte 
Ersättning för arvode och resor till inbjuden gästprofessor inom filosofisk fakultet. 
 
Exempel på stipendiegivare: 
– Stiftelsen Carl och Thelma Lambergs fond 
– Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond 
– Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond 
 
Handläggning 
Institutionen ansvarar för inbjudan, kontakter med fakultetskansliets ekonomi- och 
personalhandläggare beträffande förordnande och arvodering, samt för upprättande 
av budget inom ramen för anvisade medel.   
 
Ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som utfärdas i 
samband med beviljande av bidraget. 
 
 
2.5 Bidrag till vetenskaplig forskning 
(Stiftelsen Adlerbertska forskningsfonden) 
 
Mottagare 
Forskarstuderande och forskare vid Göteborgs universitet exkl. Handelshögskolan 
som har att fördela egen andel från stiftelsen. 
 
Handläggning 
Stipendier till anställda/uppdragstagare  
Medlen överförs till institution där mottagaren har sin verksamhet förlagd. 
Reseberättelse/ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som 
utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. Kostnader som överstiger tilldelat 
bidrag får finansieras på annat sätt. 
 
Stipendier till ej anställda 
Har bidragsmottagaren inget anställningsförhållande vid universitetet (se punkt 1.4) 
föreligger inga hinder för att göra en direkt utbetalning till vederbörande. 



Reseberättelse/ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som 
utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. 
 
 
2.6 Stipendier ur Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet 
Jubileumsfonden bildades i samband med universitetets 100-års jubileum 1991 som 
högskola och universitet.  
 
Mottagare/syfte 
Möjliggöra forskares forskningsvistelser/vidareutbildning utomlands, projektbidrag 
till forskning inom det marina området, för forskning inom det merkantila området 
mm. 
För Göteborgs universitets forskningsfond gäller att medel kan utbetalas  
– 1) till kvalificerade externa forskares vistelse vid Göteborgs universitet,  
– 2) till forskare/forskarstuderande vid Göteborgs universitet som önskar bedriva sin 
verksamhet vid annat universitet för att tillföra det egna universitetet unik 
kompetens.  
Under punkt 2) ska ansökan avse kostnader för resor, uppehälle m m, dock ej lön. 
 
Exempel på stipendiegivare: 
– Göteborgs universitets Forskningsfond 
– Kungliga vetenskaps – och vitterhetssamhällets gåva 
– Mary von Sydows g Wijk donationsfonds gåva 
– De västsvenska kommunernas och landstingens gåva 
– Elof  Hanssons stiftelses gåva 
 
Handläggning 
Stipendier till anställda/uppdragstagare 
Medlen överförs till den institution där mottagaren har sin verksamhet förlagd. I 
formell mening är det prefektens ansvar att mottagaren genomför den resa för vilket 
bidraget givits. Resan redovisas sedan på vanligt sätt via reseräkning med biljetter och 
övriga underlag i original. Kostnader som överstiger tilldelat resebidrag får finansieras 
på annat sätt. Reseberättelse/ ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de 
föreskrifter som utfärdas i samband med beviljandet av stipendiet. 
 
Stipendier till ej anställda 
Har bidragsmottagaren inget anställningsförhållande vid universitetet föreligger inga 
hinder för att göra en direkt utbetalning till vederbörande. Reseberättelse/ 
ekonomisk redovisning upprättas i enlighet med de föreskrifter som utfärdas i 
samband med beviljandet av stipendiet.  
 



2.7 EU-stipendier 
 
Mottagare/syfte 
Forskare och forskarstuderande för att främja samarbete och kunskapsuppbyggande 
mellan EU-länderna. 
 
Handläggning 
Forsknings- och innovationsservice vid gemensamma förvaltningen utfärdar 
anvisningar. Observera att de s.k. Marie Curie-stipendierna beskattas. 
 
 
2.8 Pedagogiska pris 
 
Syfte 
Pris som utdelas för förtjänstfulla insatser inom undervisningen vid universitetet.  
 
Handläggning 
Oavsett om priset utbetalas av institution, fakultetsnämnd eller av universitetet 
centralt ska utbetalning ske via lönesystemet till mottagaren som därvid beskattas. 
Sociala avgifter betalas på prissumman. 
 
 
Dessa anvisningar har utfärdats 1999-10-12 (dnr B 432 1688/96). 


