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RIKTLINJER FÖR AG ADVOKATS UPPSATSSTIPENDIUM 2022/23 

ÖVERSIKT 

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent 

som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på 

kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 

  

 

1 AG ADVOKAT 

 AG Advokat är en affärsjuridisk byrå med 

spetskompetens mot fastighetsbranschen 

och entreprenadsektorn. Med mer än 30 

års erfarenhet och över 70 jurister erbjuder 

vi djupgående branschkunskap och lämnar 

rådgivning med fokus på affärsmässiga 

lösningar. Oavsett om det avser fastighet 

eller bygg – tidiga skeden, projekt, 

byggande, hyra, transaktion, finansiering, 

offentlig upphandling, avtal eller tvist – är vi 

en självklar samarbetspartner. 

2 SYFTE 

Stipendiet är dels avsett att främja 

kunskapsutveckling och nytänkande för de 

branscher som AG Advokat verkar inom, 

dels att för juriststudenter synliggöra AG 

Advokats kärnområden; fastighet- och 

entreprenadrätt. 

3 BELOPP  

50 000 svenska kronor, utbetalas i ett 

engångsbelopp till stipendiaten. 

4 RIKTLINJER FÖR SÖKANDE 

• Sista ansökningsdag för stipendiet 

2022/23 är fredagen den 3 mars 2023. 

Stipendiaten notifieras under våren 

samma år och bjuds in till byrån för att bli 

firad. 

• Den ansökande ska vara juriststudent vid 

ett universitet i Sverige. 

• Examensarbetet ska:  

o ha en fastighets- eller 

entreprenadrättslig inriktning, på 

kommersiell nivå. 

o vid ansökningstillfället vara inlämnat 

och godkänt. Inlämnande får max ha 

skett 12 månader före sista 

ansökningsdagen den 3 mars 2023. 

Om du fortfarande inväntar betyg ska 

du återkomma till oss och bekräfta om 

uppsatsen är godkänd så snart betyg 

inkommit. 

5 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Syftet med stipendiet är att främja 

kunskapsutveckling och nytänkande inom 

området. Vi lägger därför stor vikt vid 

examensarbetets praktiska relevans för  
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AG Advokats kärnbranscher. En 

framåtblickande uppsats med stark 

förankring i aktuella eller kommande 

utmaningar för fastighetsbranschen eller 

entreprenadsektorn premieras. Vi tittar 

givetvis även på uppsatsens struktur och 

språk, inklusive frågeställning, analys, 

slutsats och källhantering.  

Uppsatser som tas emot anonymiseras. 

6 JURY 

Stipendiaten utses av en jury som består av 

Biträdande jurister och Partners på  

AG Advokat. 

7 KONTAKT OCH YTTERLIGARE 

INFORMATION 

 Läs mer om stipendiet och hur ansökan 

skickas in på AG Advokats hemsida 

agadvokat.se/stipendium.  

 Vid frågor, vänligen kontakta 

Caroline Holmqvist på AG Advokat: 

student@agadvokat.se 

AG Advokat har fri prövningsrätt och möjlighet 

att besluta om att inte dela ut stipendiet. 

 Dessa riktlinjer uppdaterades senast  

juni 2022. 
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