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Möjligheter för dig som är 
student, på väg in i arbetslivet 
eller är i början av din karriär 
och vill arbeta med globala 
utvecklingsfrågor
Inom det svenska biståndet finns flera stipendier som riktar sig till dig som vill lära dig mer om 

utvecklingsfrågor och din omvärld. För dig som redan har påbörjat din yrkeskarriär finns särskilda jobb 

vid internationella organisationer som bara unga svenskar kan söka. Den svenska biståndsmyndigheten 

Sida tar också emot praktikanter varje termin.

Stipendier
Sidas resestipendium

Sidas resestipendium riktar sig till dig som studerar vid 
universitet/högskola eller är nyutexaminerad och har 
blivit antagen till obetald praktik på en internationell 
organisation. Du får ta emot en ersättning på högst 
2 000 kronor per månad från den organisation som 
erbjuder praktikplatsen och du får inte erhålla medel 
från något annat program som administreras av 
Universitets- och högskolerådet, till exempel Erasmus 
praktikstipendium. Stipendiet syftar till att främja 
intresset hos dig som ung akademiker att i framtiden 
söka tjänster inom internationella organisationer som 
arbetar med frågor som berör det svenska utvecklings-
samarbetet.

Resestipendiet är avsett att underlätta obetald praktik 
och utbildningstjänstgöring vid internationella organi-
sationer inom:
• FN-systemets Internship Programme
• EU:s institutioner
• Utvecklingsbankerna
• Godkända frivilligorganisationer
•  Svenska delegationer och representationer vid 

internationella organisationer

Ansökan

Du ansöker om stipendium genom Universitets- och 
högskolerådet som beviljar resestipendium löpande 
året runt. Stipendium för praktik på nationella organi-

sationer i Sverige, svenska ambassader och konsulat 
beviljas inte. Din praktikperiod ska starta under studie-
tiden eller senast två år efter att du har avslutat dina 
studier och måste omfatta minst två månader. Du får 
inte ha mottagit Sidas resestipendium tidigare.

Stipendiebeloppen är 25 000 kronor för praktik 
utanför Europa, 20 000 kronor för praktik inom 
Europa och 10 000 kronor för praktik inom Norden.

För mer information om stipendiet och hur du ansöker, 
besök www.utbyten.se.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) riktar sig till dig som studerar 
på universitetets/högskolans grundnivå och avancerad 
nivå. Programmets syfte är att ge dig möjlighet att skaffa 
dig kunskap om låg- och medelinkomstländer och 
utvecklingsfrågor genom att genomföra en fältstudie i 
samband med att du skriver examensarbete på grund-
nivå eller avancerad nivå. Du måste spendera minst åtta 
veckor i fält och studien du genomför ska fungera som 
underlag för ditt examensarbete. 

Ansökan

Du ansöker om Minor Field Studies genom någon 
av de universitets- eller högskoleinstitutioner som 



har beviljats MFS-stipendier. Stipendiet är på totalt 
27 000 kronor. Lärosäten ansöker om medel för fält-
studier via Universitets- och högskolerådet.

Du som beviljas MFS-stipendium har även möjlighet att 
antas till Sidas Alumni-program med uppdrag att före-
läsa och berätta om dina erfarenheter från fältarbetet.

För mer information om stipendiet och hur du ansöker, 
besök www.utbyten.se. 

Journaliststipendium

Sida erbjuder dig som arbetar som journalist möjlig-
heten att söka stipendium för studier i områden som 
berör svenskt utvecklingssamarbete. Syftet är att ge dig 
en möjlighet att besöka utvecklingsländer och öka din 
kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. 
Ett stipendium uppgår till högst 30 000 svenska kronor 
och du ansöker genom Hiertanämnden.

För mer information om stipendiet och hur du ansöker 
besöker du Hiertanämnden via www.publicistklubben.se.

Utbytesprogram
Athena

Athenaprogrammet är ett ömsesidigt program som ger 
möjlighet till kunskapsutbyte, genom ett tätt samarbete 
mellan två skolor inom gymnasial yrkesutbildning. 
Programmet ger dig som är elev, lärare eller arbetar 
med skolledning inom gymnasial yrkesutbildning 
möjlighet till samarbetsprojekt, där utbyten med 
motsvarande verksamhet i ett låg- eller medelinkomst-
land ingår. 

Utbytet varar i mellan tio och trettiofem dagar och ger 
dig möjlighet att utbyta erfarenheter och stärka din 
yrkeskompetens.  Programmet syftar också till att öka 
din förståelse för utvecklingsfrågor och andra kulturer. 

Ansökan

Du som är företrädare för ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram eller yrkesvux i Sverige ansöker om 
projektmedel via Universitets- och högskolerådet. 
Alla deltagare i ert projekt måste komma från yrkes-
förberedande program och minst 80 procent ska vara 
elever. Programmet täcker mellan åtta och tjugo 
resande från varje deltagarland.

