
Under högtidliga former belönades 14 examensarbeten vid 
Linnéuniversitetet med Sparbankstiftelsen Kronans upp-
satsstipendium i början av november. Vid ceremonin, som 
hölls i Hus Magna på Linnéuniversitetet i Kalmar, delade 
stiftelsen ut stipendier till ett värde av 450 000 kronor.

Att utbilda sig på Linnéuniversitetet i Kalmar är värdefullt, både för dig 
som individ och samhället i stort, och goda insatser går inte obemärkt 
förbi. Varje år belönas studenter med stipendier, och sedan 1996 har 
Sparbankstiftelsen Kronan, som är storägare i Swedbank, delat ut stipen-
dium till examensarbeten vid Linnéuniversitetet.

– Stiftelsens uppdrag är att bland annat främja forskning och utbildning, 
och genom att dela ut uppsatsstipendium kan vi bidra med morot under 
arbetet och uppskattning efteråt. Stipendiet omfattar alla fakulteter och 
är en ren belöning till studenternas goda arbete, säger Lars Ekman, verk-
ställande tjänsteman vid Sparbankstiftelsen Kronan.

– Förutom äran och pengarna är det meriterande att erhålla stipendiet. 
Det ger en extra tyngd när studenterna söker sig vidare i yrkeslivet.

Stiftelsen fick över hundra ansökningar 2019 där universitetet stod för 
en första grovsortering. Slutligen tog en jury ut 14 examensarbeten som 
belönades den 8 november i Kalmar. Tio arbeten belönades med 25 000 
kronor vardera medan fyra arbeten fick 50 000 kronor vardera.

Annica Elfstrand och Therese Fredriksson - stipendium på 25 000 
kronor
– När vi tog lärarexamen på grundnivå med inriktning fritidshem i somras 
mottog vi ett stipendium vilket gjorde att vi även sökte detta stipendium, 
och det känns helt fantastiskt att vi blev utvalda. I vårt arbete, som heter 
Språkliga föreställningsvärldar, har vi tittat på hur berättelser, språkut-
vecklande aktiviteter, drama och digitala verktyg kan utveckla fritidshem-
elevernas språkliga uttryck.

Frida Karlsson och Anna Matre - stipendium på 50 000 kronor
– Det känns jättebra, vi hade inte räknat med att få 50 000 kronor för vårt 
arbete och ska nu unna oss lite vardagslyx för pengarna. Vi har studerat 
programmet Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård 
och har skrivit om hur personal i operationssalar förhåller sig till hygien-
riktlinjerna. Under åtta dagar gjorde vi observationer på två sjukhus på 
det som visuellt går att observera, det vill säga om håret är utanför eller 
innanför skyddsmössan. 
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450 000 kronor delades ut till 
Linnéstipendiater

Sök stipendierSparbankstiftelsen Kronan

Stiftelsen är en av ägarna i Swedbank, 
och verksam i 16 kommuner i  
Blekinge Län, Kalmar Län, Kronobergs 
Län och Hallands län.  
 
Stiftelsen ska verka för sparsamhet i 
Sverige och för att främja näringsliv, 
utbildning, forskning, idrott och  
kultur. Delar varje år ut 900 000  
kronor i uppsatsstipendium, varav 
450 000 kronor till Linnéstudenter. 

Läs mer om vilka stipendier som 
är sökbara för dig som är student 
vid Linnéuniversitetet på lnu.se. 

Där presenteras även aktuella  
stipendier både från interna  
fonder och externa aktörer. 

www.lnu.se


