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Stipendier från Avfall Sverige 
För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och upp-
satsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för 
genomförda uppsatser eller examensarbeten.  

50 000 kronor att fördela på stipendier  
Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och 
som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Den sammanlagda stipendiesumman är 
på 50 000 kronor som avses att fördelas på två eller flera stipendier. Varje enskilt stipendium är dock 
maximerat till 15 000 kronor. Om uppsatsen eller examensarbetet utförts av fler än en person, delar 
författarna på stipendiet.  

Stipendiekommitté  
Stipendiekommittén utgörs av Avfall Sveriges Utvecklingskommitté vars beslut inte kan överklagas. 
Kommittén förbehåller sig rätten att fördela hela eller delar av stipendiesumman på annat sätt, eller 
att inte alls dela ut något stipendium.  

Ansökan  
Stipendium kan sökas av uppsatsförfattaren/examensarbetaren. Ansökan görs på särskild blankett och 
skickas tillsammans med en sammanfattning på svenska av uppsatsen eller examensarbetet, maxi-
malt två A4-sidor, per e-post till jessica.christiansen@avfallsverige.se Dessutom ska en pdf-fil med 
hela uppsatsen/examensarbetet bifogas ansökan. Med vanlig post skickas också den undertecknade 
ansökningsblanketten i original. Bekräftelse på inkommen ansökan skickas ut per e-post.  

Ansökningsblankett och ytterligare information finns att hämta på Avfall Sveriges hemsida 
www.avfallsverige.se  

Bedömningskriterier  
Ansökningarna bereds inom en beredningsgrupp som lämnar förslag till beslut. Hänsyn tas till rele-
vans, innovativitet, originalitet, miljöeffekter, sammanfattning, målformulering och resultatdiskuss-
ion. Observera att bedömningen enbart görs utifrån den sammanfattning av uppsatsen som lämnats, 
inte utifrån själva uppsatsen.  

Sista ansökningsdag  
Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som 
uppsatsen/examensarbetet godkänns.  

Utdelning av stipendierna  
Stipendierna delas ut året efter examensarbetets/uppsatsens godkännande. Detta sker i samband med 
Avfall Sveriges Årskonferens kring månadsskiftet maj-juni. Avfall Sverige svarar för reskostnad och 
logi för stipendiaterna i samband med utdelandet av stipendierna.  

 

Välkommen med din ansökan!  
 


