
Instruktioner till hur man ansöker i Göteborgs universitets 

stipendieansökningssystem 
 

1. Gå in via länken på hemsidan. Det går inte att logga in via en sparad länk i din webbläsare. 

 

2. När du kommit in i stipendieansökningssystemet kan du inte använda fram- eller tillbaka 

knapparna i din webbläsare. Använd endast knapparna i stipendieansökningssystemet. Data 

som fyllts i sparas automatiskt när du navigerar i systemet. 

 

3. Skapa ett nytt konto om du inte redan har ett sedan tidigare stipendieansökningar. 

 

4. Tryck på Ny Användare och fyll i uppgifterna. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta, 

speciellt ditt namn. Detta kan påverka utbetalningen av stipendiemedlen.  

 

 
 

5. Ett automatiskt mail med lösenord skickas till den angivna e-postadressen. 

 

6. Logga in med din e-postadress och lösenordet som skickats till dig. 

 

7. På din Hemsida i stipendieansökningssystemet kan du redigera personuppgifter, se tidigare 

stipendieansökningar och skapa en ny ansökan. 

 

8. Tryck skapa ny ansökan 

 

9. Välj den utlysning som du vill söka stipendier från ex. Adlerbertska stipendier 2022. 

 

10. Fortsätt till din Hemsida, där finner du din ansökan.  

 

11. Tryck på ansökans nummer ex. AD2022-0101. 

 

12. Tryck på Redigera 

 



13. Nu kan du fylla i uppgifterna i ansökan.  

 

14. Uppe i högra hörnet finns anvisningar på varje formulär. Tryck på frågetecknet och där finns 

vidare information. 

 

 
 

 

15. När du har fyllt i alla uppgifter tryck på knappen Tillbaka och då kommer du till din Hemsida i 

stipendieansökningssystemet. 

 

16. Tryck på ansökans nummer ex. AD2022-0101 

 

17. Tryck på Skicka in. 

Obligatoriska fält kontrolleras automatiskt. Är ansökan inte korrekt ifylld går det inte att 

skicka in den och istället för en bekräftelse får du ett felmeddelande ”Ansökan kan inte 

skickas in då den inte är komplett – se ovan” Där anges vilka obligatoriska fält i ansökan som 

saknas. 

 

a. För att korrigera ansökan klickar man på Tillbaka 

b. Tryck på ansökans nummer  

c. Tryck redigera 

d. Fyll i uppgifterna och tryck Tillbaka. Nu kan du skicka in din ansökan i systemet. 

 

18. Tryck på Bekräfta ansökan med BankID och följ instruktionerna. Nu är du klar med din 

ansökan. 

 

a. Har du inte BankID tryck Tillbaka 

i. Tryck på ansökans nummer igen 

ii. Tryck Visa/Skriv ut ansökan 

iii. Skriv ut ansökan i din webbläsare (oftast genom att högerklicka och välj skriv 

ut) 

iv. Signera ansökan, vi måste ha din originalsignatur. 

v. Posta ansökan till:   

Stipendienämnden, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg 



 

19. Det går att Återta en inskickad ansökan och ändra i den fram till och med sista 

ansökningsdag. Ansökan ändrar då status från "Inskickad" till "Ej inskickad". En ansökan 

som inte är inskickad i stipendieansökningssystemet kommer inte med i urvalet av 

stipendier. 

 

20. Det går att Radera en ansökan som inte har skickats in fram till och med sista 

ansökningsdag.  

 

21. För att kontrollera dina bankuppgifter logga in och tryck på din ansökans nummer. Därefter 

trycker du på Visa mitt val av utbetalning. (Här står tyvärr inte bankens namn, men vi ser 

det när vi skickar informationen till banken). 

 

22. Du loggar ut från systemet genom att trycka på knappen "Logout" överst på Hemsidan i 

stipendieansökningssystemet. 

 

 

23. Läs gärna FAQ på hemsidan om du undrar något: Stipendier – Studentportal (gu.se) 

 

24. Kontakta oss gärna på adlerbertska@gu.se om du har fler frågor 

https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier?selectedSegment=adlerbertska-stipendier&skipSSOCheck=true
mailto:adlerbertska@gu.se

