
                                                      
 

   
 

Utlysning av stipendium  
  

Till student på universitet eller högskola 

 
Vi vill att du skriver en rapport åt oss om 
mikroplast från textilier till havet. 
 

Vi vet idag för lite om hur mikroplast från våra textilier påverkar våra hav och 
vattendrag. Är du intresserad ett stipendium för att skriva en rapport i ämnet? 
 
Vi inom det svenska nätverket av kommunernas internationella miljöorganisation 
KIMO, utlyser ett stipendium på 10 000 kronor. Pengarna delas ut till den/de som 
åtar sig att skriva en kortfattad rapport åt oss på ämnet mikroplast från textilier till 
hav och vattendrag.   
 
Några stödfrågor som vi är intresserade av att de tas upp:  
Vilka textila material sprider mikroplaster, hur sprids de och vilken skada kan det göra 
i havet? Finns det branscher eller företag som tar ansvar att ändra sin produktion för 
att minska spridningen av mikroplast från textilier? Vilken forskning sker inom 
området? Ge exempel på annan miljöpåverkan från tillverkning och användning av 
textilier som påverkar havet. Vilken roll har klädindustrin och hur är medvetenheten 
bland konsumenterna?  

 
Så här har vi tänkt: 

• Rapporten ska vara på cirka 20 sidor. 

• Rapporten ska skrivas på svenska och ha en sammanfattning på engelska. 

• Rapporten ska innehålla sammanfattning, bakgrund, resultat, diskussion, 

slutsats och källhänvisningar och gärna ett stycke med förslag hur 

miljöpåverkan kan minskas.  

• Rapporten ska bygga på vetenskapliga fakta med ett lättförståeligt språk. 

• Rapporten får gärna innehålla några bilder, illustrationer och diagram. 

• Du kommer få en person inom KIMO som blir ditt bollplank i arbetet. 

• KIMO samarbetar med Bethanie Carney Almroth, som är forskare på 

Göteborg universitet inom ämnesområdet mikroplasters påverkan i 

havsmiljö. Hon kommer bistå med faktastöd inledningsvis och 

korrekturläsning av rapporten avslutningsvis. 

• KIMOs koordinator ska kunna lämna kommentarer på rapporten innan 

rapporten färdigställs. 



                                                      
 

• Rapporten ska vara klar i början av september 2020. 

• KIMOs ordförande kommer skriva ett förord. 

• Rapporten ska kunna publiceras i KIMO Sveriges namn och med ditt namn 

som författare och ansvarig för innehållet. 

• Rapporten ska kunna spridas på föreningens hemsida och Facebooksida 

genom att vi skriver pressmeddelande och egna artiklar för webben samt på 

andra sätt som KIMO Sveriges koordinator finner lämpligt. 

Vi ser gärna: 

• Att du läser på natur-/miljö- och/eller samhällsvetenskapligt program. 

• Att du kan söka fakta-baserad information och vetenskapliga publikationer 

och är källkritisk. 

• Att du är van att skriva rapporter eller uppsatser.  

• Att du har en analytisk förmåga och förmåga att på ett tydligt och 

lättbegripligt sätt beskriva och förmedla dina resultat för en bred intresserad 

målgrupp, som kan förväntas inte vara så väl insatta i ämnet. 

 

Ansök senast 25 maj 
Skicka din idé, disposition och tidsplan till karin.meyer@miljo.goteborg.se, med ditt 
namn och kort beskrivning om dig och dina nuvarande eller tidigare studier (CV). Vi 
vill se ett smakprov på hur du skulle lägga upp arbetet om du får stipendiet. 
 
KIMOs ordförande och koordinator fattar beslut vem som får stipendiet.  
Vem som får stipendiet meddelas 15 juni till den sökande och offentliggöras på KIMO 
Sveriges facebooksida.  
 
Göteborg den 2020-04-27 
 
 
Karin Meyer 
Miljöutredare och koordinator KIMO Sverige 
  
GÖTEBORGS STAD Miljöförvaltningen 031-368 37 28  karin.meyer@miljo.goteborg.se: 
Box 7012, 402 31 Göteborg.  Besöksadress: Karl Johansgatan 23 www.goteborg.se 
  

Vad är KIMO 
KIMO är Kommunernas Internationella Miljöorganisation som arbetar för att skydda, bevara 
och förbättra havsmiljön. Organisationen ger kommunerna en bra plattform att kunna påverka 
beslutsfattare både på regional, nationell och internationell nivå.  KIMO bildades 1990 och 
består av medlemskommuner i länder runt Nordsjön och Östersjön. De huvudsakliga frågorna 
för KIMO Sverige har genom åren varit marint skräp, oljeföroreningar, nedskräpningen av 
stränder, dumpade kemiska vapen, utsläpp och hållbar sjöfart. Miljöförvaltningen i Göteborgs 
Stad är nationell koordinator. http://www.kimointernational.org 
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