För mer information om programmet och hur du 
ansöker, besök www.utbyten.se.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett program för internationellt 
utbyte som består av två delar. Den första delen, 
Linnaeus, gör det möjligt för dig som svensk lärare 
eller student att arbeta respektive studera i länder där 
utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. 
Den andra delen, Palme, erbjuder lärare och studenter 
i låg- och medelinkomstländer att komma till Sverige 
för att arbeta respektive studera. Utbytet syftar till att 
skapa ett långsiktigt samarbete mellan lärosäten i 
Sverige och i låg- och medelinkomstländer som berikar 
utbildningen både för dig som är lärare och dig som 
studerar.
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Lärarutbytet ger både dig och värdinstitutionen 
möjlighet till kunskapsutveckling genom ett tätt 
samarbete där ni får möjlighet att dela varandras 
erfarenheter. För dig som studerar ger utbytet en 
meriterande akademisk grundutbildning, internatio-
nell erfarenhet och förståelse för andra kulturer. 
Dessutom ger utbytet ett ökat internationellt kontaktnät 
för svenska högskolor och universitet samtidigt som 
studenter i låg- och medelinkomstländer får möjlighet 
att studera i Sverige. 

Ansökan

Ditt lärosäte ansöker om medel för samarbetet via 
Universitets- och högskolerådet och du som är lärare 
eller student ansöker vid din egen institution för att 
delta i programmet. För dig som är student gäller 
utbytet heltidsstudier på kurser inom den ordinarie 
högskoleutbildningen. För att vara behörig att ansöka 
till programmet måste du ha studerat på universitet 
eller högskola i minst ett år före avresan. 

Lärarutbytet omfattar tre till åtta veckor och du kan 
söka medel för resa och uppehälle. Du kan även få 
bidrag för en tvåveckors språkkurs före utlandsvistelsen. 

Utbytesprogrammet gäller inte på doktorand- eller 
forskarnivå.

För mer information om programmet och hur du 
ansöker, besök www.utbyten.se.

Praktik
Praktikantprogrammet

Genom Praktikantprogrammet kan unga svenskar, 
som hunnit skaffa sig lite arbetslivserfarenhet och som 
är intresserade av utvecklingsfrågor, få möjlighet att 
höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- 
eller medelinkomstland.

Praktikantprogrammet riktar sig till dig som är mellan 
20 och 30 år, och som blivit tilldelad en praktikantplats 
hos någon av de svenska organisationer som fått sin 
ansökan godkänd inom Praktikantprogrammet. 
Praktiken sker under minst fem månader, varav minst 
fyra månader i ett låg- eller medelinkomstland. 

Ansökan

Det är möjligt för organisationer att söka medel 
genom Praktikantprogrammet en gång per år. De 
organisationer som kan ansöka om praktikantplatser 
inom ramen för detta program är begränsat till:
• Sidas ramorganisationer inom civila samhället
• Näringslivets organisationer 

Praktikplatser söks hos respektive deltagande 
organisation. För mer information om programmet, 
besök www.utbyten.se.

Praktisera på Sida

Genom Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) 
praktikantprogram kan du som är inskriven på en 
praktikkurs vid ett svenskt universitet eller högskola 
söka praktik på svenska organisationer, företag och 
myndigheter som arbetar med globala utvecklings-
frågor, t.ex. Sida. Praktikerna är en termin heltid 
och du erbjuds genom programmet bland annat 
introduktionskurs, kompetensutveckling och nät-
verksträffar.

Ansökan 

På FUF:s webbplats kan du läsa mer om vilka praktik-
platser som är aktuella, få information om hur du söker 
och skicka in din ansökan. FUF administrerar hela 
rekryteringsprocessen. Sida administrerar inga spontana 
praktikansökningar och tar inte emot praktikanter under 
sommarmånaderna eller vid utlandsmyndigheter.

Jobb
Sök jobb i internationella organisationer

Sida arbetar tillsammans med UD aktivt för att öka 
antalet svenskar i viktiga internationella organisationer 
och utvecklingsbanker. Sida diskuterar kontinuerligt 
med organisationernas rekryteringsenheter och skaffar 
information om lediga tjänster som är av intresse för 
Sverige. Du hittar mer information om lediga jobb på 
UD:s webbplats under kategorin ”Internationella jobb”.

Du som är yngre akademiker kan söka internationella 
tidsbegränsade anställningar genom program som 
Bilaterala Biträdande Experter (BBE), Junior Professi-
onal Offi cer (JPO) och Special Assistant to the Resident 
Coordinator (SARC). Utannonserade tjänster inom 
dessa program hittar du under lediga jobb på Sidas 
hemsida.

Sida letar inte tjänster åt enskilda individer, men 
meddela gärna Sida om du har sökt eller erbjudits 
tjänst inom till exempel FN eller Världsbanken. 
Kontakta gärna Sidas enhet för kapacitetsutveckling 
i samband med att du blir kallad till intervju av FN 
eller någon av utvecklingsbankerna.

Du hittar mer information om lediga jobb på respektive 
organisations hemsida. Du kan också söka på Twitter, 
Facebook, regeringen.se och Linkedin. De tjänster inom 
FN-systemet som är öppna för alla nationaliteter att 
söka annonseras på FN:s karriärportal: careers.un.org.



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm

Besök: Valhallavägen 199

Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.

E-post: sida@sida.se www.sida.se  

Vill du veta mer?

www.sida.se 

www.fuf.se

www.utbyten.se

www.publicistklubben.se

www.globalportalen.se

www.forumsyd.se
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